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LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
intr-o atmosferă de profundă cordialitate, ieri a început 
VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI 
IOSIP BROZ TI TO IN ȚARA NOASTRĂ

L& invitația secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
rî Republicii Socialiste România, 

\Nicolae Ceaușescu, marți 23 noiem
brie a sosit în țara noastră 
președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, Iosip Broz Tito, care face o 
vizită de prietenie în Republica 
Socialistă România.

Este ora 12,00. Trenul oficial cu 
care călătorește președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia sosește în gara Timișoara, 
în întîmpinarea oaspeților au ve
nit tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri, Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Emil 
Drăgănescu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții române 
în Comisia mixtă româno-iugoslavă 
de colaborare economică, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Vlad, șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Președintele Iosip Broz Tito este 
însoțit de Gemal Biedici, președin

tele Consiliului Executiv Federal, 
Dragoslav Markovici, președintele 
Adunării R. S. Serbia, membru al 
Prezidiului R.S.F.I., Stane Dolanț, 
președintele în funcțiune al Birou
lui Executiv al Prezidiului U.C.I., 
Mirko Tepavaț, secretar federal 
pentru afacerile externe, membru 
al Prezidiului U.C.I., Dușan Gligo- 
rievici, membru al Consiliului Exe
cutiv Federal, președintele părții 
iugoslave în Comisia mixtă de co
laborare economică iugoșlavo-ro- 
mână.

Pe peronul gării se aflau, de a- 
semenea, conducători ai organe
lor locale de partid și de stat, 
un mare număr de oameni ai mun
cii din întreprinderile și instituții
le municipiului Timișoara.

De la punctul de frontieră Sta- 
mora-Moravița, președintele Iosip 
Broz Tito și ceilalți oaspeți au fost 
însoțiți pe teritoriul țării noastre 
de tovarășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Mihai Telescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., Vasile Șandru, ambasado
rul României la Belgrad, și Iso 
Njegovan, ambasadorul Iugoslaviei 
la București. . .

(Continuare în pag. a III-a)

începerea convorbirilor dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Iosip Broz lito La sosire, în gara Timișoara
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întreprinderi miniere
cu planul anual îndeplinit

DEVA. — (corespon
dentul „Scinteii", S. 
Ionescu). în aceste 
zile, colectivul între
prinderii miniere „Bar
za" își înscrie numele 
în rindul unităților e- 
conomice din județul 
Hunedoara care au în
deplinit încă de pe a- 
cum sarcinile de plan 
la producția marfă și 
globală pe anul în 
curs. Hotărîtoare în 
atingerea acestui avans 
valoros de către mine
rii de la Barza au fost 
creșterea gradului de 
dotare și 1-----1-----
tehnică a 
subterane, 
în condiții 
fronturilor
Pină la sfîrșitul anu
lui, minerii de la I.M. 
Barza vor da, peste 
prevederile planului, o 
producție globală în 
valoare de circa 10 mi
lioane lei.

înzestrare 
muncii în 
organizarea 
mai bune a 

de lucru.

BAIA MARE — (co
respondentul „Scîn- 
teii", V. Gaftone).

La, jumătatea acestei 
luni, colectivul de mi
neri, ingineri și tehni
cieni de la Exploatarea 
minieră Ilba, județul 
Maramureș, a raportat 
îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe anul 1971 
la metale în echiva
lent și la producția 
marfă. O dată cu 
această realizare, mi
nerii de aici au înscris 
pe panoul succeselor 
lor de prestigiu obți
nerea unei economii la 
prețul de cost in va
loare de circa 7 mili
oane lei, a unei pro
ductivități medii care 
depășește cu 2,4 la sută 
nivelul planificat pe 
1971 și cu peste 15 la 
sută pe cea realizată 
în anul trecut. Aduna
rea muncitorească de 
la Ilba, care a sărbă
torit acest succes, a 
trimis o telegramă C.C. 
al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
care exprimă hotărîrea 
colectivului de mineri 
de a înfăptui în mod

exemplar toate măsu
rile politico-organiza- 
torice care concură la 
valorificarea superioa
ră a rezervelor inter
ne, materiale și uma
ne, pentru a da patriei 
minereuri tot mai 
multe și de o calitate 
tot mai bună.

SUCEAVA. — (prin 
telefon de la Gh. Pa- 
.rascan). Colectivul de 
mineri, tehnicieni și 
ingineri de la Com
binatul minier 
ceava au 
îndeplinirea 
anual cu 41

Su- 
raportat 
planului 

____ ___ __ de zile 
înainte de termen. în 
telegrama trimisă cu 
acest prilej C.C. al 
P. C. R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
harnicul colectiv de 
muncă de aici se an
gajează ca pînă la sfîr- 
șitul anului să dea o 

?i 
în 
36

producție globală 
marfă suplimentară 
valoare de peste 
milioane lei.
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Interviu cu ministrul 
comerțului exterior 
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In sprijinul celor
CARE STUDIAZĂ

In învățămîntul de partid

•trt

în cursul după-amiezii, au în
ceput convorbirile oficiale între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia.

în cadrul convorbirilor, cei doi

conducători de partid și de stat au 
făcut o trecere în revistă a relații
lor de prietenie și colaborare, în 
continuă dezvoltare, dintre cele 
două țări.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale ale vieții inter
naționale.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească, de înțelegere reciprocă.

Convorbiri oficiale româno-iugoslave
La sediul Comitetului județean 

Timiș al P.C.R., marți 23 noiembrie, 
au început convorbirile oficiale în
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So-

Dineu oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu
în onoarea tovarășului Iosip Broz Tito

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a oferit marți 
un dineu în onoarea tovarășului 
Iosip Broz Tito, președintele Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil, Ilie Verdeț, Emil Drăgă
nescu, Mihai Telescu, Corneliu Mă
nescu, Vasile Vlad, Vasile Șandru, 
ambasadorul României la Belgrad, 
și alte persoane oficiale române.

Au luat parte tovarășii Gemal 
Biedici, Dragoslav Markovici, Stane

Dolanț, Mirko Tepavaț, Dușan 
Gligorievici, Iso Njegovan, amba
sadorul Iugoslaviei la București, și 
alte persoane oficiale iugoslave.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă priete
nească, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito au rostit toasturi.

cialiste România, și tovarășul Iosip 
Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

La convorbiri, din partea română 
au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Emil Drăgănescu, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia mixtă ro

mâno-iugoslavă de colaborare eco
nomică, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Vasile Vlad, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Ion 
Florescu, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Mitea, consilier 
la C.C. al P.C.R-, Vasile Șandru, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Belgrad, și Gheorghe 
Colț, director în Ministerul Aface
rilor Externe.

Din partea iugoslavă participă 
tovarășii Gemal Biedici, președin
tele Consiliului Executiv Federal, 
Dragoslav Markovici, președintele 
Adunării R. S. Serbia, membru al 
Prezidiului R.S.F.I., Stane Dolanț, 
președintele în funcțiune al Birou
lui Executiv al Prezidiului U.C.I., 
Mirko Tepavaț, secretar federal 
pentru afacerile externe, membru

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Care este sensul noțiunii de echitate sociaiă ?
Cum trebuie înțeleasă, în condițiile societății 
noastre socialiste, teza despre rămînerea în urmă 
a conștiinței sociale ?

IN PAGINA A II-A

I
I

3

I

*
I

*

I

I
I

Excelenței Sale domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Doresc să exprim Excelenței Voastre sincerele noastre mulțumiri 

pentru mesajul de simpatie transmis celor care au fost afectați de ciclon 
în statul Orissa. Apreciem mult sentimentele dv. amabile.

V. V. G’RI
Președintele Republicii India

De la bordul avionului, survolînd teritoriul țării noastre, în drum 
spre R. P. Ungaria, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulga
ria, Stanko Todorov, a adresat președintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, un mesaj prin care 
transmite guvernului român, întregului nostru popor, cele mai cordiale 
urări de succes în construcția socialismului.

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Tito,
Stimate tovarășe Biedici,
Dragi tovarăși,
Aș dori încă o dată să vă salut în mod cordial pe 

dv., tovarășe Tito, și pe toți ceilalți tovarăși iugoslavi, 
să exprim satisfacția că ați răspuns la invitația de a 
vizita această'' parte a României și de a avea aceste 
convorbiri.

Primirea caldă pe care v-a făcut-o astăzi populația 
Timișoarei oglindește sentimentele întregului nostru 
popor, este expresia relațiilor de prietenie dintre po
poarele noastre. De altfel, a devenit o practică a 
relațiilor româno-iugoslave de a ne intilni anual, de 
a discuta atît problemele dezvoltării colaborării bila
terale, cit și problemele internaționale. Este de înțeles 
că fiind țări socialiste, vecine, țări interesate în reali
zarea în lume a unor relații de colaborare între toate 
statele, să ne ocupăm atît de dezvoltarea relațiilor 
dintre noi, cit și de problemele vieții internaționale. 
Trebuie să spun că partidul nostru și guvernul Repu-

Toastul tovarășului 
Iosip Broz Tito

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragă tovarășe Maurer, .
Dragi tovarăși,
Permiteți-mi ca mai întîi să mulțumesc în mod 

eordial pentru acest toast, intr-adevăr prietenesc, pc 
care tovarășul Ceaușescu l-a rostit aici. Doresc să mul
țumesc încă o dată foarte sincer pentru primirea în 
tr-adevăr călduroasă de care ne-am bucurat în aces 
oraș, în Timișoara, din partea cetățenilor, din parte 
conducătorilor, pentru că această primire a populație 
intr-adevăr ne-a mișcat și impresionat profund.

A intrat în tradiție ca noi să ne întîlnim cel puți 
o dată pe an ; au fost cazuri cînd ne-am întîlnit ș 
de două ori pe an. Eu cred că și în viitor am pute 
să ne întîlnim nu numai o dată, dar chiar și de dou 
ori și de cite ori va fi necesar. S-a dovedit că acest 
întîlniri dintre conducătorii țărilor noastre vecine con
tribuie foarte mult Ia înțelegerea reciprocă. Colaborarea 
noastră, relațiile noastre nu înseamnă coexistență în 
sensul vechi al cuvîntului, ci exprimă o prietenie între

(Continuare în pag. a IlI-a) (Continuare în pag. a III-a)
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Cum trebuie înțeleasă,

care credeamdespre rămînerea în urmă

Nlcuță TANASE
Cont. univ. Petre PÎNZARU
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cu 
„Scînteii

în condițiile societății

a conștiinței sociale?

convins
un excelent

FAPTUL
Așa cum s-a arătat în „Scînteia" nr. 

8 971, redacția își propune ca, în aju
torul celor ce studiază în învățămîntul 
de partid, să publice, pe lingă consultații, 
Șî ° de ,,Răspunsuri la întrebă
rile cititorilor'' în legătură cu diferite 
aspecte de actualitate ale politicii in
terne și internaționale a partidului. în 
numărul de față deschidem această ru
brică, invitînd totodată propagandiștii,

lectorii, cei ce urmează diferitele forme 
ale învățămintului de partid, să adre
seze întrebări, fie cabinetelor de partid, 
fie direct redacției, care va acorda prio
ritate acelor întrebări ce cuprind o arie 
mai largă de interes.

In rubrica de față publicăm răspunsuri 
la întrebările :

1. CARE ESTE SENSUL NOȚIUNII DE 
ECHITATE SOCIALA ? — adresată de tov.

Ilie Ciuică, profesor la Școala generală 
din comuna Boșorod, județul Hunedoara.

2. CUM TREBUIE ÎNȚELEASA, IN CON
DIȚIILE SOCIETĂȚII NOASTRE SOCIA
LISTE, TEZA DESPRE RAM1NEREA IN 
URMA A CONȘTIINȚEI SOCIALEI — 
adresată de tovarășul Gheorghe Moiș, 
lector la cabinetul de partid al Comite
tului județean Maramureș al P.C.R

DIVERS
Detectivi

Cuvîntul „echitate" provine din 
latinescul „aequitas", care înseam
nă egalitate ; de-a lungul timpului 
înțelesul noțiunii s-a dezvoltat mai 
mult în sensul de dreptate. în ce 
privește echitatea socială, ea consti
tuie o noțiune pr‘n care oamenii 
își exprimă concepția și idealul lor 
despre dreptatea socială, apreciind, 
pozitiv sau negativ, din acest punct 
de vedere, societatea respectivă, 
relațiile fundamentale, economice, 
politice, juridice, morale, acțiunile 
claselor, grupurilor sau indivizilor.

Concepțiile despre echitate au un 
caracter concret-istoric și de clasă. 
Din punct de vedere istoric se 
poate aprecia că apariția idealurilor 
de echitate socială a construit o 
reacție, în condițiile societății îm
părțite in clase antagoniste, față 
de instaurarea relațiilor de exploa
tare ca relații dominante între 
oameni. De-a lungul secolelor, 
toate clasele exploatatoare au în
cercat să fundamenteze relațiile de 
asuprire, să „demonstreze" „inega
litatea funciară" dintre oameni și, 
în consecnță, să justifice menține
rea deosebirilor dintre ei în ce pri
vește proprietatea și repartiția. Ori- 
cîte justificări și „argumentări" 
ideologice s-au adus, inechitatea 
socială a trezit în sînul maselor 
sentimentul revoltei, speranța in
tr-o societate în care dreptatea so
cială să fie sinonimă cu o egali
tate reală, în care meritele reale 
ale fiecăruia să fie recunoscute și 
apreciate. Revolta față de carac
terul nedrept al relațiilor sociale a 
avut, în primul rînd, o formă acti
vă : lupta — la început neorgani
zată, îndreptată împotriva unui as
pect sau altuia al exploatării, gă- 
sindu-și expresie și in reprezentă
rile cu caracter utopic ale unor 
gînditori cu privire la o organizare 
socială din care să fie eliminată 
orice inechitate.

Sub impulsul luptelor sociale, so
cietatea a cunoscut o evoluție po
zitivă în ce privește egalitatea 
în drepturi a membrilor săi. Ast
fel, în raport cu feudalismul, 
capitalismul reprezintă o treaptă 
superioară, prin aceea că desfiin
țează privilegiile și ierarhia ere
ditară feudală, recunoaște, în prin
cipiu, egalitatea juridică, politică 
între oameni. Este știut că în nu
meroase state capitaliste această e- 
galitate in drepturi este proclamată 
și înscrisă în legi ; în practică, însă, 
ea este flagrant mutilată printr-un 
întreg șir de clauze discriminatorii. 
Atît timp cît se mențin diferenție
rile sociale determinate de proprie
tatea privată asupra mijloacelor de 
producție, continuă să existe ine
chitatea in fapt.

Primele curente ale socialismu
lui utopic, impregnate-de-cb'heă'pțîi’- 
mic-burgheze; asimilau- noțiunea, ăe.. 
echitate cu egalitarismul, săvîrșindr 
eroarea flagrantă de a nu ține 
seama de faptul că nici capacită
țile și nici necesitățile oamenilor 
nu pot fi egale. Elaborarea de către 
Marx și Engels a teoriei socialis
mului științific a permis clarifica
rea deplină a aspectelor fundamen
tale ale echității, pe care au con-

eeput-o In
oamenilor, . ...._ _________
de producție, cit și față de modali
tățile de repartiție — ceea ce pre
supune desființarea proprietății pri
vate asupra mijloacelor de produc
ție, generalizarea proprietății socia
liste. Tocmai această poziție egală, 
fără privilegii și fără discriminări, 
asigură cetățenilor societății socia
liste posibilități egale de a se afir
ma, condiții egale de a-și desfășura 
din plin capacitățile creatoare și de 
a fi răsplătiți de societate in raport 
cu munca depusă. Prin faptul că 
desființează clasele exploatatoare, 
privilegiile de orice natură, că asi- 
.gură înfăptuirea principiului „de la 
fiecare după capacități, fiecăruia 
după munca sa", că puterea poli
tică se află în miinile întregului po
por muncitor, a tuturor oamenilor

tea socială la rangul de 
fundamental al conducerii 
tații, al vieții noastre 
s-au preocupat și se . 
permanent de crearea acelor cadre 
instituționale care ' să stimuleze și 
să asigure, în diversele sfere ale 
activității sociale, afirmarea nestin
gherită și cit mai deplină a echită
ții socialiste.

