
NICOLAE CEAUȘESCU
Ministrul comerțului exterior

Sovietice,al Uniunii
PatolicevNikolai

Ziaristul mexican

ÎN PAGINA A ll-A

Fausto Fernandez Pontesă fie îndeplinite și depășite I

a.c.,

In fiecare zi din cele 43 care au mai rămas

pînă la sfirșitul anului trebuie să realizăm

o producție de peste 1 MILIARD LEI

nevoie, o eficien-

(Agerpres)

re au obținut și oamenii 
județele Bacău, Brașov, 
hova, Neamț ș.a., care 
țat, de asemenea,

Cu o lună inainte de termen,,

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!
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Acum 25 de ani, în ale* 
gerile parlamentare de 
la 19 noiembrie, poporul 

român a ales 
DEMOCRAȚIA 
SOCIALISMUL 
INDEPENDENȚA 

(La aniversarea victo
riei electorale din no
iembrie 1946 a Blocului 
Partidelor Democrate)

SA FOLOSIM DIN PLIN
FIECARE ORA DE MUNCA
pentru ca planul șî angajamentele

, Calendarul mal numără doar 43 de 
Lile pină la sfirșitul anului 1971 — 
primul an al actualului cincinal, an 
dominat de mari obiective mobiliza
toare, care au angajat din plin ener
gia și capacitatea creatoare a harni
cului nostru popor pe calea ascen
siunii viguroase a țării pe treptele 
progresului și civilizației. Manifestîn- 
du-și deplina adeziune și hotărîrea 
fermă de a traduce în viață progra
mul de educație comunistă adoptat 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie 
oamenii muncii 
din fabrici și u- 
zine, de pe șantie
rele de construc
ții își intensifică 
in aceste zile 
eforturile pentru 
îmbogățirea bilan
țului realizărilor 
ie pînă acum, 
pentru a obține 
sporuri cît mai 
importante de 
producție la fie
care sortiment de 
care economia are 
ță economică tot mai ridicată, pen
tru a contribui la creșterea susținută 
a avuției societății, a venitului na
țional.

Care sînt cele mai impunătoare re
zultate desprinse din întrecerea so
cialistă desfășurată în acest an sub 
semnul chemării însuflețite a Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste ? Este; desigur,-greu să; 
le înfățișăm-aici pe toate; Ne oprim , 
'asupra cîtofVa relatate îri ultimele 
știri primite în aceste zile la redac
ție. Oamenii muncii din industria 
Capitalei au anunțat cu justificată 
mîndrie realizarea în 10 luni din 
acest an a unei producții suplimen
tare de peste 1.3 miliarde lei, ceea ce 
înseamnă, de fapt, că și-au îndepli
nit Și depășit angajamentele asuma
te in întrecerea socialistă pe acest 
an. Succese nu mai puțin râsunătoa-

muncii din 
Cluj, Pra- 
au anun- 

îndeplinirea 
înainte de termen a planului pe zece 
luni și realizarea integrală a anga
jamentelor pe acest an. Numai in 
industria construcțiilor de mașini și 
industria ușoară s-a realizat supli
mentar o producție de peste 2 mi
liarde lei. Pe ansamblul industriei, 
planul producției globale a fost în
deplinit in proporție de 102,2 la sută,

realizindu-se peste prevederi o pro
ducție de 5,8 miliarde lei.

Mai revelatoare decit aceste cifre 
valorice globale apare realizarea pla
nului pe sortimente. în 10 luni s-au 
livrat peste plan 635 milioane kWh 
energie electrică, peste 75 000 tone 
oțel și aproape 100 mii tone fontă, 
circa 255 mii tone cărbune net, 2 051 
tone fibre și fire chimice, peste 5 200 
tope materiale plastice și rășini sin
tetice, produse ale.industriei electro
tehnice și electronice, locomotive 
Diesel, precum și ciment, geamuri 
trase, mobilă, țesături, confecții, tri
cotaje, încălțăminte, ulei comestibil 
ș.a. Acestea sînt dovezi grăitoare ale 
înțelegerii realiste pe care o dau co
lectivele din numeroase întreprinderi 
indicației conducerii partidului, de 
permanentă actualitate, de a nu 
privi depășirea planului ca un scop 
în sine, ignorindu-se cerințele bene-

INSTRINSA UNITATE,
PARTIDUL, POPORUL

înfăptuiesc

PROGRAMUL

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit joi, 18 noiembrie 
1971, pe Nikolai Patolicev, minis
trul comerțului exterior al Uniunii 
Sovietice, care face o vizită în țara 
noastră.

La primire a participat Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior.

A fost de față Vasili Ivanovtci 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

Cu acest prilej a avut loc o con-

vorbire în cadrul căreia au fost 
discutate probleme ale relațiilor 
economice dintre România și Uniu
nea Sovietică. S-a subliniat cursul 
ascendent al acestora, evidențiin- 
du-se dorința comună de a extinde 
și diversifica în continuare schim
burile reciproce de mărfuri, coope
rarea bilaterală pe măsura multi
plelor posibilități pe care le oferă 
dezvoltarea impetuoasă a econo
miilor naționale ale celor două țări 
socialiste prietene.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

încă din primele zile ale primă
verii sînt mult solicitate legumele 
in stare proaspătă. Acest lucru este 
explicabil. După o iarnă în care s-au 
consumat mai multe produse con
servate este nevoie de legume și ver
dețuri bogate în vitamine. Acestea 
se obțin atît în cîmp — spanacul, sa
lata, ceapa verde — cît și în sere și 
solarii : roșiile, ardeii etc. La multe 
din aceste sortimente, viitoarea pro
ducție se pregătește "încă de pe acum, 
din toamnă.

Pentru producția legumelor-verde- 
țuri s-a prevăzut însămințarea și 
plantarea, încă din această toamnă, 
în cooperativele agricole de producție, 
a unei suprafețe de 7 000 ha. Din 
datele oferite de Centrala de pro
ducție, valorificare și industrializare 
a legumelor și fructelor rezultă că, 
pinâ la 13 octombrie, au fost înșă- 
mințate și plantate cu spanac, salata, 
ceapă, usturoi verde o suprafață de 
5 780 hectare, ceea ce reprezintă nu
mai 82 la sută din prevederi. Este o 
situație nesatisfăcătoare dacă avem 
în vedere că unele din aceste cul
turi, datorită temperaturii în conti
nuă scădere, nu se mai pot însămîn- 
ța. în unele județe nu s-a realizat 
nici jumătate din suprafețele prevă
zute a se cultiva cu legume-verde- 
țuri. Printre acestea sint de obicei 
județele care, an de an. sînt defici
tare la aceste sortimente : Bistrița- 
Năsăud, Botoșani, Cluj, Covasna, 
Dîmbovița, Gorj, Harghita, Iași, Să
laj, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vîlcea 
și Vrancea. Pentru a se obține pri
măvara devreme legume-verdețuri, 
este necesar să continue plantarea în 
cîmp a sortimentelor care se pretea
ză și să se amenajeze răsadnițe care 
să fie cultivate cu aceste legume.

Pe lingă folosirea serelor, o altă 
cale de obținere a unor legume tim
purii o constituie solariile. Legumele 
cultivate în solarii — roșii, ardei, vi
nete — apar după cele obținute în sere 
și cu 2—3 săptămîni mai 
decit cele cultivate în 
vederea obținerii unor 
mari și cît mai timpurii 
sar ca, încă de pe acum din toamnă, 
să se facă aprovizionarea cu mate
riale. să se repare cele vechi și să 
se ridice scheletul celor noi, să se

devreme 
cîmp. în 
producții 

este nece-

pregătească terenul și să se ferti
lizeze cu ingrășăminte naturale și 
chimice. Aceste lucrări sînt abia la 
inceput, suprafețele realizate pină in 
prezent fiind cu totul neînsemnate. 
De aceea, se impune ca direcțiile 
generale agricole județene și între
prinderile de producere, valorificare 
și industrializare a legumelor să în
treprindă măsuri hotărite in vederea 
pregătirii exemplare a solariilor și 
creării tuturor condițiilor materiale 
pentru ca în aceste construcții, in 
care se investesc sume importante, 
să se Obțină producții mari și cît mai 
timpurii. Asupra • acestor aspecte 
vrem să insistăm.

După cum se știe, solariile sînt 
construcții mai simple, dar care tre
buie executate cu cea mai mare gri
jă și răspundere. Altfel, la un vint 
mai puternic, folia de polietilenă 
este smulsă, iar plantele sînt distru
se din cauza frigului — situații des 
intilnite atît în acest an, cît și în 
anii premergători. Asemenea neajun
suri au făcut pe unii conducători de 
unități agricole să se îndoiască de 
rentabilitatea producerii legumelor in 
solarii, ceea ce explică, in parte, și 
interesul slab pe care-1 manifestă 
acum pentru amenajarea acestor 
construcții și efectuarea celorlalte 
pregătiri necesare. Dar Ia o analiză 
mai amănunțită s-a putut constata că 
producerea legumelor in solarii este 
deosebit de avantajoasă pentru uni
tățile agricole, cit și pentru econo
mia țării, populația 
cantități importante 
rii și asigurîndu-se 
pentru export. Anul 
ța solariilor a atins 2 100 hectare, iar 
producția ............. “
cu 10 000

Pentru 
conomică 
melor în 
obțină recolte mari și cît mai tim
purii, care să permită încasarea u- 
nor sume sporite, 
știe, construirea 
solarii necesită 
circa 160 000 
lei reprezintă folia de polietilenă. La

Ion HERȚEG

ficiarilor, ci ca un mijloc direct și 
eficace de realizare a unor valori ma
teriale utile economiei, de amplifi
care a potențialului nostru economic.

Se cuvine subliniat că, în a- 
celași efort general de reali
zare a sarcinilor de plan pe acest 
an se înscrie și activitatea lucrăto
rilor de pe șantierele de construcții- 
montaj. Și in acest domeniu s-au ob
ținut rezultate demne de relevat : in 
10 luni s-a realizat aproape 80 la 
sută din planul anual de construcții- 

moniaj, iar in u- 
nele județe — Ar
geș, Bihor, Ma
ramureș, Suceava, 
Vilcea — nivelul 
acestor realizări 
trece de 84 
sută.

Lunile care 
trecut 
an sint 
totodată, 
zul țațele 
trate în 
nivelului ....___
al activității eco

nomice — caracteristică de bază 
a planului pe 1971, ca și a întregului 
cincinal. Planul productivității mun
cii pe 10 luni a fost Îndeplinit 
și depășit pe ansamblul indus
triei republicane. Ca rezultat al 
preocupărilor sporite aie colecti
velor din marea majoritate a în
treprinderilor pentru ridicarea gra
dului de eficiență a producției, in 9 
luni din acest an cheltuielile la 1 000 
lei. producție—marfă in industria' re
publicană au fost. reduse cu 2,24 lei' 
suo nivelul planificat, ' realizindu-se 
astfel un volum de economii ce de
pășește 430 milioane lei. Este de 
relevat, totodată că numai in indus
tria metalurgică, industria chimică, 
industria construcțiilor de mașini și 
industria lemnului s-au realizat 
in trei trimestre circa 1,3 mi
liarde lei beneficii peste plan. Sint 
de notat, de asemenea, eforturile sus
ținute din numeroase intreprinderi 
indreptate spre ridicarea calității 
producției, înnoirea sortimentelor, 
valorificarea superioară a materiilor 
prime.

Toate aceste realizări constituie un 
tablou elocvent al muncii rodnice a 
întregului popor, angajat cu toate 
forțele sale creatoare, strins unit in 
jurul partidului, in înfăptuirea exem
plară a sarcinilor de plan din primul 
aa al actualului cincinal. Succesele 
înregistrate în activitatea industriei 
în zece luni din acest an reprezintă 
o dovadă concludentă a realismului 
sarcinilor puse de partid in fața oa
menilor muncii din această ramură 
conducătoare a economiei, a dinamis
mului susținut al creșterii noastre 
economice ; ritmul de creștere a pro
ducției industriale a fost in această 
perioadă cu 11,6 la sută mai mare 
decit cei înregistrat în perioada si
milară a anului trecut. Se vede in 
aceasta forța innoitoare și mobiliza
toare a măsurilor elaborate de partid 
pentru perfecționarea vieții econo
mice și1 sociale. Concentrindu-și toate 
eforturile spre aplicarea in prac
tică a acestor măsuri, oamenii mun
cii dovedesc .prin fapte capacitatea lor 
de a obține rezultate economice can
titativ și calitativ superioare, potrivit 
sarcinilor mobilizatoare stabilite de 
partid pentru actualul plan cincinal.

Viorel SĂLAGEAN

din acest 
marcate, 
de re- 
inregis- 

ridicarea 
calitativ

(Continuare în pag. a Hl-a)

beneficiind ds 
de roșii timpu- 
și disponibilități 
acesta, suprafa-

planificată a fost depășită 
tone de legume.
a se realiza o eficiență e- 
ridicată la cultivarea legu- 
solarii este necesar să se

Ite mari și cit mai t 
să permită încasarea

După cum se 
unui hectar de 
o investiție de 

lei, din care 30 000

(Continuare în pag. a III-a)

Acest dosar dolofan, care 
se află acum in fața noastră, 
cuprinde intre scoarțele lui 
fapte grave — furturi din 
avutul obștesc, „mistificări" 
de mărfuri, falsificări de 
acte — care produc indig
nare profundă oricărui om 
cinstit, oricărui participant 
activ la consolidarea și 
dezvoltarea averii publice. 
Pe fiecare pagină sint pre
zente cuvintele : delapida
re, escrocherie în dauna a- 
vutului obștesc, înșelătorie 
publică, minciună. 'E, dacă 
vreți, un dosar al rușinii. 
Să-1 răsfoim ; o primă ob
servație șocantă : furtul 
din avutul obștesc in ulti
mele 15—16 luni se ridică in 
comerțul bucureștean la o 
sumă de ordinul zecilor de 
milioane. Iată, pentru edifi
care, cîteva „mostre": 6 sa- 
lariați de la I.P.V.I.L.F. au 
delapidat intr-un timp re
cord -1,4 milioane lei ; la 
O.C.L. Alimentara — sec
torul 3 — s-au furat din a- 
verea publică 900 000 lei ; la 
O.C.L. Tehnometal — 
800 000 lei ; la O.C.L. .Ali
mentara — Rectorul 6 — 
600 000 lei ; la O.C.L....

Rostul acestor rînduri nu 
e insă de a face un catalog 
al hoților sau al firmelor 
păgubite. întrebările la care 
ne-am propus să răspundem 
sînt : cum sînt posibile a- 
semenea fapte ? Care este 
climatul în care se poate 
manifesta în voie un dă
unător social ? Sensul aces
tor întrebări este strins le-

EDUCAȚIEI SOCIALISTE
Telegrame adresate C. C. 

tovarășului 9 

Nicolae Ceausescu»
al P. C. R.,
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ANGAJAMENTUL ANUAL LA BENEFICII
A FOST ÎNDEPLINIT Șl DEPĂȘIT

DEVA (Corespondentul „Scîn- 
teii“ S. Ionescu). — Preocupările 
oamenilor muncii din județul 
Hunedoara pentru sporirea efi
cienței producției își găsesc o- 
glindirea și in cuantumul bene
ficiilor — in continuă creștere. 
De la începutul anului și pînă în 
prezent, pe ansamblul, econo
miei județului s-au realizat be_- 
neficii suplimentare in valoare ' 
de peste 75 milioane lei, sumă 
ce depășește angajamentul anual 
cu 15 milioane lei. Depășiri sub
stanțiale ale angajamentelor a- 
nuale la acest indicator au înre
gistrat siderurgiștii hunedoreni, 
colectivele de muncă de la uzina 
„Victori^" din Călan și Fabrica 
chimică din Orăștie.

în marile întreprinderi Indus-

triale din județ, în primele 10 
luni din acest an, s-au consem
nat realizări importante și în 
reducerea consumurilor speci
fice de mater.ii prime, mate
riale și combustibil. Numai la 
Combinatul siderurgic de la Hu
nedoara s-au economisit pînă a- 
cum peste 12 000 tone cocs me
talurgic, aproape 1 900 tone me- l 
tal .în.:.șarjă..la. oțelurile -Martin, 1 
peste 8 000 tone cărămizi refrac
tare și 1 430 tone utilaj de tur
nare a oțelului. Economiile de 
combustibil convențional se ri
dică la peste 156 000 tone numai 
la Combinatul siderurgic Hune
doara, uzina „Victoria“-Căian și 
întreprinderea Electrocentrale 
Deva.

în cursul dimineții de joi, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, a primit pe ziaristul Fausto 
Fernandez Ponte, editor pentru pro
bleme de politică internațională al

zlarului mexican „Excelsior", care 
se află într-o vizită în România.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat ziaristului 
mexican un interviu.

A fost de față Constantin Mitea, 
consilier la C.C. al P.C.R.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, joi la amiază, în vizită pro
tocolară de prezentare, pe Nicolas 
Rodriguez Astiazarain, ambasadorul

extraordinar șl plenipotențiar al 
Republicii Cuba în Republica So
cialistă România.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească. 

(Agerpres)

NOUA INSTALAȚIE DE CAUCIUC SINTETIC DE LA 
BORZEȘTI Și-A ATINS PARAMETRII PROIECTAȚI

Noua instalație de 
cauciuc sintetic din 
cadrul Grupului indus
trial de petrochimie de 
la Borzești și-a atins 
parametrii proiectați, 
cu o lună înaintea ter
menelor stabilite. A-

portul integral al nou
lui obiectiv face ca 
volumul producției de 
cauciuc sintetic să 
sporească cu 40 la sută, 
iar calitatea să se îm
bunătățească substan
tial. Majoritatea utila-

jelor cu care este echi
pată instalația, ca și 
tehnologiile de fabri
cație reprezintă o cre
ație a specialiștilor 
români.

Deși lucrările de modernizare a Șantierului naval de la Brăila se află în plină desfășurare, constructorii de nave obțin importante succese tn pro
ducție. Ei au executat și livrat peste plan două șlepuri balastiere fluviale și un șlep de 2 000 tone. Tn prezent se lucrează la proiectarea și construirea 

unor nave pentru export. în imagine : vedere de ansamblu a Șantierului naval de la BrăJa

gat de faptul că atentatorii 
la avuția publică n-au „lu
crat" și nu „lucrează" pe 
insule pustii. Ei trăiesc și 
își țes planurile aflîndu-se 
in mijlocul unei colectivi
tăți. Nimeni, dar absolut ni-

„Romarta" — că Gavriles- 
cu delapidează, dintr-un 
condei, 90 000 lei. în între
prindere — stupoare ! Toată 
lumea se întreba : cum a 
fost posibil ?

într-adevăr, cum a fost

nimic deosebit nu v-a atras 
atenția !

— O, nu ! Păi să fi știut 
eu ! ! 1

Pe scurt, Lizeta Șerez era 
revoltată. Să fi știut ea cam 
ce învîrtește Ana Gavriles-

ClKD REVIZORII

TREC PRIN DEPOZITE

O Gto PRIN APA
meni din cei care-i încon
joară nu observă nimic 1 
Să ne aplecăm cu mai mul
tă atenție asupra unui caz 
tipic de furt din avutul ob
ștesc, în intenția de a da un 
prim răspuns la întrebarea 
pusă.

...Ana Gavrilescu era ges
tionară la magazinul de ga
lanterie „Romarta".

— Ne trezim — ne po
vestea directorul I.C.S.

posibil ? Invităm în biroul 
directorului — pentru cla
rificare — pe Lizeta Șerez, 
șefa directă a delapidatoa
rei, și pe Eleonora Focică, 
fosta șefă a serviciului re
vizie și control de gestiuni, 
întrebăm pe șefa magazi
nului „Romarta", Lizeta 
Șerez :

— A.G. era în directa dv. 
subordine. în comportarea 
ei (om care fură 90 000 lei!)

cu ! Altfel ar fl stat lucru
rile : ar fi luat măsuri ime
diat ! Era cît pe-aci să so
cotim reală această afirma
ție cînd...

— Știa multe șefa maga
zinului — își exprimă pe 
neașteptate părerea direc
torul întreprinderii.

Oare ce știa ? Știa că Ga- 
vrilescu e o speculantă no
torie. Luni în șir a făcut 
negoț particular la locul ei

de muncă (te și Întrebi dacă 
poate fi posibil așa ceva 1). 
Cumpăra, in văzul tuturor, 
de la indivizi dubioși, o- 
biecte de aur: ceasuri, inele, 
cruciulițe... Și ce făcea cu 
ele ? Le vindea cu preț de 
speculă clienților magazi
nului și chiar... colegilor de 
serviciu 1 Șefa ei, Lizeta 
Șerez — care, chipurile, nu 
știa nimic ! — sedusă și ea 
de „vraja" pe care o Îm
prăștia in juru-i hoața, ca 
s-o ajute — nici una nici 

. două — a semnat „din prie
tenie" un act (cu numele 
delapidatoarei) in valoare 
de... 46 000 lei ! Prin urma
re ? A.G. găsise o primă fi
sură în angrenajul colecti
vității din care făcea parte: 
dăduse nas în nas cu tole
ranța.

Am ascultat și depoziția 
personajului de cea mai 
mare importanță în aface
rea A.G. : Eleonora Focică 
— șefa serviciului revizie și 
gestiuni.

— Eu o cunoșteam pe A. 
Gavrilescu — spune respec
tiva — chiar înainte de a 
lucra la „Romarta". Lo
cuiam cu ea în același imo
bil...

— Și ce știați despre ea?
Eleonora Focică nu răs

punde, dar a fost dovedit 
faptul .că vecina și prote-

Gheorghe GRAURE 
Constantin PRIESCU

(Continuare în pag. a II-a)
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m strinsă unitate
partidul, poporul

înfăptuiesc programul

educației socialiste

tovarășului Nicolae Ceaușescu

asemeni tutu-

că în cazul

care l-ar fi observat și 
diletant : Preduț rapor- 
că are în chioșc marfă 
valoare de sute de mii 
lei, deși chioșcul nu pu-

Telegrame adresate C.C. al P.C.R.,
Pungulița"

1971, față de programul de 
inițiat de dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
îmbunătățirea activității po-

nit... biletele!

în telegrama biroului Comitetului 
județean Sibiu al P.C.R. se scrie : 
Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Sibiu, român!, germani, ma
ghiari, însuflețiți de obiectivele mă
rețe puse în fața poporului de Con
gresul al X-lea al partidului și an
gajați cu toată priceperea și forța 
pentru traducerea lor în viață, au 
primit cu viu interes și deplină satis
facție amplul program de îmbunătă
țire a activității ideologice, de ridi
care a nivelului general al cunoaș
terii și educației socialiste a mase
lor, pentru așezarea relațiilor din so
cietatea noastră pe baza principiilor 
eticii și echității socialiste, expus de 
dumneavoastră la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. îndemnului bărbătesc, 
cu adevărat comunist, la o profundă 
și exigentă autoanaliză, noi ii răs
pundem prin re
cunoașterea des
chisă a unor lip
suri care au gre
vat in unele pe
rioade activitatea 
noastră și, mai 
ales, printr-o an
gajare fermă în 
lupta deschisă cu 
orice concepții 
străine ideologiei 
noastre, Înaltelor 
noastre idealuri 
de muncă și viață socială. în
credințăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că mem
brii de partid, oamenii mun
cii din județul Sibiu își vor 
mobiliza forțele pentru promovarea 
înflăcărată a ideologiei comuniste, 
că vom munci cu înalt simț al 
responsabilității sociale, cu pasiune 
și fermitate revoluționară pentru 
realizarea mărețelor sarcini ce ne 
revin în lumina amplului program 
de perfecționare a activității poli
tico-ideologice și cultural-educative.

în telegrama' sa, Comitetul jude
țean Ialomița al P.C.R., în numele 
comuniștilor, al tuturor celor ce 
muncesc și trăiesc în județ, își ex
primă hotărîrea să desfășoare 
in continuare o și mai vie activi
tate, bogată în conținut, pă
trunsă de un înalt spirit militant, re
voluționar, să muncească pentru în
sușirea și aplicarea ideilor cuprinse 
în recentele documente de partid, 
pentru sporirea forței educative a 
întregii activități. Nu vom precupeți .. 
nici un efort — se spune în tele
gramă — pentru mobilizarea fiecă
rui om al muncii din industrie și a- 
gricultură, din celelalte domenii de 
activitate, pentru realizarea mărețu
lui program al actualului cincinal.

în telegrama Comitetului județean 
Harghita al P.C.R. se spune : Vă 
raportăm, scumpe tovarășe secre
tar general, că aplicînd în prac
tică prețioasele dumneavoastră in
dicații și călăuzindu-ne după pildui- 
toarea dăruire cu care vă preo
cupați zi de zi de problemele făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate în scumpa noastră patrie, 
organele și organizațiile de partid 
din unitățile economice și din insti
tuțiile cultural-educative ale jude
țului nostru au întreprins măsuri 
concrete, menite să cultive și să dez
volte conștiința membrilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii, pasiunea 
și responsabilitatea acestora In în
treaga activitate desfășurată, devota
mentul nemărginit față de cauza so
cialismului și comunismului. în nu
mele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii români și maghiari care

trăiesc și muncesc în deplină frăție.și 
unitate pe. meleagurile Harghitei, a- 
sigurăm conducerea superioară de 
partid că vom pune întreaga energie 
și capacitate creatoare, întregul nos
tru elan revoluționar în slujba ridi
cării activității politico-ideologice la 
nivelul exigențelor stabilite de ple
nară, pentru formarea și dezvolta
rea omului nou, pentru înfăptuirea 
principiilor eticii și echității socialis
te în viața socială.