în cadrul orientării generale date 
de Congresele al IX-lea și al X-lea 
pentru adincirea caracterului socia
list al relațiilor noastre sociale, 
pentru perfecționarea orînduirii 
noastre socialiste, în anii care au 
urmat acestor congrese a fost elabo
rat și înfăptuit sistematic și per
severent un întreg șir de măsuri pe 
această linie, reflectând poziția 
principială ce caracterizează în
treaga politică și activitate a P.C.R.

muncii, fără deosebire de naționa
litate, socialismul intruchipează 
societatea dreptății, o orindui- 
re a echității sociale reale, e- 
fective. In acest sens, V. I. 
Lenin scria că marxiștii, prin 
egalitate „înțeleg pe tărim politic 
egalitatea in drepturi, iar pe tărim 
economic... desființarea claselor. 
Socialiștilor nici nu le trece prin 
gind să stabilească intre oameni o 
egalitate în sensul egalității forțelor 
și aptitudinilor (fizice și spiri
tuale)... A desființa clasele înseam
nă a pune pe toți cetățenii în a- 
ceeași situație față de mijloacele 
de producție ale întregii societăți, 
înseamnă că toți cetățenii pot deo
potrivă să muncească cu mijloacele 
de producție obștești, pe pămîntul 
obștesc, în fabricile obștești etc." 
(V. I. Lenin, Opere complete, voi. 

24, Ed. Politică, București, 
pag. 386—387).

Condițiile proprii orînduirii 
cialiste nu duc însă automat, 
la sine, la promovarea echității 
către toți membrii societății, 
creează numai baza obiectivă 
posibilitatea transformărilor sociale 
și umane. Transpunerea în fapt a 
principiului echității în toate do
meniile vieții sociale se realizează 
datorită intervenției active și ac-

O cale importantă de promovare 
a echității socialiste o constituie 
condiționarea cuantumului repar
tiției de calitatea și cantitatea 
muncii fiecăruia, de importanța 
socială a acesteia, de condițiile în 
care ea se desfășoară. îmbunătățirile 
aduse în ultimii ani sistemului de 
salarizare, în sensul legării cît 
mai strînse a veniturilor fiecărui 
salariat de contribuția efectivă a- 
dusă la ridicarea producției și pro
ductivității muncii, la perfecționa
rea activității in sectorul în care 
muncește, sarcinile pe care parti
dul le-a stabilit în aplicarea și 
perfecționarea continuă a acestui 
sistem, concretizează tocmai a- 
ceste principii, stimulează capaci
tățile creatoare și constructive ale 
maselor.

Totodată, orînduirea socialistă, 
echitatea socială sînt absolut 
incompatibile cu. contrastele de 
nivel de trai, cu discrepanțele ne
justificate între venituri. De 
aci și preocuparea constantă a 
partidului și statului nostru pen
tru diminuarea acestor discrepanțe, 
în acest sens, se cuvin amintite mă
surile care au fost aplicate in ce 
privește majorarea salariilor mici, 
îmbunătățirea sistemului de așeza- 

___ , .... re a impozitului pe salariu și alte 
țiiitiii permanente a partidului pen- venituri pe baza .principiului pro- 
tru’ perfecționarea relațiilor sociale, ■ gresivității in raport cu veniturile 
i. 1__  '.'.I.. ‘ realizate, asigurarea alocațiilor pen

tru copii și sporirea. lor diferenția
tă în funcție de salariul părinților 
și de numărul de copii existenți in
tr-o familie etc. In numele aceluiași 
principiu al echității s-a eliminat 
practica cumulului de funcții 
remunerate, a indemnizațiilor fixe

a formelor de repartiții, pentru a- 
dîncirea democrației socialiste, con
comitent cu dezvoltarea cea mai 
largă a învățămintului public și 
continua ridicare a( nivelului de 
conștiință al maselor.

Partidul și statul nostru socia
list au ridicat echitatea și drepta-

pe viață pe bâza titlurilor și dis
tincțiilor științifice, didactice, ar
tistice și sportive. Ca urmare a tu
turor acestor măsuri, decalajul în
tre venituri s-a redus simțitor, re
ducerea fiind și mai mare dacă se 
are în vedere și influența pe care 
o exercită asupra nivelului de trai 
al oamenilor cheltuielile sociale ale 
statului.

Totodată, pornind de la deose
birile ce se mențin între diferitele 
forme ale muncii concrete, parti
dul urmărește ca retribuția să-și 
păstreze importantul său rol stimu
lativ. în acest sens a fost perfecțio
nat întregul sistem de retribuire în 
acord în industrie, de retribuire su
plimentară în agricultură, în îm
binare strînsă cu măsurile între
prinse pe linia perfecționării pre
gătirii de specialitate.

Principiile dreptății, echității șl 
eticii sociale fundamentează ac
centul pus de partid pe stirpirea 
din viata societății noastre a fe
nomenelor negative pe care le re
prezintă obținerea veniturilor fără 
muncă, parazitismul social, furtul 
din avutul obștesc, favoritismul 
etc. — fenomene care nu numai 
că reprezintă grave încălcări ale 
normelor eticii și echității socia
liste, dar dăunează in cel mai 
înalt grad intereselor întregii so
cietăți. Aceste considerente au in
spirat diferite reglementări juridice 
din ultimii ani, intre care și adop
tarea legii care permite controlul 
asupra provenienței averilor du
bioase, lege care antrenează, ca un 
factor de mare importanță, opinia 
publică.

Afirmarea în practică a echității 
socialiste este, în mare măsură, și 
o problemă de conștiință, de înțe
legere a responsabilităților, a răs
punderilor, a exemplului personal. 
După cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a 
Comitetului Central al partidului, 
pentru afirmarea în viață a prin
cipiilor eticii și echității socialiste 
„este necesar să participe în mod 
susținut toate cadrele și întregul 
activ de partid și de stat, și mai cu 
seamă să inceapă prin a-și orga
niza viața și munca lot în spiritul 
acestor principii". Programul com
plex de dezvoltare a conștiinței 
socialiste, de educare ideologică a 
maselor în spiritul principiilor e- 
ticii și echității sociale, elaborat 
de conducerea partidului nostru, 
constituie, astfel, un element fun
damental pentru întronarea cit maî 
deplină și mai consecventă în 
practică a acestor principii. Cu 
cît conștiința socialistă, conștiința 
drepturilor și răspunderilor egale 
ale membrilor societății noastre 
va fi mai dezvoltată, dlrecționînd 
imensul efort constructiv al celor 
ce muncesc,. cu . ,atît (vor fi mai 
bine rezolvate sarcinile economice, 
politice și culturale, actuale și de 
perspectivă, cu atît mai deplin 
echitatea socială va conduce și 
reglementa relațiile dintre oameni.

la 10 ani
într-una din serile trecute, doi 

copii în vîrstă de 10 ani, elevi in 
clasa a III-a la Școala generală 
nr. 141 din Capitală, Ion Cojocaru 
și Jean Matei, se jucau în fata u- 
nui bloc din str.. Amurgului nr. 4. 
Observind că un individ împin
gea motocicleta nr. 46-B-1598, 
proprietatea lui Eugen Mihăiță 
Goga, care locuiește în același 
bloc, cei doi copii au pornit spre 
Piața Rahova și au relatat în- 
tîmplarea unui lucrător de mili
ție. L-au condus apoi pe mili
țian la locul cu pricina. Așa a 
fost arestat Nicolae Lupu din 
comuna Ghimpați (Ilfov) care 
în aceeași seară mai furase încă 
o motocicletă și demontase 
motoretă.
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Pentru a răspunde la această în
trebare, a înțelege raporturile com
plexe dintre existența socială și con
știința socială, se impune, înainte 
de toate, să clarificăm conținutul 
celor două noțiuni, accepțiunea pe 
care le-o dă concepția marxist-le
ninistă.

Categorii fundamentale ale mate
rialismului istoric, existența și 
conștiința socială formează împreu
nă cele două laturi esențiale ale 
vieții sociale, prima vizind latura 
materială, iar a doua latura spiri
tuală. Prin existența socială se • în
țelege totalitatea elementelor vieții 
materiale a societății, în primul 
rînd modul de producție, raportu
rile obiective care se stabilesc între 
om și natură și între oamenii în
șiși în procesul de producție, divi
ziunea socială a muncii, formele de 
comunitate umană, structurile so
ciale și de clasă (în societățile îm
părțite pe clase), latura materială 
a relațiilor de familie, aspectele 
materiale ale modului de trai.

Prin conștiința socială se înțelege 
ansamblul vieții spirituale a socie
tății, cuprinzind totalitatea ideilor, 
teoriilor, concepțiilor politice, juri
dice, filozofice, morale, artistice, 
științifice, religioase ale_ societății, 
inclusiv psihologia socială a oame
nilor. mentalitățile, stările lor de 
spirit.

Lui Marx și Engels le revine me
ritul de a fi descoperit și formulat 
pentru prima oară conținutul real 
și raporturile dialectice dintre exis
tența socială și conștiința socială. 
In opoziție cu concepțiile idealiste, 
care explicau dezvoltarea socială 
prin ideile oamenilor, ei au de
monstrat că viața materială este 
factorul prim, determinant, iar via
ța spirituală este factorul se
cund, reflectarea vieții materia
le în mintea oamenilor. „Nu 
conștiința oamenilor le determină 
existența, ci dimpotrivă, existența 
lor socială ie determină conștiința". 
(K. Marx, Fr. Engels, Opere alese, 
vol. I, pag. 314, Ed. Politică, 1986). 
întemeietorii concepției materialis
mului dialectic și istoric au desco
perit că in ansamblul relațiilor so
ciale, relațiile de producție consti
tuie elementul fundamental al exis
tenței sociale, care determină in 
ultima analiză procesele spirituale 
ale vieții sociale. Potrivit concepției 
marxiste, cauzele ultime — in sens 
de cauze decisive, determinante, cu 
caracter obiectiv — ale prefa
cerilor sociale, ale revoluțiilor poli
tice trebuie căutate, așadar, nu in 
conștiința oamenilor, ci în schimbă
rile care au loc in existența socia
lă, in modul de producție, in nece
sitatea de a se realiza concordanța 
relațiilor de producție cu caracterul 
forțelor de producție ale societății. 
Prefacerea condițiilor materiale de 
viață ale oamenilor, a relațiilor so
ciale obiective, duce apoi la schim
barea reprezentărilor, a ideilor, a

concepțiilor lor, a conștiinței 
sociale.

Tocmai în acest sens marxismul 
vorbește despre existența socială ca 
factor prim și despre conștiința so
cială ca factor secund, despre ten
dința conștiinței de a rămîne in 
urma existenței sociale. Teza des
pre răminerea in urmă a conștiin
ței față de schimbările din viata 
materială a societății exprimă, așa
dar, o realitate obiectivă.

Această teză însă, ca orice teză 
marxistă, nu poate fi considerată 
unilateral și nici absolutizată, in
diferent de condițiile concrete și 
particularitățile dezvoltării sociale. 
Orice asemenea absolutizare nu

Această poziție, sintetizînd tră
sături specifice ale etapei pe care o 
străbate în prezent societatea noas
tră, își are o profundă fundamentare 
științifică. Faptul că în literatura 
de specialitate a prevalat un timp 
teza despre inevitabilitatea rămîne- 
rii în urmă a conștiinței față de 
existența socială nu poate estompa 
adevărul, pus în lumină de concep
ția marxist-leninistă, că și conști
ința socială exercită acțiunea sa 
proprie asupra existenței socia
le. „Dacă condițiile materiale 
de existență sînt PRIMUM A- 
GENS, aceasta nu exclude ca do
meniile ideilor să exercite, la rin
dul lor, o influență asupra acestor

poate decît să ducă la pasivi
tate și mulțumire de sine, ar întîr- 
zia sau împiedica luarea de măsuri 
pentru micșorarea sau lichidarea 
decalajului dintre nivelul existenței 
sociale și cel al conștiinței; s-ar crea 
astfel condiții prielnice pentru ger
minarea rămășițelor vechiului, pen
tru infiltrarea influențelor străine, 
ceea ce ar reprezenta o sursă de peri
cole pentru mersul înainte al socie
tății socialiste. In acest sens, subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
„Este, deci, necesar să nu ne mai 
închinăm in mod fatalist in fața 
tezei că conștiința rămine in urma 
dezvoltării bazei materiale, ci să în
țelegem că dezvolfind baza mate
rială, avem posibilitatea — și tre
buie să facem — ca conștiința să se 
ridice la nivelul bazei materiale și 
chiar să devină ea însăși o forță 
materială mobilizatoare, in stare să 
călăuzească întreaga noastră activi
tate, să lumineze calea poporului 
nostru spre societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, spre comu
nism".

condiții... Concepția ideologică ac
ționează, Ia rindul ei, asupra bazei 
economice și o poate modifica in 
cadrul anumitor limite" (Marx- 
Engels, Scrisori, Opere alese, vol. II, 
pag. 531, Ed. Politică — 1955, edi
ția a Il-a).

In condițiile unei societăți socia
liste, cum este cea din țara noas
tră, în care relațiile socialiste s-au 
consolidat și maturizat — și cu a- 
tit mai mult în procesul făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate — egistă condițiile nece
sare pentru ca noua conștiință so
cială să se ridice la nivelul exis
tenței sociale, să accelereze dezvol
tarea ei, evidențiindu-și astfel toi 
mai puternic caracterul critic, crea
tor și transformator.

Deși conținutul, structura, carac
terul, tendințele generale și ritmul 
de dezvoltare a conștiinței sociale 
sînt determinate, în ultimă Instanță, 
de existența socială, obiectivă, ma
terială — conștiința socială se bu
cură la rindul ei de o independență 
relativă, datorită propriilor ei legi

de dezvoltare, interacțiunii specifice 
dintre formele ei istoricește con
stituite. în măsura în care conști
ința socială reflectă nevoile reale 
ale dezvoltării sociale, interesele 
forțelor sociale înaintate, ea poate 
exercita — și este chemată să exer
cite — o tot mai puternică înriurire 
asupra mersului înainte al societă
ții, devenind astfel o uriașă forță 
motrice a progresului social.

Societatea socialistă constituie ca
drul optim in care conștiința poate 
juca un asemenea rol, specificul 
acestei societăți constînd în faptul 
că ea este făurită în mod conștient 
de către întregul popor in frunte cu 
clasa muncitoare, sub conducerea 
partidului comunist, pe baza cu
noașterii și aplicării legilor obiec
tive ale dezvoltării sociale, folosind 
în acest scop toate pîrghiile mate
riale capabile să asigure victoria 
noii orînduiri. Mai mult, se poate 
aprecia că, în condițiile socialismu
lui, merșul înainte, procesul de per
fecționare a activității sociale pe 
toate planurile sînt legate în mod 
hotăritor de dezvoltarea conștiinței 
tuturor membrilor societății, de 
combaterea oricăror fenomene ne
gative, rămînerilor in urmă a con
științelor individuale față de cerin
țele obiective ale existenței sociale 
socialiste.

Acestui scop îi servește din plin 
programul partidului, adoptat de 
plenara C.C. din 3—5 noiembrie, 
pe baza expunerii secretarului ge
neral al partidului, document de în
semnătate istorică, parte integrantă 
a programului general al partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Conținutul acestui program, acti
vitatea intensă pentru traducerea 
consecventă în viață a tuturor pre
vederilor sale constituie o dovadă 
convingătoare privind rolul activ, 
transformator pe care partidul nos
tru, comuniștii îl atribuie ideilor 
politice, filozofice, morale, estetice 
înaintate, cunoașterii științifice — 
intr-un cuvînt conștiinței socialiste 
militante, combative, revoluționare.