Angajați cu toate forțele In vasta 
activitate consacrată înfăptuirii sar
cinilor care le revin din mărețul 
program elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului, comuniștii, toți 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, din județul Maramureș 
au primit cu profundă satisfacție și 
unanimă aprobare documentul de

ror membrilor de partid din țara 
noastră, noi, comuniștii ce slujim in 
armată, vom face totul pentru a fi 
în primele rînduri ale luptătorilor 
pe frontul ideologic, nu vom precu
peți nici un efort pentru a dăltui în 
inimile militarilor de toate gradele 
convingeri comuniste, revoluționare, 
patriotice și internaționaliste ferme, 
pentru a le forma înalte calități os
tășești și civice, contribuind la îm
plinirea personalității lor ca ostași- 
cetățeni, al căror țel suprem în viață 
să-l reprezinte slujirea cu devota
ment a patriei, poporului și partidu
lui, dacă vâ fi nevoie chiar cu sacri
ficiul suprem. înarmați cu minuna
tele învățăminte ale recentei plenare 
a Comitetului Central, însuflețiți de 
obiectivele ei luminoase, vă asigu

răm, tovarășe 
■ Ceaușescu, că ac

tiviștii de partid, 
comuniștii din ar
mată1 se simt mâi 
puternici, sint mai 
conștienți de ne
cesitatea înlătu
rării cu fermita
te a neajunsuri
lor din muncă, 
hotăriți să ridice 
pe noi trepte con
știința proprie, a 
garanție a înde-

Acum 25 de ani, în alegerile parlamentare

de la 19 noiembrie, poporul român a ales

DEMOCRAȚIA,
SOCIALISMUL,
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excepțională valoare teoretică și 
practică elaborat de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, și adoptat de plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie, document 
care reprezintă o luminoasă cartă a 
educației și comportării socialiste și 
comuniste — se arată, între altele, 
In telegrama biroului Comitetu
lui județean Maramureș al P.C.R. Bi
roul comitetului nostru județean asi
gură conducerea superioară de partid, 
pe dumneavoastră, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa 
cu fermitate pentru creșterea răs
punderii și combativității revoluțio
nare în desfășurarea și conducerea 
activității politico-educative, a în
tregii vieți sociale, mobilizînd și mai 
puternic forțele de care dispunem 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne 
revin din documentele recentei ple
nare a Comitetului Central, pentru 
traducerea in viață a măsurilor con
crete stabilite cu prilejul dezbateri
lor care au avut loc în toate organi
zațiile de partid, de stat, de masă și 
obștești. Reafirmîndu-ne și cu acest 
prilej totala adeziune față de întrea
ga politică internă și externă a parti
dului și statului nostru, ne angajăm 
solemn să urmăm cu abnegație e- 
xemplul luminos de militant revolu
ționar pe care dumneavoastră, stima
te tovarășe secretar general, ni-1 ofe
riți zi de zi, să contribuim prin tot 
ceea ce facem la promovarea fermă 
a principiilor eticii și echității socia
liste, la triumful nobilelor idealuri ale 
socialismului și comunismului în pa
tria noastră.

în telegrama Consiliului politic 
superior se menționează : Activiștii 
de partid, toți comuniștii din armată 
își exprimă și pe această cale ade
ziunea lor deplină față de hotărîrile 
plenarei C.C. al P.C.R. din 3—5 no
iembrie 
măsuri 
scumpe 
privind 
litice, ideologice, de educare comu
nistă, marxist-leninistă a membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor mun
cii și așezarea relațiilor în societatea 
noastră pe temelia principiilor eticii 
ți echității socialiste. Raportăm, to
varășe secretar general al partidului 
și comandant suprem al forțelor 
noastre armate, că.

tuturor militarilor, 
plinirii nobilei misiuni care revine 
armatei — apărarea cuceririlor revo
luționare ale națiunii noastre, a li
bertății, independenței și suveranită
ții scumpei noastre patrii — Republi
ca Socialistă România.

Colectivul de lucrători al Ministe
rului Industriei Ușoare, in frunte cu 
comuniștii, își exprimă, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, adeziunea lor 
deplină la programul Partidului Co
munist Român cu privire la îmbună
tățirea activității ideologice, ridica
rea nivelului general al cunoașterii 
și educația socialistă a maselor, pen
tru așezarea relațiilor din societatea 
noastră pe baza principiilor eticii și 
echității socialiste și comuniste. Bo
găția de idei și teze novatoare, pre
cum și concluziile practice rezultate 
din expunerea dumneavoastră expri
mă în mod strălucit preocuparea par
tidului de a pune în centrul activi
tății sale modelarea omului nou, che
mat să făurească, prin munca și ca
pacitatea sa, măreața operă de con
strucție a societății socialiste multi
lateral dezvoltate: Vă asigurăm, sti- 
mate tovarășe secretar general, că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
traducerea în viață a tuturor măsu
rilor cuprinse in programul partidu
lui, că vom munci cu înalt simț de 
răspundere, cu pasiune și fermitate 
revoluționară, pentru ridicarea nive
lului nostru politico-ideologic, pen
tru perfecționarea cunoștințelor pro
fesionale, pentru o comportare dem
nă în familie și societate. Vă asigu
răm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și, prin dumneavoastră, 
conducerea partidului, că ne vom 
mobiliza să îndeplinim întocmai pre
vederile mărețului program al actua
lului cincinal, conștienți de faptul că 
industria ușoară ocupă în cadrul eco
nomiei naționale un loc important, 
fiind, prin activitatea și rezultatele 
sale, o ramură legată nemijlocit de 
satisfacerea nevoilor materiale ale 
oamenilor muncii.

Telegrame cu conținut asemănător 
au trimis colectivele de muncă ale 
uzinelor Centralei siderurgice de ța 
Galati, Grupului industrial de petro
chimie Ploiești, Combinatului de ex
ploatare și industrializare a lemnu
lui Rm. Vilcea, C.A.P. Isaccea. jude
țul Tulcea, Combinatului poligrafic 
„Casa Scînteii", -uzinei de țevi „Re
publica" din Capitală etc.

în urmă cu un sfert de veac — la 
19 noiembrie 1946 — istoria noastră 
națională a consemnat un eveniment 
memorabil în lupta poporului român 
pentru consolidarea puterii populare 
în România — primele alegeri parla
mentare după eliberarea țării de sub 
jugul fascist. Forțele democratice, 
conduse de P.C.R., reunite în Blo
cul Partidelor Democratice, au obți
nut atunci — într-o confruntare a- 
prigă cu forțele reacționare — o vic
torie de o excepțională însemnătate 
pentru evoluția ulterioară a eveni
mentelor, a luptei pentru putere.

Marea confruntare electorală de 
acum 25 de ani, milioanele de voturi 
ale muncitorilor, țăranilor, intelec
tualilor și ale altor categorii de cetă
țeni de toate naționalitățile au scos 
în evidență cu cea mai mare Ilaritate 
opțiunea categorică a poporului nos
tru pentru regimul democrat-popu
lar, instaurat prin lupta lor revoluțio
nară, atașamentul lor față de par
tidul comunist și hotărîrea de a-1 
urma neabătut pe calea făuririi unei 
noi orînduiri sociale în România, 
izolarea de mase a partidelor bur
gheze, reacționare. După cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceausescu „alege
rile din noiembrie 1946 au de
monstrat elocvent infringerea politi
cii reacționare, marea majoritate a 
poporului — peste 70 Ia sulă dintre 
votanți — exprimîndu-și în mod de
mocratic încrederea în partidul co
munist și în forțele care colaborau 
cu noi. Trecerea pe calea socialis
mului a fost, deci, expresia voinței, 
democratic exprimate, prin vot, a po
porului român, care s-a convins pe 
deplin — in anii cînd partidul nostru 
a militat neînfricat pentru interesele 
națiunii și a mobilizat toate forțele 
pentru salvarea poporului — că nu
mai urmîndu-i 
gură un viitor 
unei dezvoltări

aliaților ei In raportul forțelor de 
clasă.

Bătălia pentru putere nu fusese 
insă definitiv rezolvată.

Aflată într-o situație de criză 
profundă, reacțiunea și-a pus nădej
dea în alegerile parlamentare. Folo- 
sindu-se de împrejurarea că în gu
vernul Groza fuseseră impuși cîte 
un reprezentant al P.N.Ț. (Maniu) și 
al P.N.L. (Brătianu), forțele reac- 
țiunii au încercat să determine ține
rea alegerilor sub control extern, în
cercare susținută de guvernele de 
atunci ale S.U.A. și Marii Britanii, 
care adresau guvernului român note 
peste note în acest sens. în răspun
sul său la aceste note, guver
nul dr. Petru Groza a calificat 
„observațiile, criticile și recomandă-

La aniversarea victoriei 
electorale din noiembrie 

1946 a Blocului 
Partidelor Democrate

rile“ cuprinse in notele diplomatice 
respective ca „o serioasă atingere a 
suveranității României și o imixtiune 
directă în afacerile sale interne" ară- 
tind că „principial nu poate lua in 
considerare observații sau recoman
dări care ar constitui acte de imix
tiune în politica sa internă și care ar 
fi astfel incompatibile cu atribuțiile 
unui stat liber și suveran”. Planurile 
imperialiste s-au năruit cu totul în 
fața hotărîrii de neclintit a forțelor 
democratice, în frunte cu partidul 
comunist, de a nu admite amestecul 
străin în treburile interne ale țării, 
de a apăra dreptul sacru al poporu
lui român la dezvoltare de sine stă
tătoare, conform voinței lui.

Era limpede că în conjunctura po
litică dată, alegerile căpătau o în
semnătate deosebită : ele aveau să 
confirme cu maximă claritate răs- 

«ie Punsul.asupra .dezvoltării viitoare a
mase ale poporului, Partidul Comu- țării,, asupra căii pe_ <
nist Român a reușit să reunească în —'™ - *-<•
această mișcare principalele forțe ale 
națiunii.

O strălucită victorie a dezvoltării 
luptei revoluționare purtate de for
țele populare a constituit-o instau
rarea, la 6 martie 1945, a primului 
guvern cu adevărat democratic din 
istoria țării, în cadrul căruia rolul 
precumpănitor îl aveau clasa munci
toare, aliată cu masele țărănimii.

în noul guvern, partidului comu
nist i-a revenit rolul de principal 
partid de guvernămint, activitatea 
guvernului oglindind, în fapt, esen- , 
ța politicii partidului comunist. In
tr-un răstimp scurt a fost legiferată 
și consolidată reforma agrară, ceea 
ce a asigurat întărirea alianței din
tre clasa muncitoare și țărănime ; au 
fost înfăptuite măsuri importante 
pentru democratizarea vieții politice 
și a aparatului de stat. Masele largi 
de oameni ai muncii au răspuns cu 
elan și hotărîre chemării partidului 
comunist și a guvernului de a inten
sifica eforturile pentru înlăturarea 
uriașelor greutăți pricinuite de război 
și agravate de cumplita secetă din 
1945—1946, pentru redresarea econo
miei naționale. întărirea pozițiilor 
economice și politice ale guvernului 
făcea să se accentueze continuu su
perioritatea clasei muncitoare și a

pe comuniști își asi- 
fericit, perspectiva 

independente". i
★

Aniversarea alegerilor (de acum 25 
de ani readuce în memorie perioada 
acelor ani de după eliberarea țării 
din jugul fascist, cind lupta antifas
cistă a maselor s-a transformat rapid 
intr-o mișcare socială de o amploare 
fără precedent, pentru adinei prefa
ceri revoluționare în viața economică 
și social-politică. Exprimînd cu fi
delitate, în politica sa, interesele 
fundamentale ale celor mai largi

(Urmare din pag. I)

urmă ? în timp ce

mai departe
O.C.L. Alimen-

mentalitatea care 
unei asemenea

jata sa. pe care a adus-o la 
„Romarta", fusese cu cîțiva 
ani înainte reținută pentru 
vagabondaj. Și mai știa un 
lucru : gestiunea lui Gavri- 
lescu nu fusese controlată 
niciodată în tot timpul cit 
ea a lucrat la „Romarta" 
(la inspectorii de gestiuni 
vom reveni).

Am aflat că unii dintre 
colegii și colegele lui A. G. 
bănuiau, ba chiar aveau 
certitudinea că cu „fata re
ținută pentru vagabondaj" 
se petrec lucruri ciudate. 
Atunci de ce n-au sesizat 
conducerea întreprinderii 7 
Tocmai acești „colegi" care 
văd totul, dar care tac 
(plus inspectorii de ges
tiuni care nu-și fac dato
ria) sint cei care creează 
mediul favorabil delapidării 
— gravă agresiune la adresa 
colectivității. Ei spun cu 
candoare : „Eu, personal 
sînt cinstit. In treburile 
altora insă nu mă bag, nu 
mă amestec". Cit de stra
nie este 
dă naștere 
poziții !!

...Răsfoim 
dosarul. La 
tara-sectorul 3, gestionarul 
Nicolae Constantin și vin- 
zătdrul Vasile Dobrescu 
(magazinul Piața Cățelu) 
au delapidat, într-o perioadă 
scurtă, 264 420 lei ; la un alt 
magazin, din același sec
tor, gestionarele Silvia 
Răducanu și Maria Chiru 
au sustras, în numai patru 
luni, bunuri in valoare de 
274 000 lei. In cazurile res
pective hoția s-a manifes
tat sub „auspiciile" altui 
climat. Tot. căutînd fisurile 
pe unde să-și vîre miinile 
lor murdare în buzunarul 
statului — și deci al nostru, 
al tuturor — hoții s-au 
trezit vizitați de niște 
gură-cască. Cine erau 7 Re- 
vizoarele de gestiuni Ana 
Florescu și Alexandrina 
Plslă, ambele de la O.C.L. 
nr. 2.

Aici vom deschide o pa
ranteză mai lungă. Lupta 
împotriva știrbirii avutului 
obștesc nu se rezumă ne
apărat la perimetrul uneia 
sau alteia din unitățile e- 
conomice. Ea implică și 
modul în care se face re
crutarea cadrelor destinate 
controlului, formarea și e- 
ducarea lor pentru a de
veni fermi apărători ai u- 
nei părți importante a a- 
vutului obștesc. Trebuie să 
spunem clar, din capul lo
cului, că in cele mai multe

să nu uităm 
nostru avem de-a face cu 
niște hoți pe deoparte și 
cu niște gură-cască — pe 
de alta. Iată cum s-â des
fășurat inventarul, de pildă, 
la magazinul alimentar po
menit. A inventariat ce a 
inventariat revizoarea Ana 
Florescu și, pe urmă, plic- 
tisindu-se, a căscat :

— Continuăm ? — a în
trebat ea pe hoți.

Delapidatorilor atît le-a 
trebuit. Au zis, la rîndu-le :

— Continuăm, continuăm,

Ce rol mai poate avea în 
acest caz controlul finan
ciar 7 Poate numai acela 
de... inventariere ulterioară 
a hoților și păgubașilor I 
Un asemenea control exer
citat de oameni „comozi", 
fără conștiința răspunderii 
pe care o au, nu numai că 
nu va pune capăt știrbirii 
avutului obștesc, dar va 
deschide in continuare spre 
el porțile infractorilor.

Iată de ce socotim nece
sar să subliniem faptul că 
toate conducerile unităților

Cînd revizorii trec prin depozite

cazuri revizorii de gestiuni, 
cei care verifică integrita
tea bunurilor statului sînt 
oameni a căror bună in
tenție, cinste și corectitu
dine nu lasă nici un du
biu. Conducerile întreprin
derilor iși pot exercita prin 
ei — cu succes — misiunea 
fundamentală — apăra
rea avutului obștesc. Din 
păcate există insă și unele 
grave anomalii. Deci — re
venind la magazinul din 
Piața Cățelu — amintim 
că acolo era, la un mo
ment dat, zi de inventar.

Inventarele au un rost 
bine stabilit și trebuie des
fășurate după reguli extrem 
de precise : toată marfa se 
măsoară, se numără și se 
cintărește în prezența în
tregului colectiv ai magazi
nului de către inspector și 
gestionarul în cauză. Dar

dar uite cum : în depozit, 
unde urmează să mergem, 
e cam frig. Dv. sînteți cam 
friguroasă. Stați aici, în bi
rou, la căldurică. Luați o 
cafeluță. între timp, noi 
dăm gata inventârul. In fi
nal, vă prezentăm actele. 
Sîntem oameni cinstiți, ce 
dracu — mai ziseră hoții, 

bine v-ați gîndit - 
învoială gura-cas-

- Că 
căzu la 
că...

Și pe
ea sorbea din cafeluță, ei 
treceau în acte mărfuri 
care nu erau, pentru că le 
furaseră mai de mult. (Dacă 
revizoarea ar fi avut cu
riozitatea să-și arunce o 
singură privire în depozit 
ar fi zărit, chiar fără să 
vrea, cel puțin lfl butoaie 
de ulei... umplute cu apă !).

economice au datoria de a 
verifica, pînă în amănunt, 
calitatea celor puși să con
troleze capacitatea lor de 
investigație, modul (con
cret) în care ei iși fac da
toria.

Iată un alt caz în care 
cei învestiți cu dreptul de 
control au trecut pe la uni
tățile din subordine ca gis- 
ca prin apă. Ilie Preduț era 
gestionar la un chioșc de 
legume și fructe, așezat pe 
șoseaua Olteniței Vindea el 
ce vindea. însă mai mult 
fura. într-un tîrziu, faptele 
ies la suprafață, tocmai în 
clipa -cînd Preduț sărbăto
rea rotunjirea sumei de 
100 000 lei. furați din averea 
obștească. întrebarea : pu- 
țea fi curmată din fașă in
tenția delapidatorului 7 Da,

fără îndoială. A 1 
și în acest caz, controlul se
rios, sistematic. Nimeni — 
nici merceologii centrului 
de legume și fructe nr. 3, 
nici șeful centralei, nici alți 
funcționari care lustruiesc 
scaunele prin birouri la a- 
ceastă instituție — n-au bă
gat însă de seamă un lucru 
pe

• un 
ta 
în 
de . .
tea depozita nici echivalen
tul unei sutimi din această 
sumă !

Delapidarea reprezintă un 
act antisocial dintre cele 
mai condamnabile ; ea lo- 
vește în avutul obștesc, care 
în socialism constituie o 
valoare socială fundamenta
lă ; de dezvoltarea avutului 
poporului depinde continua 
consolidare a orînduirii 
noastre și ridicarea perma
nentă a nivelului de trai al 
oamenilor muncii. Acest act 
antisocial se naște și se 
dezvoltă acolo unde găsește 
teren prielnic. Este favori
zat de gură-cască, de bine
voitori care se conduc după 
deviza : „De ce să mă 
bag 7" Delapidatorii despre 
care am vorbit sînt acum la 
locul care li se cuvine, do
sarele s-au încheiat. Mai 
curînd sau mai tîrziu, toți 
cei care atentează la ave
rea publică vor fi demas- 
cați. Dar cei care au asistat 
cu seninătate la acțiunile 
delapidatorilor, cel care „nu 
se bagă și nu se amestecă", 
iresponsabilii, credulii, cei 
lipsiți de vigilență și de 
fermitate — nu au oare și 
ei partea lor de vină 7 Su
perficialitatea, lipsa de vi
gilență. îngăduința duse la 
extrem sînt tot atîția fac
tori dăunători, favorizatori 
ai climatului infracțional, 
care trebuie tratați în con
secință. De avutul obștesc 
depinde bunăstarea întregii 
societăți ; de aceea, nimic 
nu trebuie precupețit cînd 
« vorba de a-1 apăra.

român era hotărit să o urineze. De 
altfel. încă la''. Conferința Națională i 
din octombrie 1945, partidul comunist, 
aprecilndu-Ie ca atare, subliniase că 
„alegerile care vor avea loc vor în
semna o marc bătălie între forțele 
democratice și reacționare..." iar la 
plenara C.C. al P.C.R. din ianuarie 
1946 Se arătase că „a cîștiga bătălia 
alegerilor — inscamnă a hotărî defi
nitiv cursul de dezvoltare democra
tică a țării noastre".

Tocmai de aceea, partidul comu
nist, guvernul au acordat o atenție 
excepțională pregătirii și desfășură
rii alegerilor, ca alegeri libere, in 
care poporul muncitor să-și poată 
spune cu adevărat cuvîntul. Existau 
pentru aceasta toate premisele și în 
primul rînd faptul că alegerile se or
ganizau intr-un regim de reală de
mocrație. Spre deosebire de trecut, 
cînd prin alegeri se succedau la cîr- 
ma țării diferite formațiuni politice 
ale claselor exploatatoare, iar for
țele democratice, cu puține excep
ții — cum au fost alegerile parla
mentare parțiale din județele Hune
doara și Mehedinți din 1936 — nu 
aveau posibilitatea să ia parte la a- 
legeri, acum participau nu numai 
partidele burgheze, dar și partidele 
democratice, reprezentind clasa mun
citoare, țărănimea și alte categorii de 
oameni ai muncii. Pentru prima 
oară pășea, într-o confruntare elec
torală deschisă, partidul comunist, 
purtătorul credincios al voinței și in
tereselor vitale ale poporului român.

Este de remarcat, de asemenea, 
faptul că în timp ce în trecut im
portante categorii ale populației — 
femeile, militarii, funcționarii pu
blici — erau lipsite de drepturi elec
torale, acum, pe baza noii legi elec
torale elaborate de guvernul demo
cratic, au căpătat dreptul de vot 
toți cetățenii majori ai țării, fără 
deosebire de sex, profesie, naționali
tate. într-adevăr, întregul popor avea 
acum posibilitatea reală de a-șL spu
ne cuvîntul și exprima voința.

în pregătirea alegerilor, partidul 
comunist a acordat o atenție deose
bită consolidării sistemului de alianțe 
politice cu grupările democratice care 
puseseră bazele guvernului de la 6 
martie. în mai 1946. Partidul Comu
nist, Partidul Social-Democrat, Fron
tul Plugarilor, Partidul Liberal 
(Gh. Tătărăscu), Partidul Țărănesc 
(Anton Alexandrescu), Partidul Na
țional Popular — au reînnoit acordul 
lor de colaborare, constituind Blocul 
Partidelor Democrate. Un factor im
portant în consolidarea acestei coa
liții l-a constituit hotărîrea congre
sului P.S.D. din martie 1946 de a 
participa în alegerile parlamentare 
pe liste comune cu P.C.R., hotărîre 
luată cu o mare majoritate de voturi, 
în pofida încercării elementelor de 
dreapta din conducere de a determina 
prezentarea P.S.D. In alegeri pe lis
te separate. Aceasta a reprezentat o 
importantă victorie pe calea consoli
dării unității politice a clasei munci
toare, axul unirii tuturor forțelor de
mocratice.

Programul concret de acțiune al 
forțelor democratice l-a constituit 
„Platforma-program a B.P.D." in care 
erau înscrise obiective de seamă pri
vind refacerea și dezvoltarea multila
terală a țării, normalizarea vieții eco
nomice, ridicarea producției indus
triale și agricole, îmbunătățirea ni
velului de trai al populației, asigura
rea celor mai largi drepturi și liber
tăți cetățenești, întărirea independen
ței și suveranității naționale. Acest 
program a fost primit cu entuziasm 
și deplină aprobare de masele largi 
populare. La el au aderat Sindicatele 
Unite, Federația Democrată a Fe
meilor din România, organizațiile de
mocratice de tineret. Apărarea Pa
triotică, Uniunea Populară Maghia
ră, Federația meseriașilor ș.a.

Intelectualii de frunte ai țării, 
continuind tradițiile înaintate, de 
strinse legături cu poporul, ale inte-

lectualității românești, s-au aflat și 
de această dată alături de clasa mun
citoare, de forțele democratice, pa
triotice — pe listele B.P.D. figurind 
nume ca ale lui Mihail Sadoveanu, 
George Enescu, George Călinescu, 
Gala Galaction etc.

Pe măsura desfășurării campaniei 
electorale voința populară se mani
festa cu o tot mai vie intensitate in 
sprijinul regimului democrat-popular, 
în presa vremii sint consemnate măr
turii dintre cele mai elocvente ale 
efervescenței politice din acele zile. 
Cităm doar cîteva titluri : „100 000
de participanți la marele miting elec
toral al P.C.R. pe stadionul P.T.T. 
din Capitală", „La Ploiești, 120 000 de 
prahoveni au aclamat Partidul Co
munist și Blocul Partidelor Demo
crate", „80 000 de români și maghiari 
au aclamat pentru guvernul Groza 
Ia Tg. Mureș"...

în tot acest timp, forțele reacționa
re au cunoscut o continuă slăbire, 
fiind cuprinse de un adine proces 
de descompunere. O dovadă în acest 
sens este și faptul că au apărut nu 
mai puțin de 20 de formații burghe
ze care au cerut semne electorale. 
P.N.Ț. și P.N.L. — principalele par
tide reacționare ale burgheziei — au 
fost tot mai izolate de mase. Spre 
a-și salva pozițiile, ele au pus în 
mișcare întregul arsenal al vechilor 
practici politicianiste, îmbinînd o de
șănțată demagogie cu un anticomu
nism furibund, cu răspîndirea celor 
mai veninoase zvonuri și calomnii 
la adresa forțelor democratice. Tot
odată, bande înarmate ale rămășițe
lor _ legionaro-fasciste, grupuri di
versioniste cum au fost „Sumanele 
negre", „Graiul sîngelui" ș.a., inspi
rate și organizate de partidele așa- 
zis „istorice", încercau să creeze o 
atmosferă de teroare politică, puneau 
la cale crime și acte huliganice, ata
cau sedii ale partidelor și organiza
țiilor democratice, pentru a intimida 
masele, a provoca în țară un climat 
de dezordine care să justifice inter
venția străină. Aceste încercări au 
fost însă dejucate de forțele demo
cratice.

Marea confruntare electorală des
fășurată din ziua de 19 noiembrie 
1946 a prilejuit o uriașă desfășurare 
a forțelor democrației și progresului, 

mi v o. 0 grandioasă manifestare politică a
care poporul poporului, a hotărîrii sale de a urma

~ partidul comunist — care în numai 
doi ani de activitate legală își cuce- 
rise^ o imensă autoritate în mase, 
încă dip zorii zilei, șiruri nesfir- 
șite de cetățeni se adunaseră 
în fața centrelor de votare. Bucuria 
și voia bună, cîntecele și jocurile ră
sunau peste tot, pe străzi și în pie
țele publice. Asemenea alegeri nu 
mai cunoscuse niciodată țara noastră 
în trecut ! în această istorică zi op- 
țfunea majorității covîrșitoare a po
porului român a decis de fapt viito
rul strălucit al țării. Circa 7 000 000 
de cetățeni — muncitori, țărani, in
telectuali, femei, tineri, militari, oa
meni de toate naționalitățile — cu 
4 000 000 mai mult decît cel mal marc 
număr de votanți înregistrați în tre
cut în România, s-au prezentat la vot. 
79,86 la sută dintre ei și-au dat votu
rile candidaților coaliției forțelor de
mocratice. Partidele reacțiunii — 
P.N.Ț. (Maniu) și P.N.L. (Brătianu) 
— nu au obținut decît 16,3 Ia 
sută din voturi, restul fiind acorda
te altor grupări politice. Rezultatul 
scrutinului electoral a constituit ast
fel o expresie categorică și clară a 
atașamentului poporului român față 
de regimul democrat-popular, a vo
inței lui ferme de a-I întări necon
tenit, de a păși mai departe, pe ca
lea democrației și socialismului, a 
progresului și bunăstării, a indepen
denței naționale. S-a confirmat astfel 
și pe calea votului, a voinței liber 
exprimate, legitimitatea istorică a 
regimului democrat-popular, faptul 
că el este opera poporului român, 
creația lui istorică, corespunzătoare 
intereselor și aspirațiilor lui funda
mentale. în același timp, alegerile 
au semnificat, prin rezultatul lor, o 
consacrare clară a rolului conducă
tor al P.C.R. în societatea noastră, 
rol atribuit și recunoscut de masele 
cele mai largi ale poporului care au 
Văzut în partidul comunist pe ex- 
,:^:r.l_l intereselor lor vitale, 

pe drumul făuririi 
în fața uriașei ade- 
întrunite de forțele 

apărut și mai limpe- 
mase a partidelor

ponentul __
călăuza sigură 
noii orinduiri. 
ziuni populare 
democratice, a 
de izolarea de 
reacționare, care aveau de altfel cu- 
rînd să degenereze cu totul politi
cește și să dispară definitiv din viața 
politică a țării. Alegerile din 1946 au 
constituit o vie expresie a elastici
tății tacticii partidului, a pregătirii 
sale multilaterale pentru a acționa pe 
toate căile, pașnice sau nepașnice, 
a folosi calea acțiunii revoluționare 
de masă, ca și cea parlamentară, po
trivit condițiilor concrete ale situa
ției istorice.