O'mențiune finală : conștiința so- 
socialistă 
o cate- 
deasupra 
purtătorii 
membrii

cială, respectiv conștiința 
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societății, 
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cei 
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liniei generale a partidului, în a ex
plica și convinge și pe ceilalți oa
meni ai muncii de justețea acestei 
politici. De aici rezultă și marea 
importanță atribuită de partid mun
cii de la om la om, „de la conștiință 
la conștiință", in vasta, îndelungata 
și complicata operă de formare și 
generalizare a trăsăturilor conștiin
ței socialiste la toți membrii socie
tății noastre.

este o abstracție,
i situată undeva 

Dimpotrivă, 
sînt oameni vii, 

mai avansați ai societății noas- 
comunlste, a căror înaltă dato- 
rezidă in a lupta cu toată ener- 
și fermitatea pentru înfăptuirea

în ziua de 16 
noiembrie, orele opt
sprezece și citeva 
minute, aveam o păre
re extrem de colosală 
față de persoana mea. 
Știam despre mine 
că sînt un excelent cu
noscător in materie 
de caractere omenești. 
Dacă schimbam cu un 
om șaisprezece cuvin
te îți puteam spune 
despre el ce prăjitură 
a avut la felul trei, 
cind a purtat ultima 
oară galoși, ciți car
tofi și cită fasole a luat 
pentru iarnă.

Ce s-a .întimplat cu
1 mine în ziua de 16 

noiembrie, orele opt
sprezece și ceva ? Știți 
ce s-a întimplat ? 
M-am întors de la Mo- 
reni. Și intorcindu- 
mă de la Moreni s-a 
făcut zob, puzderii, 
toată părerea mea 
extrem de frumoasă 
pe care o aveam în 
legătură cu cunoaște
rea caracterelor. Ce
ara căutat la Moreni ? 
Cu citeva zile înainte, 
corespondentul pen
tru județul Dîmbovi
ța m-a întrebat la te
lefon ce părere am 
despre Ghiocel Mă
ceșaru.

— Ce părere să am 
despre un om pe care 
nu-l cunosc ? Cine-i 
acest Ghiocel ?

— Pină de curind 
a fost șeful centrului 
l.L.F. Moreni.

— Și?
— Te rog intere- 

sează-te de soarta lui 
și dă o fugă pină in 
județ. Documentea- 
ză-te bine. E Un caz 
foarte interesant. Te 
aștept la Moreni.

punct de 
interesant

— Din ce 
vedere este 
cazul ?

— Din 
tele pe care 
de-aici, de pe plan 
local, reiese că omul 
a creat o atmosferă 
nesănătoasă in colec
tivul in care a lucrat, 
a făcut abuzuri, ă 
angajat in cadrul 
I.L.F.-ului elemente 
cu antecedente pena
le, a urmat o școală 
de șoferi pe banii sta
tului, in loc să supra
vegheze insilozarea U- 
nor fructe și astfel au 
putrezit fructele și 
s-a produs o pagubă de 
137 000 lei. L-a tri
mis pe merceologul 
Gheorghe Mociarniță 
la Florești să cum
pere cu banii statului 
cauciucuri peniru ma
șinile lor personale...

— Și ce măsuri s-au 
luat împotriva lui 7

— I s-a dat un vot 
de blam, 
organizației

— Numai
— A fost 

scos de la 
l.L.F.-Moreni.

— Așa, da .' Deci din 
documente reiese că 
a fost dat afară. Foarte 
bine. Și ? Ce găsești 
interesant la 
caz ? Bine au 
că l-au dat afară.

— E interesant ca
zul pentru că omul. 
Ghiocel Măceșaru, in 
momentul de față este., 
cursant la CEPECA.

E bine să se știe că 
deși ne aflam înainte 
de prim, iar recepto
rul telefonului era ne
gru, la auzul cuvin
telor ..cursant

documen
te posed

în ședința 
de bază.
atît ?
și puțin 

centrul

acest 
făcut

CEPECA" mi s-a făcut 
părul măciucă. Și 
auzisem bine, am 
întrebat o dată :

— Unde ? !
— La Centrul 

perfecționare a 
gătirii cadrelor 
conducere din 
prinderi.

Vă închipuiți că 
am alergat plin de in
dignare și cu primul 
accelerat la Otopeni. 
Și-am întrebat :

— Aveți un cadru 
pentru perfecționare 
aici care se numește 
Ghiocel Măceșaru 7

— Da. E la cursul 
CEPECA F-3 transport 
intern, amplasare și 
depozitare.

— Cine semnează 
„trimiterea" 7

— Adresa 2920 sem-

nată pentru directo
rul general adjunct 
al C.P.V.I.L.F. de pe 
lingă M.A.I.A.S.A., 
ing. C. Grigorescu.
. Vă închipuiți că am 
alergat cu primul ac
celerat la C.P.V.I.L.F., 
care aparține 
M.A.I.A.S.A.

— Ce-ați făcut, i 
varășe Grigorescu ?

— Ce-am făcut ?
— Păi trimiteți la 

CEPECA elemente 
care... Cum a ajuns 
Măceșaru care...

— Care ce ?
— Redacția posedă 

niște documente in 
care acest Măceșaru 
este făcut nu cu ou 
și cu oțet, ci cu ouă 
și cu oțeturi.

— Noi posedăm niște 
documente din care re
iese că lui Măceșaru îi 
lipsesc doar aripi ca să 
ajungă înger. Așa-i de 
imaculat. Neavind să-i 
dăm aripi, l-am trimis 
la CEPECA.

— Pot să văd și eu 
aceste documente ?

Mi s-au pus la dispo
ziție niște acte care 
au avut asupra mea un 
efect invers proporțio
nal cit baza. Adică 
mi-a trecut indignarea 
și mi s-a dezmăciucat 
părul. Da ce ? Păi, as
cultați și dv. ce reiese 
din alte acte, din alte 
traiste. Măceșaru nu 
se face vinovat de 
acea pagubă de 137 000 
lei, că povestea cau
ciucurilor nu este chiar 
așa, că el, Măceșaru, 
ar fi luat măsuri ad
ministrative cind a 
aflat de proveniența 
cauciucurilor, că at
mosfera neprincipială 
de la centrul l.L.F. 
Moreni s-a produs nu 
din cauza lui, ci in
vers. Documentele a- 
rată că imediații lui 
colaboratori au ante
cedente penale. Ajuto
rul de sef de centru, 
antecedente penale. 
Șeful-contabil. antece
dente penale. Șeful de
pozitului, antecedente 
penale. Revizorul teh
nic de la coloana auto, 
antecedente penale. Fi
nul ajutorului de cen
tru, care este gestionar 
la platforma pieței, 
antecedente penale. 
Merceologul cu des
facerea. antecedente 
penale. Șeful depozi- 
tultți 3 (adus de Măce-

șaru cu avizul perso
nalului de la județ) 
antecedente penale...

— Stimate tovarășe 
director Grigorescu, 
actele din care reiese 
că Ghiocel Măceșaru 
este un element care 
n-are ce căuta in con
ducerea unei întreprin
deri sînt făcute de 
niște foruri care apar
țin tot de i" 
dumneavoastră, 
de I.P.V.I.L.F. 
bovița. Așa e ?

— Așa este.
— Iar actele din care 

reiese că Ghiocel Mă- 
> ceșaru este un om 
corect ce trebuie re
partizat la CEPECA 
sînt făcute tot de niște 
foruri care aparțin și 
ele de același minister. 
Care acte să le iau de 
bune ?

— Cred că noi ne
am orientat, 
acte din care 
că ne-am orientat bine 
trlmițindu-l pe Măce-' 
șaru la CEPECA.

— Dîmbovițenii 
acte din care pretind 
viceversa.

S-a făcut 
fiindcă s-a 
niște am 
schimb șaisprezece cu
vinte și cu Ghiocel 
Măceșaru. Și 
schimbat. Zău 
am să vă spun 
cruri prea urite 
pre el. - - - 
îi plac 
inelele 
torește 
cred că a 
vreo sută 
de varză.
asemenea,
place 
mers...

Eram 
că sînt 
cunoscător de oameni. 
M-am înșelat, pentru 
că colegul și 
pondentul pentru ju
dețul Dîmbovița mi-a 
arătat cind m-am dus 
la Moreni și niște do
cumente din care 
ieșea ___
inginer Ghiocel a ple
cat la CEPECA, dar 
nici in car, nici in 
căruță...

Așa că din ziua de 
16 noiembrie, 
optsprezece și 
mi-am 
nu mai 
meni.

Și eu
că schimbînd numai 16 
vorbe am să-l pot cu
noaște bine pe Măce
șaru I Va să zică, două 
foruri responsabile — 
sau aveți ceva rezer
ve 1 — finind de a- 
celași minister, pun în 
circulație documente 
despre același om prin 
care acesta este înfăți
șat de unii ca o sata
nă smolită, de alții ca 
un îngeraș alb-tranda- 
firiu. Cineva îl calom
niază, cineva îl tămi- 
iază Cine are drep
tate ? Ce pretenție a-l 
veți la mine ? !... Lu
crează de 5 ani la 
l.L.F., nu-l „cunoaște" 
I.P.V.I.L.F., îl „cu
noaște" C.P.V.I.L.F. și 
se amestecă cu 16 vor
be și N.T. Deci nu mai 
:ontați pe perspicacita
tea mea psihologică și, 
vă rog din suflet, to
varăși, care vă ocupați 
de promovarea cadre
lor, nu vă jucați cu 
soarta lor.

Vasile
Topești.....................
cițiva ani in Comuna Lazuri 
(Satu Mare). Aici s-a îndrăgostit 
la prima vedere și s-a căsătorji-, 
cu tinăra l.P. După citeva zile,, 
proaspătul „ginerică" a dispărut ' 
fără urmă. Intr-un tîrziu, a des
cins pe meleagurile Caransebe
șului și, cum nu avea nici o altă 
ocupație, s-a îndrăgostit din nou. 
A luat-o de mină pe tinăra I.E. 
și au pornit, spre starea civilă. 
De atunci incoace, V.G. avea 
două case. Cind se sătura de 
trindăveală în Lazuri, pbrnea 
spre Caransebeș și vice-versa. 
Pină intr-o zi cind una din ne
veste i-a descoperit certificatul 
de căsătorie cu cealaltă. De astă 
dată cazul nu mai putea fi spă
lat „in familie". Trimis în jude
cată, V.G. a fost condamnat 
un an și sase luni închisoare.

Geamănu din comuna. 
(Gorj) a poposit acum

Dacă îl

direcția 
Adică 
Dim-

Avem 
reiese

liniște, 
făcut 
ținut

au

E tinăr, 
varza cu 
de aur, 
mult pe 

pus la acrit 
de căpățini 
Intuiesc, de

carne, 
călă- 

jos,

întîlnitî
în anul 1966, în urma unui ac

cident de circulație, provocat de 
Costache Cujbă, și-a pierdut via
ța Nicolae Ene din comuna Vră- 
nești (Argeș), soția și cei patru 
copii ai acestuia rămînînd fără 
mijloace ae întreținere. Prin 
sentința (rămasă definitivă) pro
nunțată de fostul tribunal al 
raionului Pitești, vinovatul a 
fost condamnat la 5 ani închisoa

re' și Obligat la. plata-, sumei de 
5 OOO lei și cîte 400 de lei pensie 
lunară pentru cei patru copii. 
După executarea detenției, Cos- 
tache Cujbă. născut în comuna 
Tăcuta (Vaslui), a dat bir cu 
fugiții, schimbîndu-și în mod 
repetat locul de muncă, pentru 
a nu-și achita obligațiile prevă
zute în sentință. Dacă îl întîl- 
niți, sesizați organele de resort, 
pentru ca acestea să ia măsurile 
de rigoare.

Prețul tragic 
al unui loc
în autobuz

S-a petrecut într-una din zilele 
trecute, in stația de autobuze 
din comuna Bodești, județul 
Neamț, tn momentul în care 
autobuzul a oprit în stafie, circa 
50—60 de călători au dat buzna 
să urce, flecare înaintea celui
lalt, pentru a-și ocupa un loc pe 
scaun. In toiul acestei îmbrîh- 
celi, paznicul Petrea Asofiei, în 
vîrstă de 49 de ani, a căzut pe 
treptele autobuzului. Nimeni din 
cei prezenți nu a sărit insă in 
ajutorul lui. Din contră, în tim
pul acestei „întreceri" pentru o- 
cuparea unui loc în autobuz, toți 
călătorii s-au bruscat reciproc 
Și_ l-au strivit sub picioare pe cel 
căzut, tn cele din urmă acesta a 
încetat din viață ! O mostră 
zguduitoare de egoism, de com
portament sălbatic care — cre
dem noi — ar trebui să intre 
imediat sub incidența legii. Pen
tru că nu există cuvinte spre a 
incrimina îndeajuns o asemenea 
faptă.

Curtea
|v v • »j.vparagimtaV

Pe strada Cazărmii din Bucu
rești, la poalele pantei ce urcă 
spre strada Uranus, se ridică un 
rînd de ziduri groase pe ai că
ror umeri, încă zdraveni, se 
sprijină atît dealul cît și casele 
ridicate pe el. La un moment 
dat, în aceste 
două tuneluri 
cărămidă, ale 
părerile unor 
cartierului, ar 
apropiere de stadionul Republi
cii ! La intrarea în tunele o pla
că pe care o poți citi numai după 
ce ai pătruns printr-un adevărat 
„labirint" de bălării, arată că 
„pe acest loc se află ruinele 
Curții Domnești ridicată de Ale
xandru Vodă Ipsilante între 
1775—1776 și distrusă de un in
cendiu în anul 1812. Locul a pur
tat pe atunci denumirea de 
Curtea Arsă". Deci, un monu
ment de un deosebit interes pen
tru istoria Bucureștilor de altă 
dată. Din păcate însă, ascuns în- 
tr-o curte pârăginită. în care, a- 
lături de niște mormane de fiare 
vechi. I.C,R. Ciulești și-a insta
lat un depozit de materiale de 
construcții. Cine-1 scoate la ve
dere ■?-

ziduri se deschid 
paralele zidite in 
căror ieșiri, după 
vechi locuitori ai 
fi pe undeva prin

Rubricâ redactata de i 
Dumitru TÎRCOB 

Gheorghe POPESCU 
sprijinul corespondenților
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UZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI

OSIP BROZ TITO IN TARA NOASTRĂ |
 de întrebăpi l
/uU și răspunsuri I

DESPRE CIWCIWAL Ioare din pag. I)
gara Timișoara erau arborate 

>elele de stat ale Republicii 
aliste România și Republicii 
aliste Federative Iugoslavia, 
frontispiciul clădirii se aflau 
rețele tovarășilor Nicolae 

'.jșescu și Iosip Broz Tito, pre- 
» și urarea, în limbile română 
îrbă, „Bine ați venit, dragi oas- 
“. Pe mari pancarte erau in
se urări adresate prieteniei fră- 
i și colaborării rodnice, multi- 
rale dintre poporul român și 
oarele Iugoslaviei.
a coborîrea din tren, tovarășul 
p Broz Tito a fost sa- 
J,.«cordial de tovarășul Nicolae 
usfascu și de ceilalți conducători 
partid și de stat ai țării noas- 

Cei doi președinți își string 
îtenește mîinile, se îmbrățișea- 
călduros. Un grup de pionieri 
fă buchete de flori.
larda militară aliniată pe peron 
zintă onorul. Se intonează im- 
•ile de stat ale celor două țări 
ine și prietene. Tovarășii 
:olae Ceay/șescu și Iosip Broz 
o trec îți ■ revistă garda de 
>are.
Ziiile de cetățeni aflați în piața 
i fața gării ovaționează puter