Primul parlament liber ales al 
României, constituit în urma alege
rilor, a avut un mare rol în consoli
darea puterii populare, în dezvolta
rea mai departe a procesului revo
luționar. El a legiferat o serie de mă
suri de excepțională însemnătate 
pentru viața economică și socială, 
cum au fost cele privind etatizarea 
Băncii Naționale, apărarea pămîntu- 
rilor țăranilor împroprietăriți îm
potriva acaparării lor de către ele
mentele capitaliste de la sate, crea
rea oficiilor industriale, a adoptat în 
iunie 1947 propunerile P.C.R. pen
tru îmbunătățirea situației economice 
și financiare a țării.

Marea victorie obținută în alege
rile parlamentare din noiembrie 
1946 a dobîndit în perspectiva istori
că semnificația unui act politic de 
covîrșitoare însemnătate, care a des
chis drum desfășurării impetuoase a 
revoluției populare, înaintării nestă
vilite a poporului român pe calea 
socialismului. Evocarea evenimentu
lui atît de bogat în semnificații de 
acum 25 de ani constituie un izvor 
de satisfacție pentru marile biruinți 
obținute sub conducerea partidului, 
întărește hotărîrea poporului nostru 
de a înfăptui neabătut politica de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămîntul Româ
niei.

Dr. Ion SPĂLĂȚELU

Pe la sfirșitul lunii septem
brie a.c., cooperativa agricolă de 
producție din comuna Orlești 
(Vilcea) a primit trei bilete de 
odihnă și tratament pentru a fi 
repartizate cooperatorilor care 
doreau să meargă în luna oc
tombrie în stațiunile Slănic 
Moldova, Borsec și Bazna. Nici 
unul din cele trei bilete nu a 
fost însă folosit. „Nu avem ca
zuri de membri cooperatori care 
să meargă lâ tratament" — a 
menționat într-o adresă copdu- 
cerea cooperativei, după ce bi
letele „s-au odihnit" cîte circa 
3—4 serii, prin cine știe ce ser
tare ! Ne-am deplasat și noi în 
comună pentru a vedea dacă, 
într-adevăr, așa stau lucrurile. 
Am constatat că peste 30 de ță
rani cooperatori ar fi plecat 
bucuroși în stațiunile amintite! 
Cazul, nefiind, din păcate, sin
gular, credem că merită să fie 
analizat acum de forurile în 
drept.

cu 1OOOOO

în ce condiții se efectuează 
transportul valorilor monetare ? 
O problemă a cărei însemnătate 
nu este cazul să o mai evaluăm. 
Și totuși, nu o dată nu i se acor
dă prețuirea cuvenită. Cu ocazia 
unui control efectuat recent de 
organele de miliție din județul 
Neamț s-a constatat că autove
hiculele cu nr. 31-NT-603, 
31-NT-637, 31-NT-606 și altele,
destinate transportului de va
lori monetare, nu respectă iti- 
nerariile, fac diferite popasuri 
nepermise și ajung cu întîrziere 
la destinație. De asemenea, unii 
conducători auto de pe aceste 
mașini — cum a fost cazul șofe
rului de pe mașina 31-NT-606 
în care se afla o lădiță descuia
tă ce conținea peste 100 000 lei, 
încredințată nu însoțitorului ti
tular, ci unui salariat neînarmat 
și neinstruit în acest sens — nu 
Se sfiesc să recurgă la transpor
turi de călători pe cont propriu. 
Continuind să procedeze astfel, 
n-ar fi de mirare ca pe cei răs
punzători de asemenea acte să-i 
usture propria pungă.

Scutiti-vă»

de emoții!
Un fapt desprins dintr-o scri

soare pe care ne-o trimite Mi
hai Mitea din Clui. într-una din 
zilele trecute, micuța N. Simo
na, în vîrstă de numai două 
luni, a fost internată în stare 
de comă la clinica de pediatrie 
I din localitate. Ce se întîmpla- 
se 7 în urmă cu două zile, pă
rinții ei dezinfectaseră locuin
ța cu „Deparatox". După circa 
46 de ore, fetița a fost adusă în 
camera în care mal persistau 
încă substanțe toxice volatile. 
Efectul acestei imprudențe 
putea fi fatal, dacă personalul 
medico-sanitar al clinicii, în 
frunte cu medicul Mircea Na- 
mulescu, nu ar fi intervenit la 
timp, salvînd viața micuței pa
ciente. De prisos să mai spu
nem că. dacă se gîndeau mai 
mult la consecințe, părinții fe
tiței se puteau scuti de emoțiile 
prin care au trecut.

dreapta"...
în ziua de 6 octombrie, a.c., 

șoferul Gheorghe Ivănuțiu se 
întorcea spre Arad cu autocis
terna 31-AR-219, abia scoasă din 
reparații capitale de la Uzina 
de reparații auto din Suceava. 
Deodată. înainte de intrarea in 
cartierul Unirea al orașului Bis
trița, volanul n-a mai vrut să-l 
asculte. Pînă să se dumirească 
ce se Intimplă, autocisterna a 
intrat în șanț și s-a răsturnat, 
sprliinindu-se într-un copac. 
Organele de resort au stabilit 
că accidentul s-a produs în urma 
unor defecțiuni la axul volanu
lui. De atunci și pînă acum, 
mașina a rămas neclintită in a- 
celași loc. Se pare că proprie
tarul, în loc să-i tro.gă la răs
pundere fie cei ce au reparat-o 
în acest fel. a renunțat total la 
mașină. Poate că n-ar fi rău ca 
forurile in. drept să vadă cum 
de-i dă mina • să o abandoneze 
„pe dreapta".

Nuntașii
detectivi

timpîntr-o seară tîrziu, în C 
ce-și făcea rondul, paznicul ma
gazinului universal din satul 
Suciu de Jos (Maramureș) a au
zit un zgomot suspect într-una 
din încăperile localului. In ve
cini era o nuntă. Ia care pe
treceau aproape toți locuitorii 
satului. La scurt timp după ce 
le-a povestit despre ce este vor
ba. circa 300 de nuntași încon
juraseră deja magazinul. în aș
teptarea „clientului" care se 
strecurase în interiorul lui pen
tru ...a cumpăra fără bani. Cînd 
au sosit la fața locului organele 
de ordine, vizitatorul nocturn 
al magazinului. Nicolae Mure
in, din Suciu de Jos, recidivist 
i materie, era „împachetat” cu 
cumpărături" cu tot.

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii".



SCINTEIA - vineri 19 noiembrie 1971 PAGINA 3

în prag de iarnă o întrebare la zi:

Ce rol se atribuie științei 

în dezvoltarea producției 

materiale ?

In cincinalul trecut a sporit considerabil capacitatea de cercetare, 
ajungîndu-se ca la sfîrșitul anului 1970 să funcționeze 303 unități cu 
activitate de cercetare științifică, din care 117 institute și centre de 
cercetare și 40 institute și centre mixte de cercetare și proiectare, 
unde își desfășoară activitatea aproape 37 000 persoane, peste 14 000 
avind studii superioare. Crearea și dezvoltarea acestor capacități de 
cercetare asigură premise favorabile pentru ca IN CINCINALUL 
1971—1975 SA SE MĂREASCĂ IN MOD CORESPUNZĂTOR SARCI
NILE ȘI CONTRIBUȚIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE LA PROGRE
SUL NOSTRU ECONOMIC ȘI SOCIAL. Pe o astfel de bază temeinică, 
potrivit orientărilor date de Congresul al X-lea al P.C.R., a fost ela
borat planul cincinal al cercetării științifice. Rod al unei intense 
munci colective desfășurate în unități de cercetare, centrale industriale, 
academii de științe, ministere economice și organe centrale de sinteză. 
PLANUL CINCINAL AL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE NOMINALI
ZEAZĂ CIRCA 900 TEME, DE CERCETARE, DIN TOTALUL DE 
PESTE 5 700 TEME CE VOR FI ABORDATE IN ACEASTA PERIOADA. 
In această activitate amplă, desfășurată în mai multe etape, oamenii de 
știință, cercetătorii, precum și diferiți specialiști care au inițiat și 
dezbătut conținutul tematic al planului, au fost preocupați permanent 
de a transpune în praotică indicațiile conducerii noastre de partid și 
de stat, de A ASIGURA LEGAREA ȘTIINȚEI DE CERINȚELE PLA
NULUI DE DEZVOLTARE ECONOMICA ȘI SOCIALA A PATRIEI 
NOASTRE. Această orientare principială se materializează prin evi
dențierea UNOR DIRECȚII PRINCIPALE, în care se înscriu temele 
concrete de cercetare, cum sînt : lărgirea bazei de materii prime și 
valorificarea superioară a acestora, elaborarea de noi procedee tehno
logice și perfecționarea tehnologiilor existente, reducerea importului 
de licențe, documentații, dezvoltarea licențelor achiziționate pină acum 
din străinătate. Orientarea de bază a tematicii vizează, de asemenea, 
obținerea unor efecte importante, printre care : sporirea contribuției 
cercetării științifice la reducerea cheltuielilor materiale de producție, 
creșterea productivității muncii sociale, îmbunătățirea calității și diver
sificarea producției, elaborarea de noi produse, materiale și înlocui
tori, intensificarea cercetării în domenii moderne ale științei și tehno
logiei, creșterea producției agricole și folosirea rațională a fondului 
financiar, ocrotirea sănătății populației și crearea unor condiții cores
punzătoare de muncă și viață pentru oamenii muncii.

O prelucrare statistică a tematicii de cercetare subliniază faptul 
eă accentul se pune, in continuare, pe CERCETAREA INDUSTRIALA, 
care grupează circa 70 la sută din totalul temelor și antrenează un 
volum de circa 65 la sută din totalul cheltuielilor afectate în actualul 
cincinal pentru finanțarea științei. In cadrul cercetării industriale SE 
ACORDA O ATENȚIE DEOSEBITA UNOR RAMURI DE ,,VIRF“, 
cum sînt: industria constructoare de mașini, căreia i s-a afectat circa 

. 23 la sută din totalul fondurilor destinate finanțării cercetării indus
triale ; industria chimică și de prelucrare a țițeiului, cu o pondere de 
27 la sută ; industria extractivă, siderurgia și metalurgia neferoasă, 
cu o pondere totală de 9 Ia sută. Un volum important de cercetări, 
antrenind ciroa 6,5 la Sută din totalul fondurilor afectate cercetării, se 
axează pe DOMENII NOI ALE ȘTIINȚEI DE LA CARE SE AȘ
TEAPTĂ REZULTATE IMPORTANTE PENTRU CREȘTEREA RESUR
SELOR MATERIALE ȘI PERFECȚIONAREA TEHNOLOGIILOR. Sa 
menționează, printre acestea, fizica nucleară, căreia îi revine circa 
5,5 la sută din totalul fondurilor destinate finanțării științei, infor
matica și tehnica de calcul, biologia și genetica moleculară, chimia 
polimerilor, a sărurilor topite, matematica aplicată în economie și altele.

Dind curs indicațiilor Congresului al X-lea al P.C.R., sub îndru
marea directă a Consiliului Național pentru Știință și Tehnologic, au 
fost elaborate, pentru prima dată în (ara noastră, 25 PROGRAME 
PRIORITARE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA, TOTALIZÎND CIRCA 
1700 TEME, DIN CARE PESTE 350 TEME SINT INTEGRATE ȘI 
NOMINALIZATE IN PLANUL DE STAT. Programele prioritare repre
zintă acțiuni complexe în care sînt evidențiate direcțiile principale 
și tematica de bază necesare a fi abordate, dezvoltate și finalizate, 
pentru a rezolva obiective majore ale dezvoltării economice și sociale 
* țării noastre. Intre aceste obiective putem enumera reducerea con
sumului de cocs, economisirea metalului, gospodărirea rațională a 
energiei, valorificarea minereurilor de metale neferoase, valorificarea 
unor zăcăminte de metale rare, cercetarea geologică a platformei con
tinentale a Mării Negre, forajul și exploatarea sondelor de mare 
adîncime, lărgirea resurselor și valorificarea superioară a masei lem
noase, realizarea de mașini-unelte cu comandă-program numerică, 
realizarea de noi motoare cu ardere internă, dezvoltarea electronicii 
și a domeniilor conexe, elaborarea de noi rășini sintetice, mase plas
tice, fire și fibre sintetice, crearea și fabricarea de catalizatori indus
triali, realizarea de medicamente de uz uman și veterinar și altele.

Pentru înfăptuirea acestor sarcini importante se are în vedere creș
terea corespunzătoare a capacității de cercetare — IN ANUL 1975 
URMIND SĂ ACTIVEZE ÎN UNITĂȚI DE CERCETARE PESTE 62 000 
SALARIAȚI, față de 37 000 cit au fost în perioada 1966—1970. Extinde
rea bazei materiale, a cercetării este asigurată prin cele 4,5 MILIARDE 
LEI INVESTIȚII, comparativ cu 1,7 miliarde lei in cincinalul anterior. 
Printre toate măsurile amintite, ÎN ACEST CINCINAL, CONTRIBUȚIA 
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE SE VA MATERIALIZA ÎN VALORI DE 
PRODUCȚIE ESTIMATE LA 66 MILIARDE LEI ȘI ÎN REDUCEREA 
CHELTUIELILOR DE PRODUCȚIE CU CIRCA 16 MILIARDE LEI, 
dovezi certe ale modului în care știința își va mări aportul la realizarea 
sarcinilor importante prevăzute în planul cincinal.

Dr. ing. Dinu BUZNEA

___________________________ J

în economia agriculturii coopera
tiste din județul Bacău creșterea 
animalelor are o pondere Însemnată. 
În acest sector un mare volum de 
cheltuieli materiale și de muncă se 
efectuează pentru a crea condiții 
optime obținerii unor producții ri
dicate de carne, lapte, lină în pe
rioada de stabulație. După cum ne 
relatează ing. Citirea Gheonea, di
rector adjunct la direcția generală 
agricolă a județului, adăposturile 
pentru iernarea animalelor sînt 
puse la punct. în multe cooperative 
agricole bunii gospodari s-au îngri
jit din vreme și de modernizarea 
construcțiilor mai vechi pentru a asi
gura animalelor condiții de adăposti- 
re corespunzătoare. Așa stau lucru
rile la cooperativele Traian, Xtești, 
Parincea, Hemeiuși și altele, unde 
pregătirile pentru iernarea animale
lor au fost încheiate înainte de so
sirea anotimpului friguros.

Desigur, există multe astfel de 
exemple, dar persistă și deficiențe 
serioase care pot genera pagube in 
timpul iernii. Pînă acum nici unul 
din cele 10 grajduri prevăzute în 
plan nu este gata să adăpostească 
animalele. în unele unități ca cele 
din Blăgești, Negri, Berești-Tazlău s-a 
renunțat chiar la executarea obiecti
velor planificate, deși realizarea aces
tora era absolut necesară. La direcția 
agricolă ni se spusese că grajdurile 
de la cooperativele agricole din Fi- 
lipești și Onișcani sînt terminate. în 
realitate, însă, constructorii mai 
au încă mult de lucru. La coopera
tiva din Filipești, bunăoară, nu 
s-a montat nici pînă acum timplă- 
ria grajdului nou și nu sint 
turnate rigolele și ieslele. Inginerul 
șef al cooperativei agricole, Alexan
dru Enache, și-a exprimat scepticis
mul în legătură cu terminarea con
strucției în cursul acestui an. Dealt-

minteri aceasta rezultă și din ritmul 
în care se lucrează. Cu numai 4 
oameni aduși aici tocmai de pe me
leagurile Buzăului și care nu au la 
îndemînă nici materiale, nici ajutor 
din partea conducerii unității, nu se 
poate realiza prea mult. Atît la Fi
lipești, cit și la Valea Seacă, Oniș
cani și Fărăoani rămînerile în urmă 
în realizarea acestor construcții sînt 
Justificate prin lipsa unor materiale. 
Este adevărat că la cherestea și 
plăci de azbociment, repartițiile nu 
au acoperit in întregime necesarul. 
Cit privește cimentul din cele 2100 
tone repartizate pe acest an au 
ajuns pe șantiere doar o mică parte. 
Numai în primele două trimestre au 
rămas neridicate circa 1 900 tone de 
ciment.. Și aceasta, pe motivul" evi
dent neîntemeiat că cooperativele 
agricole nu ar fi avut unde sări 
adăpostească. în unele cazuri, nici 
măcar atunci cind a fost adus în 
unități, cimentul nu a fost folosit la 
construcția adăposturilor pentru â- 
nimaîe. La cooperativa agricolă Va
lea Seacă, de pildă; acestui material 
i s-a dat o altă destinație din care 
cauză grajdul se mai află încă în 
faza de execuție „la zidărie".

în prezent, pe primul plan al ur
gențelor se află încheierea lucrări
lor de reparații și pregătirea pentru 
iarnă a adăposturilor existente. în 
majoritatea unităților prin care am 
trecut — Sănduleni, Valea Seacă, 
Onișcani, Măgura, Fărăoani și altele 
se întilnesc grajduri degradate, cu 
geamuri sparte, acoperișuri nerepa
rate. „Am fost ocupați cu alte tre
buri mai urgente” — motiva Gheor- 
ghe Anghel, vicepreședinte al coo
perativei agricole din Valea Seacă 
— situația destul de proastă în care 
se află grajdurile. Deși ne aflăm în 
a doua parte a lunii noiembrie, 
nici acum nu se întreprind mă

suri pentru a crea condiții opti
me de adăpostire a animalelor. în 
unitățile amintite s-au uitat dificul
tățile din iarna trecută cind, din 
cauza adăposturilor necorespuinză- 
toare, animalele au dat producții 
slabe, iar unele dintre ele au pierit, 
în momentul de față la Filipești, 
bunăoară, tineretul taurin este adă
postit în niște construcții improvi
zate, gata să se prăbușească la un 
vint mai puternic, iar animalele de 
muncă stau pe unde apucă și chiar 
sub cerul liber.

Pentru a se evita pierderile de pro
ducție și mortalilățile este necesar 
ca organele agricole județene să ia 
măsuri în concordanță cu situația 
reală de pe teren, să sprijine con
ducerile cooperativelor agricole in 
organizarea muncii pentru termina
rea grabnică a noilor construcții și 
punerea la punct pină in cele mai 
mici amănunte a adăposturilor mai 
vechi. Ținînd seama că nivelul pro
ducției și starea de sănătate a ani
malelor depind în mare măsură de 
condițiile de adăpostire se impune 
maximum de grijă pentru a sprijini 
direct și nemijlocit cooperativele 
mai slabe, care au animale cazate ne
corespunzător, înghesuite în adăpos
turi cu curenți de aer și exces de 
umiditate. în aceste unități trebuie să 
se analizeze urgent situația și să se 
adopte cele mai potrivite soluții, ur- 
mărindu-se realizarea lor pînă la ca
păt. O dată cu terminarea lucrărilor în 
cimp este posibil ca specialiștii, con
ducerile cooperativelor agricole să-și 
concentreze eforturile pentru a pune 
la punct situația în sectorul zooteh
nic, și în primul rind să facă totul 
pentru ca întregul efectiv de ani
male să fie ferit de ■ intemperii.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii*

>4mena/'area solariilor
(Urmare din pag. I)

aceasta se mai adaugă 25 000 de Iei 
cheltuieli anuale de producție. Struc
tura de rezistență a unui solar du
rează cel puțin 5 ani, dar folia tre
buie' înlocuită Șnuăl. Pentru că” in
vestiția să fie rentabilă, este nece
sar să se obțină o producție în va
loare de cel puțin 81 000 lei. Experi
ența multor unități agricole a de
monstrat că la hectarul de solarii se 
pot obține venituri mult mai mari, 
ceea ce face ca activitatea in acest 
sector să se soldeze cu beneficii im
portante. în mod obișnuit, se reali
zează o recoltă de 40 000 kg tomate 
la hectar, care, valorificate cu un 
preț mediu de numai 2,70 lei kg, asi
gură un venit de aproape 110 000 de 
lei la ha. Dar acolo unde procesul de 
producție este bine organizat și, prin 
urmare, se obțin recolte mai mari și 
mai timpurii, tncasările ajung la 
140 000—150 000 lei la hectar. Cîteva 
exemple sînt deosebit de edificatoare. 
Cooperativa agricolă din Vărăști, ju
dețul Ilfov, a obținut la hectarul de 
solarii 242 000 lei. De asemenea, 
cooperativa agricolă Sintana, jude
țul Arad, a cultivat legume în sola
rii pe 8 hectare, obținînd, din va
lorificarea produselor, cite 200 000 de 
lei la ha. Asemenea rezultate s-au 
obținut și în alte județe. Spre 
exemplu, In județul Timiș s-au 
cultivat în acest an legume, în so
larii, pe o suprafață de 186 ha, reu- 
șiridu-se să se livreze 6 100 tone cu 
o valoare totală de peste 182 milioane 
lei. Aici se remarcă, în mod deosebit, 
rezultatele cooperativei agricole Bi- 
led, care are 5 ha de solarii și a 
obținut o recoltă de 67 200 kg toma
te la fiecare hectar. De asemenea, in 
solariile asociației intercooperatiste 
de la Băleni, județul Dîmbovița, 
s-au recoltat cite 45 000 kg tomate,

reușindu-se să se depășească cu 100 
de tone cantitățile contractate pen
tru export. Asociația intercooperatis- 
tă de la Săgeata, județul Buzău, are 
un complex, de solarii -în suprafață' 
de 29 ha, producția, medie ajungînd 
la 38 000 kg Ia ha. ,

Am reliefat aceste rezultate spre 
a demonstra că acolo unde cultura 
legumelor în solarii este privită cu 
răspundere, rentabilitatea este asi
gurată. Rentabilitatea este scă
zută acolo unde producțiile sînt 
mici și se obțin tîrziu, prețul de 
preluare a produselor fiind apropiat 
de cel al legumelor cultivate în cimp. 
Dar toate acestea se datoresc defec
țiunilor care se manifestă în organi
zarea producției și a muncii, în lipsa 
de asistență tehnică din partea orga
nelor de specialitate. Cele petrecute 
in județul Teleorman sînt ^deosebit 
de edificatoare in această direcție. 
Aici au fost construite solarii pe 294 
ha, dar au fost acoperite doar 
24(5 ha. îin ce privește nivelul 
producției, el este scăzut, numai 
circa 20 000 kg la hectar ; întrucit 
cea mai mare parte a producției s-a 
livrat tîrziu, cind au apărut legu
mele din cimp, prețurile de vînzare 
nu au putut fi decît la nivelul aces
tora. La cooperativa agricolă din 
Peretu, care a avut o suprafață de 
12 ha cu solarii, producția a fost de 
numai 10 000 kg la hectar, mult mai 
mică decît se obține obișnuit în 
cimp. Cooperativele agricole care 
formează asociațiile de la Olteni, 
Răsmirești și Vitănești au desființat 
solariile și și-au împărțit între ele 
materialele pentru care investiseră 
sume importante de bani.

Am insistat mai mult asupra aces
tui caz, deoarece demonstrează unde 
poate duce lipsa de răspundere din 
partea organelor județene, a unor 
conducători de unități agricole.

Asemenea situații se întilnesc șl 
în unele cooperative agricole din 
județele Ilfov, Argeș și altele.
i Evident, în condițiile unei produc
ții mici la hectar, însoțită și de li
vrarea gu, ' ihtîrziere a produselor, 
nu se mai -poate vorbi : de . e*. 
ficiență economică. încasările sînt, 
în acest caz, mai mici decit 
investițiile făcute, ceea ce face ca 
această activitate să se soldeze cu 
pierderi. în schimb, unitățile fruntașe 
au reușit să obțină din cultivarea le
gumelor in solarii venituri nete de 
100 000—150 000 lei la hectar. în 
vară, după recoltarea ultimelor can
tități de legume, au fost fă
cute analize, în fiecare unitate 
cultivatoare, pentru a se vedea efi
ciența economică a cultivării legu
melor în solarii, au fost reliefate cau
zele care au determinat să nu se 
obțină rezultate economice pe măsu
ra posibilităților. Ele dau posibilitate 
organelor agricole să vadă care sînt 
propriile lor lipsuri în ce privește 
îndrumarea și coordonarea acestui 
sector, le vor permite să ia cele mai 
potrivite măsuri pentru dezvoltarea 
in viitor a producției de legume în 
solarii.

Este necesar însă ca, de pe acum, 
în cooperativele agricole și în între
prinderile agricole de stat să fie luate 
măsuri în vederea reparării solari
ilor, nivelării terenului pentru a se 
putea organiza irigarea pe brazde 
lungi. Munca trebuie astfel organi
zată incit toate aceste lucrări să 
fie încheiate acum, rămînînd ca în 
primăvară să se facă doar acope
rirea eolariilor cu polietilenă.

Experiența de pînă acum consti
tuie un exemplu și un îndemn în a 
extinde solariile — metodă eficientă 
de obținere a unor producții timpu
rii de legume !

(Urmare din pag. I)
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CONTRASTE
De fapt, Magellan 
căuta o siguranță

Nu există sarcină mai importantă, 
in momentul de față, pentru fiecare 
colectiv de întreprindere decît aceea 
de a face totul pentru a consolida 
succesele obținute pînă acum, pen
tru a realiza integral planul și anga
jamentele pe acest an. De fapt, în 
multe întreprinderi, ultima perioadă 
a marcat o intensificare a eforturilor 
colectivelor, ceeâ ce se reflectă în 
faptul că, în general, în luna octom
brie și în prima, decadă a lunii no
iembrie s-a înregistrat un procent de 
îndeplinire a planului mai ridicat față 
de lunile anterioare. Se remarcă o 
preocupare susținută pentru recupe
rarea restanțelor înregistrate la unele 
produse de bază. Dar reușita deplină 
în înfăptuirea exemplară a planului 
pe acest an depinde de modul în care 
colectivele de întreprinderi^ vor ști 
să-și mobilizeze forțele, să valori
fice din plin resursele de sporire a 
producției, de creștere a beneficiilor, 
vor acționa cu energia necesară pen
tru a folosi fiecare zi, fiecare oră cu 
valoare maximă pentru producție. 
Accentuăm asupra acestor aspecte 
întrucit, așa cum rezultă din datele 
de care dispunem, în fiecare din zi
lele care au rămas pînă la sfîrșitul 
anului trebuie să realizăm o produc
ție globală industrială de circa un 
miliard de lei.

Cu deosebită răspundere și cu 
măsuri energice trebuie să se ac
ționeze mai ales in unitățile indus
triale rămase în urmă față de plan, 
la un indicator sau altul. Ne refe
rim, bunăoară, la unele întreprin
deri din industria chimică, industria 
constructoare de mașini, industria 
materialelor de construcții și indus
tria lemnului, care, fie din cauza 
unei insuficiente preocupări pentru 
organizarea producției și a muncii, 
fie din cauza unor greutăți în apro
vizionare, nu au îndeplinit pînă a- 
cum planul la toți indicatorii, inre-

gistrînd restanțe la o serie de sor
timente cum sint ; îngrășăminte cu 
azot și fosfor, policlorură de vinii, 
mijloace de automatizare, utilaje 
pentru industria chimică, prelucra
rea țițeiului și stuf-hîrtie-celuloză, 
excavatoare, autoturisme, cărămizi 
și blocuri ceramice, placaj, plăci din 
particule aglomerate, cherestea de 
fag ș.a. Este momentul să se înțe
leagă de către toate comitetele și 
consiliile oamenilor muncii din în
treprinderi și centrale industriale că 
realizarea integrală a planului pe 
fiecare sortiment în parte, potrivit 
necesităților economiei naționale,

unor noi obiective din aceste ramuri. 
Nu mai este timp de justificări. 

Imperativul luării de măsuri ferme 
pentru lichidarea neajunsurilor apă
rute este evident. Pe primul plan se 
situează cele care vizează asigurarea 
unor indici ridicați de folosire a ca
pacităților de producție, mai buna 
organizare a producției și a muncii, 
îndeplinirea riguroasă a obligațiilor 
contractuale. In legătură cu ultimul 
aspect, subliniem că este o datorie 
de prim ordin a ‘Fabricii de gea
muri din Mediaș, Uzinei de piese 
auto Sibiu și întreprinderii „Acumu
latorul" din București să privească

Perioada care a mai rămas pînă la 
sfîrșitul anului este deosebit de pre
țioasă și pentru îndeplinirea planu
lui de investiții. în noiembrie și de
cembrie mai este de realizat un vo
lum important de lucrări de investi
ții, mai sînt de pus în funcțiune 128 
capacități industriale, precum și nu
meroase capacități în agricultură. 
Dacă asupra unor obiective mai pla
nează incertitudinea respectării ter
menelor de punere în funcțiune, a- 
ceasta se datorează predării cu în- 
tîrziere a documentației de execuție, 
aprovizionării defectuoase cu diferite 
materiale, întîrzierilor în livrarea

B B B B B B B
Cu toate că este vorba 
o aglomerare a punerilor 
funcțiune in ultima perioadă a

de 
în 

anu-

Să folosim din plin fiecare oră de muncă
este o sarcină de mare răspundere, 
că trebuie făcut totul în săptămî- 
nile care au rămas pînă la sfirșitul 
anului pentru recuperarea restanțe
lor. Intervenții prompte atît din 
partea întreprinderilor, cit și din 
partea centralelor și ministerelor 
de resort sînt absolut necesare mai 
ales în unitățile în care in octom
brie și în prima decadă din această 
lună s-a vădit o tendință de accen
tuare a volumului nerealizărilor. 
Este vorba, printre altele, de Fabrica 
de mașini-unelte și agregate din 
București, Fabrica de frigidere din 
Găești, Fabrica de osii și boghiuri 
din Balș, combinatele chimice din 
Tr. Măgurele și Craiova. De mare 
urgență este recuperarea restanțelor 
apărute în realizarea utilajelor teh
nologice Dentru industria chimică și 
de prelucrare a țițeiului, întrucit 
este vorba de echipamente destinate

cu întreaga responsabilitate realiza
rea contractelor încheiate cu Uzina 
de autoturisme din Pitești, care nu 
și-a realizat planul pe zece luni 
din cauza primirii cu întîrziere și 
în cantități insuficiente a unor pro
duse de la aceste unități. în
perspectiva aceleiași cerințe de
maximă actualitate trebuie lichi
date urgent și restanțele la
unele produse pe care Uzina meca
nică din Plopeni trebuie să le li
vreze uzinei „Progresul" din Brăila, 
iar uzinele „23 August" din Bucu
rești și „Electroputere” din Craiova 
trebuie să le expedieze uzinei 
„Tehnofrig" din Cluj. In toate acele 
unități ale căror produse condițio
nează aprovizionarea în bune condi
ții cu materii primei și materiale li
vrările la fondul pieței și la export 
trebuie să se asigure lichidarea grab
nică a oricăror restanțe.

unor utilaje, greutăților in asigura
rea forței de muncă, ca și utilizării 
ei neraționale ș.a. — cauze care pu
teau fi înlăturate dacă atît beneficia
rii, cît și constructorii ar fi renunțat 
mai de mult' la poziția de expecta
tivă, dacă ar fi acționat la timp pen
tru lichidarea lor din fașă. Iată de 
ce acum, mai mult ca oricînd, se 
cere concentrarea atenției spre obiec
tivele care trebuie să intre în func
țiune și să se folosească din plin fie
care zi de lucru pentru a se înscrie 
fiecare lucrare în graficele de exe
cuție „la zi", pentru a înfăptui in 
bune condiții și integral planul de 
investiții pe acest an. Trebuie clar 
înțeles că darea în exploatare a tu
turor obiectivelor și capacităților pre
văzute pentru acest an are o mare 
importanță economică, deoarece pro
ducția lor a fost luată în calcul la 
elaborarea planului pe anul viitor.

lui, la recepția noilor capacități co
misiile de specialiști trebuie să efec
tueze o verificare minuțioasă a fie
cărei lucrări, să dovedească maximă 
exigență față de calitatea execuției, 
deoarece numai dacă există garanția 
funcționării normale a instalațiilor se 
vor putea atinge în scurt timp para
metrii proiectați.

Nici un efort nu trebuie conside
rat prea mare în aceste zile pentru 
înlăturarea greutăților și neajunsuri
lor care împiedică desfășurarea rit
mică a producției, îndeplinirea exem
plară a planului în diferite între
prinderi. Din perspectiva sarcinilor 
simțitor amplificate în această ul
timă parte a anului să îmbogățim 
propriile programe de activitate, de 
măsuri, să analizăm cu maximă răs
pundere toate rezervele interne de 
sporire a producției, de creștere a 
eficienței economice și să le punem 
neintirziat în valoare, asigurînd tot
odată o pregătire temeinică a produc
ției anului viitor. Organizațiile de 
partid din întreprinderi, organele ju
dețene și orășenești de partid, con
ducerile centralelor și ministerelor 
trebuie să combată cu hotărîre orice 
tendință de cedare cu ușurință în 
fața unor neajunsuri de moment, să 
sprijine efectiv și energic comitetele 
oamenilor muncii, conducerile de în
treprinderi în soluționarea tuturor 
problemelor aflate în suspensie, să 
mobilizeze întreaga masă a salariați- 
lor la realizarea unor randamente 
maxime în producție în aceste ultime 
săptămini ale anului. Este un titlu 
de mîndrie pentru fiecare colectiv de 
intreprindere, de șantier, să rapor
teze la sfirșitul acestui prim an al 
cincinalului că și-a îndeplinit exem
plar planul și angajamentele, adu- 
cindu-și astfel contribuția la înain
tarea hotărîtă a României pe drumul 
progresului și civilizației socialiste.

.„„Cumetre Costică,. 
în scrisoarea ce mi-ai 
trimis n-ai dreptate. 
Află deci punctul meu 
de vedere. Va să zică, 
după opinia ce mă 
încearcă, dacă vrem 
să dezvoltăm produc
ția uzinei, trebuie ca 
mai înainte să sporim 
parcul de avioane. Nu 
protesta, că așa este 
treaba. Argumentez 
cu cazul uzinei noas
tre, „Automatica", din 
Capitală. Pentru pro
ducția ce o facem, a- 
vem nevoie de niște 
elemente de siguran
ță. Cam 40 000 de bu
căți lunar. Să vezi 
cum le procurăm : 
piesa de porțelan se 
face la Turda. Pleacă 
pe urmă la Cluj, unde 
i se adaugă armătura 
filetată. Apoi ni se 
trimite nouă, la Bucu
rești să le facem aco
perirea metalică. Și, 
în fine, le expediem 
iar la Cluj, pentru 
montare, de unde le 
primim cînd sînt gata. 
Dar stai, că n-am ter
minat. Elementele as
tea de siguranță mai 
au și un capac. Par
tea de porțelan se 
face la Turda, armă
tura la Timișoara, 
care ni le 
nouă pentru 
de acoperire 
că, noi le 
lor pentru 
Și pe urmă 
zibilul, tot component 
al elementelor de si
guranță ; ne este tri
mis nouă, noi îl tri

trimite 
operația 
metali- 

trimitem 
montaj... 
vine fu-

mitem lor, ne sosește 
iar și iar îl trimitem, 
și tot așa de cîteva 
ori, pînă se știfuiește 
pe drum. Elementele 
astea de siguranță nu 
cîntăresc nici un sfert 
de kilogram bucata, 
în schimb sînt cele 
mai plimbărețe piese 
din cite există pe 
lume : călătoresc cu 
camionul, cu trenul și 
cu avionul, după îm
prejurare. Se adună 
kilometri — dacă i-ai 
calcula ai vedea că se 
apropie de ocolul pă- 
mintului. Le-ar invi
dia și Magellan. De ce 
nu s-a concentrat în- 
tr-o singură între
prindere producția a- 
cestei găluște de pie
să, nu pricep și de 
asta lansez întrebarea 
cuvenită spre ministe
rul de resort. Și mai 
propun ca acul cu gă
mălie să se fabrice în 
cooperare in cel pu
țin cinci întreprin
deri : una să tragă 
firul de oțel, alta să-i 
facă vîrful, a treia — 
gămălia, a patra să-l 
lustruiască și a cin- 
cea să-l ambaleze. 
Asta e. Dacă ai o altă 
părere, comunică-mi-o 
degrabă, prin dele
gații noștri care ur
măresc circulația e- 
lementelor de sigu
ranță între București 
— Turda — Cluj — 
Timișoara tur-retur și 
invers. Salutare Cos
tică, și fă lampa mai 
mică. Să nu se ardă 
siguranța.

Cum se naște Ideea...
S-a așezat pe coji de 

nucă, să gindească te
meinic. Și a gîndit ast
fel pînă spre apusul 
soarelui, cînd a strigat 
„Evrika!“ Iar Evrika, 
aflîndUrâe''î îritîmplatdr,,. 
pe acolo, i-a răspuns : 
Noroc, frățioare ! Dar 
înțeleptul de la depo
zitul de carburanți și 
lubrifianți din Alexan
dria n-a răspuns. îl 
subjugase „Ideea" — 
cu „i“ mare — și de 
altceva nu mai'voia să 
audă. Iar „Ideea" 
era : depozitul să nu 
mai livreze stațiunilor 
de mașini agricole 
benzina și uleiul în 
autocisterne, ci în... 
butoaie. Cu autocister
na e prea prozaic.

Acum, lucrurile de
curg ceva mai animat. 
Sose.ște la depozit un 
autocamion sau un 
tractor cu remorcă. In 
remorcă — butoaie. 
Lingă butoaie — doi

șau trei muncitori de 
la stațiune. Care să 
încarce și să descarce 
butoaie. în locul auto

cisternei.:, care făcea , 
treaba asta o dată pe 

"'lună, fac ei naveta de., 
trei ori. Și în loc de 
40—50 de lei, cît costa 
transportul cu auto
cisterna, cheltuiala s-a 
ridicat dintr-o dată la 
500—600 de lei. Păi nu 
este Evrika ?
Luat mai din 
ingeniosul a < 
nat paternitatea ideii, 
afirmînd că așa ar 
avea dispoziție.

în orice caz, sperăm 
că nimeni nu-1 va cri
tica sau deranja. Pen
tru că, chiar de s-a 
scumpit cheltuiala cu 
o mie-la sută, măcar 
benzina există. Dar 
dacă „Ideea" suna alt
fel — de pildă trans
portarea benzinei cu 
sacul ?!

Sărmăluțe...

’ Este, 
i scurt, 
abando-

cu nod
gordian

Economiști și specia
liști în prețuri, con
temporani. și viitori ! 
Vă dăm spre dezle
gare nodul gordian 
autentic ! Cel mai au
tentic, căci cel tăiat 
cu sabia de Alexandru 
Makedon era un fleac!

Va să zică, întreprin
derile 
noastre 
nergetic 
de mii 
legătură 
contact 
LEPC). 
peri 
prinderea „Oltul", din 
Slatina, te costă 11 lei; 
dacă le procuri de la 
întreprinderea de con
strucții metalice și 
prefabricate din Bucu
rești — dai 29 de lei. 
Ai zice : Deh, Capitala 
— și obrazul subțire 
cu cheltuială se ține ! 
Dar iată că explicația 
nu ține. Din cauza su-

și șantierele 
cu profil e- 
folosesc zeci 
de cleme de 

cu plăci de 
(așa-numitele 
Dacă le cum- 

de la între-

porților 
pentru 
De la 
„Progresul" 
costă 101 
cooperativa 
rea" București — 120 
lei, iar de la sectorul 
confecții metalice din 
Cîmpina — 140 lei. A- 
ceeași marfă, dar la 
prețuri diferite. Ca 
varza : preț de gră
dină, preț de seră și 
preț de piață sau de 
obor, în funcție de ju
deț. Asta ar putea fi 
o explicație — deși e 
cam dificil de înlocuit 
întotdeauna varza prin 
izolatori. Vă închipuiți 
ce-ar ieși sărmăluțele 
în acest caz ! în plus, 
pentru varză, mai 
există Mercurial. Pe 
cind în cazul de față... 
nu rămîne decit nodul 
gordian al calculului 
economic. Cine-1 va 
desface ?

de acoperiș 
doi izolatori, 
întreprinderea 

din Iași 
lei, de la 

„Presta-

0 sanie cu roți pentru 
\ „mărul ispitei"?

Cunoscătorii spun că 
Bisoca, din județul Bu
zău. este un adevărat 
paradis al merelor. 
Nu, nu, întîmplarea 
n-are nici o legătură 
eu vechea legendă des
pre Paradis, Adam si 
Eva, Mărul ispitei : 
pentru că, veți vedea, 
merele bisocenilor nu 
izbutesc să aducă în 
ispită pe nimeni.

De curînd, mai mulțl 
cetățeni din Bisoca au 
mers deci la centrul 
din Sărulești pentru a 
stabili cu achizitorul 
valorificarea acestora. 
„Nu pot să le iau — a 
spus acesta — deoare
ce nu am ambalaje. 
Din cauza aceasta nu 
pot să expediez mii de 
kilograme de mere, pe 
care nici măcar nu am.

unde să le depozitez, 
așa că stau în ploaie".

Și la centrul din Pă- 
tîrlagele sînt „munți" 
de mere. Aici, mal 
sint ceva ambalaje, 
dar nu există mijloace 
de transport pentru a 
aduce fructele din sa
tele mai îndepărtate.

Toma Ivan, director 
adjunct al întreprin
derii pentru produce
rea, valorificarea și in
dustrializarea legume
lor și fructelor Buzău, 
ne dădea asigurări, cu 
puțin timp in urmă, că 
în 
rii 
ge 
că 
ar

privința valorifică- 
fructelor „totul mer- 
ca pe roate". Numai 
timpul se răcește, 
putea să ningă și a- 

tunci în loc de roți, va 
fi nevoie de tălpici. 
Pentru sănii.
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,.CITEȘTE' ACEA CARTE DESPRE CARE VIAȚA POATE SPUNE : IMI APAR
ȚINE !", spunea un mare scriitor al antichității clasice. Sint cuvinte ce iu și astăzi, în zi
lele pe care ni Ie petrecem sub zodia de împliniri și certitudini a socialismului, valoarea 
unui simbol. întotdeauna, cartea adevărată l-a făcut pe om mai uman, a ajutat Ia perfec
ționarea structurii sale etice, inriurindu-i hotăritor conștiința. Azi sînt mai susținute ca 
oricind preocupările de impulsionare a activității spirituale, de a o pune în slujba făuririi 
unui om nou, pe măsura epocii pe care o trăim.

Cartea, instrument ideologic important în realizarea educației comuniste, nu poate 
f> gîndită în afara confruntării fecunde între producătorul și destinatarul artei. Opera se 
verifică prin cititorii ei. Pornind de la aceste considerente am inițiat ancheta de fată, 
printre cititori. Publicăm azi, în coloanele ziarului, doar o parte din gindurile celor ce, 
asemeni milioanelor de cititori " ~
porane, dornici să afle in 
timpul nostru socialist.

ele
din România, se apleacă asupra paginilor cărților contcm- 
freamătul viu al vieții, marile idei cu care ne confruntă

Din literatură 
să transpară spiri- 

tul timpului nostru 
socialist

sau 
în 

răs- 
Nis- 
ma-

— Ce cărți căutăm 
ce cărți caut obișnuit 
librării 7 Iată — ne-a 
puns avocatul Victor 
tea din Sibiu — caut
rea carte a zilelor contem
porane, dan și a unei per
manențe umane. Caut acea 
carte care să reprezinte în 
mod cît mai fidel timpul 
pe care-1 trăim, cu tot ce 
are bun și rău, acea frespă 
social-politică a secolului 
20 pe care o întîlnim in 
mărea desfășurare a exis
tențelor, acea carte care, 
abord'ind probleme de or
din uman să se înscrie în 
zona marii literaturi. So
cotesc firesc faptul că nu
mai romanul, sau romanul 
cu precădere, este chemat 
să facă bilanțul literar al u- 
nui ev, al unei stări politice 
existente in societate. De a- 
ceea marile teme le și caut 
în primul rînd in roman. 
Efortul de a ne găsi în 
posesia unei cărți de 
înaltă valoare nu trebuie 
să fie solicitat rigid și ne
selectiv de la fiecare 
scriitor. Numai un mare 
autor poate da o mare o- 
peră. Cred că în literatura 
română se poate vorbi nu 
o dată despre succe
se : „Moromeții", „Des
culț", „Groapa" sînt iz- 
binzi ale literaturii noas- ' 
tre noi. Sînt romane cara 
dezbat probleme autentice, 
reale, întîlnite în viața aces
tei țări. Desigur, nu toți 
scriitorii au un mare destin 
al epocii sau capacitatea de • 
a surprinde problemele so
ciale fundamentale. însă, 
principalul este ca literatu
ra noastră, în general, să 
fie orientată pe drumul pe 
care merge politica parti
dului. Este, cred, condiția 
succesului ei.

Studentul Constantin Pri- 
cop din Iași ne-a mărturi
sit : „Din cărțile citite, stu
diate, observ că literatura 
română urmează o linie de 
accentuare a specificului 
zilelor actuale. Intr-un per
sonaj nu-ți poți recunoaș
te munca, viața, aspirațiile, 
decît în măsura în care au
torul încearcă să depă
șească natura strict literară 
a cărții, prin aceasta de- 

, vșnind el însuși, raportat 
la personajele șale, un per- strucției 
șonaj. De aulentici.tâteă -----

rfli?elui din urftiă :depiride’ â-' 
utenticitatea celorlalte. De 
aceea, cărțile lui Marin 
Preda, Zaharia Stancu, Eu
gen Barbu, Oscar Walter 
Cisek, Fănuș Neagu, D. R. 
Popescu, le simt apropiate, 
le caut, pentru că încearcă 
și reușesc să depășească 
acea condiție limitată, cea 
livrească, pentru a ne a- 
propia de viața noastră co
tidiană. între un • moment 
real și reprezentarea lui li
terară' există o distanță. Au 
evaluat-o toți cercetătorii ! 
Din acest motiv ■ cărțile- 
dișeu nu pot rezista ca ve
ritabile realizări literare. 
Și nici încercările de a co
pia literaturi cu alte linii 
de dezvoltare, cu altă con
diționare socială. Cărțile a- 
utentice sînt cele impreg
nate de spiritul vremii 
noastre. Iar acest spirit nu 
e lipsit de momente esen
țiale, deci proprii literaturii.

în același sens, profeso
rul Gheorghe Gheorghiade 
din Satu Mare sublinia în 
răspunsul său : „Viitorul 
prozei românești stă ■ toc
mai în capacitatea ei de a 
reconstitui realul, de a 
transfigura artistic proble
mele majore ale societății 
noastre socialiste. Refuz 
descriptivismul plat și e- 
vaziunea dintr-o lume des
prinsă de real, de social. 
Adevăratul creator respin
ge utopia solitară a creării 
unei pararcalități superioa
re celei existente ; el în
cearcă s-o modifice, s-o 
perfecționeze pe aceasta 
din urmă. Caut acea carte 
care afirmă idei generoa
se, cu amplă rezonanță în 
conștiința omului de azi. 
Mă pasionează cărțile ce 
fac dovada unui puternic fi
lon narativ.‘dublat de o a- 
utentică vocație analitică 
în explorarea universului 
complex al personajelor. 
Dorim acele cărți care por
nesc de la investigarea pro
fundă a vieții, care nu o- 
colesc dezbaterile de idei, 
făcute cu mijloacele artei, 
care nu ocolesc dramele 
conștiinței. îmi trezesc in
teres personajele care fac 
dovada unor trăiri intense, 
ce se impun prin spi
ritualitate puternică și 
sînt adversare stereotipis- 
mului și inerției umane și 
sociale. Sînt totuși de pă
rere că, exceptînd pe Mi- 
tru Moț, Ilie Moromete și 
alte cîteva merituoase 
pariții din 
„Princepele", 
strigat", „Facerea 
„Iarna bărbaților", eroii cu 
personalitate memorabilă 
sînt relativ puțin numeroși. 
Visez eroi reprezentativi 
pentru acest timp și aceas
tă societate, personaje pă
trunse de patosul epocii 
pe care o trăim.

Sudorul Florea Ștefan de 
la Uzinele „Vulcan" din 
București afirma că „ru
perea de realitate duce Ja 
dezorientarea artistului. O 
artă a comunicării, o artă 
a umanului, nu poate fi 
lipsită de supremul corolar 
— consolidarea conștiinței 
cetățenești. Pe drept cu
vînt afirma tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „arta 
trebuie să-și tragă seva din 
năzuințele și frămîntările

a- 
„Risipitorii", 
„îngerul a 

lumii",

poporului". Sînt convins că . 
scriitorul conștient de mi
siunea sa trebuie să-și în
drepte arătătorul spre so
cial, să contribuie decisiv 
la înlăturarea lipsurilor ce 

■ mai persistă în unele do
menii ale vieții noastre. 
Factorul hotăr'itor al ope
rei este mesajul său".

în acest context, interlo
cutorul nostru 
rat în continuare : 
ere adevărată pornește de 
la oameni și se înapoiază 
la oameni. Viața noastră, a 
muncitorilor, tumultuoasă, 
dinamică, tensiunea ei zil
nică, lupta pentru atinge
rea și depășirea unor pa
rametri ai> producției tot 
mai ridicați, grijile noas
tre, tot efortul constructiv 
fără egal' în anii trecutu
lui, le așteptăm întruchipa
te artistic, nu „ilustrate" 
simplist. împărtășesc opi
nia multor tovarăși ai mei, 
atunci cînd apreciază că 
numărul și valoarea cărți
lor realizate pînă acum nu

a decla- 
„O scri-

— Detest angoasa, steri
litatea intelectuală, rupe
rea de realitate, mimetis
mul — ne-a spus muncito
rul zincograf Mihai Aldea 
din București. Nu prețu
iesc cărțile ce se vor „ori
ginale" cu orice preț, cele 
în care autorul imită o mo
dă, un scriitor, un curent 
literar ce nu au nimic co
mun cu felul lui de a fi și 
nici cu al meu. A fost (și 
nu s-a terminat complet) 
o perioadă în care Kafka 
și Grillet erau pastișați pe
nibil. Poeți și prozator) pe 
care altădată îi recunoș
team fără să le citesc sem
nătura, se confundau ajun- 
gînd uneori pînă la pierde
rea cvasi-totală a identită
ții. Ce se poate înțelege 
dintr-o poezie din volumul 
„Cîntece" ' . - .
care sună 
giri, spoi 
îmi va fi 
zurată de 
rului, / care să strige : spoi 
tingiri, spoi tingiri / / Fe-

de Mihai Teclu, 
așa : „Spoi tin- 

tingiri / Moartea 
o tingire / spîn- 
vergeaua covilti-

evoluției sale, omul de ac
țiune. Am însă o pruden
tă rezervă față de cărțile 
ce mimează abil intelectu
alitatea, dar care la o ra
diografie atentă se vădesc 
a fi pospai lucios, văduvit 
de valențe majore. Am în- 
tilnit în unele volume de 
proză personaje aburoase, 
scepticoizi ce acuză con
vulsii existențiale, iar in 
altele maniaci atinși de 
claustrofobie. După cum 
m-a nedumerit jongleria o- 
nomastică, proliferarea în 
plină realitate românească 
a unor eroi ce se pot numi: 
Ericsson, Karin, Petersson, 
Knud, Lili Vax, Ivar, Ior- 
ma, Falo și Texa. Fenome
nul mi se pare cu atit mai 
regretabil cu cît l-am in- 
tîlnit în cartea de debut a 
unui prozator de certă vo
cație.