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului
Iosip Broz Tito

■mare din pag. I) 

sii Socialiste România dau o 
ltă apreciere relațiilor în conti-
i dezvoltare dintre România și 
joslavia, dintre Partidul Comu- 
t Român și Uniunea Comuniști- 
din Iugoslavia.
Ie bucură faptul că popoarele 
oslavici obțin rezultate însem- 
e în dezvoltarea economico-so- 
lă și le urăm din inimă succese 
nai mari în construirea socialis- 
ilui.
n întîlnirea și convorbirile noas- 

din aceste Zile vom 'constata,
ii nici o îndoială, că ceea ce am 

it în convorbirile anterioare
realizat cu succes ; de' altfel, 

domeniul economic, prevederile 
îtru sfirșitul acestui cincinal se 
■ realiza încă anul viitor. Este 
e terminare hidrocentrala de 
Porțile de Fier, realizată prin 
aborarea dintre țările noastre 
cu colaborarea Uniunii Sovie- 
5, care ne-a acordat un a- 
mit sprijin tehnic și a li
lt o parte din utilaj. Eu aș putea 
ine că realizarea acestui mare 
ectiv economic oferă un exem- 
i de ceea ce pot face două țări 
e își unesc eforturile și, în ace- 
i timp, își respectă reciproc 
ependența și suveranitatea na- 
aală. Subliniez aceasta pentru că 
isider că în continuare coopera- 
, româno-iugoslavă are o pcr- 
ictivă foarte bună și, fără îndo- 
i, că întîlnirea și convorbirile 
i aceste zile vor pune baza unor 

colaborări și cooperări în dife- 
î domenii de activitate.
•reocupîndu-ne de dezvoltarea 
aborării dintre țările noastre, ne 
eresează, în același timp,, și pro-

Convorbiri 
oficiale 

româno-
tș y

iugoslave
nare din pag. I)

Prezidiului U.C.I., Dușan G-ligo- 
rici, membru al Consiliului Exe- 
iv Federal, președintele părții 
oslave în Comisia mixtă de co
lorare economică iugoslavo-ro- 
nă, Marko Vrhoneț, șef adjunct 
Cabinetului președintelui repu- 
cii, Iso Njegovan, ambasadorul 
>.F. Iugoslavia la București, Mi- 
Milovski, consilier al președin- 

ui republicii pentru afacerile ex- 
■ne, Giuro Vucolici, director la 
cretariatul federal pentru aface- 
î externe, și Murat Agovici, con- 
er la Secretariatul federal pen- 

i afacerile externe.
lele două părți au subliniat cu 
isebită satisfacție evoluția pozi- 
ă a relațiilor de strînsă prietenie 
colaborare tovărășească dintre 
■tidele, statele și popoarele noas- 
, exprimîndu-și hotărîrea de a 
nci conlucrarea rodnică în do- 
miul politic, economic, tehnico- 
nțific. cultural, în folosul am
or popoare, al cauzei socialismu- 
și păcii.
n cadrul convorbirilor s-a făcut 
nformare reciprocă asupra dez
olării construcției socialiste în 
e două țări.
Convorbirile s-au desfășurat în- 
o atmosferă de prietenie, cordia. 
ite, deplină înțelegere și încre- 
re reciprocă.
Convorbirile oficiale româno- 
'oslave vor fi reluate în cursul 
ei de miercuri, 24 noiembrie.

(Agerpres) 

nic, manifestînd pentru prietenia 
dintre poporul român și popoarele 
Iugoslaviei, pentru conducătorii ce
lor două partide și state. Se scan
dează „Ceaușescu-Tito“.

întregul traseu străbătut de co
loana mașinilor oficiale este împo
dobit cu drapelele celor două țări. 
Oamenii muncii din municipiul Ti
mișoara — români, maghiari, ger
mani, sîrbi și de alte naționalități — 
fac o călduroasă manifestare de 
stimă și prețuire conducătorilor de 
partid și de stat români și iugo
slavi, exprimîndu-și bucuria că 
orașul lor este din nou gazda ospi
talieră a întîlnirii dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito. Ei flutură stegulețe româ
nești și iugoslave, buchete de flori.

Cetățenii Timișoarei, asemeni 
întregului nostru popor, au ținut 
să salute cu bucurie și entuziasm 
prezența solilor poporului frate iu
goslav, exprimîndu-și convingerea 
că vizita, convorbirile la nivel înalt 
româno-iugoslave vor reprezenta o 
nouă și importantă contribuție la 
adîncirea colaborării pe multiple 
planuri între cele două partide, țări 
și popoare, în interesul reciproc, 
al cauzei colaborării internaționa
le, păcii și socialismului.

(Agerpres)

blemele securității europene, ne in
teresează realizarea în Balcani a 
unei colaborări cit mai rodnice. 
Considerăm, de altfel, că realiza
rea unei zone a păcii și colabo
rării în Balcani constituie o parte 
integrantă a securității europene ; 
sintem, de asemenea, profund inte
resați ea și în alte zone ale lumii 
să se pună capăt politicii de forță 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste. Sintem interesați să înce
teze conflictele și războaiele, ca în 
lume să se afirme politica de co
laborare între toate statele, fără 
deosebire de orînduire sbcială.

Așa cum în relațiile dintre 
România și Iugoslavia sînt așezate 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectării independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc, sintem interesați 
ca aceste principii să se afirme în 
relațiile dintre toate statele lumii.

Desigur că România și Iugoslavia 
pot, prin activitatea lor, să contri
buie la afirmarea acestor principii. 
Iată de ce aș dori să consider că 
intilnirea noastră corespunde nu 
numai intereselor popoarelor noas
tre, dar și intereselor colaborării 
și păcii in lume.

Aș dori să ridic acest pahar pen
tru înflorirea în continuare a co
laborării dintre popoarele și parti
dele noastre, pentru dezvoltarea co
laborării tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste, a tuturor statelor lumii; 
să ridic paharul pentru prosperita
tea popoarelor Iugoslaviei, în sănă
tatea dv., tovarășe Tito, a dv., to
varășe Biedici, a tuturor tovarăși
lor prezenți Ia acest dineu !

Din toată inima, un călduros salut celor doi conducători de partid ji de stat

în timpul convorbirilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Iosip Broz Tito

(Urmare din pag. I)

cele două țări, o colaborare care 
este concretizată în obiective uria
șe, așa cum este, de pildă, hidro
centrala de Ia Porțile de Fier. Cred 
că această operă gigantică a spe
cialiștilor din Iugoslavia și Româ
nia, cu un anumit sprijin teh
nic — de care amintea tovarășul 
Ceaușescu aici — din partea Uniu
nii Sovietice, surprinde pe foarte 
mulți în lume și în Europa, prin 
grandoarea acestui obiectiv. Pentru 
prima dată în istorie, cel mai 
mare fluviu din Europa, Dunărea, 
a fost zăgăzuit și pus în interesul 
celor două popoare ale României 
și Iugoslaviei. Această zăgăzuire a 
unui asemenea fluviu dovedește 
ce înseamnă colaborarea pe care 
am realizat-o în procesul acestei 
construcții, cind au avut loc și si
tuații foarte critice. Acest gigant 
reprezintă cu adevărat o capodo
peră în actualele construcții de hi
drocentrale. Acest obiectiv nu are 
doar o însemnătate de ordin ma
terial pentru țările noastre ; el are 
o deosebit de mare importanță 
politică ; obiectivul nc-a legat pe o 
perioadă îndelungată, îndemnîn- 
du-ne spre continuarea acestei căi, 
pentru dezvoltarea și mai mult a 
colaborării noastre in multe do
menii.

Iugoslavia și România sint două 
țări vecine care demonstrează cum 
pot fi promovate relațiile de bună 
vecinătate ; sînt două țări care se 
pot înțelege, neavînd între ele nici

un fel de dificultăți care să nu 
poată fi înlăturate prin înțelegere 
reciprocă și care pot găsi în con
tinuare noi forme de colaborare.

Astăzi, noi am avut convorbiri 
foarte cuprinzătoare. Trebuie să vă 
spun că eu — și cred că la fel și 
colaboratorii mei — am fost foarte 
impresionați de rezultatele pe care 
dumneavoastră le-ați obținut de la 
ultima noastră intîlnire. Vă doresc 
ca planurile dumneavoastră cu
rajoase despre care ne-ați informat 
astăzi să le realizați cit mai de
vreme, pentru că succesele Româ
niei în construcția' societății socia
liste constituie un succes și pentru 
noi. Noi am stabilit astăzi că există 
multe domenii in care putem acțio
na pentru extinderea acestei cola
borări. Evident, trebuie să ne 
concentrăm atenția, înainte de 
toate, spre rezolvarea probleme
lor noastre interne, intrucit a- 
vem încă multe de făcut pen
tru a realiza ceea ce ne cere socie
tatea noastră socialistă. In același 
timp, o dată cu grija pentru re
zolvarea problemelor interne tre
buie să fim atenți și la ceea ce se 
petrece în lume, în lupta pentru 
pace.

Ne aflăm actualmente într-o pe
rioadă cind se depun multe eforturi 
de a se găsi soluții pentru învinge
rea greutăților care stau în fața 
omenirii.

Recent, am călătorit împreună 
cu colaboratori de ai mei în mai 
multe țări din lume. Toți cei cu 

care am avut contacte manifestă 
îngrijorare ca omenirea să nu a- 
jungă din nou la crize de felul 
celor din trecut. Toată lumea do
rește pacea, dar, în același timp, 
pe globul nostru pămintesc sînt 
încă locuri unde apar focare de 
încordare. De aceea, nu putem să 
stăm liniștiți, să ne ocupăm nu
mai de ale noastre, ci trebuie să 
depunem toate eforturile și pe 
plan internațional spre a contri
bui cit mai mult pentru ca ome
nirea să nu mai cunoască situații 
ca cele din trecut.

Eu nu sint pesimist, eu cred că 
omenirea va depăși situația care 
există în prezent. Iugoslavia și 
România, ca și toate celelalte țări 
care construiesc socialismul — 
pentru a putea edifica această 
orînduire și pentru a putea oferi 
popoarelor lor binefacerile socia
lismului — trebuie să acționeze 
în același timp pentru statornici
rea păcii în lume, pentru elibera
rea omenirii de primejdia răz
boiului.

Trebuie să făurim în țările 
noastre o viață mai bună, un vii
tor mai fericit, ca și cind ar urma 
o sută sau chiar o mie de ani de 
pace.

în același timp, trebuie să fim 
gata să ne apărăm independența, 
suveranitatea. Sînt convins că 
cele două țări ale noastre vor 
contribui la stabilizarea mai lar
gă și mai rapidă a situației din 
Balcani adueîndu-și prin aceasta 
aportul lor Ia pacea lumii.

Ridic acest pahar în sănătatea 
tovarășului Ceaușescu, în sănăta
tea tovarășului Maurer, în sănă
tatea colaboratorilor lor ; pentru 
prietenia dintre popoarele și ță
rile noastre, pentru prosperitatea 
Republicii Socialiste România !

k

Comentați principalii indica

tori ai planului în raport cu 

cîteva puncte de referință 

din economia mondială

Caracterizînd semnificația actualului cincinal, în ansamblul dez
voltării noastre economice și sociale, se poate aprecia că, PRIN ÎN
FĂPTUIREA ACESTUI VAST PROGRAM DE CONSTRUCȚIE ECO
NOMICĂ ȘI SOCIALA, ROMANIA SE VA RIDICA PE O NOUĂ 
TREAPTA. DE PROGRES ȘI CIVILIZAȚIE, VA PARCURGE O NOUA 
ȘI ÎNSEMNATA ETAPA PE DRUMUL APROPIERII SALE DE STA
TELE DEZVOLTATE DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC. Pentru 
a demonstra acest salt calitativ al dezvoltării economice și sociale a 
țării noastre, ne stau la indemină o serie de indicatori sintetici princi
pali, cu o puternică expresie practică. Unul din acești indicatori este 
VENITUL NAȚIONAL, care în acest cincinal va crește intr-un ritm 
mediu anual de 11—12 Ia sută. Datele statistice, prognozele de care 
dispunem arată că NICI O ALTA ȚARA DIN LUME NU ȘI-A PRO
PUS, PÎNĂ ACUM, UN ASEMENEA RITM. Menținînd acest procent 
de creștere, se poate afirma cu deplin temei că ROMANIA SE VA 
SITUA ÎN CONTINUARE PE PRIMELE LOCURI IN LUME ÎN DO
MENIUL DINAMICII VENITULUI NAȚIONAL, (în perioada 1930— 
1970, țara noastră a ocupat locul 2, după Japonia), proces cal tativ accen
tuat de faptul că, pentru prima dată in evoluția economiei noastre națio
nale, ritmul mediu anual de creștere a venitului național va fi in acest 
cincinal superior celui de sporire a produsului social. Aceleași concluzii 
se pot evidenția și în privința RITMULUI MEDIU ANUAL DE CREȘ
TERE A PRODUCȚIEI GLOBALE INDUSTRIALE (DE 11—12 LA 
SUTA), PRIN CARE ȚARA NOASTRĂ SE VA SITUA, ÎN CONTI
NUARE, IN ACEST CINCINAL PE UNUL DIN PRIMELE LOCURI 
ÎNTRE STATELE LUMII. Pe această bază, în anul 1975, întreaga pro
ducție industrială a anului 1938 se va obține in circa 13 zile ! Aceasta 
coDfirmă incă o dată că România va continua să-și dubleze producția 
globală industrială intr-o perioadă de 2—3 ori mai scurtă decit cea con
semnată pe plan mondial.

De unde izvorăsc aceste posibilități de creștere accelerată a venitului 
național, a producției globale industriale ? în primul rînd, DIN 
MODUL DE UTILIZARE A VENITULUI NAȚIONAL, PRIN OPȚIU
NEA DE A ASIGURA O RATA A ACUMULĂRII DE 30—32 LA SUTA, 
bază sigură de dezvoltare economică și socială a țării, de creștere a 
nivelului de trai material și spiritual al poporului. In al doilea rind, 
prin lichidarea răminerii in urmă in privința structurii producției in
dustriale și accentuarea diversificării acesteia spre atingerea optimu
lui necesar și posibil — domeniu în care „INDUSTRIILE INDUSTRIA- 
LIZANTE", DE CREȘTERE ECONOMICA, au un rol primordial. Din fon
dul de acumulare, peste 80 la sută este destinat investițiilor — față de 
74 la sută in cincinalul trecut — și, mai ales, celor din industrie, celor 
alocate RAMURILOR HOTARITOARE PENTRU PROGRESUL 
NOSTRU ECONOMIC : metalurgia, construcțiile de mașini, energia 
electrică, chimia. Tocmai dezvoltarea acestor ramuri prioritare se află 
în continuare la baza dinamismului industrial al României, in actualul 
cincinal. Comparativ cu 21 țări dezvoltate, prin ritmul mediu anual de 
creștere a producției de energie electrică, în perioada 1966—1970 Româ
nia s-a situat pe locul I (după volumul producției, in anul 1938 țara 
noastră deținea locul 29, iar in anul 1970 — locul 19, ciștigind deci 10 
locuri în ierarhia unor țări dezvoltate, în condițiile în care producția 
de energie electrică a României s-a mărit de peste 31 ori, iar producția 
mondială de circa 10 ori). ÎN ANUL 1975, CU CELE 58—60,8 MILIARDE 
KWH, ROMANIA IȘI VA MARI SUBSTANȚIAL PRODUCȚIA DE 
ENERGIE PE UN LOCUITOR la un nivel comparativ cu țările dezvol
tate, (notăm că în anul 1966, producția de energie electrică pe un lo
cuitor, obținută în țara noastră, a egalat media mondială, în anul 1970 
fiind de peste 1,5 ori mai mare decit această medie).

PRIN PRODUCȚIA DE OȚEL RAPORTATA LA UN LOCUITOR, 
consemnată în anul 1975 (450 kg), ȚARA NOASTRĂ SE VA SITUA LA 
SFIRȘITUL CINCINALULUI IN RINDUL ȚARILOR CU O IN
DUSTRIE METALURGICA DEZVOLTATA. Evident, această cifră me
rită comparată cu ceea ce realiza România în anii 1970 (322 kg), în 1960, 
(98 kg) și în 1948 (22 kg), nivele care reflectă evoluția continuu ascen
dentă a țări noastre în privința producției de oțel în anii construcției 
socialiste (după mărimea producției de oț^J, am.ocupat Jocul 21 în anul....
1938 și locul 15 în anul 1970, in condițiile în care producția ide oțel 
sporit, la noi, în această perioadă de c’rca 20 ori, iar cea mondială de 
peste 6 ori). In anul 1938, față de media mondială a producției de oțel 
pe un locuitor, țara noastră avea o întîrziere de circa 35 ani ; în anii 
1965—1966, această medie a fost egalată — în condițiile în care și ea a 
crescut de 4—5 ori — pentru ca în anul 1970, producția de oțel pe un 
locuitor in România să fie de c’rca 2 ori mai mare decit media mon
dială. Datele arată că în anul 1975, circa 10 la sută din cantitatea de 
oțel produsă în România o va reprezenta oțelurile aliate, în timp ce 
media mondială nu va depăși 6 Ia sută — aceasta fiind încă o dovada 
a modernizării structurii producției de oțel a țării noastre. Cit privește 
DINAMICA PRODUCȚIEI CONSTRUCȚIEI DE MAȘINI — aceasta va 
evolua intr-un ritm mediu anual de creștere de 16,7 la sută în actualul 
cincinal, situînd România, în anii 1971-1975, pe unul din primele locuri 
în lume în acest domeniu. în cadrul acesteia, mecanica fina și optica 
vor spori intr-un ritm mediu anual de creștere de 38,8 la suta^ mașinile- 
unelte — de 32 la sută, industria electronică — de 26,9 la suta, utilajele 
tehnologice complexe — de 21.1 la sută, procente care vorbesc pregnant 
de MUTAȚIILE CALITATIVE CE VOR AVEA LOC IN STRUCTURA 
ACESTEI RAMURI, STRUCTURA CE SE VA APROPIA TOT MAI 
MULT DE ACEEA Â TARILOR CU O INDUSTRIE CONSTRUCTOARE 
DE MAȘINI DEZVOLTATĂ, care asigură o mare parte din mijloacele 
tehnice, de înalt nivel calitativ, necesare economiei noastre.

Dar cea mai dinamică ramură a dezvoltării noastre industriale este 
CHIMIA — și. in cadrul ei, PETROCHIMIA, care în intervalul 1965— 
1970 și-a sporit producția de peste 4 ori, contribuind într-o măsură tot 
mai mare la valorificarea superioară și complexă a resurselor de țiței, 
gaze naturale și alte materii prime. In anul 1975. ROMANIA, PO
TRIVIT RITMULUI MEDIU ANUAL DE CREȘTERE. DE 17,5 
LA SUTA, VA OCUPA ACEEAȘI POZIȚIE DE FRUNTE IN AN
SAMBLUL TARILOR CU O INDUSTRIE CHIMICA MODERNA, 
DIVERSIFICATA, in care accentul se pune în continuare pe petro
chimie. Producția de îngrășăminte chimice va spori de peste 3 ori, 
consumul de îngrășăminte chimice fiind in anul 1975 de circa 200 de 
kg substanță activă la hectar, ceea ce, avînd în vedere caracteristicile 
solului nostru, se încadrează în consumul țărilor cu o producție agricolă 
intens dezvoltată ; producția de fire și fibre chimice se va mări de 
peste 2.2 ori, cca de cauciuc sintetic — de 2,4 ori, iar producția de 
materiale plastice și rășini sintetice — de 2,7 ori. Asemenea creșteri 
impetuoase de producție in sectoarele de „vîrf" ale chimiei, ale 
celorlalte ramuri ale industriei noastre sînt caracteristice pentru defi
nirea procesului calitativ al dezvoltării economice, în general, pentru 
amploarea înaintării ferme și hotărite a României în competiția cu 
țările avansate din punct de vedere economic.

Prof. univ. dr. Nicolae BELLI

Cu planul pe 11 luni îndeplinit
JUDEȚUL BIHOR

ORADEA (corespondentul 
„Scînteii", Aurel Pop) :

După cum ne informează 
Constantin Cimbru, directorul 
direcției județene de statistică, 
unitățile economice din județul 
Bihor și-au îndeplinit sarcinile 
de plan pe 11 luni cu 10 zile 
înainte de termen. Pînă la 
sfirșitul lunii se estimează rea
lizarea unei producții supli
mentare în valoare de 250 mi
lioane lei. Totodată, colectivele 
de muncitori din fabricile și 
întreprinderile județului Bihor 
și-au îndeplinit angajamentele 
anuale în întrecerea socialistă.

Printre unitățile fruntașe se 
situează C.E.I.L. Oradea, care 
și-a îndeplinit cu 12 zile înain
te de termen sarcinile ce-i re
veneau pe 11 luni. Pină la fi
nele lunii noiembrie, colectivul 
de muncă de aici va da o pro
ducție suplimentară de aproape 
11 milioane lei. Realizări deo
sebite au obținut si colectivele 
de la rafinăria „Crișana", uzi
na de alumină, fabrica de con
fecții etc.

JUDEȚUL TIMIȘ

TIMIȘOARA (corespondentul 
„Scînteii", Cezar Ioana) :

Industria județului Timiș a 
îndeplinit cu 8 zile mai devreme 

sarcinile de plan pe 11 luni la 
producția globală. Aceste succe
se de seamă ale oamenilor 
muncii — români, germani, ma
ghiari, sîrbi și de alte naționa
lități — din întreprinderile timi- 
șene vor permite ca pînă la 
sfirșitul lunii noiembrie să fie 
realizată o producție suplimen
tară în valoare de peste 300 mi
lioane lei. Vor fi livrate astfel 
în plus economiei naționale 
peste 840 tone laminate finite, 
motoare electrice însumînd 
66 800 kW, 4,3 milioane cărămizi 
și blocuri ceramice, precum și 
importante cantități de prefabri
cate din beton armat, cherestea, 
țesături, tricotaje, încălțăminte, 
mase plastice etc.

JUDEȚUL ALBA
ALBA IULIA (corespondentul 

„Scînteii", Șt. Dinică) :
Oamenii muncii din întreprin

derile industriale ale județului 
Alba au raportat îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe 11 luni cu 
9 zile înainte de termen. Pînă 
la finele acestei luni se estimea
ză realizarea unei producții su
plimentare de aproape 135 mili
oane lei. Se vor realiza în plus 
450 tone oțel, 800 mașini de cu
sut, 3000 mașini de spălat rufe, 
380 tone acid sulfuric, 23 000 
tone sare, 465 tone cărămizi re
fractare, 135 tone hîrtie, 2000 
prefabricate din beton etc.
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TEATRUL
o școală de educație fața de care

ȘCOALA
este încă datoare

La noi, legătura între școală șl tea
tru este străveche, confundîndu-se cu 
înseși începuturile teatrului româ
nesc. Este știut că primele spectaco
le în limba română — la București, 
la Iași, la Blaj — s-au desfășurat în 
cuprinsul școlilor, inițiatorii — He- 
liade, Lazăr, Aristia, Asachi, Grigore 
Maior, Aaron Florian și atîția alții — 
fiind profesori, după cum interpreți 
au fost elevii. Legătura aceasta, fi
rească, a dăinuit de-a lungul ani
lor, tineretul constituind un apre
ciabil contingent de spectatori ; ce
lebra „galerie", frecventată îndeosebi 
de elevi, studenți, iar după legifera
rea repausului duminical (1898) și de 
funcționari și tineri muncitori, avea 
un cuvînt de spus în privința reper
toriului, a succesului sau „căderii" 
unui spectacol.

Dar teatrul românesc a trecut și 
prin perioade de criză — criză de re
pertoriu, criză de spectatori — înca
drat fiind evoluției societății. Astfel, 
6 situație precară străbatea teatrul 
românesc la începutul secolului, cînd 
la direcția Teatrului Național a venit 
Alexandru Davila, doritor să pună in 
practică un vast program de înnoiri, 
care vizau partea artistică și cea teh
nică a pregătirii spectacolelor. înain
tea oricăror reforme, Davila și-a dat 
însă seama că primul lucru pe care-l 
avea de făcut era să găsească un mij
loc prin care ar fi putut atrage un cît 
mai mare număr de spectatori ; apro- 
piindu-și această „zestre", el ar fi 
avut răgazul trebuitor pregătirii 
spectacolelor, punînd capăt avalanșei 
de premiere ce se desfășurau în fața 
unor săli mai mult goale. Davila s-a 
gîndit să atragă, în primul rînd, tine
retul spre teatru, încredințat că „sal
varea" de la el ar putea veni. S-a 
adresat profesorilor de literatură din 
școli și facultăți, a lansat un apel ce- 
rîndu-le colaborarea. Aceștia l-au 
înțeles și l-au sprijinit. Tineretul a 
luat drumul teatrului, sălile s-au um
plut, spectacolele au luat altă față.

Tot așa au procedat, de-a lungul 
anilor, Pompiliu Eliade (sprijinit de 
Spiru Haret, animator al școlilor), 
Mihail Sadoveanu, Emil Gîrleanu, 
Liviu Rebreanu. Zaharia Bîrsan, Vic
tor Eftimiu și alții, într-o vreme con
ducători ai teatrelor naționale din 
București, Cluj, Iași, Craiova.

★
Teatrul românesc de astăzi nu tre

ce de fel printr-o criză de spectatori. 
Dimpotrivă, sălile de teatru sînt mai 
îptotdeaunaj. pline., și,■ numărul'' spec
tacolelor.^ realizate cu, .cele mai • multe 
dintre piese este impresionant.'

Totuși se observă un fenomen pes
te care nu se poate trece cu ușurin
ță, el împietînd asupra însuși viito
rului teatrului nostru,' învestit cu o 
nobilă misiune social-educativă : ti
neretul nu frecventează teatrul In
tr-un număr îndestulător. Lucrul est» 
nefiresc și se cuvin căutate cauzele 
care au determinat lipsa de interes 
a unei părți a tineretului pentru tea
tru, cit și măsurile ce s-ar putea lua 
pentru îndreptarea situației, cu atît 
mai anormală cu cît nivelul de cul
tură al întregii populații a crescut 
considerabil. (în nici un caz nu pu
tem împărtăși satisfacția unor func
ționari gata să-ți dovedească negru 
pe alb că media 
șită, că „planul" 
împlinit).

Mai întîi, ce 
pentru a atrage
(Trecem peste problema repertoriu
lui, care comportă o preocupare deo
sebită). Este adevărat că pe lingă fie
care teatru există un „serviciu de di
fuzare" a biletelor. Pe cît știm, și 
avem informații în această privință, 
aci se străduiesc oameni muncitori 
care, neobosiți, vizitează școlile de 
felurite categorii, iau contact cu res
ponsabilii culturali, le încredințează 
carnete cu bilete de intrare, eventual 
o foaie cu repertoriul săptămînal. 
Revin în scurt timp și deseori au ne-

plăcuta surpriză de a li se înapoia 
mai întreg stocul, respectivii respon
sabili, cu o voce tristă, declinîndu-și 
orice responsabilități. Bineînțeles că 
biletele se desfac prin alte locuri sau 
la casele de bilete. Așadar, vizitele 
difuzorului nu au, nu pot avea efec
tul urmărit. Trebuie ceva mal mult.

Radu Beligan, directorul Teatrului 
Naționaț „I. L. Caragiale", semnalînd 
anomalia absentării unei părți a ti
neretului de la teatru, propunea mai 
deunăzi ca actorii să vină în anumite 
zile să repete în școală și în uzine, 
pentru ca tineretul să-și dea seama 
direct de munca ce o comportă pre
gătirea unui spectacol, de conside
rația de care trebuie să se bucure 
actorii pentru munca, deseori istovi-

Propuneri pentru
apropierea tineretului

de teatru

bugetară este depă- 
este mai mult decît

întreprind teatrele 
pe tineri la teatru ?

toare, pe care o depun, pentru arta 
lor care pretinde, citeodată, adevă
rata jertfă de sine. Inițiativa ni se 
pare interesantă și merită să fie pusă 
în aplicare.

Formele de atragere a tineretului, 
în genere a unui public mai larg 
spre teatru, le vedem legate de o ac
țiune de educație teatrală, la care 
se cuvine să-și dea contribuția toate 
teatrele din țară printr-un „program 
cultural", în afara celui de repertoriu 
propriu-zis.

Am începe prin a relua necesitatea 
reintroducerii avanpremierelor (dumi
nică dimineața). în cuprinsul acestor 
întîlniri cu publicul, la o „masă ro
tundă", autorul (dacă piesa e origi
nală) ar expune, pe scurt, tematica 
piesei, împrejurările în care a fost 
scrisă, eventual impresiile sale de la 
repetiții ; directorul de scenă și-ar 
expune concepția sa în ceea ce pri
vește punerea în scenă (deseori are 
ceva de spus și pictorul-decorator) ; 
despre felul cum și-au compus ro
lurile se cuvine să vorbească un in
terpret și o interpretă ; după aceste 
succinte, expuneri s-ar reprezenta' 
un act sau rnn fragment- din specta
colul" aflat în preajma premierei. 
Avanpremierele ar avea darul să 
dea oarecum un caracter de eveni
ment fiecărui nou spectacol, care 
astăzi, deseori, din lipsa „reclamei" 
(în înțelesul cel bun) se întîmplă 
să treacă mai mult neobservat.

Organizarea de conferințe experi
mentale cu tematici legate de spe
cificul, de profilul fiecărui teatru ar 
putea contribui într-un mod sub
stanțial la răspîndirea culturii tea
trale pentru care se face la noi 
prea puțin. Ar putea fi evocate fi
guri ilustre din trecutul teatrului 
nostru (teatrul românesc iși are 
eroii și chiar martirii săi), momen
te de cotitură din evoluția teatrului, 
care ar da putință unei mai bune 
înțelegeri a stadiului actual de dez
voltare a teatrului nostru, unul din
tre cele mai evoluate din lume.

Iată, ca să dau numai cîteva 
exemple : anul acesta comemorăm 
150 de ani de la nașterea uneia din
tre primele actrițe române, Eufrosi- 
na Popescu ; 100 de ani de la naște
rea a doi mari actori, care, în epocă, 
au realizat creații memorabile — 
Petre Liciu și Aristide Demetriade ; 
75 de ani de la nașterea lui George 
Vraca, deosebit de înzestrat inter
pret al scenei, care a servit teatrul 
românesc pînă acum cîțiva ani.

Ciți tineri cunosc viața și realiză
rile acestor devotați slujitori ai sce-

ro-
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(Cupa

Pe ecrane

bd. Schitu Măgu- 
carnavalulul — 20: 

Play Strindberg

I. Nottara" : Omul„C.
care... — 19,30.

~ ' Mic : Pisica sălbatică

Giuleștl : Freddy — 

„Ion Creangă" : Roata

nei românești, strădaniile lor pen
tru ca teatrul nostru să ajungă să 
se bucure astăzi — așa cum se În
tîmplă — de o faimă mondială ?

Un ciclu de conferințe despre idei 
și curente în teatrul universal, ana
lize făcute dintr-un unghi critic se
lectiv, cu spirit de discernămînt, ar 
contribui nu numai la o mai bună 
orientare a publicului, a spectato
rului, dar și a celor din teatru, la 
evitarea unor confuzii și erori în 
politica de repertorii.