Alți cititori intervievați 
în cadrul prezentei anche
te, supunînd unui examen 
exigent universul prozei 
actuale au identificat în u- 
nele cazuri gustul mani
fest pentru „atemporal", 
înclinație motivată fragil 
prin dorința unei greșit în
țelese „universalități", „sin
cronizări". „Este oare o 
condiție de căpătîi a reuși
tei scriitoricești, aclimati
zarea pripită a unor „gă
selnițe" de pe alte meridi
ane" ? — se întreba strun
garul Mihai Gheorghe de 
la Uzinele „Independența" 
din Sibiu. în răspunsul său 
prof. Vicenfiti Popescu din 
comuna Borcea-Pietroiu,

țiilor noastre in acest do
meniu necesită un mare 
talent, o viziune consec
vent materialist-istorică, o 
înțelegere clară a misiunii 
lor educative.

— E dificil un răspuns 
complet în cîteva fraze, 
dar neomițînd unele rea
lizări admirabile : „Nicoa- 
ră Potcoavă", „Princepele", 
pe un alt plan 
„Solstițiul" lui _____
Ferenc, sentimentul care 
mă domină este insatis
facția. Sînt încă multe 
momente istorice nea
bordate literar sau a- 
bordate timid în construc
ții ce nu impresionează 
prin arhitectonica lor. Cînd 
mă refer la Unirea din 
1918, Insurecția de la 23 
August, nu fac decît să in
dic cîteva din punctele 
nodale ale istoriei noastre 
ce nu și-au' aflat angaja
mentul total într-o viziune 
epică valoroasă 
spus dr. loan 
Brăila.

Pe eroul 
noastre îl 
prietenul, tovarășul 

meu apropiat

CARTEA
pe care

o așteptam
CITITORII AU CUVINTUL

dau măsura acestei lumi 
fremătătoare, complexe, 
faptelor eroice ale con- 

socialiste. Am. _ , , __
fost surprinși relativ rar, aceea, nu a fost / căci eu 

,’așa cum. sintem, cu visele. »
și necazurile noastre, in 
cărțile ce au apărut în ul
timii ani. Printre noi sînt 
eroi posibili ai literaturii, 
sînt oameni care, reflectați 
de artă, pot fi modele de 
conduită, cu deosebire pen
tru tînăra generație".

Pe parcursul anchetei nu
meroși alți participanți, în
tre care amintim pe : Pa- 
zovici Eleonora, tehniciană 
la I.O.R.. Dobrescu Con
stanța, controlor de calita
te la „Electromagnetica", 
Gîță Eduard, macaragiu la 
Uzinele „Vulcan", toți din 
București, Bondoc Gheor
ghe din Sibiu, muncitorul 
Sufană loan și inginerul 
Velcelean loan din Timișoa
ra, Ccpraga Gabriel din Si
ghișoara și ing. Vasile Po
povici din Iași, au subliniat 
imperativul apropierii scri
itorilor de realitatea con
temporană prin înfățișarea 
cu talent a legităților, resor
turilor intime ale acesteia 
și explicarea dialectică a 
eflorescentei valorilor u- 
maniste ale prezentului, o 
explicație care să aibă la 
bază concepția stenică, vi
guroasă, proprie colectivită
ții noastre socialiste. Alți o- 
pinenți sugerau necesita
tea lărgirii ariei de inves
tigare artistică prin sonda- 

” rea unor universuri umane 
cit mai diverse. Țăranul 
cooperator loan Călburca- 
nu din Mediaș afirma în a- 
cest sens : „De citeva de
cenii urmăresc literatura 
română contemporană al 
cărei subiect de inspirație 
e lumea satului. Am citit 
cîteva cărți ce au înfățișat 
procesul de transformare 
socialistă a agriculturii. în
tre ele amintesc „Morome
ții", „Cordovanii", „Bără
gan", „Neamul Gondosilor". 
Am impresia însă că mo
mentul actual, satul coope- 
rativizat, cu preocupările, 
întimplările lui, nu iși gă
sesc o întruchipare pe 
sură în 
poate, mă

cioara care va spăla picioa
rele părinților / și va a- 
dormi în două sandale de 
lemn cu . pulbețea, / va fi 
aceea, nu a fost Z căci eu 
spoi tingiri / spoi. tingiri1.1 ? 
Am aflat în unele cărți tra
tate sentimente și atitudini 
ce nu numai că nu sînt ca
racteristice omului din Ro
mânia socialistă, dar nu 
sînt caracteristice românu
lui în general. înțeleg ne
voia scriitorului de a ex
perimenta, de a face exer
ciții care să îl conducă 
spre o formulă nouă, su
perioară, dar de ce să pu
blice aceste încercări ? U- 
zinele își pun în vînzare 
și rebuturile ?

— Cei mai buni autori 
români își vădesc actuali
tatea prin faptul că men
țin ferm legătura cu eticul 
și cu socialul. Totuși, au 
existat o seamă de cărți în 
care în special în ul
timii ani a început să se 
manifeste — cum ați scris 
nu o dată și în ziarul 
„Scînteia" — o-abdicare de 
la reconstituirea realului 
— a afirmat prof. Gheor
ghe Gheorghiade. O în
treagă direcție a prozei a 
cultivat obscuritatea, fuga 
de construcție și refugiul 
în parabole artificiale și 
profeții obscure. „Ora
șul cel ♦ Mare" al lui 
Adrian Carsiad. „Aleargă, 
nu te opri" de Damian Ne- 
cula, ultimul înscenind cu 
voluptate un munte bizar 
de simboluri pretențioase, 
sînt 
ple 
tr-o 
Era o proză onirică, 
tuită în

literatură, 
înșel ?“

Falsele sclipiri ale 
unei oglinzi defor

matoare
Numeroși interlocutori au 

pledat pentru păstrarea 
specificului național, mo- 
tivind că o literatură se 
poate afirma în cadrul li
teraturilor lumii numai pe 
terenul fertil al respectării 
constantelor etice și etnice, 
prin preluarea și diversifi
carea creatoare a tradiții
lor artistice validate de is
torie, potențate de evoluția 
spiritualității proprii. în- 
tr-o asemenea atmosferă 
nu poate fi acceptată intru- 
siunea acelor „op-uri“ în
feudate unor filozofii ete
rogene, receptate necritic 
și neselectiv, al căror uni
vers plutește in vag și ire- 
levant. Narațiile pretins 
„parabolice", povestioarele 
obscure și enigmatice, vi
ziunile naturaliste, intelec
tualismul „subțire" (în re
alitate artificios și inconsis
tent) nu pot fi reprezenta
tive pentru realitățile noas
tre temporale și geografice.

numai cîteva exem- 
la îndemînă din- 
serie mai bogată. 

' ' gra- 
bună măsură, o 

proză de reprezentări gro
tești.

— în anii din urmă, au 
apărut și unele opuscule 
care, după părerea mea, 
au efecte nocive din punct 
de vedere educativ. Ca bi
bliotecar — arăta L. 
Moscovici, șef de serviciu 
la Biblioteca municipală 
Iași — pot aprecia foarte 
ușor circulația unei cărți. 
Se știe că s-au publicat o 
serie de lucrări fără va
loare artistică, sau cu va
loare simțitor diminuată, 
care puneau în centrul a- 
tenției personaje atempo
rale, minate de pasiuni 
stranii. Pentru lucrătorii 
din biblioteci ele constituie 
o „problemă", deoarece la
să neatinse straturile pro
funde ale lectorului, influ- 
ențîndu-i însă nefast unele 
atitudini exterioare. în lu
mina exigențelor ideologi
ce ale societății socialiste, 
mulți din cititorii noștri aș
teaptă lucrări contempo
rane prin problematică, 

artistică, 
arti- 

cu 
nu 

artă,

prin 
rezolvare

„artă" creată 
ficial, incongruentă 
realitățile românești, 
poate fi considerată 

răspundă ce- 
culturi uma-

nu e aptă să 
Țintelor unei 
niște.

— Profilul facultății de 
filologie pe care o urmez 
imi înlesnește contactul cu 
scrieri de factura estetică 
cea mai felurită — ne-a 
declarat studenta Rodica 
Jireadă. din București. îmi 
plac eroii puternici, 
personalitate densă, ce tind 
spre un ideal de perfecți
une. Pentru mine eroul 
memorabil este omul inte
ligent. sensibil, clasic în 
consecvența și limpezimea

cu

O sărbătoare
a medicinii
romanești

sănătate publică

luidin meritele studiilor
fenomenului cultural ma-

șovine de orice

să

ai'unei

a-

corespon-

să 
de

— Asemenea activități multi
ple necesită însemnate forțe ma
teriale și umane...

„Setea", 
Szemler

Gh. 
Con- 
Ma- 

mili-

Lia din
„Perso- 
simt a- 

meu

e- 
via- 
de- 
Vi- 

Sînt

— Tocmai asupra sarcinii de 
for metodologic am dori să vă 
opriți, subliniind cîteva aspecte 
mai importante.

infecțiilor Irickettsiene, 
chimică a antigenelor 
fenomenul de lizogenie, 
cercetări asupra toxine- 

enzimelor microbiene

ne-a
Genes, din

Și le-a zămis- 
multe din 

in cărți- 
Preda„ ale

rămas fidel, de 
treizeci, în in- 
a literaturii, în 
ei cu fenome-

SES

20.

JAMSO

zileîor 
consider

—„Citind strălucita ex
punere făcută de secreta
rul general al partidului la 
recenta plenară din 3—5 
noiembrie am reținut un 
pasaj pe care-1 consider 
definitoriu pentru modul de 
a gîndi al națiunii socialis
te române : „Toate lucră
rile de artă, executate în 
forme și stiluri foarte va
riate — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — tre
buie să redea preocu
pările și realitățile 
pocii pe care o trăim, 
ța poporului" — ne-a 
clarat dr. Constantin 
șan din Satu Mare,
convins că este singura po
ziție de pe culmile căreia 
putem privi realizările 
timpului actual. în cărțile 
pe care le citesc îl caut cu 
ardoare pe eroul 
noastre. De

județul Ialomița, declara :
„Dorind să-mi familiarizez 
elevii cu literatura română 
contemporană; să'-î' inițiez/ tovarășul

. în universul acesteia, citesc ‘ 
numeroase volume din pro
ducția editorială curentă. 
Lectura lor m-a convins că 
există preocupări constan
te din partea scriitorilor de 
a cuprinde un orizont cît 
mai larg. Pe de altă parte 
am observat și proliferarea 
unui psihologism incolor și 
dezlînat. Au făcut o inuti
lă vogă folclorismele im
provizate, lirica „de idei" 
pedestră, „durerile" cu 
substrat „metafizic" și te
ribilismul frondeur ce a- 
runcă asupra realului scli
pirile false ale unei oglinzi 
deformatoare. Astfel de 
narațiuni sînt. adesea, co
recte stilistic, dar deficita
re în intuirea mișcărilor de 
nuanță ale sufletului. Mă 
supără, citind unele pla
chete, „tegumentul" erme- 
tizat, suferința nemotivată, 
miza erotică minoră, a- 
bundența de cogitație amo
roasă de tipul celei din 
„Castanii roșii, parfumați 
și naivi” de Corina Cristea, 
explorarea instinctualului.

Evocarea istorică 
reclamă o viziune 
consecvent mate

rialistă
Mulți dintre participanții 

la ancheta noastră au in
sistat asupra necesității u- 
nei echilibrări, unei core
lări judicioase între litera
tura inspirată de istoria 

xtrecută a patriei și cea a 
istoriei prezente. Reliefînd 
totodată profundele rever
berații în contemporanei
tate ale unor evenimente 
cruciale din evoluția noas
tră națională și socială, re- 
levind contribuția efectivă 
a acestui gen de scrieri în 
realizarea educației patrio
tice, cetățenești, s-au fă
cut distincții de substanță 
în peisajul acestor creații.

— Epoca pe care o tra
versăm se caracterizează 
printr-un notabil reviri
ment al prozei de inspira
ție istorică. Titluri precum: 
„Masca burgundă", „Vlad, 
fiul dracului", „Zamfira, fii
ca lui Moise voievod" re
prezintă numai cîteva ro
mane din multe altele — 
ne mărturisea prof. Dumi
tru Drăgoi din Drăgănești- 
Olt. Este larg cunoscută 
receptivitatea publicului (in 
special a celui tînăr) 
de acest fel de cărți 
pabile să înriurească 
siv conștiințele, să 
la perfecționarea etică 
titorilor. Parcurgînd pagi
nile unora din tomurile cu 
astfel de subiecte poți însă 
constata fără dificultate 
un anume gust 
pentru senzațional, 
tru „culisfele" 
întimplâ ca 
scrieri sobru =____
meticulos cizelate să în- 
tîlnești hagiografii 
clișee dulceag-sentimenta- 
liste, „demitizări" ce 
pralicitează trăsături 
semnificative ale 
personaje istorice. Nu sînt 
partizanul schemelor idea
lizate, dar cred că operele 
situate la înălțimea tradi-

față 
ca- 

deci- 
ducă 
a ci-

ieftin 
pen- 

istoriei. Se 
alături 
gîndite

de
Și

cu

su-
ne- 

unor

zilelor 
ce îl caut ? 

Pentru că îl iubesc din i- 
nimă și îl consider priete
nul și tovarășul meu de 
muncă. Dar adesea pe un 
asemenea erou nu-1 găsesc, 
din păcate. în cărțile ac
tuale".

— în general, operele 
creatorilor români contem
porani reflectă realitatea 
generoasă, densă în înfăp
tuiri — mai puțin un anu
mit gen de 
dabrantă, 
care am 
unele piese 
„Să visăm", 
meanu : „i 
osul lui îs" sau : „Nici nu 
știu pînă unde poate ajun
ge / Litera O dacă mă roa
de. / Fiecare cuvînt are 
o cruce / Fluturînd dinspre 
oase, / Pe care stă in răs
tignire / Vocala E cu răni 

. lățoase,"). — este de părere
, ' 1 Murariu Ionel

din Timișoara. Constat însă 
că viața o ia parcă în- 
tr-un ritm mai impresio
nant ca oricind înaintea li
teraturii, prin amploarea 
prefacerilor revoluționare. 
Așadar, pe alocuri, litera
tura este în situația de 
a-și pierde din actualitate, 
mai ales dacă realitatea nu 
e intuită în momentele ei 
cele mai caracteristice și 
nu-i tratată prin prisma u- 
nei înalte exigențe scriito
ricești. îmi plac persona
jele complexe, personajele- 
simbol, proprii epocii 
societății care 
lit, cum sint 
cele întîlnite 
le lui Marin 
lui Titus Popovici, Ai. Iva- 
siuc ș.a. Trăim un „ev al 
omeniei", căruia îi sint 
specifici oamenii cu filo
zofia acțiunii. înfățișîndu-i 
scriitorii imortalizează rea
litatea. Dar. in mod cel 
puțin egal, o inriuresc, 
participă la edificarea u- 
neia superioare. Noi, citi
torii, dorim acele cărți de 
înaltă responsabilitate ide
ologică și fermă orientare 
pe care să ne sprijinim 
cînd zidim cetățile binelui.

— E greu să fii în mij
locul evenimentelor și să 
ai o privire de perspectivă 
asupra lor — este de pă
rere tovarășul Mihai Aldea. 
Dar scriitorul trebuie _ 
aibă și această calitate. O 
carte actuală, din care 
răzbată sentimentul 
răspundere în fața umani
tății. istoria împlinirilor 
noastre contemporane, este 
numai aceea care cores
punde trăsăturilor general- 
umane și preocupărilor 
noastre de cetățeni ' 
țări comuniste.

Studenta Drăgoi 
Timișoara afirma : 
najele pe care le 
proape de sufletul __
sîni acelea care se împli
nesc, se maturizează prin 
propriul lor efort, prin au- 
todepășire, trecînd prin 
ceea ce se numește cu a- 
devărat „școala vieții". Ig
norarea realității, claustra
rea intr-o carapace ego
istă, conformismul și 
polițismul duc inevitabil la 
sterilitate artistică". în a- 
celași sens, concetățeanul ei 
Mustețiu Valeriu pleda 
pentru scrutarea lucidă, 
matură, a actualității, pen
tru refuzul4 opticii unifor
mizatoare : „Transfigurarea 
omului contemporan, al 
României socialiste, impli
că reliefarea a ceea ce are 
el caracteristic, a aspira
țiilor, a eforturilor sale de 
a realiza saltul spre mai 
bine și, de ce nu, spre 
perfecțiune".

Opiniile cititorilor, publi
cate azi în coloanele ziaru
lui, reflc’ctă respectul și 
exigența acestora față de 
opera literară, încrederea 
nestrămutată în evoluția 
ascendentă a literaturii ro
mâne'. Sint opinii pe care 
le dorim urmate de altele, 
pe care Ie vom insera în 
continuare în ziarul nostru.

poezie abraca- 
eum e cea pe 
identificat-o în 
ale plachetei 
de Valeriu Ar- 

,mi-e foame / de 
sau :

Ioan ADAM 
cu sprijinul 
denfilor „Scî

Se împlinesc 50 de ani de la 
înființarea Institutului de micro
biologie, parazitologie și epidemio
logie „Dr. I. Cantacuzino", centru 
științific complex de cercetări, pro
ducție de seruri și vaccinuri, acti
vitate antiepidemică și învățămînt 
de specialitate. Instrument eficient 
în prevenirea și combaterea infec
țiilor microbiene umane de impor
tanță majoră, institutul „Dr. 
Cantacuzino" constituie unul 
tre pilonii politicii sanitare a 

. tului nostru. In legătură cu 
pe care l-a jucat de-a lungul 
lor, realizările sale, sarcinile 
diate și de perspectivă, am solicitat 
un interviu prof. dr. Vlad Bîlbie, 
directorul institutului.

I. 
din- 
sta- 

rolul 
ani- 
ime-

— Deși institutul de seruri 
și vaccinuri a fost înființat 
in anul 1921, școala românească 
medicală are o veche tradiție în 
acest domeniu. Aniversarea se
micentenarului constituie și un 
prilej de cinstire a acelor figuri 
proeminente a căror operă stă 
la baza microbiologici, parazito- 
logiei și epidemiologiei la noi în 
țară. Vă rugăm să vă referiți, 
in primul rind, la acest lucru.

— Evoluția concepțiilor și acțiu
nilor practice de 
în acest domeniu 
este indisolubil 
legată de numele 
și activitatea 
multilaterală a 
marilor savanți 
români Victor 
Babeș și I. Can
tacuzino, ctitorul 
institutului nos
tru. Pe bună

■ dreptate spunea 
directorul general 
al Organizației Mondiale a Sănătă
ții, dr. M. G. Candau, cu ocazia dez
velirii bustului marelui nostru com
patriot la sediul O.M.S. de la Ge
neva : „I. Cantacuzino este și va 
rămîne pentru țara sa și pentru 
omenire un mare medic, maestru 
talentat, un savant de prestigiu. El 
este nu numai un om de știință, dar 
și un erudit de vastă cultură, unul 
dintre marii umaniști ai epocii sale".

încă din 1901, chemat fiind la 
conducerea catedrei de medicină 
experimentală din București, profe
sorul Cantacuzino, grație generoasei 
sale personalități, atrage în jurul 
său un grup de tineri medici, bio
logi, medici veterinari, chimiști etc., 
care au constituit nucleul a ceea ce 
avea să fie numit „școala cantacu- 
zinistă". Acestei prime perioade îi 
este proprie îmbinarea activității 
didactice și de cercetare cu aplica
ții practice de un deosebit interes; 
prepararea serului an'.is’.reptocoCic, 
a celui ântidizenteric (1904—1906), a 
vaccinurilor antitifoparatifice, anti- 
holeric (1910—1913) etc.

In timpul primului război mon
dial, echipa profesorului Cantacu
zino îndeplinește, în condiții extrem 
de grele, la Iași și în alte centre din 
Moldova, funcțiile unui institut ști
ințific de o concepție modernă. 
Printre noii colaboratori ai savantu
lui se numără personalități remar
cabile, de o înaltă probitate și ți
nută profesională, ca prof. C. Jo- 
nescu-Mihăiești. Mihai Ciucă, 
Zotta, D. Combiescu, Petre 
drea, Marius Nasta, George 
gheru și mulți alții, care au 
lat pentru formarea unei școli mi
crobiologice românești de prestigiu.

Grație acestei prime orientări și 
printr-o evoluție continuă, institutul 
devine un instrument eficient în 
prevenirea și combaterea infecțiilor

■ microbiene umane, de importanță 
majoră prin produsele biologice spe
cifice a căror rapidă introducere iii 
producție o asigură.

producției de seruri și vaccinuri și 
ale situației epidemice a țării noas
tre. Astfel, sîntem în situația de a 
dezvolta noi căi in imunologie, imu- 
nochimie și în cercetarea relațiilor 
dintre structura și funcția celulară 
în genetica bacteriană și virală, 
pornind de la actuala bază mate
rială oferită de producție. După 
cum se vede, avem încă rezerve 
importante pentru traducerea de
plină in viață a indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu de a ne 
îmbunătăți și perfecționa activita
tea de cercetare și de introducere 
a rezultatelor in practică. în ace
lași timp, putem acorda o asistență 
tehnică de înaltă calificare unități
lor medicale și nemedicale.

— In cadrul politicii sanitare a 
statului nostru, profilaxia îmbolnă
virilor transmisibile înregistrează 
progrese evidente ; o amplă rețea 
de laboratoare execută diagnosti
cul microbiologic care orientează 
acțiunile practice de’ depistare, ur
mărire și combatere a bolilor epi
demice.

Ca urmare a

Semicentenarul 
Institutului 

Dr. I. Cantacuzino

— Prestigiul „școlii cantacu- 
ziniste“ este bazat pe o serie de 
rezultate remarcabile, unele 
constituind priorități pe plan 
mondial. Vă rugăm să mențio
nați citeva dintre ele.

Pe lîngă cercetările științifice le
gate direct de asigurarea calității 
producției de seruri și vaccinuri, a 
preparatelor imunobio-logice, pentru 
combaterea de epidemii și epizootii, 
se realizează studii prioritare privind 
virusurile poliomielitic și al maladiei. 
Nicolas Favre, patogeneza tubercu
lozei și a 
compoziția 
bacteriene, 
precum și 
lor și enzimelor microbiene ș.a.

• Prezența cercetătorilor în arena ști
ințifică internațională se face în 
principal prin revista „Archives 
Roumaines de Pathologie Experi
mentale et de Microbiologie", pe
riodic de largă circulație, editat de 
Institutul „Dr. I. Cantacuzino", care 
apare din anul 1928.

Cei peste 200 de specialiști ai in
stitutului sprijină activitatea de 
producție' printr-o aprofundare și 
sistematizare teoretică a aspectelor 
fundamentale, susținute metodolo
gic pe baza unor cercetări și studii 
epidemiologice privind, între altele, 
eradicarea malariei și a difteriei, re
ducerea morbidității în tetanos și 
poliomielită la nivelul unor cazuri 
sporadice, supravegherea epidemio
logies a enterobacteriozelor, a in
fecțiilor streptococice, enteroviroze- 
lor și tusei convulsive, controlul 
vectorilor bolilor parazitare etc. 
Menționez, de asemenea, participa
rea la elaborarea și executarea pro
gramelor 'antiepidemice naționale.

în ceea ce privește cercetarea 
fundamentală, ea este orientată că
tre necesitățile de perspectivă

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Hamlet — operă concert de Pascal 
Bentoiu — primă audiție. Dirijor : 
Erich Berge) — 20.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19.30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Fanny — 
20; (sala Studio) : Părinții teribili

ELEMER

acestei politici sani
tare, a efortu
rilor conjugate 
ale epidemiologi- 
lor și microbio- 
logilor din insti
tut și din rețeaua 
profilactică, țara 
noastră se situ
ează, în ceea ce 
privește difteria, 
printre cele 
morbiditatea 
mai redusă 

Europa. Aproape în aceeași 
tuație ne aflăm și in ceea ce

cu 
cea 
din 
si- 

pri- 
vește tetanosui. Am înregistrat re
zultate pozitive în imunoprofilaxia 
tusei convulsive, mai ales în urma 
realizării trivaccinului DTP. Sub
liniez că toate aceste rezultate sînt 
rodul unei colaborări permanente cu 
rețeaua sanitară. Desfășurarea pro
gramelor de cercetare se îmbină cu 
însemnate acțiuni metodologice : în 
fiecare an, numeroși medici micro- 
biologi și epidemiologi efectuează 
stagii practice și instructaje sau 
primesc consultații științifice în in
stitut ; în același timp, cercetătorii 
din institut se deplasează în labo
ratoarele județene de profil.

— Mai bine de jumătate din în
tregul complex care reprezintă In-; 
știtutul „Dr. 1. Cantacuzino" a fost 
realizat în anii puterii populare. 
Printr-o continuă dezvoltare și re
înnoire, s-a ajuns la impresionan
tele dimensiuni ale institutului de 
astăzi : circa 3,5 hectare, pe care 
sint amplasate 35 000 mp clădiri, un 
laborator în incinta spitalului de 
boli contagioase Colentina, o filială 
la Iași și trei stațiuni exterioare,.' 
1 150 de salariați, dintre care peste 
200 de cercetători. Deci forțe de 
cercetare și o bogată bază mate
rială în continuă creștere, după 
cum o demonstrează și intrarea în 
funcțiune a unui nou pavilion cu 
10 nivele și cu o suprafață echiva
lentă cu 35 la sută din totalul la
boratoarelor .actuale ale institutului, 
împreună cu dotarea necesară, a- 
cest pavilion, dat în funcțiune în 
cinstea semicentenarului, reprezintă 
o investiție de peste 40 milioane de 
lei. Vom putea obține astfel noi 
produse, printre care gamaglobu- 
lina, atit pentru acoperirea necesi
tăților interne, cit și pentru export.

Fără îndoială, această grijă a par
tidului și statului nostru pentru asi
gurarea unor condiții de producție 
și cercetare corespunzătoare ne o- 
bligă foarte mult. Ne vom strădui 
să răspundem cît mai bine sarcini
lor ce ne revin în domeniul îmbu
nătățirii sănătății populației țării 
noastre.

— Este remarcabilă această ca
pacitate de înnoire, a institutului, 
de perfecționare, atit sub rapor
tul dotării materiale, cit și al re
zultatelor. Ce impulsionează a- 
ceastă dezvoltare neîntreruptă ?