Toate aceste expuneri, cu o tema
tică necontenit îmbogățită, prin pro
blematica actualității socialiste, ar 
fi urmate de o parte experimentală, 
demonstrativă — reprezentarea de 
piese, fragmente, lecturi interpreta
te, eventual comentate.

Acțiunea aceasta a teatrului se 
cuvine însă să fie susținută de școa
lă, care, cu părere de rău trebuie 
subliniat, face mult prea puțin pen
tru educația estetică a elevilor. (Ma
nualele de literatură „expediază" în 
puține rînduri istoria teatrului
mânesc, trecînd peste Înaintași ca și 
peste realizatorii teatrului românesc 
contemporan, ca și compendiile de 
Istoria României — inclusiv cea „în 
date" — care la capitolele despre dez
voltarea culturii aproape că negli
jează viața teatrului românesc). O 
misiune însemnată revine, in acest 
domeniu, profesorilor — și nu nu
mai celor de limba și literatura ro
mână. Din păcate, se pare că și o 
parte dintre profesori nu sînt la cu
rent cu viața teatrului (S-ar cuveni 
— așa procedau bunii directori de 
teatru pomeniți — ca la „vizionări", 
la repetiția generală să fie invitați 
și profesori și chiar elevi din clasele 
superioare).

Faptul că teatrele sînt „pline", 
dar numărul spectatorilor tineri 
este insuficient, nu poate constitui, 
așadar, Un motiv de satisfacție. A- 
ceastă situație trebuie să îndemne 
la o analiză atentă conducerile tea
trelor, instituțiilor de învățămînt, pe 
toți cei ce răspund de educația ti
neretului. Numai astfel ne vom expri
ma respectul față de teatru, numai 
astfel teatrul își va îndeplini misiu
nea nobilă de a contribui Ia educa
rea civică a spectatorului tînăr, la 
opera de formare a unei conștiințe 
pe măsura vremilor în care trăim.

loan MASSOFF
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A Filarmonica de stat ,,George 
Enescu" (la Sala Mică a Palatu
lui) : Concert Enescu susținut de 
Cvartetul „Pro Arte" — 20.
A Conservatorul de muzică „Cl- 
prian Porumbescu" (sala Enescu) : 
Concert de muzică italiană și ro
manească cu concursul Corului 
Madrigal, dirijat de Marin Con
stantin — 20.
A Teatrul de operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 19,30.
A Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedlaj ; Cui i-e 
frică de Virginia Woolf 7 — 20; 
(sala Studio) ; Să nu-țl faci pră
vălie cu scară — 20.
A Teatrul de comedie : Cher An
toine — 20.
A Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din ' ' 
reanu) ; D-ale 
(sala Studio) :
— 20.
A Teatrul

A Teatrul
— 20.
A Teatrul 
19,30.
A Teatrul 
morii — 16.
A Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Varietăți non
stop — 19,30.
A Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; Blmblrică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Vox Boema — 19,30.
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Concert de muzică 
populară românească — 19,30.
A Circul Globus : Parada risului 
— 19,30.

13,55—16,30 Fotbal : ROMANIA — 
ȚARA GALILOR (Campiona
tul european). Transmisiune 
directă de Ia stadionul „23 
August". Comentator : Cris
tian Țopescu. U.T.A. — VIT
TORIA SETUBAL 
U.E.F.A.) — primele 15 mi
nute din repriza I și repriza 
secundă integral. Transmisiu
ne directă de Ia Arad. Co- 
mentator : Aristide Buholu.

18,00 Deschiderea emisiunii. Micii 
meșteri mari. Emisiune de 
construcții tehnice pentru 
copil.

18,15 Mult e dulce și frumoasă. 
Emisiune de prof. dr. Sorin 
Stati o Termeni savanți șl 
populari în limbajul tehnic 
— anchetă filmată la, uzina 
„23 August" o Poșta emisiu
nii de acad. Al. Graur.

18.30 Cîntecul florilor. Cîntece și 
dansuri populare interpretate 
de Ansamblul „Măgura" din 
Codlea-Brașov în ambianța 
pitorescului peisaj montan 
din Țara Bîrsei. Coregrafia : 
Ciptian Tomșa, dirijor Ion 
Mărgean.
Confruntări. Perfecționarea 
sistemului informațional și 
cerințele calitative ale cinci
nalului.
Tragerea Pronoexpres. 
1001 de seri.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Ancheta TV. 1 000 de scrisori 

răspund la o întrebare. 1000 
de oameni din toate colțurile 
țării au trimis răspunsuri 
emoționante la întrebarea 
emisiunii din 27 octombrie. 
„Ce înseamnă să-ți trăiești 
tinerețea ?". Realizatorii ei, 
dorind să-șl respecte cuvîn-

tul dat, prezintă partea a 
doua a acestei dezbateri, su- 
punînd atenției dv. cîteva noi 
cazuri și, totodată, unele so
luții propuse de Invitații emi
siunii. Emisiune de Alexan
dru Stark. Imaginea : Con
stantin Voitlțchi.

20.40 Teleclnemateca : „Un 
doi cartofi". Regia : 
Peerce. Cu : Barbara 
Barnie Hamilton, 
Mulligan. Prezintă : 
Casslan.

22,20 Teleglob — Itinerar iugoslav. 
Reportaj filmat de George 
Marinescu, Ilie Mircescu și 
Doru Lepădatu.

22.40 Telejurnalul de noapte.

i cartof, 
Larry 

Barrie, 
Richard 

Nina

cinema
• Nu te Întoarce t CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Saltul : LUCEAFĂRUL — »; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
A Mihail Strogoff : BUCUREȘTI
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, FEROVIAR — 8,45;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Un amanet ciudat : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Oliver (ambele serii) : PATRIA
— 9.30; 13; 16,30; 20, CAPITOL — 
10; 13,30; 16,45; 20, MODERN — 
9,30; 12,30; 16,30; 19,30.
A Piața Roșie : BUZEȘTI — 1«; 
19,15.
• Anna celor o mie de zile (am
bele serii) : SCALA — 9,30; 13; 
16,30; 20, FESTIVAL — 8,30; 11,30; 
14,30; 17,30; 20,30.
A Poveștile piticului Blmbo — 
9—17 în continuare ; Program de 
filme documentare — 18,45—20,15 
în continuare ; TIMPURI NOI.
• Castanele sînt bune : GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, TOMIS — 9; 11,15;
13,30; 16, 18,15; 20,30.
• Mihai Viteazul : MOȘILOR — 
15; 19.
• Marele premiu : LUMINA — 
9,30—19,30 în continuare, EXCEL
SIOR — 9,30; 13; 16,30; 20, ME
LODIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
a Vinovatul este în casă : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
A Floarea de cactus : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 18,15; —
VOLGA — 9; 13,30;
13,15; 20,30.
A Marile speranțe — 10; 12; 
De trei ori Malec — 16,30; 
Insula — 21.
A Așteptarea : PACEA — 
18; 20.
o Steaua de tinichea : BUCEGI
— 15.45; 18; 20,15.
A Brigada diverse în alertă t 
UNIREA — 15,30; 18; 20,15.
A B. D. intră în acțiune ; Bri
gada Diverse in alertă : MUNCA
— 15,15; 19.
A Aeroportul : DRUMUL SĂRII
— 16; 19,30, POPULAR — 16; 19. 
A Scoate-ți pălăria cînd săruți : 
ARTA — 15,30; 18; 20,30.
A Tick, Tick, Tick : CRlNGAȘI
— 15,30; 18; 20,15.
A Vis de dragoste : MIORIȚA — 
10; 16; 19,30.
A N-am cîntat niciodată pentru 
tata : FLOREASCA — 15,30; 18;
20.30.
A Soarele alb al pustiului : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,30; 17,45; 20.
A Hello, Dolly ! : VIITORUL — 
16; 19, RAHOVA — 15,30; 19.
A Voi sări din nou peste băl
toace : COSMOS — 15,30; 18; 20,15. 
A Ritmuri spaniole : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
A Facerea lumii : FLACĂRA — 
15,30; 18; 20,15.

20,30, 
15,45;

14,15,
18,45,

15,45;

J ? V :

UN AMANET CIUDAT"

Producfie a studiourilor Lenfilm. Regia ; Leonid Makarîcev. Cu t Vova Magdenkov, 
Lenia Bazutkin, V. Talîzina, Aleksandr Susnin, Liubov Malinovskaia, A. Pavlîceva. Un 
iilm emoționant pentru copii și tineret. Atracția spre aventură a unor copii con

vertită în slujba idealurilor nobile ale revoluției.
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si om de culti
Istoria gîndirii progresiste din 

România reține Ia loc de cinste și 
numele eruditului profesor sas Step
han Ludwig Roth, militant pentru 
progres, pentru echitate socială și 
națională, care și-a dedicat întreaga 
viață triumfului unor principii îna
intate de reorganizare a societății 
românești. Format în atmosfera pre
mergătoare decisivelor confruntări 
revoluționare ale anului 1848, învăța
tul ardelean a fost un vizionar și un 
deschizător de drumuri animat de 
crezul umanist al deplinei egalități 
in drepturi a tuturor locuitorilor a- 
cestor tărimuri : români, maghiari, 
sași, un partizan statornic al înlătu
rării anacronicelor rînduieli feudale 
și al instaurării unei orinduiri bazate 
pe dreptate- și conviețuirea armoni
oasă a naționalităților transilvănene.

Născut la 24 noiembrie 1796 la Me
diaș, ca fiu al directorului gimnaziu
lui din localitate, el și-a petrecut 
primii ani ai copilăriei la Șeica Mică 
(unde a avut prilejul să cunoască 
oprimarea drastică, spectacolul vieții 
mizere a iobagilor 
dica ulterior o 
bună parte a 
scrierilor sale), 
începîndu-și stu
diile gimnaziale 
în orașul natal
și continuîndu-Ie 
apoi Ia liceul
Brukenthal din 
Sibiu în a cărui 
arhivă figurea
ză de altfel și 
o notă matricolă 
referitoare la „tînărul cu un exa
gerat simț al demnității perso
nale". Plecat în 1817 la Uni
versitatea din Tiibingen pentru 
a studia teologia și filozofia, inteli
gența sa mobilă, spiritul iscoditor și 
asociativ s-au vădit în curind refrac
tare la dogmă și cazuistică sterilă, 
fiind în schimb captivate de studiul 
chimiei, științelor naturale, pedago
giei. Urmarea logică a fost trecerea, 
in 1818, in Elveția, la Yverdon, unde 
va deveni pentru un răstimp profe
sor de latină la „Institutul de edu
cație" al lui Johann Henrich Pesta- 
lozzi. Aici, influențat de ideile rous- 
seau-iste ale maestrului, va preco
niza deschiderea la Șeica Mică a unei 
școli de învățători rurali, rîvnind, 
așa cum se vede din lucrarea sa 
„Predarea limbilor", la ridicarea ni
velului cultural al maselor prin in
termediul unui sistem de educație 
cu baze umaniste. Dornic să-și tra
ducă in viață concepțiile, el hotă
răște să se întoarcă în patrie. Intr-o 
filă de jurnal datînd din această pe
rioadă, tînărul notează cu mină si
gură un distih din Klopstock : „Nu 
pot o altă patrie s-aleg / Pămîntul 
tot de-ar fi să mă îmbie". Revenit 
in iunie 1820 la Tiibingen, S. L. Roth 
pregătește într-un timp record (cinci 
zile !) teza sa de doctorat : „Esența 
statului" In care, pe urmele lui Mon
tesquieu și Rousseau, se declara a- 
deptul teoriei dreptului natural și 
susținea principiul separării puterii 
executive de cea legislativă ca o asi
gurare împotriva practicilor arbitrare 
ale principilor. . , . , .

în liniștea înstăpinită in Etlropa de " 
„alianța sfîntă" a monarhilor, in con
dițiile in care suspiciunea și dela
țiunea erau favorizate de regimul 
polițist al lui Metternich, ideile sale 
curajoase îi vor atrage retragerea 
promptă a titlului de doctor și su
pravegherea de către funcționarii 
guvernamentali. întors în patrie, est" 
numit profesor și apoi director al 
gimnaziului săsesc din Mediaș (1831— 
1834) de unde este îndepărtat' -peițtru 
ideile lui necanonice, potrivnice spi
ritului comod și conformist al patri
ciatului săsesc. Ca pedagog, Stephan 
Ludwig Roth detesta memorarea me
canică, neînțelegerea in esență a no
țiunilor, lega teoria de munca fizică 
și — ceea ce irita conștiințele puri
tane — se apropia de elevi ca prie
ten și sfătuitor, nesfiindu-se să abor
deze probleme din cele mai delicate. 
Destituit pentru consecvența cu care 
iși apăra ideile, el va fi numit pre
dicator orășenesc (1834—1836), apoi 
pastor evanghelic la Moșna, sat de 
lingă Mediaș, in care alături de sași 
locuiau mulți iobagi români. Aici iși 
aprofundează studiile, dovedindu-se 
un atent observator al mediului, in
tuind resortul de clasă al exploatării 
și căutind căile de reformare a socie
tății prin intermediul unor principii 
înaintate. însuflețit de existența cer
cului de colaboratori cu idei liberale 
adunați de Johann Gott in jurul pu
blicației brașovene „Siebenbiirger 
Wochenblatt" in ale cărei coloahe se 
cerea reorganizarea învățămintului și 
administrației, desființarea 
rimate

cărora Ie va de-

sas va da la ivea? 
principalele sale 
(1841), „Lupta pe 
bit de stat in 
„Cercetări cu pri 
păstorit" (1842), 
pauperizarea în 
sebi la sași" (18 
turi" (1843), „I 
încercare de o 
(1846), lucrare în 
în manuscris. D. 
economice, deși 
concentrare a ci 
ficarea exploat 
situa in general 
volut socialism ; 
tru menținerea 
capacitatea sa di 
clarviziunea, lui 
plina măsură în 
de problema n. 
sa umanistă l-a 
inechitatea tri 
populației romă', 
vit unei legislaț 
pria ei țară. I 
feudale conducăt

j

175 de ani de la nașterea
lui Stephan Ludwig Roth

instituții feudale,
unor pe- 
învățatul

Cele două masive volume 
de Scrieri — ediție de au
tor definitivă, apărută la e- 
ditura Minerva — adună, 
printr-o selecție necesară, 
poezii răspindite în nu mai 
puțin de 12 volume editate 
de-a lungul unei vii și pro
digioase manifestări de pes
te o jumătate de veac in 
cîmpul literaturii româ
nești. De la placheta de 
debut, Munții, apărută în 
1918, însoțită de calda pre
zentare a lui G. Ibrăileanu, 
pînă la Na greu’ pămîntu- 
lui, lirica lui Demostene 
Botez a străbătut un timp 
istoric lung, frămîntat, răs
colit de adinei transformări, 
cu repercusiuni directe în 
însuși tărîmul artei.

Axul cardinal al lirismu
lui lui Demostene Botez se 
înalță dintr-un univers ru
ral tradițional, pe temeiul 
unei viziuni artistice propo
văduite teoretic și realizate 
în bună parte de cercul po
poranist din jurul „Vieții 
românești". Ea respiră prin 
colinele domoale ale dealu
rilor moldovene mirosurile 
aromate ale viilor, întîrzie 
pe pajiști cu dulcea plăcere 
a celui deprins să doarmă 
în iarba cosită și coboară 
printre oamenii satului în 
clipele de liniște, la sărbă
torile de bucurie și viață 
lungă. în aceste începuturi 
dominate de senzații proas
pete, pastelistul creionează 
fugar, parcă în joacă, ima
gini de o mare concretețe, 
adevărate crochiuri agitate, 
mustind de viață. Fervoa
rea susținută a tablourilor, 
ținuta gravă, aproape so
lemnă, a comunicării ne 
descoperă încă de la început 
un poet al notației directe, 
al cărui vers se hrănește 
din însăși materia realului,

pe care nu o sugerează, ci 
o numește. Ivită dintr-o 
adîncă transfigurare artis
tică a peisajului și a rea
lităților pămîntului natal, 
respirînd într-o atmosferă 
solară, pătrunsă de liniștea 
măreață a naturii darnică 
în roade, poezia lui De
mostene Botez 
ceastă perioadă 
liric o experiență de viață 
tonică, se înalță ca un cîn- 
tec de bucurie dăruit oa
menilor și iubirii. Ea se de
finește insă nu atît prin 
contemplația calmă a unui 
peisaj familiar, prin rosti
rea duioasă a cîntecelor de 
iubire. Poetul se exprimă 
pe sine integral, esen- 
țializat cu întreaga-i pa
siune clocotitoare, în con
tactul direct cu realitățile 
mult mai aspre ale acelor 
vremi. Continua raportare 
la evenimentele cruciale 
ale poporului român, la 
acțiunde acestuia pentru 
realizarea idealurilor so
ciale și naționale au în- 
rîurit în profunzime lirica 
poetului. Se poate vorbi 
de o poezie a evenimentu
lui in care durerea și re
volta, verva acidă a pam
fletarului, speranța adîncă 
a omului de bună credință 
sînt concentrate în versuri 
de acut dramatism, expri- 
mind atitudinea civică a 
unui Scriitor patriot și de
mocrat preocupat in cel 
mai înalt grad de destinele 
țării. Un asemenea eveni
ment cu largi reverberații 
în conștiința ' ' ‘ "
poporului 
alizările 
primul 
Ciclurile
rial — 1916 se fac ecoul u- 
nor asemenea sentimente 
de restriște, dar și al revol-

din a- 
transcrie

istorică a 
nostru șl în re- 
artistice a fost 

război mondial. 
Munții și Memo-

tei justificate și al spe
ranțelor intr-un viitor mai 
bun.

Poezia de un realism tra
gic, ivită din același aluat 
cu cea a lui Camil Petres
cu, transcrie întreaga sufe
rință umană, jertfele in
calculabile ale omului sim
plu, dar și 
le alese ale unui suflet 
cald, gîndurile stenice ale 
poetului-soldat conștient de

slmțăminte-

stitiii Intr-o adevărată artă 
poetică.

Dar, înainte de a ajunge 
aici, poezia lui Demostene 
Botez va parcurge experien
ța tristă a vieții tîrgurilor de 
provincie de altădată, a 
„locurilor unde nu se în- 
tîmpla nimic", așa cum Ba- 
covia ori Sadoveanu, cu 
mijloace diferite, o vor rea
liza cam în aceeași perioa
dă. Dacă tematica și moti-

și Cuvinte de dincolo at
mosfera deprimantă, para
lizantă a vechilor tîrguri de 
provincie. Poetul recompu
ne un ținut al regretelor și 
al culorilor sumbre, situații 
de neputință și inactivita
te. Reverberații tîrzii stră
bat sufletul într-o mișcare 
difuză, ușor tălăzuită, cres
cută pe fondul acelorași 
nemulțumiri și exprimate 
printr-un protest surd,

atitudine, nu o stare, care 
acoperă senzația firească, 
tremurul dinlăuntru cu o 
palpitație cerebrală mode
ratoare.

Marile transformări revo
luționare care au avut loc 
după eliberarea patriei au 
marcat în creația lui De- 
mostene Botez un moment 
calitativ superior. Poetul 
nu numai că a simpatizat 
și a înțeles sensurile adinei

note de lectură

SCRIERI
finalitatea superioară 
eroismului. Un patriotism 
de substanță rostit simplu 
răzbate din versurile scrîș- 
nite, dureroase, iscate din 
tranșeele fronturilor. „De 
nu știu cite săptăminl, 
/ Pămint pe față și pe mini, 
/ Cu nervii toți într-un 
mănunchi, / Tîrit pe coate 
și genunchi, / Am mers prin 
cimp tot mai departe, / 
Spre gurile de foc și moar
te. / De-atît pămint, mi-s 
toate grele. / Dar e pămîn
tul țării mele..." (Dar e pă
mintul țării mele). Ultimul 
vers, un adevărat leit-mo- 
tiv, subliniază o trăsătură 
fundamentală, durabilă a 
întregii lirici a lui Demos
tene Botez, care, în anii de 
după eliberare, se va con-

vele nu sînt inedite ca și 
modalitatea elegiacă, pre
cumpănitoare, Demostene 
Botez se individualizează 
printr-o voalată autoironie 
care persiflează discret un 
sentimentalism, desuet pe 
alocuri, remarcabil totuși în 
unele poezii. Poetul trăiește 
asemenea multor scriitori 
ai timpului său, siliți să 
accepte privațiunile unei 
vieți de proletar intelectual, 
o adevărată dramă a în
străinării și a solitudinii de
zarmante. Tristețile provin 
ciale, starea de vegetație 
spleenul duminical, muzica 
sumbră a caterincilor, sen- 
..zația de umezeală și putre
facție lentă accentuează in 
poeziile din volumele Po
vestea omului, Zilele vieții

și în poezia lui Bacovia. 
Scriitorul e totuși un vi
talist, (o fire sănătoasă), de 
condiție rurală, de aceea to
nurile prea grave, tensiunile 
dramatice par a se consuma 
intr-un spațiu de -minimă 
rezonanță. Monotonia, de
monstrația pe alocuri ac
centuat livrescă pun am
prenta nivelatoare peste u- 
nele versuri. Totuși, senti
mentalismul de circum
stanță — observabil în u- 
nele poezii — se estom
pează printr-o disimu
lare jovială cu nuan
țe de ironie bonomă, accen- 
luind și mai mult trăirea 
intelectualizată a stărilor 
afective. De altfel, senti
mentalismul declarat al 
poetului transcrie liric o

ale revoluției populare, dar 
s-a apropiat hotărit de con
cepția partidului comunist, 
a susținut-o intens prin ac
tivitatea de cetățean și ar
tist. Aceste mutații au avut 
rolul determinant in contu
rarea profilului actual al 
poetului : „Marile transfor
mări sociale, economice și 
politice de la 1944 încoace 
— observa poetul — nu au 
schimbat numai viața ma
terială a oamenilor, ci în
treaga lor structură spiri
tuală : valorile morale și 
estetice, concepția despre 
artă și literatură, concepția 
despre om, despre societa
te și despre lume, reconsi
derarea condiției umane în 
lumina unui ideal care dă 
un înalt scop uman vieții,

modul de a gindl, mai po
zitiv și mai rațional, o altă 
evaluare a sentimentelor, 
locul problemelor interioare 
personale etc.,
ceea ce 
primă a 
zici".

Poezia
timele două decenii afirma
rea unor noi virtuți, explo
rează teritorii inedite, 
colorind cu o sensibili
tate proaspătă întreaga poe
zie. în volumele Prin 
ani, Carnet, Oglinzi, A- 
proape de pămint, moti
vele unui lirism născut din 
viața palpitantă a marilor 
transformări sociale, se ex
primă printr-un sporit to
nus vital. „Visul de om" al 
poetului află în fiecare vers 
al cîntului „toată povestirea 
omului". Poetul devine tot 
mai mult ecoul stării co
lective, vorbește din pers
pectiva unei umanități eli
berate. Motive noi (munca 
și pacea, lupta comuniștilor 
etc.) regenerează și lărgesc 
universul poetic. Socialul 
intră în poezie cu drept de 
prioritate, ca sursă a unor 
puternice sentimente ome
nești, atingînd dimensiuni
le unui cuprinzător mani
fest artistic. Vivacitatea li
rismului înflorește pe un 
pămint de fertilă afirmare 
a năzuințelor împlinite, 
care cere cuvintelor — în- 
tr-un sens simbolic — să 
cuprindă întreaga măreție 
a acestor vremuri : „Prea 
mare și frumos este acest 
ceas i Ca să-î mai pun și 
eu în plus podoabă. / Să-l 
las așa cum e firescu-i 
glas, / Să nu răsune, falsă, 
vreo silabă. / / 
noiți ca frunza 
Și trageți seva 
pămint, / Să

adică tot 
constituie materia 
simțirii și a poc-

sa cunoaște în ul-

Dar vă-n- 
primăvara, / 
voastră din 
vă-nțeleagă

bine toată țara, 
rămiie mut nici 
vint. / / Ca florile să adu
nați din soare / Și din se
ninul zilelor de azi / Lu
mină și căldură și culoare / 
Și taina vcrdclui etern din 
brazi..." (Cuvintelor). La o 
virstă aproape octogenară, 
poetul se regăsește încă ti- 
năr. Totuși, meditația, În
toarcerea perpetuă spre lu
mea lăuntrică, intr-un co
locviu adînc asupra desti
nului și a existenței accen
tuează efortul de regăsire a 
liniștii interioare. Poetul a- 
flă prețul liniștii in recule
gerea în fața miracolului de 
necuprins al lumii.

în formele de manifesta
re cele mai personale, poe
zia lui Demostene Botez 
constituie expresia artistică 
a unei atitudini ontologice, 
fie că este ecoul vieții pro
vinciei moldovene din tre
cut dominată de „tristeți 
atavice", ori de „tristeți fără 
motiv", fie că transcrie în- 
tr-o gestică largă, de esen
ță romantică, nesfîrșita ger
minație naturală, aderența 
Ia pămîntul natal, exprima
te în viziuni animate de un 
puternic suflu patriotic. 
Poezia se revendică, tn ceea 
ce are mai bun, teritoriilor 
de intensă trăire umană și 
înscrie în peisajul culturii 
românești pagini durabile 
de autentică ținută artisti
că. Poezie a faotului de via
ță, sobră, caldă, îndeplineș
te un adevărat rol funcțio
nal, de replică naturală, 
spontană a creatorului în 
fața unei realități diverse. 
Generoasa ei umanitate, 
patosul civic ce o străbate 
impun un creator cu o 
înaltă conștiință artistică.

/ Să nu 
un cu-

de a se impune 
rii. Căci noi a’ 
țării. Nu este 
nici cea maghi 
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VIZITA OFICIATA DE PRIETENIE

A MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE
AL REPUBLICII POPULARE UNGARE

La invitația țninistrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, între 29 
și 23 noiembrie 1971, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Popu
lare Ungare, Jănos Păter, a făcut o 
vizită oficială de prietenie in Româ
nia.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, l-a primit 
pe ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Ungare. La în
trevedere, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă prie
tenie, au luat parte tovarășii : Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Ioan Co- 
toț, ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta.

Au participat, de asemenea, Ferenc 
Martin, ambasadorul Republicii Popu
lare Ungare la București, și Barity 
Miklos, șef de grup în M.A.E. al R.P. 
Ungare.

în.-timpui vizitei, ministrul aface
rile. externe al Republicii Socialiste 
România și ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Ungare 
au efectuat, într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere, un schimb de pă
reri cu privire la stadiul actual și 
perspectivele dezvoltării relațiilor bi
laterale româno-ungare, precum și în 
legătură cu unele probleme ale situa
ției internaționale.

Cei doi miniștri âu constatat cu sa
tisfacție că relațiile de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Populară Ungară se dezvoltă cu suc
ces, pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului 
socialist, respectării independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, în in
teresul poporului român și poporului

ungar, al întăririi unității sistemului 
mondial socialist, al cauzei păcii și 
securității în lume. Părțile au subli
niat rolul important al contactelor și 
convorbirilor la nivelul conducerilor 
de partid și de stat pentru adîncirea 
și lărgirea continuă a colaborării și 
cooperării dintre cele două țări.

Ambele părți au reafirmat hotărî- 
rea guvernelor lor de a acționa și în 
viitor pentru dezvoltarea și intensifi
carea colaborării multilaterale dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară și au apre
ciat că semnarea noului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală între Republica Socialistă 
România și Republica Populară Un
gară va lărgi cadrul politico-juridic 
al colaborării, va contribui la întări
rea în continuare a prieteniei intre 
cele două popoare vecine.

In cadrul schimbului de păreri cu 
privire la situația internațională ac
tuală, o importantă deosebită a fost 
acordată problemelor securității euro
pene. Evidențiind activitatea susținu
tă a Republicii Socialiste România și 
a Republicii Populare Ungare în pro
movarea păcii și securității pe conti
nent, cei doi miniștri au reafirmat 
voința guvernelor lor de a întreprin
de măsuri concrete în scopul convo
cării, în cel mai scurt timp, fără con
diții prealabile, a Conferinței gene- 
ral-europene și au constatat că în pre
zent sînt întrunite condițiile pentru a 
se trece neîntirziat la pregătirea 
practică a conferinței. în cadrul unor 
reuniuni multilaterale, cu participa
rea directă a tuturor statelor intere
sate.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Ungare, Jănos Pe
ter, a adresat ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, invita
ția de a face o vizită oficială de prie
tenie în Republica Populară Ungară. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere, 
urmînd ca data vizitei să fie stabilită 
ulterior, pe cale diplomatică.

Plecarea spre patrie
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Populare Ungare, Peter J'i- 
nos, care a făcut o vizită oficială de 
prietenie în țară noastră, a părăsit 
marți dimineața Capitala, îndreptîn- 
du-se spre patrie.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fast condus de Corneliu Mănescu, 
ministrul afadă'fllpr'".lextețn.e,..j.-Vasile

Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, loan Cotoț, ambasado
rul României la Budapesta, de 
funcționari superiori din M.A.E.

Au fost de față Ferenc Martin, 
ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

>■ ; (Agerpres)

A apărut:

„Revista română 
de studii 

internaționale1' 
nr. 12

Numărul 12 al „Revistei române 
de studii internaționale" cuprinde : 
studiile Politica externă a P.C.R. și a 
guvernului român, factor activ al in
staurării principiilor de etică și lega
litate internațională (C. Mănescu) ; 
Principiul egalității suverane a sta
telor (Tr. Ionașcu) ; Ziua interna
țională pentru eliminarea discrimină
rii rasiale (N. Prisca) ; Lichidarea 
colonialismului și dezvoltarea progre
sistă a relațiilor și legalității inter
naționale (E. Glaser) ; Interzicerea 
discriminării rasiale în dreptul inter
național (C. Comorovski, V. Ducu- 
lescu) ; Politica P.C.R. de dezvoltare 
continuă a relațiilor de prietenie și 
colaborare cu toate țările socialiste 
(G. Marin) ; Schimburile comerciale 
româno-sovietice (Particularități. E- 
voluții. Tendințe. Perspective) (C. 
Murgescu și Tr. Silea) ; Implicațiile 
principiului de interzicere a amenin- 
țăni cu forța sau de folosire a for
ței în dreptul internațional (M. Ghel- 
megeanu) ; Tratative diplomatice di
recte — mijloc pașnic de soluționare 
a diferendelor internaționale (I. Cloș
că) ; Relațiile economice internațio
nale ale României și condițiile gene
rale de livrare elaborate sub auspi
ciile Comisiei Economice pentru Eu
ropa a O.N.U. (M. Jacotă) ; Discuții 
în legătură cu caracterul internațio
nal sau național al dreptului conflic- 
tual (I. Lipovanu) ; Din politica ex
ternă a României în anii 1914—1915 
(E. Campus) ; Contribuția diplomației 
românești la apărarea și perfecționa
rea Pactului Societății Națiunilor 
(A. Niri) ; diverse note și comentarii, 
documente și numeroase recenzii.