— După cum se știe, mai mult de 
jumătate din existența institutului 
s-a desfășurat după eliberarea țării, 
în anii construcției socialiste. Dato
rită preocupării permanente a or
ganelor de partid și de stat, Insti
tutul „Dr. I. Cantacuzino" este un 
organism esențial în susținerea ac
țiunilor de medicină preventivă 
conduse de Ministerul Sănătății. 
Noi sîntem convinși că această an
corare în realitățile practicii medi
cale a sănătății publice din țara 
noastră constituie motorul perma
nentei dezvoltări a institutului 
„Dr. I. Cantacuzino". Deoarece fie
care cetățean al țării beneficiază, 
cel puțin 'o dată în viață, de admi
nistrarea unui produs realizat în 
institutul nostru, nouă, ca specia
liști, ne revine o mare responsabi
litate în realizarea unor preparate 
biologice la cel mai înalt nivel. A- 
ceasta ne obligă la o continuă per
fecționare profesională, la o conti
nuă înnoire Este angajamentul 
nostru, pe care îl rostim cu so
lemnă răspundere acum, la aniver
sarea unei jumătăți de veac de 
existență a institutului.

Interviu realizat de 
Elena MANTU

• Teatrul de comedie : Nicnlc 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) Ziariștii — 20; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Domnișoara de 
Belle-lsle — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara' 
Magheru) : Omul care... — 
(sala Studio) : Gaițele 1..
• Teatrul Giulesti : Gîlcevile din 
Chioggia — 19,30.
• Teatru) de revistă și comedie 
„Ion Vasflescu" : Siciliana — 19.30. 
a Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimhlrlcă — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) . Vox Boema — 19.30.
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" Concert de muzică 
populară românească — 19,30.

A încetat din viață, la vîrsta 
66 de ani, în plină putere de crea
ție, un strălucit profesor clujean — 
apreciat în întreaga țară și peste 
hotare — un erudit,' un pasionat 
educator al tinerelor generații. Pro
fesor și om de știință emerit, timp 
îndelungat șef al catedrei de istorie 
a literaturii maghiare la Universi
tatea „Babeș-Bolyai", membru al A- 
cademiei de științe sociale și poli
tice, distins cu înalte ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste Ro
mânia, Jancsâ Elemer era, totodătă, 
un cărturar cu suflet nobil de o 
exemplară modestie. A fost autor a 
sute de studii, eseuri și monografii, 
apărute sau propuse de abia spre 
publicare, editor și comentator neo
bosit al lucrărilor progresiste de 
odinioară. A fost un cunoscător 
profund al literaturii iluministe și 
iacobine, al începuturilor cultivării 
limbii maghiare și a dramaturgiei 
în Transilvania. Lui Jancso îi da
torăm prima sinteză a literaturii 
maghiare din România dintre cele 
două războaie mondiale, în care se 
relevă valorile autentice ale aces
tei literaturi și se destramă imagi
nea idealizantă, fals romantică a 
trecutului din anumite lucrări lite
rare.

Unul
Jancso Elemâr este situarea orga
nică a 2_______1_1_ 2._..2
ghiar din România în contextul fi
resc al culturii din patria noastră 
comună. Tocmai de aceea, el a fost 
un cercetător asiduu al legăturilor 
culturale româno-maghiare, care 
s-au făurit in decursul veacurilor, 
generînd fecunde influențe reci
proce și bogate tradiții comune. Pro
fesorul și omul de știință care se 
conjugau în personalitatea sa au 
demonstrat, deopotrivă, comunitatea 
de năzuințe ale slujitorilor români 
și maghiari ai culturii înaintate, în 
lupta pentru dezvoltarea socială și 
națională. El a cunoscut, a admirat 
și a popularizat marile figuri ale 
poeziei și prozei românești. Fervent 
admirator, încă de pe băncile gim
naziului, al lui Ady Endre, Jancso a 
reținut din opera poetului revolu
ționar ideea necesității istorice a 
apropierii și înfrățirii popoarelor, a 
combaterii reacțiunii 
fel.

Jancsâ Elemer a 
la începutul anilor 
terpretarea marxistă 
relevarea conexiunii 
nele sociale. Colaborator al revistei 
marxiste „Kofurik";'japățută la Cluj 
între anii 1927 și' 1940, participant 
activ la numeroase manifestări cul
turale cu caracter antifascist, între 
care întîlnirea de la Tîrgu Mureș 
din 1937, organizată din inițiativa 
Partidului Comunist Român, la care 
au participat în majoritate tineri in
telectuali maghiari, precum și acti- 

' viști ai' mișcării muncitorești și ai 
. MADOSZ-ului, el a fost un adept 

puternic convins al necesității an
corării vieții naționalității maghiare 
în realitățile României, pe baza e- 
galității în drepturi. Nu putem să 
uităm consecvența lui în ideea că 
generația noastră care a crescut 
după primul război mondial — ai
doma generațiilor mai tinere — are 
misiunea de a propovădui destinul 
comun al poporului român și al na
ționalităților conlocuitoare, de a mi
lita activ pentru cimentarea tot mai 
puternică a unității și frăției dintre 
poporul român și oamenii muncii 
maghiari, germani și de alte națio
nalități. creată azi ca rezultat firesc 
al edificării socialismului în patria 
noastră. EI a rămas consecvent prin
cipiilor sale democratice în orice îm
prejurare. După eliberarea țării 
noastre de sub jugul fascist. în mai 
1945, Jancsâ Elemâr a devenit mem
bru al Partidului Comunist Român 
căruia i-a fost credincios pînă la 
ultima clipă a vieții sale.

Rămîne viu în amintirea noastră 
Jancso Elemer ca un intelectual 
înaintat, care și-a dedicat munca 
țelului pe care trebuie să-l slujeas
că orice creator de astăzi, de orice 
naționalitate : istorica operă umană 

. a marilor transformări socialiste în 
patria noastră.

BANYAI Lâszlâ

18,00 Deschiderea emisiunii. Cămi
nul. Emisiune de Marin Stă- 
nescu.

18,50 Lumea copiilor • Să dese
năm împreună.

19.10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri — emisiune 

tru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Cincinalul în acțiune, 

nou peisaj Industrial 
meleagurile vîlcene.

20.10 Cronica politică internă 
Eugen Mândrie.

20,25 Avanpremieră.
20.30 Mai aveți o 

briologia — 
chis științei, 
două centre 
embriologlce : Cluj 
șoara. Invitații i 
prof. dr. Victor Preda, mem
bru corespondent al Acade
miei, prof. dr. Benedict 
Menkeș, dr. Ștefan Sandor, 
dr. Ștefan Elias, dr. Constan
ța Alexandru. Prezintă Ion 
Petru.

21.10 Film artistic : „Șapte mirese 
pentru șapte frați' 
bră comedie 
grafică a lui Stanley Donen. 
în rolurile principale : 
Powell. H. Keel.

22,40 Telejurnalul de noapte.

întrebare ? Em- 
un univers des
tin dialog într.e 

de cercetări 
I — Timi- 
emlsiunii :

i“ — cele- 
muzlcal-core-
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Semnarea protocolului comercial 
dintre România și U.R.S.S. 

pe anul 1972

Cronica zilei Un an de la semnarea noului Tratat de prietenie, colaborare

în urma tratativelor purtate într-o 
atmosferă prietenească și de înțele
gere reciprocă, la 18 noiembrie a fost 
semnat la București Protocolul co
mercial dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste pe anul 1972.

Potrivit documentului încheiat, 
schimbul de mărfuri dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică va înre
gistra, in anul 1972, o creștere de 
circa 17 la sută, față de volumul 
prevăzut pentru 1971.

In anul viitor se prevăd creșteri 
importante ale livrărilor reciproce 
de mașini, utilaje și instalații, pre
cum și în domeniul schimburilor de 
materii prime, materiale, bunuri de 
larg consum și alte mărfuri.

România va livra în Uniunea So
vietică, printre altele : mașini-unelte 
pentru prelucrarea metalelor, mo
toare electrice, transformatoare de 
forță, utilaje și echipamente pentru 
industria petrolului, utilaj chimic, 
rulmenți, mașini agricole, vagoane 
da marfă, nave fluviale și maritime, 
produse petroliere, laminate din o- 
țel, produse sodice, carbid, lacuri și 
vopsele, anvelope, produse din poli- 
clorură de vinii, produse ale indus
triei lemnului, inclusiv mobilă, o 
gamă largă de bunuri de consum și 
alte mărfuri.

La rindul său, Uniunea Sovietică ' 
va livra în România, printre altele : 
mașini-unelte pentru prelucrarea 
metalelor, utilaje de ridicat și trans
portat, pentru construcții de drumuri, 
utilaje miniere, rulmenți, mașini a- 
gricole, automobile, nave și utilaj na
val, avioane și echipament de aviație, 
cărbuni cocsificabili, cocs metalurgic, 
minereu de fier, fontă, laminate din 
oțel, feroaliaje, metale colorate, con
centrat de apatită, bumbac, diverse 
bunuri industriale și alte mărfuri.

Protocolul a fost semnat din partea 
română de Cornel Burtică, ministrul. 
comerțului exterior, iar din partea 
sovietică de Nikolai Patolicev, mi
nistrul comerțului exterior.

La semnare au participat Gheorgho 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele părții 
române în Comisia interguvernamen- 
tală româno-sovietlcă de colaborare 
economică, Nicolae Agachi, ministrul 
industriei metalurgice, Ion Crăciun, 
ministrul industriei ușoare, membri 
ai conducerii unor ministere econo
mice, precum și membrii celor două 
delegații care au purtat tratative în 
vederea semnării protocolului.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

în alocuțiunile rostite după sem
nare, Cornel Burtică și Nikolai Pa
tolicev și-au exprimat deplina satis
facție pentru încheierea cu succes a 
convorbirilor economice româno-so- 
vietice.

Subliniind că Uniunea Sovietică 
este principalul partener comercial al 
țării noastre, ministrul român a re
levat că prin noul protocol se de
pășesc, într-o oarecare măsură, pre
vederile menționate pentru perioada 
respectivă în Acordul comercial de 
lungă durată. Merită remarcat faptul 
că, în noul protocol, a crescut con
siderabil schimbul de mașini și uti
laje, am introdus mărfuri noi. Trata
tivele au fost purtate într-o atmosfe
ră de prietenie, de colaborare fră
țească, într-un spirit constructiv. A- 
cest protocol se înscrie pe linia dez
voltării ascendente și diversificării 
relațiilor reciproce de colaborare eco
nomică și contribuie la întărirea 
prieteniei frățești între popoarele și 
țările noastre.

La rindul său, Nikolai Patolicev 
a relevat că, prin protocolul comer
cial pe 1972, s-a fixat, pentru prima 
dată, un volum de schimburi de 
mărfuri între Uniunea Sovietică și 
România care depășește un miliard 
de ruble. Exprimînd aprecierea deo
sebită pentru stadiul actual al rela
țiilor economice și comerciale bila
terale, ministrul sovietic a subliniat 
că, în cadrul convorbirilor pe care 
le-a avut cu membri ai guvernului 
român, a fost evidențiată existența 
unor noi posibilități pentru lărgirea 
comerțului sovieto-român, a căror 
fructificare servește intereselor dez
voltării economiilor Uniunii Sovietice 
și României. Subliniez — a spus vor
bitorul — că lucrările s-au desfășu
rat foarte prietenește, cu mare răs
pundere, cu mult respect,- înțelegere 
și încredere reciprocă. Dorim ca să 
întărim, în continuare, relațiile de 
prietenie între țările, partidele și 
popoarele noastre.

■k

Ceremonia semnării protocolului a 
fost urmată de un dejun oferit de 
ambasadorul Uniunii Sovietice Ia 
București. *

Ministrul comerțului exterior al 
Uniunii Sovietice, Nikolai Patolicev, 
însoțit de Mihai Suder, ministrul 
industriei lemnului, de alți membri 
.ai conducerii ministerului, a vizitat 
joi dimineața Combinatul de indus
trializare a lemnului de la Pipera.

(Agerpres)

Joi la amiază a sosit în Capitală 
prof. Gyorgy Ostrovski, președintele 
Comisiei de stat pentru energia ato
mică a R. P. Ungare, care, la invita
ția prof. Ioan Ursu, președintele Co
mitetului de Stat pentru Energia Nu
cleară, va face o vizită în țara noastră. 
Oaspetele va vizita institute de cer
cetări din fizica atomică și va purta 
discuții privind dezvoltarea colabo
rării dintre cele două țări în dome
niul nuclear.

★
Ieri a părăsit Capitala delegația 

Comitetului Național pentru Apăra
rea Păcii,x formată din prof. univ. 
N. N. Constantinescu și lector univ. 
Traian Blajovici, care va participa la 
lucrările seminarului „Dezvoltarea 
cooperării economice în Europa ea 
factor de stabilire a unui sistem de 
securitate colectivă și pace durabilă", 
organizat de Comitetul polonez al 
păcii și Institutul polonez pentru re
lații internaționale, în zilele de 20 și 
21 noiembrie, la Varșovia. La invita
ția Comitetului polonez al păcii, de
legația va face apoi, între 22—28 no
iembrie, o vizită de prietenie.

★
Cu prilejul plecării sale definitive 

din țară, contra-amiral Hamzah At- 
mohandojo, ambasadorul Republicii 
Indonezia ia București, a oferit joi 
seară un cocteil. Au luat parte 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale. Au participat, de 
asemenea, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în Republica Socia
listă România și membri ai corpului 
diplomatic.

★
Membrii delegației comerciale olan

deze, condusă de Sidney Van Den 
Bergh, președintele Camerei Centra
le Olandeze pentru promovarea co
merțului, au avut în cursul zilei de 
joi o întrevedere cu Victor Ionescu, 
președintele Camerei de Comerț. Cu 
acest prilej au fost discutate posibi
litățile privind dezvoltarea, și diver
sificarea schimburilor comerciale, 
precum șl căile prin care cele două 
instituții vor Contribui la promovarea 
comerțului reciproc.

(Agerpres)

și asistență mutuală intre România și Bulgaria

Plecarea delegației Confederației

ii
Finlanda

uswaeitsBȘ .1.

CURS ASCENDENT AL RELAȚIILOR
DE PRIETENE FRĂȚEASCĂ

Cuvîntarea tovarășului 
John Gollan la Congresul 
P. C. din Marea Britani©

La Invitația Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, o delegație a Confede
rației Sindicatelor din Finlanda 
(S.A.K.), condusă de președintele 
Niilo Hamalainen, a vizitat țara 
noastră între 8 și 18 noiembrie.

Oaspeții finlandezi au avut cu acest 
prilej convorbiri cu o delegație a 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de Virgil Trofin, 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., în cursul cărora s-a făcut 
o informare reciprocă asupra princi
palelor preocupări ale celor două 
centrale sindicale și au fost relevate 
cu satisfacție relațiile prietenești 
existente între U.G.S.R. și S.A.K., 
evidențiindu-se dorința comună de a 
le lărgi în continuare, pe linia dezvol
tării ascendente a relațiilor româno- 
finlandeze. Părțile au apreciat, tot
odată, că aceste relații reprezintă o 
contribuție la dezvoltarea cooperării 
în mișcarea sindicală internațională. 
De asemenea, a avut loc un schimb 
de păreri asupra unor probleme ac
tuale ale mișcării sindicale interna
ționale. Cele două centrale au evi
dențiat importanța ce o acordă co
laborării între organizațiile sindica
le, indiferent de afiliere, pe baza 
principiilor respectului reciproc, ega

lității în drepturi și neamestecului 
în treburile interne, în scopul dez
voltării unității de acțiune și solida
rității în lupta pentru interesele 
vitale ale clasei muncitoare, pentru 
progres social, drepturi și libertăți 
democratice, pentru apărarea păcii 
în lume. Subliniindu-se importanța 
instaubării în Europa a unui climat 
de destindere și cooperare în vede
rea asigurării securității și păcii pe 
acest continent, cele două părți s-âu 
pronunțat pentru convocarea, în ca
drul O.I.M., a unei conferințe a sin
dicatelor din Europa, la care să 
poată participa cu drepturi egale 
toate centralele sindicale europene, 
indiferent de afiliere. De asemenea, 
în cadrul convorbirilor au fost abor
date și alte probleme ale vieții in
ternaționale.

★
Joi dimineața, delegația Confede

rației Sindicatelor din Finlanda a 
părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost conduși de Virgil 
Trofin, președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., de membri ai Bi
roului și Comitetului Executiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

(Agerpres)
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cinema
a Un amanet ciudat : LUMINA — 
9—19.30 în continuare.
• Anna celor o mie de zile (ambe
le serii) : SALA PALATULUI — 
16,30 (seria de bilete — 3931); 20,15 
(seria de bilete — 3936), SCALA — 
10; 13,30; 17; 20,30, FESTIVAL — 
0,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
e Mihail Strogoff : BUCUREȘTI
— 8.30; 11; 13,30; 13; 18,30; 21.
• Oliver (ambele serii) : PATRIA
— 9,30; 13; 16,30; 20, CAPITOL — 
10; 13,30; 13,45; 20, FAVORIT — 
9,30; 12,30; 16,30; 19,30.
• Vis de dragoste : VICTORIA — 
9; 12,30; 13; 19,30.
9 Marele premiu : LUCEAFĂRUL
— 9,30; 13; 16,30; 20. FEROVIAR — 
9,30; 13; 36,30; 20, MODERN — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Timpul berzelor : CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
9 Castanele sînt bune : EXCEL- 
STOR — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
9 Scoate-ți pălăria cînd săruți : 

_ 9- il',15; 13,30; 16;’
18,15; 20,30.
• Floarea de cactus : AURORA

“■ 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
_____ - ■ 9; 11,15; 13,30; 16;
20.30, FLAMURA — 9; 11,15; 
16, 18,15; 20,30.
o Amintiri bucureștene — 
in continuare 1 Program de 
documentare — 13.ii X," 3_ 
tinuare . TIMPURI NOI.
« Mayerling : PACEA — 16; 19. 
o Mînăstirea din Parma — 10; 13; 
16, Miracol ia Milano — 18,45, Car
nea șl diavolul — 21 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Frații : PROGRESUL 
18; 20,15.
o Ritmuri spaniole : VOLGA 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15; 18,15;
20.30.
• Piața roșie : DRUMUL SĂRII
— 16; 19,30.
• Săptămîna nebunilor: LARO- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.9 N-am cîntat niciodată pentru 
tata : GIULESTI — 15,30; 17,45; 20. 
o Asediul : POPULAR — 15,30; 18; 
20,15.
• Steaua de tinichea : MIORIȚA
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Așteptarea 
13; 20.
• Aeroportul

20,15, 
18,15; 
13,30;

9—17 
filme 

18.45—20,30 în con-
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VIITORUL — 13;

w____ _______ARTA — 16; 19,30.
c Vinovatul este în casă : BU- 
CEGI — 18; 13,15; 20.30, FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,15.

Se împlinește astăzi un an de la 
semnarea noului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală între 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria, moment 
memorabil în istoria relațiilor po
poarelor noastre vecine și prietene. 
Expresie a evoluției continuu ascen
dente a raporturilor multilaterale ro- 
mâno-bulgare, noul tratat continuă, 
în condițiile de astăzi, prevederile 
vechiului tratat, semnat în 1948, 
deschizînd în același timp o pa
gină nouă în dezvoltarea tra
diționalei prietenii româno-bul- 
gare, a alianței și colaborării fră
țești în interesul ambelor popoare, 
al cauzei socialismului și a păcii. La 
mitingul prieteniei româno-bulgare, 
care a avut loc anul trecut la Sofia, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : 
„Cred că putem aprecia, tovarăși, cu 
deplină convingere că Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală între România și Bulgaria co
respunde întru totul intereselor și 
aspirațiilor celor două popoare, țelu
rilor nobile ale socialismului, pro
gresului și păcii în lume". La rîndul 
său, tovarășul Todor Jivkov spunea 
cu același prilej : „Ingăduiți-mi încă 
o dată să felicit în modul cel mai cor
dial pe scumpii oaspeți din România 
frățească și pe toți cei prezenți aici, 
să felicit poporul nostru și poporul 
român cu prilejul semnării noului 
Tratat de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală, care reprezintă nu 
numai un act istoric important în re
lațiile noastre, ci și o contribuție 
prețioasă la cauza comună a coeziunii 
comunității socialiste, la întărirea 
păcii și securității în lu.me“.

Trăind alături, ca buni vecini de-a 
lungul secolelor, animate de aspi
rații comune în lupta de eliberare 
națională și socială, popoarele român 
și bulgar s-au legat prin puternice 
sentimente de prietenie și solidarita
te, de frăție și întrajutorare pentru 
o viață mai bună. Sînt cunoscute tra
dițiile luptei purtate umăr la umăr 
pentru scuturarea jugului străin, 
pentru înfăptuirea idealurilor se
culare de libertate, independență 
și progres social. Este, de asemenea, 
elocventă forța solidarității interna
ționaliste dintre mișcările muncito
rești și socialiste din cele două țări, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar în bătăliile 
duse împotriva reacțiunii și exploa
tării, a fascismului, pentru apărarea 
intereselor vitale ale oamenilor 
muncii.

în anii construcției socialiste, re
lațiile româno-bulgare au fost ridi
cate pe o treaptă calitativ superioa-, 
ră, pe baza comunității de orîhdui-, 
re, a ideologiei mârxist-leniniște, a 
țelurilor celor două popoare în ope
ra de făurire a socialismului și co
munismului.

Poporul român urmărește cu adîncă 
simpatie activitatea creatoare a po
porului bulgar, progresele sale pe a- 
ceastă cale, eforturile lui, sub 
conducerea Partidului Comunist, pen
tru dezvoltarea și modernizarea for
țelor de producție, pentru dezvolta
rea multilaterală a țării. După cum 
este cunoscut, o amplă activi
tate constructivă se desfășoară și în 
țara noastră, în vederea înfăptuirii 
societății socialiste multilateral dez
voltate. a ridicării României pe noi 
trepte ale progresului și civilizației. 
Succesele popoarelor noastre servesc 
cauzei generale a socialismului, ge
nerează noi posibilități pentru am
plificarea și diversificarea colaboră
rii multilaterale între cele două țări, 
a cooperării cu celelalte țări socia
liste, cu toate statele lumii.

O puternică înrîurire asupra adîn- 
ciril continue a relațiilor româno- 
bulgare, pentru intensificarea și di
versificarea colaborării pe multiple 
planuri dintre țările noastre o are

dezvoltarea relațiilor de strîiasă prie
tenie dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bulgar, pe 
baza principiilor marxism-leninismu- . 
lui și internaționalismului pro
letar. întîlnirile, convorbirile rod
nice dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, întîlni
rile și contactele la alte niveluri, au 
afirmat de fiecare dată dorința co
mună a ambelor popoare de a lărgi 
relațiile frățești dintre ele, în inte
resul reciproc și al cauzei generale 
a unității statelor socialiste, cauzei 
socialismului și păcii în lume.

Cursul ascendent al relațiilor ro
mâno-bulgare se materializează în 
prezent într-o amplă și fructuoasă 
colaborare pe planuri multiple. O do
vadă elocventă în acest sens o con
stituie creșterea, an de an, a schim
burilor comerciale, al căror volum a 
depășit în 1970 de aproape trei ori 
pe cel din 1965 și de peste 13 ori vo
lumul schimburilor din 1950. în urma 
întîlnirilor de anul trecut, dintre con
ducătorii de partid și de stat ai ce
lor două țări, au fost depistate noi 
posibilități și mijloace de intensifi
care a colaborării, în mod deosebit 
a oooperării și specializării în pro
ducție într-o seric de sectoare im
portante, cum ar fi construcțiile de 
mașini, siderurgia, industria chimică. 
Sesiunea Comisiei mixte guverna
mentale româno-bulgare de colabo
rare eoonomică și tehnică-științifică, 
ale cărei luorări s-au desfășurat 
recent la București, a elabo
rat un program de măsuri eu privire 
la cooperarea și specializarea în di
ferite ramuri industriale, în utiliza
rea tehnicii de calcul, transporturi 
ș.a. precum și la intensificarea lu
crărilor de proiectare a Complexului 
hidrotehnic din zona Izlaz-Somovit 
de pe Dunăre. A luat, de asemenea, 
amploare, colaborarea popoarelor 
noastre pe tărîm științific, cultural, 
artistic, turistic, și în alte domenii.

România și Bulgaria se află în 
același spațiu geografic — Balcanii — 
fiind, de aceea, profund interesate în 
crearea unei atmosfere de pace și 
colaborare în această regiune, în 
transformarea Balcanilor într-o zorță 
a păcii și destinderii, fără arme nu
cleare. Cele două țări manifestă ini
țiativă în acest sens, a.ducîndu-și ast
fel contribuția la întărirea păcii și 
promovarea securității pe întregul 
continent.

Rezultatele remarcabile ale colabo
rării româno-bulgare se bucură de 
adeziunea și aprobarea călduroasă a 
opiniei publice ;din țara noastrăele ., 
confirmă cu pregnanță că noul tra- ’ 
tăt corespunde intereselor celor două 
popoare, dezvoltării prieteniei din
tre țările noastre, întăririi forței și 
influenței sistemului mondial socia- 

i list, păcii și progresului.
La prima aniversare a noului Tra

tat de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între România și Bul
garia, poporul român urează poporu
lui frate de peste Dunăre noi succe
se in activitatea sa creatoare, sub 
conducerea Partidului Comunist Bul
gar, pentru înflorirea continuă a pa
triei sale.

Ambrozie MUNTEANU

LONDRA 18. — Corespondentul 
nostru N. Plopeanu transmite : 
Timp de patru zile, cel. de-al 
XXXII-lea Congres Național al 
Partidului Comunist din Marea Bri- 
tanie a dezbătut probleme legate de 
linia politică a partidului, atît cele 
privind viața politică internă a An
gliei, cît și cele internaționale.

în cadrul congresului a luat cu- 
vîntul tovarășul John Gollan, se
cretar general al partidului, care a 
prezentat principalul proiect de re
zoluție, intitulat „Unitatea, partidul 
comunist și lupta pentru socialism". 
Vorbind despre situația clasei mun
citoare britanice, el a arătat că 'in 
societatea capitalistă șomajul crește, 
capacitatea de satisfacere a nevoilor 
sociale s-a redus, se ascut luptele 
de clasă și se adîncesc problemele 
sistemului, are loc o scădere a rit
mului dezvoltării economice. „Gu
vernul conservator, a arătat vorbi
torul, încearcă să arunce întreaga 
greutate a problemelor Angliei asu
pra clasei muncitoare. Dar posibili
tățile sale de manevră sînt limitate 
din cauza crizei sistemului capitalist 
și ca urmare a creșterii rezistenței 
clasei muncitoare. în consecință, a- 
sistăm la o confruntare de clasă. în 
această confruntare, clasa noastră 
este aceea care va ieși învingătoare".

în Anglia, a arătat tovarășul John 
Gollan, sarcina noastră este să uni
ficăm toate mișcările, care să im
pună alegeri generale și înfrângerea 
conservatorilor.

„Forța noastră, ca partid comunist, 
a spus el, rezidă în faptul că lup
tăm pentru adevăratele interese ale 
țării noastre și,' totodată, în faptul 
că noi sîntem parte integrantă a 
internaționalismului. Partidul comu
nist acționează independent, în so
lidaritate internațională, pentru pace, 
progres și socialism".

Suveranitatea nu este depășită, a 
. declarat tovarășul John Gollan. Noi 
vrem să păstrăm suveranitatea pen
tru a folosi această putere suverană 
în scopul cuceririi socialismului, a 
păcii, a independenței . naționale și 
a unei veritabile cooperări interna-' 
ționale. Anglia are nevoie de un 
nou curs, de o nouă politică. Este 
nevoie de o completă schimbare în 
politica externă. în locul intrării în 
Piața comună, este nevoie de sfâr
șitul blocurilor și de o conferință 
general-europeană, precum și de 
cooperare general-europeană în do
meniile economic, tehnic și social ; 
de retragerea trupelor britanice de 
peste hotare și de un cuprinzător 
program de dezarmare ; de încetarea 
sprijinului acordat războiului Sta
telor Unite în Vietnam și de 6 Cartă 
a drepturilor pentru Irlanda de 
Nord, precum și de retragerea tru- 

; jîeior britanice de acolo. ' , '
0 'O-.'j^qziție/țirincipîălă', a spus'_ypr-.Ț.'. 
" bitoful, ‘ asupra problemelor ' mi’șc'ărir’ 

comuniste internaționale, cu aplica
rea corectă a internaționalismului și 
cu acțiunea suverană a partidelor 
comuniste, este, desigur, vitală pen
tru dezvoltarea partidului. Cel mal

important . factor care determină 
creșterea noastră este, după părerea 
noastră, înțelegerea rolului parti
dului comunist în mișcarea munci
torească britanică. Printr-o luptă 
corectă și viguroasă, noi putem ob
ține acum creșterea forței partidului. 
Noi avansăm concepția unei largi 
lupte democratice pentru puterea 
politică și socialism, bazată pe uni
tatea tuturor forțelor socialiste, cu 
ducerea mai departe a luptei poli
tice și sociale, în afară ca și în par
lament, cu izolarea forțelor conser
vatoare și a marilor monopoluri, 
pentru instalarea unui guvern socia
list și pentru intrarea comuniștilor 
în parlament. Socialismul va im- ■ 
plica naționalizarea socialistă a sec- 
toarelor-cheie ale economiei, trans
formarea socialistă a statului și o 
politică externă bazată pe asocierea, 
într-un mod adecvat, cu forțele so
cialismului și de eliberare națio
nală.

Țările socialismului, forțele de 
eliberare națională și clasa munci
toare internațională sînt cele mai 
puternice forțe din lume, a subli
niat John Gollan. Noi avem proble
mele și divergențele noastre, dar 
ceea ce ne unește pe noi în mișca
rea comunistă și internațională este 
mult mai mult decît ceea ce ne 
desparte. „Noi pledăm ca, prin toate 
forțele noastre, să promovăm uni
tatea în mișcarea comunistă mon
dială, bazată pe independență și so
lidaritate. Mesajul acestui congres 
este unitatea — unitate în mișcarea 
noastră muncitorească, unitate în 
mișcarea clasei muncitoare interna
ționale", a spus secretarul general al 
P.C. din Marea Britanie.

Proiectul de rezoluție, prezentat 
de J. Gollan, a fost aprobat cu o 
majoritate eovîrșitoare.

Congresul a respins, totodată, cu 
300 de voturi, amendamentul la 
proiect depus de Comitetul distric
tului Surrey, care cerea să se aducă 
rectificări liniei politice interne și 
externe a partidului. Comentând a- 
cest vot, George Mathews, membru. 
al Comitetului Executiv, a reafirmat 
poziția partidului privind unitatea 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, bazată pe indepen
dență și solidaritate. „Noi pledăm 
pentru mai multe contacte cu toate 
partidele frățești și n-am încetat 
niciodată să luptăm pentru uni
tate în mișcarea comunistă interna
țională", a arătat vorbitorul.

în rezoluțiile adoptate, congresul 
s-a pronunțat pentru o campanie 
națională care, prin folosirea tutu
ror forțelor de luptă, să ducă • la 
combaterea șomajului, la creșterea 
rolului femeii. în. societate. Coniu- 
mȘlii bfilahîci'. ‘.s-'a'jȚ ^declarat .îm'po- j 
Ții|a aderățji.Ț‘iyiș/;ii;ipx-ita.nii la Piața 1 
dofnună, pe care. o califică drept un 
instrument al războiului rece. Ei au 
cerut S.U.A. să înceteze imediat a- 
greșiunea în Vietnam, Laos și Cam- 
bodgia și să-și retragă toate trupele 
din Indochina.

Plenara C. C.<al P. M. U. P.
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FOTBAL„Cei 19“ pentru meciul cu Țara Galilor
După meciul de duminica tre

cută cu echipa Cehoslovaciei, 
selecționabilii au fost lăsațî la 
cluburile lor pentru a susține 
partidele etapei a X-a a cam
pionatului. Ieri, antrenorul An
gelo Niculescu a convocat din 
nou lotul național pentru a în
cepe pregătirile în vederea me
ciului de miercurea viitoare cu 
selecționata Țării Galilor. Efec
tivul lotului este același ; o sin
gură „intrare", o singură „ieși
re". Iată-i pe „cei 19" : Rădu- 
canu, Ghiță, Adamache — por

tari ;• Sătmăreanu, Lupescu, 
Dinu, Deleanu, Vlad, Mocanu — 
fundași ; Dumitru, Radu Nun- 
weiller, Anca, Vigu — mijlo; 
cași ; Luccscu, Dcmbrovschi, 
Dobrin, Iordănescu, Năstasc, 
Neagu — înaintași. „Noul in
trat" este portarul brașovean 
Adamache ; „cel ieșit" este Do- 
mide, lăsat echipei U.T.A. care, 
tot. miercuri, are de susținut 
prima partidă din optimile de 
finală ale „Cupei U.E.F.A." — 
la Arad, cu Vitoria Setubal.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS. — A început turneul final 

al concursului internațional de tenis 
pentru „Cupa Dewar" de la Londra. 
Paish (Anglia) l-a Învins cu 2—6, 2—0 
(abandon) pe Ion Țiriac (România), 
care, suferind de gripă timp de 5 
zile, s-a resimțit foarte mult

VOLEI. — La Praga a început un 
turneu internațional masculin de vo
lei la care participă selecționatele 
studențești ale U.R.S.S., Ungariei, 
R. D. Germane, Poloniei, Bulgariei, 
Cehoslovaciei și echipa Politehnica 
Galați. în primul joc, voleibaliștii 
români au întîlnit selecționata Polo
niei, în fața căreia au pierdut cu sco
rul de 1—3 (12-15, 15-6, 17-15,
15—10). într-o altă partidă, echipa 
U.R.S.S. a dispus cu 3—0 (15—3, 
13—4, 15—1) de formația Ungariei.

ȘAH. — între 1 și 20 decembrie se 
va desfășura în orașul iugoslav 
Vrnjacka Banja cea de-a treia edi
ție a „Cupei campioanelor europene" 
la șah. Printre participante figurează 
și campioana lumii, șahista sovietică 
Nona Gaprindașvili. Țara noastră va

fi reprezentată de jucătoarea care, la 
24 noiembrie, la Brașov, va intra în 
posesia titlului de campioană națio
nală. Lidera clasamentului, după 9 
runde, este Elisabeta Polihroniade 
(cu 8 puncte).

FOTBAL. — în ultimul joc din 
cadrul turului II al „Cupei U.E.F.A." 
la fotbal, echipa scoțiană Aberdeen 
a întîlnit în meci retur, pe teren pro
priu, formația italiană Juventus To
rino. Partida s-a încheiat la egali
tate : 1—1 (0—0). învingători cu 2—0 
în primul meci, fotbaliștii italieni 
s-au calificat pentru turul următor 
al competiției, în care vor întîlni 
formația Rapid Viena.

e La Eindhoven, echipa Olandei a 
susținut ultimul meci din cadrul gru
pei a 7-a a campionatului european 
de fotbal. în vervă de joc, fotbaliștii 
olandezi au surclasat cu 8—0 (5—0) 
formația Luxemburgului prin golu
rile marcate de Cruyff (min. 2, 15 și 
60), Keizer (min. 6), Pahlplatz (min. 
13), Hulshoff (min. 38), Hoekema 
(min. 52) și Israel (min, 83).

Actualitatea la tenis de masă...
Calificată direct în sferturile de 

finală ale „Cupei campionilor eu
ropeni", echipa feminină Progresul 
București susține astă-seară primul 
meci, un meci destul de dificil, ’ în 
compania redutabilei formații Epitok 
Budapesta. „Paleta nr. 1“ a echipei 
bucureștene este Maria Alexandru, 
multipla noastră campioană, alături 
de care urmează să evolueze Maria
na Baciu, Doina Zaharia. Din: de
clarațiile antrenorului reiese că for
ma cea mai bună (contîndu-se, da

...la handbal
Prima reprezentativă masculină 

de handbal a României, campioană 
mondială, va participa între 23 și 28 
noiembrie la Goteborg la competiția 
internațională dotată cu „Cupa 
Mondială". La acest turneu mai 
participă echipele R.D. Germane, 
Iugoslaviei, Cehoslovaciei, Suediei, 
Spaniei, U.R.S.S. și Norvegiei. După 
acest turneu, handbaliștii români 
vor evolua între 8 și 10 decembrie
— la Ostrava și respectiv Bratislava
— în compania selecționatei Ceho
slovaciei.

Aseară, la Cluj, selecționata femi
nină de handbal a Cehoslovaciei a 
învins cu scorul de 13—12 (9—4) e- 
chipa României.

La 20 noiembrie va începe la Tunis 
un turneu internațional masculin de 
handbal la care și-au anunțat parti
ciparea selecționatele secunde ale Ro
mâniei, Iugoslaviei, Spaniei și echi
pa Tunisiei. Echipa învingătoare va 
primi „Cupa orașului Tunis".

în localitatea cehoslovacă Trinec 
au continuat întrecerile turneului 
internațional de handbal rezervat 
echipelor de juniori. Juniorii ro
mâni au întîlnit prima reprezenta
tivă de juniori a Cehoslovaciei, în 
fața căreia au pierdut cu scorul de 
9—14 (6-5).

altfel, pe punctele ce le-ar putea a- 
duce) o deține Maria Alexandru. 
Doina Zaharia ar seconda-o cu suc
ces, puțind aduce echipei încă două 
puncte (întrecerea, după cum se știe, 
se dispută între echipe de cite 3 ju
cătoare, cîștigătoare fiind echipa care 
acumulează prima 5 victorii).

întrecerea dintre cele două for
mații are loc în sala Progresul (str. 
dr. Staicovici, 42), cu începere de la 
ora 19,30.

...și la box
Boxerii români se află în ajunul 

unor importante întîlniri internațio
nale. 9 La 5 decembrie, pugiliști! tri
colori vor întîlni echipa R.F. a Ger
maniei (la Miinchen), iar la 19 de
cembrie — Polonia (la Varșovia). 
După aceste confruntări, antrenorii 
echipei, Ion Popa și Ion Chiriac, vor 
definitiva lotul din care urmează a-i 
selecționa pe cei „11“ (de la catego
ria semimuscă la categoria grea), 
care vor urca anul viitor treptele rin
gului olimpic de la Miinchen. « în 
timp ce boxerii selecționabili tran
spiră la antrenamente pentru a ob
ține forma de „vîrf“, în întreaga țară 
se desfășoară ultimele etape ale cam
pionatului republican pe echipe. Tur
neul final va reuni 6 echipe și se va 
desfășura la Timișoara, Galați sau 
Constanța. a O importanță deosebită 
se va acorda în această perioadă și 
tinerilor pugiliști. S-a inclus in pro
gramul competițional „Cupa Mus
celul" pentru juniori, ca și tradițio
nalul meci (tot de juniori) dintre e- 
chipele orașelor București și Brăila. 
• între 25 și 29 noiembrie, la Belgrad, 
va avea loc un turneu internațional. 
Printre cei care vor trece corzile rin
gului se află și 4 pugiliști români și 
anume : Ion Petrea (mijlocie), Ion 
Ciocoi (cocoș). Gheorghe Ciochină 
(semiușoară) și Ion Nicolau (mus
că).

Ședința Comitetului național al P. C. din S. U. A.
VARȘOVIA 18 (Agerpres). — A- 

genția P.A.P. anunță că, la 18 noiem
brie, au avut loc la Varșovia lucrările 
celei de-a 12-a Plenare a C.C. al 
P.M.U.P., care s-au desfășurat, sub 
oreședinția lui Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.

Comitetul Central al P.M.U.P. a 
aprobat raportul cu privire la activi
tatea C.C. in perioada dintre Congre
sele V și VI ale partidului, a hotărit

să fie distribuit delegaților la al 
VI-lea Congres și să fie transmis 
spre informare delegaților la con
gresul precedent, al V-lea.

Edward Gierek a prezentat apoi o 
informare a Biroului Politic cu pri
vire la convorbirile care au avut loc 
în ultimul timp între P.M.U.P. și 
alte partide. Comitetul Central al 
P.M.U.P. a aprobat în întregime re
zultatele acestor convorbiri.

Cuvîntarea tovarășului
E. Gierek la Szczecin

NEW YORK 18 (Agerpres). — La 
New York a avut loc ședința Comi
tetului național al Partidului Comu
nist din S.U.A., consacrată pregătiri
lor pentru alegerile prezidențiale din 
1972, problemelor luptei împotriva 
măsurilor economice excepționale ale 
guvernului și pregătirilor pentru 
Congresul al XX-lea al partidului, 
programat pentru februarie anul 
viitor — informează ziarul „Daily 
World".

Vizita in R. P. D. Coreeană 
a delegației Partidului 

de stingă — comuniștii 
din Suedia

PHENIAN 18 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. informează că, la invi
tația Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, o delegație 
a Partidului de stingă — comuniștii 
din Suedia, condusă de Urban Karls
son, membru al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al partidului, a efec
tuat. între 2 și 16 noiembrie, o vizită 
în R. P. D. Coreeană. în timpul vi
zitei, delegația suedeză a fost primită 
de Kim Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
și a avut întrevederi cu o delegație 
a P.M.C.

Cele două delegații au. făcut un 
schimb de informații și păreri în le
gătură cu activitatea partidelor și 
popoarelor respective. Delegația sue
deză a condamnat manevrele impe
rialismului american îndreptate îm
potriva Coreei și a exprimat spri
jinul față de lupta poporului coreean 
pentru victoria completă a socialis
mului și reunificarea patriei, fără 
amestec din afară, pe cale pașnică 
și pe baze democratice. Delegația co
reeană și-a exprimat solidaritatea cu 
lupta Partidului de stingă — comu
niștii și a clasei muncitoare din a- 
ceastă țară împotriva politicii capi
talului monopolist, pentru drepturile 
vitale ale maselor muncitoare, pen
tru democrație și progres social.

VARȘOVIA 18 (Agerpres). - La 
Szczecin au avut loc lucrările con
ferinței de partid voievodale pre
mergătoare celui de-al VI-lea Con
gres al P.M.U.P., anunță agenția 
P.A.P.

în încheierea conferinței a luat 
cuvin tul Edward Gierek, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P. Vorbitorul a 
relevat că sarcinile economice ale 
acestui an sint îndeplinite, în ansam
blu, cu succes. Producția industrială 
a țării va fi cu peste 7 la sută mai 
mare decît cea realizată in cursul 
anului trecut. „Deși rezultatele aces
tui an se situează 'încă departe de 
îndeplinirea tuturor planurilor, ele 
demonstrează clar că tocmai dato
rită atmosferei creatoare și mun
cii dis'ciplinate au fost făcuți pași 
înainte, a spus vorbitorul. Avem in 
țară o atmosferă politică bună, fa
vorabilă unirii eforturilor întregului 
popor. Poporul, și în primul rînd 
ciasa muncitoare, au aprobat politi
ca partidului și au sprijinit-o prin

eforturi in producție, disciplină tn 
muncă, inițiativă, grijă pentru ordi
ne în viața socială. Trebuie să întă
rim această atmosferă socială, care 
reprezintă in prezent o bună bază 
pentru pregătirea congresului" — a 
spus Edward Gierek.

Referindu-se la unele probleme in
ternaționale, Edward Gierek a rele
vat Că în regiunea Mării Baltice au 
apărut condiții deosebit de favorabi
le pentru înfăptuirea principiului 
coexistenței pașnice a statelor cu sis
teme social-economice diferite. De
viza „Baltica să fie o mare a păcii" 
devine o realitate a timpurilor noas
tre. Dorim să dezvoltăm colaborarea 
economică și politică cu vecinii 
noștri scandinavi, a spus Edward 
Gierek, care a relevat, în context, că 
diferențele dintre sisteme nu trebuie 
să constituie azi în Europa o piedi
că în calea colaborării economice, 
științifice și culturale și nici in calea 
inițiativelor pașnice, în general.

Comunicat privind intîlnirea dintre 
delegațiile P. C. Italian și P. C. Francez

PARIS 18 (Agerpres). — In co
municatul cu privire la intîlnirea 
dintre o delegație a P.C.I., condusă 
de Enrico Berlinguer, secretar gene
ral adjunct, și o delegație a P.C. 
Francez, condusă de Georges Mar- 
chais, secre.tar general adjunct, se 
arată că ea a permis o largă infor- ‘ 
mare mutuală ; cele două părți au 
convenit să dezvolte și mai mult 
cooperarea lor.

Comunicatul subliniază că înfăp
tuirea unei politici ' de securitate și 
cooperare europeană impune respec
tul principiilor independenței și su
veranității statelor, al renunțării la 
forță sau la amenințarea cu forța, 
principiul integrității teritoriale, nea
mestecului în treburile interne, ega
lității în drepturi.

Cele două partide, arată comuni
catul, s-au pronunțat de mai multe 
ori pentru retragerea țărilor lor din 
alianța atlantică, pentru depășirea și 
dispariția blocurilor militare exis
tente și stabilirea unui sistem de 
securitate colectivă deschis tuturor 
statelor europene, indiferent de re
gimul lor social, considerînd că aceas
ta este în interesul național al fiecă
rui popor, în interesul păcii, al de
mocrației și suveranității naționale.

Pielevînd că ținerea unei conferin
țe a statelor pentru securitatea și co
operarea europeană constituie o eta

pă esențială în stabilirea de raporturi 
noi pe continent, cele două partide 
apreciază că este necesar să se trea
că fără noi condiții prealabile și a- 
mînări la pregătirea multilaterală a 
acestei conferințe, pentru ca ea să 
aibă loc în 1972.

Apreciind că, într-o problemă de 
care depinde soarta lor, popoarelor 
europene le revine un rol important, 
Partidul Comunist Italian și Partidul 
Comunist Francez asigură că vor da 
tot sprijinul inițiativei propuse de 
personalități europene reunite la 
Bruxelles, pentru a permite opiniei 
publice să-și exprime pe planul cel 
mai larg adeziunea la ideile securită
ții colective și cooperării.

Comunicatul subliniază, în încheie
re, că P.C.F. și P.C.I. vor contribui Ia 
întărirea indispensabilă a unității de 
acțiune a mișcării comuniste interna
ționale, care se întemeiază pe res
pectul marxism-leninismului și al 
principiilor internaționalismului pro
letar, al solidarității și ajutorului 
mutual, al independenței și egalității, 
ai neamestecului. Unitatea de acțiune 
a tuturor partidelor comuniste, a tu
turor țărilor socialiste, a tuturor 
forțelor antiimperialiste constituie 
cheia noilor succese capabile să im
pună îpfrîngeri decisive imperialis
mului și reacțiunii.



viața internaționaIă
CAMBODGIA

IMPORTANTĂ VICTORIE

A FORȚELOR PATRIOTICE

încetarea cursei înarmărilor
- o necesitate stringentă

OPINII IN FAVOAREA

EXTINDERII RELAȚIILOR

ECONOMICE EST-VEST

Un nou impuls dezvoltării 
relațiilor de prietenie

• Cucerirea localității Run Duong ® Linia frontului - la
12 km de Pnom Penh • Telegrama de felicitare adresată 

de Norodom Sianuk

LUCRĂRILE COMITETULUI POLITIC AL ADUNĂRII GENERALE 
A O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE — Corespondentul nostru C. Alexandroaie trans
mite: Necesitatea întreprinderii unor pași concreți pe calea dezarmării 
generale și, in primul rind, a dezarmării nucleare, consecințele economice 
și sociale ale cursei înarmărilor și ale cheltuielilor militare sint probleme 
care domină in prezent dezbaterile Comitetului politic al Adunării Gene
rale consacrate problematicii dezarmării.

PNOM PENH 18 (Agerpres). — 
Ofensiva declanșată la 9 noiembrie 
de forțele de rezistență din Cambod- 
gia împotriva bazelor militare și lo
calităților aflate in mîinile trupelor 
regimului Lon Noi pare să se fi ge
neralizat în ultimele 24 de ore prin 
atacuri De toate fronturile de pe te
ritoriul cambodgian — transmite a- 
genția France Presse.

Forțele de rezistență, care contro
lează deja, după cum relatează agen
ția Associated Press, „cea mai mare 
parte a Cambodgiei", au cucerit o 
nouă poziție strategică din vecinătaT 
tea Pnom Penhului, localitatea Run 
Duong, situată la numai 12 kilometri 
vest de capitală.

După cum informează agenția 
Associated Press, citind surse din 
Pnom Penh, forțele de rezistență au 
bombardat cu rachete și foc de mor- 
tiere pozițiile lon-noliste din zona 
capitalei provinciale Prey Veng (afla
tă la circa 45 kilometri sud-est de 
Pnom Penh) și baza trupelor saigone- 
ze intervenționiste de la Neak Luong 
(circa 50 kilometri sud-est de Pnom 
Penh).

PEKIN. — Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian și președinte al 
Frontului Unit Național din Cambod- 
gia, a trimis lui Khieu Samphan, 
viceprim-ministru și ministru al apă
rării naționale al Guvernului regal de 
unitate națională și comandant-șef al 
forțelor armate de eliberare națională 
ale Cambodgiei, o telegramă de feli
citare pentru victoriile răsunătoare 
obținute de forțele de rezistență în 
cursul actualei ofensive împotriva 
trupelor regimului Lon Noi.

Victoriile obținute de forțele de re
zistență, dintre care cea mai, mare 
este cucerirea localității Rumlong și 
tăierea șoselei naționale nr. 6, arată 
șeful statului cambodgian, sint cu 
atît mai semnificative cu cît ele au 
fost cîștigate în pofida intervenției 
masive a forțelor aeriene ale S.U.A. 
în sprijinul trupelor lui Lon Noi. 
Aceste victorii au dovedit că regimul 
antipopular de la Pnom Penh are o 
situație precară, scrie Norodom Sia
nuk, exprimindu-și convingerea că 
forțele de rezistență vor izola în lu
nile viitoare și mai mult ultimul re
fugiu al administrației Lon Noi — 
Pnom Penhul.

Conferința cvadripartită 
în problema Vietnamului

PARIS 18 (Agerpres). — Joi s-au 
desfășurat în capitala Franței lucră
rile celei de-a 136-a ședințe a Con
ferinței cvadripartite în problemele 
Vietnamului.

Luind cuvintul, Xuan Thuy, șeful 
delegației R.D. Vietnam, a declarat 
că recenta conferință de presă a 
președintelui Nixon a dezvăluit in
tențiile administrației S.U.A. de a 
continua și lărgi războiul agresiv și 
de a sprijini regimul lui Thieu, ca 
instrument al politicii de „vietnami- 
zare“.

„Președintele Nixon s-a limitat la 
a comunica retragerea a numai 
45 000 de soldați, oonfirmind în fe
lul acesta intențiile de a menține 
pe un termen nelimitat o parte în

semnată a trupelor americane în 
Vietnamul de sud — a subliniat 
Xuan Thuy. Cît timp trupele ameri
cane vor continua să se afle pe teri
toriul Vietnamului, poporul vietna
mez nu va înceta lupta“.

La rîndul său, Nguyen Van Thien, 
adjunctul șefului delegației Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, a res
pins afirmația Statelor Unite cu pri
vire la un așa-zis „progres" în poli
tica de „vietnamizare" a războiului. 
O autentică rezolvare a problemei 
sud-vietnameze poate fi găsită nu
mai pe baza planului în șapte punc
te al Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu, a subliniat Nguyen Van 
Thien.

„Anul trecut, sublinia reprezentan- 
iul Kuweitului, Bishara, Republica 
Socialistă România a adus în atenția 
comitetului nostru punctul referitor 
la consecințele economice și sociale 
ale cursei înarmărilor și efectele pro
fund dăunătoare aie acesteia asupra 
păcii și securității în lume. Consta
tăm acum, din raportul întocmit pe 
această temă, că, dacă numai. 1 la 
sută din bugetele militare ale state
lor ar fi alocat fondului Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare, sumele de 
care ar dispune acest fond ar crește 
de zece ori, sau chiar mai mult. 
Avem în vedere că în acest an chel
tuielile militare mondiale au atins 
probabil suma de 220 de miliarde de 
dolari. Raportul privind consecințe
le economice și sociale ale cursei 
înarmărilor și cheltuielilor militare 
scoate în evidență necesitatea urgen
tă de a se pune capăt cursei înarmă
rilor".

Reprezentantul Ghanei, Akwei, de
clara că „raportul privitor la conse
cințele economice și sociale ale cursei 
înarmărilor proclamă necesitatea ur
gentă a reducerii substanțiale a chel
tuielilor militare în vederea asigură
rii progresului economic și social al 
tuturor popoarelor". Vorbitorul a 
subliniat, totodată, că una dintre cele 
mai urgente măsuri ce trebuie adop
tate este încetarea cursei înarmărilor 
nucleare, pe calea realizării unui a- 
cord internațional pentru interzicerea 
experiențelor in toate mediile cu ar
mele de distrugere în masă.

Reprezentantul Belgiei, Van Ussel, 
referindu-se la rîndul său la raportul 
amintit, sublinia : „Cooperarea in
ternațională, renunțarea la folosirea 
forței, reducerea încordării, întreprin
derea unor măsuri de dezarmare — 
toate acestea nu sînt decît compo
nente ale uncia și aceleiași tendințe 
spre o lume în care relațiile să fie 
bazate pe respectarea suveranității 
tuturor statelor și pe încredere reci
procă. Belgia, a spus vorbitorul, con
sideră că a sosit de mult timpul să 
ne concertăm eforturile în direcția 
realizării acestui obiectiv".

„Studiul secretarului general asu
pra consecințelor economice și socia
le ale cursei .înarmărilor, realizat ca 
urmare a cererii exprimate în rezo
luția 2667 (inițiată de România — 
n.n.) și adoptată în unanimitate de 
către . Adunarea Generală la cea dera 
2Ș-a sesiune a sa — declară repre-

zentantul canadian, Ignatieff — de
monstrează în mod incontestabil ne
cesitatea punerii sub un control 
eficace a cursei tot mai intense a 
înarmărilor, care tinde spre fabri
carea și achiziționarea unor arme 
convenționale și de distrugere în 
masă din ce în ce mai perfecționate".

La rîndul său, ministrul afacerilor 
externe al Danemarcei, K. B. Ander
sen, sublinia că „pericolele politice 
și militare pe care le reprezintă cursa 
înarmărilor și enorma risipă de re
surse cauzată de aceasta sînt princi
palii factori care determină voința 
popoarelor de a se înfăptui dezar
marea.”

BONN 18 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat ziarului „Westfa- 
lișche Rundschau", Herbert Weimer, 
președintele fracțiunii parlamentare 
a P.S.D. in Bundestagul vest-german, 
s-a pronunțat pentru întărirea rela
țiilor economice ale R.F.G. cu țările 
socialiste. El a chemat firmele vest- 
germane să manifeste mai multă ini
țiativă în comerțul cu aceste țări și 
să încheie cu organizațiile lor de 
comerț exterior contracte economice 
pe termen lung. Wehner șira expri
mat părerea că „întărirea contacte
lor comerciale și economice cu țările 
socialiste este reciproc avantajoasă și 
a dat rezultate pozitive și pentru 
economia R.F.G.".

★
NEW YORK. — Consiliul național 

american pentru comerțul exterior a 
lansat miercuri un apel în care se 
pronunță in favoarea „dezvoltării co
merțului mondial pe baze realiste, 
juste și reciproc avantajoase". El 
cere,' totodată, liberalizarea schim
burilor comerciale cu țările socia
liste.

iugoslav©-române
D. VUITA DESPRE APROPIATA VIZITĂ 

A TOVARĂȘULUI IOSIP BROZ TITO ÎN ROMÂNIA

GENEVA

Promovarea comerțului 
internațional în dezbaterile G.A.T.T.

GENEVA 18 (Agerpres). — La Geneva se desfășoară lucrările celei 
de-a 27-a sesiuni a părților contractante Ia Acordul General pentru Tarife 
și Comerț (G.A.T.T.). La lucrări participă și o delegație a Republicii So
cialiste România, care, după cum este cunoscut, a devenit membră cu 
drepturi depline a G.A.T.T. la 14 noiembrie a.c.

Sesiunea examinează activitățile 
desfășurate în cadrul G.A.T.T. în 
anul 1971, progresele realizate pe 
baza programului pentru expansiu
nea comerțului, adoptat de membrii 
acordului general în 1967, precum și 
evoluția și tendințele comerțului in
ternațional.

în discursul inaugural, președin
tele sesiunii, Carlos Besa, reprezen
tantul Republicii Chile, a atras a- 
tenția asupra necesității de a se în
treprinde noi acțiuni pentru pro
movarea comerțului internațional, 
avînd în special în vedere tendințele 
protecționiste care se manifestă în 
ultimul timp în politica unor țări oc-

cidentale. între altele, vorbitorul s-a 
referit și la prezența, pentru prima 
oară, la sesiune a delegațiilor Repu
blicii Socialiste România și a Repu
blicii Zair, exprimîndu-și satisfac
ția față de participarea celor două 
țări la activitățile G.A.T.T., ca mem
bre cu drepturi depline.

Luînd cuvîntul în ședința de joi, 
șeful delegației române, Mircea Pe
trescu, ministru-consilier la misiu
nea permanentă a României din Ge
neva, a subliniat interesul țării noas
tre pentru crearea condițiilor nece
sare lărgirii schimburilor interna
ționale pe baze echitabile și ne
discriminatorii.

TOKIO

VII PROTESTE ÎMPOTRIVA ACORDULUI IAPONO-AMERICAN Deschiderea

privind retrocedarea Okinawei
TOKIO 18 (Agerpres). — Comitetul 

special pentru acordul de retroce
dare a Okinawei din cadrul Came
rei Reprezentanților a Dietei japo
neze a aprobat proiectul de tratat ja- 
pono-american — transmite agenția 
Kyodo. După ce un deputat liberal
democrat a prezentat o moțiune prin 
care a cerut sistarea dezbaterilor și 
supunerea proiectului la vot, preșe
dintele comitetului, Yoshio Sakurau- 
chi, a declarat că „în urma votului 
exprimat verbal, se consideră că 
proiectul este aprobat".

Reprezentanții partidelor de opozi
ție au criticat procedura de aprobare 
forțată a acordului, declarînd că „ac
țiunea deputaților Partidului liberal
democrat constituie o încălcare a de
mocrației și o violare a legilor par

lamentare, interpelările opoziției fiind 
oprite brusc prin moțiunea prezen
tată". Opoziția a calificat ca nevalid 
votul din comitet și a cerut repeta
rea lui. Toate partidele de opoziție 
— comunist, socialist, socialist-de
mocratic și Komeito — au publicat 
declarații de protest și au amenin
țat cu boicotarea tuturor ședințelor 
Dietei începînd de joi. în declarația 
partidului comunist se afirmă, între 
altele, că Partidul liberal-democrat, 
trecînd la un vot-surpriză, a săvîrșit 
un act ce subminează democrația 
parlamentară.

Numeroase demonstrații de pro
test au fost organizate joi pe străzile 
capitalei japoneze și în preajma clă
dirii parlamentului, relevă agenția 
Kyodo.

Conferinței internaționale 
a foștilor combatanți » 1 

și luptători din rezistență
ROMA. 18. — Corespondentul A- 

gerpres N. Puicea transmite : La 
Roma au început joi dimineața lu
crările Conferinței internaționale a 
foștilor combatanți și luptători din 
rezistență, consacrată securității, 
prieteniei și păcii în Europa. Parti
cipă peste 300 de reprezentanți din 
19 țări europene. Din Republica So
cialistă România, la lucrări iau parte 
Nicolae Guină, președintele Comite
tului foștilor luptători antifasciști, 
Iacob Teclu, președintele Comitetu
lui organizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist, și alți veterani 
ai luptei antifasciste.

în cadrul primei ședințe a confe
rinței, după alegerea prezidiului, din 
care face parte și șeful delegației 
române, a fost ascultat mesajul pre
ședintelui Republicii Italiene, Giu
seppe Saragat, in care se subliniază 
că „această întilnire frățească intre 
oameni de diferite naționalități, con- 
știenți de ororile războiului și de 
valoarea colaborării internaționale, 
constituie un îndemn solemn pentru 
toți de a acționa in scopul consoli
dării păcii". Au rostit apoi cuvîn- 
tări de salut primarul Romei și alte 
oficialități italiene.

BELGRAD 18 — Corespondentul 
nostru G. Ionescu transmite : în 
cadrul conferinței sale . de presă de 
joi, purtătorul de euvînt al Secreta
riatului Federal al Afacerilor Exter
ne al Iugoslaviei, Dragoliub Vuița, 
a subliniat următoarele în legătură 
cu vizita de prietenie pe care o va 
face tovarășul Iosip Broz Tito în 
România, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu :

„Apropiata vizită a președintelui 
Iosip Broz Tito în Republica Socia
listă România se realizează în con
dițiile unei dezvoltări cu deosebit 
succes a relațiilor dintre Iugoslavia 
și România, pe toate planurile. Aces
te relații sînt caracterizate prin sta
bilitate .și un înalt grad de încredere 
și înțelegere reciprocă. Ele se bazea
ză pe interesele comune și respecta
rea consecventă a principiilor unanim 
recunoscute ale relațiilor internațio
nale. Aceasta permite să se lărgeas
că, să se intensifice și să se dezvolte 
permanent colaborarea reciprocă. La 
o astfel de dezvoltare a relațiilor au 
contribuit contactele și schimburile 
de păreri permanente dintre condu
cătorii de stat, de partid și din eco
nomie din cele două țări și, în mod

deosebit, cele dintre președinții Tito 
și Ceaușescu. în cursul anului 1971 
s-a înregistrat un progres important 
în toate domeniile colaborării, cultu
rii, învățămîntului, cercetării științi
fice, în domeniul consular și al re
lațiilor de frontieră și, in mod deo
sebit, în economie, unde s-a ajuns 
nu numai la o importantă creștere 
a schimburilor de mărfuri, care, în 
acest an, trebuie să atingă nivelul 
de circa 100 de milioane de dolari, 
in ambele sensuri, iar ân 1972, circa 
150 milioane de dolari, dar și la in
tensificarea colaborării economice pe 
baza cooperării pe termen lung și a 
specializării, ceea ce asigură stabili
tatea și perspectiva dezvoltării sale 
continue.

Cele două țări au puncte de vedere 
asemănătoare sau identice în proble
mele luptei pentru pace, ale securi-r 
tații, independenței și colaborării pe 
baze egale între state. Apropiatei în- 
tîlniri dintre președinții Tito și 
Ceaușescu îi acordăm o mare impor
tanță, convinși că ea va da un nou 
impuls dezvoltării relațiilor de prie
tenie iugoslavo-române în toate do
meniile".

m. Schumann: Problemele europene 
nu trebuie negociate de la bloc la bloc
PARIS 18 (Agerpres). — Maurice 

Schumann, ministrul de externe al 
Franței, a declarat în fața Comisiei 
senatoriale pentru afacerile externe 
că, în opinia sa, o conferință gene- 
ral-europcană ar putea fi consacrată 
atît examinării problemelor securită
ții, cît și cooperării economice și 
schimburilor culturale. Totodată, mi
nistrul a reafirmat dezacordul gu
vernului francez față de negocierea 
problemelor europene de la bloc la 
bloc.

Referindu-se la unele aspecte ale 
relațiilor dintre țările Pieței comune, 
Maurice Schumann a insistat asupra 
gravității disensiunilor provocate în 
C.E.E. de criza monetară interocci- 
dentală, exprimîndu-și speranța că 
vizita la Paris a ministrului de ex
terne vest-german, Walter Schell, va 
permite apropierea punctelor de ve
dere ale Franței și R. F. a Germa
niei.

agențiile de presă transmit
Grupul de depuiuți ai 

Marii Adunări Naționale a 
României -care au particiPat u 
colocviul parlamentar româno-aus- 
triac în problemele conferinței secu
rității europene și cooperării econo
mice pe continent și-a încheiat vi
zita în Austria. în cursul schimbului 
de păreri, parlamentarii celor două 
țări au constatat cu satisfacție exis
tența multor păreri foarte apropiate 
în problemele abordate.

Cea de-a palra rundă a 
convorbirilor preliminare 
dintre R. F. a Germaniei și 
R. S. Cehoslovacă 011 privire 
la normalizarea relațiilor celor două 
țări, a început joi în localitatea Ro
thenburg, din R. F. a Germaniei. 
Deiegația R.F.G. este condusă de Paul 
Frank, secretar de stat în Ministe
rul Afacerilor Externe, iar delegația 
cehoslovacă de Jiri Gotz, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Un apel al Frontului re
voluționar antiimperialist 
din Bolivia. Maiorul Ruben San- 
chez, comandantul forțelor armate 
revoluționare ale Frontului revolu
ționar antiimperialist (F.R.A.) din 
Bolivia, recent constituit, a adresat 
un mesaj armatei, chemînd-o „să se

alăture poporului pentru a elibera 
patria de sub dependența marilor 
monopoluri străine și a oligarhiei 
boliviene, care promovează o politică 
antinațională".

Convorbiri economice so- 
vieto-iranceze. Franța 
livra Uniunii Sovietice instalații și 
materiale pentru industria gazelor, 
iar U.R.S.S. va exporta în Franța 
gaze naturale. în vederea convorbi
rilor pentru precizarea termenelor 
în care vor fi efectuate livrările res
pective, la Moscova a sosit o dele
gație de oameni de afaceri francezi, 
anunță agenția T.A.S.S.

Convorbiri oiiciale între 
Stanko Todorov, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Bulgaria, și 
Lee Kuan Yew, primul ministru al 
Republicii Singapore; au avut loc la 
Sofia. în timpul convorbirilor, rela
tează agenția B.T.A., au fost exami
nate probleme privind relațiile bila
terale, părțile identificînd însemnate 
posibilități de dezvoltare a colaboră
rii, în special în domeniul economic. 
Au fost abordate unele probleme in
ternaționale, printre care situația 
din Asia de sud-est și din Orientul 
Apropiat. Părțile au convenit să 
încheie un acord consular.

La cartierul general al 
forțelor armate portugheze 
din Lisabona a izbucnit un puternic 
incendiu. Toți pompierii capitalei auEșecul înregistrat cu 

ocazia recentei încer
cări de lansare a ra
chetei „Europa II" a 
produs amărăciune în 
anumite cercuri vest- 
europene. Cel puțin a- 
cest sentiment se des
prinde din comenta
riile presei din țările 
participante la pro
gramul spațial comun 
de sub egida organi
zației E.L.D.O. (iniția
lele cuvintelor Euro
pean Launcher Deve
lopment Organisation, 
Organizația europeană 
pentru dezvoltarea 
lansării de rachete). A- 
mărăciune — deoarece 
speranțele creării la 
data prevăzută, 1976, 
a unor stații de sate
liți de telecomunicații 
vest-europeni se văd 
spulberate. „Ultimul 
eșec, scrie ziarul pa
rizian „Combat", com
promite serios viitorul 
Europei spațiale, și 
așa destul de incert".

Lansat cu aproape 
10 ani in urmă de că
tre șase țări vest-eu- 
ropene (Franța, R.F. a 
Germaniei, Anglia, 
Belgia, Olanda, Lu
xemburg) — pe vre
mea cînd U.R.S.S. pla
sase primul om iiț, Cos
mos, iar S.U.A. se an
gajaseră în efortul de 
a recupera întirzierea 
lor in acest domeniu — 
programul spațial al 
E.L.D.O. a cunoscut 
numeroase poticneli și

europeni de telecomu
nicații, dar S.U.A. au 
refuzat pentru motive 
care nu sint greu de 
înțeles. S.U.A. posedă 

lumea occidentală 
cvasimonopol pen

tru plasarea sateliți
lor de telecomunicații
— comercial rentabili
— sistemul „Intelsat". 
Ele ar dori să evite 
cumpărarea de către 
vest-europeni a rache
telor care ar putea să 
rupă acest monopol.

Acum, după recen- 
„Europa II" — tul eșec, se pune în- 

' ’ trebarea : va putea 
oare E.L.D.O. să lan
seze o nouă rachetă 
„Europa III" in 
prilie 1972 ?

După cum remarca 
secretarul general al 
E.L.D.O., programul 
spațial vest-european 
se află la răscruce. El 
trebuie să aleagă între 
noi sacrificii financia
re substanțiale sau o- 
ferta făcută de ameri
cani țărilor E.L.D.O. de 
a participa la progra
mul S.U.A. post-Apollo
— ceea ce ar fi echiva
lent cu renunțarea la 
autonomia spațială a 
Europei occidentale. 
Oricare ar fi hotărirea, 
avertiza secretarul 
neral al E.L.D.O., 
riscă să provoace 
nouă criză in sinul 
ganizației.

ei suferit, pe parcurs, 
cîteva retușuri atit de 
ordin tehnic, cît și de 
ordin financiar. Teh
nic, deoarece dificul
tățile întîmpinate de 
constructorii rachetei 
„Europa I" s-au dove
dit a fi mai mari de- 
cît erau de așteptat ; 
financiar, pentru că 
programul înghițea 
fonduri mai mari de- 
cit se estimase.

In 1965 s-a convenit 
să se treacă la con
struirea unei noi ra
chete, 
aceasta mai ales la in
sistența Franței, care 
urmărește să dispună 
de un sistem autonom 
de transmitere prin 
sateliți a programelor 
de televiziune. Nici a- 
cest proiect nu a fost 
scutit de dificultăți. 
Istoria sa, scrie „Le 
Monde", a fost marca
tă de o continuă con
fruntare de interese 
pentru depășirea că
rora au fost che
mați în ajutor di
plomații, care n-au 
reușit totuși să împie
dice retragerea An
gliei, în 1969, de la 
proiectul „Europa II". 
Cert este că lansarea 
noii rachete a suferit 
o amînare de doi ani.

E.L.D.O. s-a adre
sat de mai multe 
ori Statelor Unite 
pentru furnizarea de 
rachete cu care să 
lanseze sateliții vest-

în 
un

a-

ge- 
ea 
o 

or

A. BUMBAC

SPANIA

FARSA „AMNISTIEI"
Amplele mișcări revendicative 

ce se desfășoară in acest sfirșit de 
toamnă pe pămintul Spaniei, zgu
duind edificiul regimului franchist, 
găsesc un larg ecou in sectoare din 
ce in ce mai diverse ale opiniei 
publice spaniole și internaționale. 
Reacția autorităților este invaria
bilă : intensificarea represiunilor și 
violenței. Temnițele au devenit ne
încăpătoare, Spania fiind numită, 
pe buni dreptate, „pămintul închi
sorilor". In paginile presei ilegale 
din Spania apar relatări zgudui
toare despre tratamentul inuman 
la care sint supuși deținuții politici, 
în special comuniștii. Din închisori 
de tristă faimă — Carabanchel, 
Burgos, Soria, Ocana, Jain, Za
mora, Ciudad Real, Caceres — sfi- 
dind ziduri și gratii, răzbat măr
turiile celor intemnlțați.

Partidul Comunist din Spania, 
eroicul conducător al clasei munci
toare spaniole, avangarda luptei 
forțelor progresiste și democratice 
din țară pentru libertate șt progres 
social, a inițiat numeroase campa
nii de masă in apărarea deținuților 
politici. Unul din principalele punc
te ale programului de luptă al co
muniștilor spanioli îl constituie ob
ținerea unei amnistii generale. 
Toate acțiunile de masă organizate 
de comuniști și de alte forțe de

mocratice înscriu printre cele mai 
importante revendicări eliberarea 
deținuților politici. Recent, „Mun
do Obrero", organ al C.C. al P.C. 
din Spania, a publicat un număr 
special dedicat situației deținuților 
politici din închisorile franchis- 
te. Sub titlul general „Deținu
ții ne cer ajutor din temnițe — 
să intensificăm acțiunile pentru 
amnistie", in paginile ziarului sint 
inserate scrisori din partea militan- 
ților politici încarcerați in care a- 
ceștia denunță tratamentul- inuman 
la care sint supuși.

In fața presiunilor opiniei publi
ce, a luptei neîntrerupte a forțelor 
democratice și progresiste conduse 
de comuniști, autoritățile au re
curs la o manevră. De curînd, a 
fost decretată un soi de „amnistie" 
pentru cei întemnițați după anul 
1965.' Denunțlnd caracterul dema
gogic al acestui act, care printr-un 
șir de alte limitări și condiționări 
ajunge să fie practic nul, „Mundo 
Obrero" îl califică drept „o adevă
rată batjocură" și arată că singurii 
beneficiari vor fi afaceriștii impli
cați în scandaloasa „afacere Ma- 
tesa". (După cum se știe, în urma 
presiunilor opiniei publice, autori
tățile se văzuseră nevoite să ia 
anumite măsuri împotriva complici
lor la această vastă escrocherie,

care au frustrat statul de o sumă 
de peste 10 miliarde pesetas). A- 
cum, vinovății sînt absolviți de orice 
fel de pedeapsă, in aceste condiții, 
caracterul de farsă sinistră al 
așa-zisei „amnistii" apare și mai e- 
vident, lucru subliniat, de altfel, 
și de un șir de publicații occiden
tale, printre care cotidianele fran
ceze „Le Monde" și „Le Figaro".

Subliniind că cea mai mare par
te a deținuților politici — in spe
cial comuniștii — nu este cuprinsă 
în această „amnistie", „Mundo O- 
brero" conchide : „Nu vom înceta 
lupta, noastră, înăuntrul și în afara 
țării, pînă nu vom obține elibera
rea tuturor deținuților politici si 
nu vom încununa această bătălie 
prin amnistia totală".

Comuniștii, clasa muncitoare, o- 
pinia publică din țara noastră, care, 
alături de forțele progresiste din 
întreaga lume, urmărește cu 
simpatie eroica luptă a poporului 
spaniol sub conducerea neînfrica
tului său partid comunist, sprijină 
cu fermitate cererea de eliberare 
a tuturor celor deținuți pentru con
vingerile lor politice, a tuturor ce
lor aruiicați in închisori pentru 
că s-au pronunțat pentru o Spanie 
liberă și democrată.

Dan MUNTEANtJ

fost angajați în lupta pentru stinge
rea focului. Oficial, n-a fost făcută • 
nici o declarație în legătură cu cau- 
za incendiului.

0 ordonanță ?rin se in- 
stituie noul sistem de organizare și 
funcționare a întreprinderilor de stat 
din Algeria a fost semnată de preșe
dintele Consiliului Revoluției și șe
ful guvernului algerian, Houa.ri 
Boumediene, anunță agenția Algerie 
Presse Service. Documentul relevă 
că muncitorii vor participa nemijlo
cit la conducerea întreprinderilor prin 
intermediul unor consilii, alese pe o 
perioadă de trei ani de către aduna
rea generală a salariaților.

Go Mo-țo, vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din în- 
trpaga Chină, președinte de onoare 
al Asociației de prietenie China-Ja- 
ponia, și Uan Kuo-ciuan, vicepreșe
dinte al asociației, au primit grupul 
cercurilor economice din Tokio care 
se află în vizită la Pekin. Cu acest 
prilej, informează agenția China 
Nouă, a avut loc o convorbire prie
tenească.

Uniunea membrilor Dietei 
pentru promovarea priete
niei japono-coreene,din 
fac parte 250 de parlamentari niponi, 
a fost formată la Tokio, informează 
agenția A.C.T.C. Printre aceștia se 
numără toți membrii Dietei din par
tea Partidului Comunist Japonez și 
a partidului socialist, precum și re
prezentanți a1®; partidelor socialist- 
democratic, liberal-democratic și Ko
meito. Uniunea, oare cu prilejul șe
dinței inaugurale a ales în funcția 
de președinte pe Chuji Kuno, depu
tat liberal-democrat, își propune ca 
obiectiv, exprimat în declarația a- 
doptată cu' același prilej, promovarea 
prieteniei intre Japonia și R.P.D. 
Coreeană și normalizarea relațiilor 
între cele două state.

Președintele Congresului 
Național African, Oliver Tam- 
bo, cunoscut luptător împotriva se
gregației și a politicii de apartheid

din Republica Sud-Africană, aflat la 
Belgrad la invitația Conferinței Fe
derale a Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor din Iugoslavia, a 
avut convorbiri cu Dimce Belovski, 
președintele Comisiei pentru relații 
și colaborarea internațională. Au 
fost abordate aspecte ale colaborării 
dintre Congresul Național African și 
U.S.P.M.I. și probleme ale luptei 
anticolonialiste din Africa de Sud, 
informează agenția Taniug.

Congresul extraordinar al 
Partidului social-democrat 
din R. F. a Germaniei (P.S.D.G.) a 
început joi la Bonn. După cum pre
cizează agenția D.P.A., trei teme vor 
domina dezbaterile : politica econo
mică, cu accent special asupra fisca
lității, problema mijloacelor de in- 

■ formare în masă și reforma structu
rilor partidului. Președintele P.S.D.G., 
cancelarul Willy Brandt, a prezentat 
un referat introductiv.

Însărcinatul cu interesele 
R.F. a Germaniei Ia Cairo, 
Walter Jasser, a avut o întrevedere 
cu secretarul general al Ligii Arabe, 
Abdel Khalek Hassouna. Cu această 
ocazie — menționează ziarul egiptean 
„Al Missa", reluat de agenția France 
Presse — au fost abordate probleme 
privind relațiile dintre statele arabe 
și guvernul de la Bonn.

V
i

Importante daune mate
riale a provocat trecerea ciclonului 
„Laura" peste litoralul sudic al Cu
bei — transmite agenția Prensa La
tina. în insula Pinos și în provincia 
Pinar del Rio, vîntul și ploile toren
țiale au deteriorat mai multe baraje, 
situație care a dus la întreruperea 
comunicațiilor și aprovizionării cu 
energie electrică. După cum relatea
ză agenția cubaneză, au fost afectate 
în mare măsură plantațiile de citri
ce, trestie de zahăr, banane și tutun. 
Din zonele afectate de inundații au 
fost evacuate aproape 30 000 de per
soane. Datorită bunei organizări a 
lucrărilor de salvare, nu au fost în
registrate victime omenești.

Noi incidente intlo - pakistaneze
RAWALPINDI 18 (Agerpres). — 

Surse oficiale pakistaneze, citate de 
agenția Associated Press, informează 
că unități militare indiene au lansat 
mii de obuze in 17 sate pakistaneze 
din zona de frontieră, provocînd 
moartea a 19 localnici. Trupele pa
kistaneze au ripostat. Aceleași surse 
menționează că unități indiene, spri
jinite de un intens tir de artilerie, au 
atacat orașul Comilla din Pakistanul 
răsăritean. Două persoane au fost 
ucise, iar alte 54 rănite ; numeroase 
case au fost avariate.

★
RAWALPINDI 18 (Agerpres). — 

Postul de radio pakistanez a anunțat 
miercuri seara reintroducerea stării 
de asediu in capitala provinciei orien
tale a Pakistanului — Dacca— rela-

DELHI 18 (Agerpres). — Agenția 
de presă Indinfo informează că uni
tăți militare pakistaneze au pătruns 
în districtul Mizo din statul indian 
Assam și că au fost obligate să se 
retragă in urma intervenției forțelor 
indiene, suferind pierderi. Potrivit 
aceleiași surse, forțele pakistaneze au 
bombardat districtele indiene Mizo, 
Garo și Nadia, precum și orașul 
Agartala din regiunea Tripura. Au 
fost semnalate victime în rîndul 
populației civile.

* •
tează agenția Reuter. Această mă
sură a fost impusă de situația actuală 
din Pakistanul de Est, precizează 
postul de radio.
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