Revista poate fi procurată de la 
librăriile și chioșcurile de difuzarea 
presei din întreaga țară.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
DIN 23 NOIEMBRIE 1971

EXTRAGEREA I : 90 66 31 89.
EXTRAGEREA a II-a : 36 65 56 2 

3 76.
EXTRAGEREA a III-a : 37 64 61 

27 11 5 41 7.
EXTRAGEREA a ÎV-a : 28 32 47 

27 78 43 15 11.
FOND DE CIȘTIGURI : 1713 813 

lei.
Plata ciștigurilor la această tra

gere se va face astfel : in Capitală 
incepînd de la 6 decembrie 1971 pină 
la 7 ianuarie 1972 inclusiv ; în țară 
incepînd de la 9 decembrie 1971 pină 
1* 7 ianuarie 1972 inclusiv.

0 DELEGAȚIE A U.G.S.R., CONDUSĂ 
DE TOVARĂȘUL VIRGIL TROFIN, 

A PLECAT LA CAIRO

Cronica xilei

Marți dimineața, a plecat spre 
Cairo o delegație a Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
condusă de tovarășul Virgil Trofin, 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., care, la invitația Consiliu
lui Executiv al Federației Muncii 
din Republica Arabă Egipt, va face 
o vizită în această țară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fast condusă de Gheor
ghe Petrescu, Oliviu Rusu, Gheor
ghe Stuparu, vicepreședinți, Ștefan 
Pavel, Paul Nagy, Larisa Munteanu, 
secretari ai Consiliului Central ai 
U.G.S.R., de membri ai Comitetului

Executiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R., de activiști ai sindicatelor

A fost prezent Ibrahim Youssri. 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Arabe Egipt la București.

★
La sosire, la Cairo delegația româ

nă a fost întîmpinată de Muhamed 
Gharib, președintele Federației Mun
cii din Republica Arabă Egipt, și de 
alți membri ai Biroului Federației. A 
fost prezent ambasadorul României 
la Cairo, Titus Sinu.

în aceeași zi, delegația română a 
depus o coroană de flori la Mau
soleul lui Gamal Abdel Nasser.

(Agerpres)

Plecarea delegației Comitetului Central 
al P. C. R. la Congresul P. C. German

Marți după-amiază, a plecat la 
Diisseldorf delegația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, formată din tovarășii Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., și Ștefan 
Andrei, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., care va participa la lucră
rile celui de-al II-lea Congres al 
Partidului Comunist German.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar ai 
C.C. al P.C.R., Ion Cumpănașu, prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

Ministrul român al comerțului 
exterior a plecat la Pekin

Marți la amiază, a plecat la Pe
kin ministrul comerțului exterior, 
Cornel Burtică, pentru a semna Pro
tocolul comercial privind schimburi
le de mărfuri și de plăți, pe anul 
1972, între România și R. P. Chi
neză.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
se aflau membri ai conducerii Mi
nisterului Comerțului Exterior.

Erau prezenți Cian Hai-fun, amba
sadorul R. P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

fle 25, 26 și 27 noiembrie a.c. In 
țară : Vremea se menține în ge
neral închisă și umeda. Voi’ că
dea precipitații sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare, mai 
ales în nordul și estul țării. Vînt 
potrivit cu intensificări tempora
re predominînd din sectorul estic. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 7 și plus S 
grade, izolat mai coborîte în de
presiuni și nordul țării. Maximele 
vor oscila între minus 2 și plus 
8 grade. Ceață locală. In Bucu
rești : Vreme umedă și închisă. 
Vor cădea precipitații slabe, mai 
ales sub formă de ploaie. Vînt 
potrivit. Ceață.

Semnarea Convenției privind 
desființarea vizelor intre

5

România si R. D. Germană
«

Marți, s-a semnat la București 
Convenția privind desființarea vize
lor între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Democrată Ger
mană.

Din partea română, convenția a 
fost semnată de Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, iar din partea R.D. Germane 
de dr. Hans Voss, ambasadorul a- 
cestei țări la București.

La solemnitate au fost prezenți 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și membri ai 
Ambasadei R.D. Germane la Bucu
rești.

La București s-a deschis, marți la 
amiază, o expoziție de carte din Re
publica Populară Polonă.

La vernisaj au participat Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
Octav Livezeahu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., directori de edituri, scri
itori, ziariști, un numeros public.

Au fost prezenți Jaromir Ochedus- 
zko, ambasadorul Poloniei la Bucu
rești, și membri al ambasadei.

Cu acest prilej, au vorbit Gheorghe 
Trandafir, directorul Centralei 
cărții din țara noastră, și Leon 
Marszalek, directorul Centralei cărții 
din R.P. Polonă.

Expoziția oferă o imagine cu
prinzătoare a activității editoriale 
din R.P.Polonă. Sint expuse aproape 
I 500 de titluri din variate domenii : 
scrieri literare, politice, social-econo- 
mice, științifice și tehnice, de artă, 
de autori polonezi și străini. Prin
tre lucrările traduse în limba polo
neză figurează și mai multe volume 
semnate de scriitori și oameni de 
știință români.

★
Sub auspiciile Academiei Republi

cii Socialiste România, marți a avut 
loc în Capitală cel de-al III-lea sim
pozion, consacrat combaterii poluării 
mediului.

în cadrul lucrărilor, la care au luat 
parte academicieni, cercetători, spe
cialiști din ministere și întreprinderi, 
au fost dezbătute numeroase proble
me referitoare la poluarea prin ga
zele evacuate de motoarele cu arde
re internă, circulația noxelor în at
mosferă, sub influența vîntului, im
plicațiile poluării sonice, corelația 
dintre diverse tehnologii și procedee 
de protecție, ecologia umană și de
naturarea mediului de existență și 
altele.

★
In satul Ciprian Porumbescu a fost 

inaugurat, marți, un complex muze
istic, consacrat memoriei marelui 
compozitor. La festivitate au luat 
parte Emil Bobu, prim-secrețar al 
Comitetului județean Suceava al 
P.C.R., oameni de cultură și artă, 
cadre didactice, numeroși localnici.

Aici se află, reamenajată, casa co
pilăriei compozitorului. De aseme
nea, intr-o veche clădire din apro
piere — situată într-un frumos parc 
dendrologic — a fost organizat mu
zeul memorial „Ciprian Porumbescu", 
în cadrul căruia sînt prezentate in
strumente muzicale, scrisori și parti
turi ce au aparținut arestului, precum 
și panouri cu fotocopii și fotografii, 
alte mărturii care oglindesc viața și 
activitatea lui Ciprian Porumbescu, 
ca pedagog, compozitor, dirijor, mili
tant pe tărîm social.

Complexul muzeistic mai cuprinde 
și o sală de audiții, unde vizitatorii 
pot asculta, în afara creațiilor lui 
Ciprian Porumbescu, piese din re
pertoriul muzical național și univer
sal, imprimate pe discuri și benzi de 
magnetofon.

(Agerpres)

PRONOSPORT
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

NR. 47 DIN 21 NOIEMBRIE 1971
CATEGORIA I : (13 rezultate) 24,75 

variante a 3 341 lei.
CATEGORIA a Il-a : (12 rezultate) 

714,40 variante a 139 lei.
CATEGORIA a IlI-a : (11 rezul

tate) 6 034,35 variante a 25 lei.
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Astăzi, un meci de mare însemnătate i» Arad U. T. A. - Vittoria Setubai

pentru fotbalul nostru

ROMANIA - JARA GALILOR
Echipele reprezentative ale Ro

mâniei și Țării Galilor se confrun
tă astăzi în ultimul meci din grupa 
I a campionatului european.

Nu mai e nevoie să subliniem im- • 
portanța acestei întîlniri pentru for
mația noastră care vrea 
spre a pătrunde în elita 
opt echipe naționale din 
european. O victorie mult 
care pot concura factori atît de di
verși cum sînt alcătuirea și energia 
echipei române, căldura publicului 
pe o vreme nu tocmai prietenoasă 
și chiar starea terenului de joc. 
Despre starea terenului de la sta
dionul „23 August" aflăm că ea este 
excelentă, „ca vara" (după cum ne 
spunea directorul bazelor sportive), 
invitînd parcă la un fotbal de cali
tate. Pină ieri la ora prînzului se 
vînduseră aproximativ 26 000 de bi
lete dar organizatorii scontează pe 
prezența unui număr de 35 pină la 
40 000 de spectatori. Ne permitem, 
totuși, să facem o invitație supli
mentară suporterilor bucureșteni, 
astfel ca din tribune să se mai în
călzească „atmosfera" I (Să ne 
mințim 
fluența 
jocului 
reușită 
Cehoslovaciei...).

victoria 
primelor 
fotbalul 

dorită, la

a- 
cit de importantă a fost in- 
pozitivă a publicului asupra 
echipei române la 
din meciul

recenta
contra echipei

Formația română a fost pusă la 
punct. Ea va arăta astfel ;

RADUCANU — SATMAREANU. 
LUPESCU, DINU, DELEANU — 
DUMITRU, NUNWEILLER — LU- 
CESCU, DEMBROVVSKI, DOBRIN, 
IORDANESCU.

După cum se vede, pină la urmă 
s-a optat pentru Răducanu din ur
mătoarele motive : 1. El a mai ju
cat contra galezilor și a jucat, de 
altfel, foarte bine (Cardiff : Țara 
Galilor — România 0—0) ; 2. El este 
superior celorlalți portari din lot la 
mingile înalte în careu, fapt care 
ușurează "contracararea înaintării ga
leze ce manifestă predilecție pentru 
centrările înalte în fața porții ad
verse...

De partea galeză, formația a fost 
definitivată abia ieri noaptea. Ea se 
compune din :

MILLINGTON — ROD THOMAS, 
DERRETT, PHILLIPS, RODRI- 
GUEZ — HILL, HOCKEY — LEI
GHTON JAMES, RON DAVIES, 
TOSHACK, REES.

Partida se va juca de la ora 14 și 
va fi arbitrată de o brigadă bel
giană, la centru avîndu-1 pe A. 
Delcourt. Posturile noastre de tele
viziune vor asigura transmisia in
tegrală a meciului (emisiunea înce
pe la ora 13,55).

Azi, la Arad, echipa U.T.A. întîl- 
nește pe Vittoria Setubai iii primul 
meci din cadrul turului al treilea al 
„Cupei U.E.F.A.". împreună cu Ben
fica și Sporting, echipa Vittoria for
mează triunghiul forte al campiona
tului portughez. Adversarii formației 
arădane sint cunoscuți de amatorii 
de fotbal de la noi din țâră încă de 
acum doi- ani cînd, jucînd în aceeași 
competiție europeană intercluburi cu 
Rapid, i-au învins pe feroviari atît 
în Portugalia (3—1) cit și la Bucu

rești (4—1). La prezenta ediție a 
„Cupei U.E.F.A.", Vittoria s-a cali
ficat în turul al treilea după ce a 
eliminat echipa franceză Nîmes (1—0, 
1—0) și echipa sovietică Spartak Mos
cova (0—0, 4—0 !).

Partida de la Arad va începe la 
ora 14,45. Televiziunea română va 
transmite primul sfert de oră d;n 
prima parte a jocului (în pauza me
ciului România—Țara Galilor) și, in
tegral, partea secundă, după încheie
rea meciului de la București.

Sportivi români

Progrese marcante pe calea 
adîncirii colaborării economics 

româno -sovietice
Interviu cu ministrul comerfului exterior 

al Republicii Socialiste România, ing. Cornel BURTICĂ

— Așa cum este cunoscut, în 
contextul general al relațiilor de 
prietenie și colaborare multilate
rală dintre România și Uniunea 
Sovietică, legăturile comerciale 
și de cooperare economică in
tre cele două țări cunosc o dez
voltare ascendentă, tn acest 
sens, v-am ruga, tovatășe mi
nistru, să ne descrieți cadrul 
in care se înscrie protocolul 
comercial pe anul 1972, semnat 
recent intre România și Uniunea 
Sovietică, in urma convorbirilor 
pe care le-ați avut la București 
cu ministrul comerțului exterior 
al U.R.S.S., Nikolai Patolicev.

— Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre Re
publica Socialistă România și Uniu
nea Sovietică, încheiat în 1970, 
subliniază hotărîrea popoarelor noas
tre de a consolida și dezvolta și în 
viitor prietenia, alianța și cola
borarea multilaterală în interesul 
ambelor state. în acest cadru, 
prietenia frățească dintre poporul 
român și poporul sovietic se cris
talizează intr-un viu și dina
mic circuit de valori materiale 
și spirituale. Se știe,_ că Uniu
nea Sovietică este principalul parte
ner comercial ai țării noastre, pon
derea sa în totalul schimburilor eco
nomice externe ale României cifrin- 
du-se, în 1970, la 27 la sută. Intil- 
nirile și convorbirile din ultimii 
ani dintre conducătorii de par
tid și de stat ai celor două țări au 
adus o contribuție esențială la dez
voltarea relațiilor româno-sovietice 
pe multiple planuri.

Protocolul comercial pe anul 1972, 
semnat recent la București între țara 
noastră și Uniunea Sovietică, în 
urma convorbirilor pe care Le-am 
avut cu ministrul comerțului ex
terior al U.R.S.S., Nikolai Pato
licev, marchează un nou pas pe ca
lea dezvoltării ascendente a schim
burilor de mărfuri dintre cele două 
țări. Se cuvine a se releva impor
tanța deosebită a acestui protocol, 
pe baza căruia volumul schimburilor 
reciproce urmează să depășească, pen
tru 'prima dată, cifra de un miliard de 
ruble. Este o dovadă concretă a posi
bilităților mari și mereu crescin.de pe 
care le oferă pentru extinderea și 
diversificarea relațiilor economice 
bilaterale, succesele Uniunii Sovie
tice în construcția comunismului, 
realizările României pe calea făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

în acest context, protocolul amin
tit, pe anul 1972 reprezintă o creș
tere de circa 18 la sută față de volu
mul prevăzut pentru anul 1971, depă- 
șind. de aseirienea,. prevederile; pșnți-u. 
anul respectiv din acordul comercial 
de lungă durată. Iată de ce . docu
mentul încheiat se poate spune că re
prezintă o garanție că Acordul co
mercial pe perioada 1971—1975 va fi 
îndeplinit și chiar depășit.

— Ce elemente noi considerați 
că promovează protocolul amin
tit in domeniul schimburilor de 
mărfuri dintre România și Uniu
nea Sovietică ? ■' *•

— Documentul încheiat prevede 
ample livrări reciproce de mașini, uti
laje și instalații, precum și in dome
niul schimburilor de materii prime, 
materiale, bunuri de larg consum. Aș 
vrea să subliniez însă, in mod deose
bit, cîteva aspecte. In primul rind, 
constituie un motiv de satisfacție fap
tul că accentuarea dinamicii schim
burilor reciproce se va realiza, în 
mare parte, pe seama sporirii volu
mului livrărilor reciproce de mașini 
și utilaje, grupă care va cunoaște în 
anul viitor o creștere de. circa 50 la 
sută față de prevederile și realiză
rile pe anul 1971.

Pe de altă parte, ca urmare a di
versificării producției în domeniul 
construcțiilor de mașini românești, în 
anul 1972 vor figura în exportul nos

tru spre U.R.S.S. o serie de mașini 
și utilaje noi : diferite tipuri de ma- 
șini-unelte pentru prelucrarea meta
lelor și mașini agricole, vagoane 
aUto-descărcătoare pentru minereu 
de fier ; in același timp, vor apărea 
produse noi și la exportul sovietic, 
în special în sectorul utilajelor de 
ridicat și transportat, aparaturii de 
măsură și control, utilajelor navale 
și transporturilor aeriene.

Așadar, este de notat saltul canti
tativ și calitativ al fluxului reciproc 
de mărfuri, mai ales in sectorul pro
duselor cu un grad tot mai ridicat de 
tehnicitate, caracteristică ce mi se 
pare deosebit de importantă. De ase
menea, trebuie menționată creșterea 
în 1972 a livrărilor reciproce de bu
nuri de larg consum.

— Cum apreciați perspectivele 
dezvoltării comerțului și colabo
rării economice dintre cele două 
țări 7 Ce posibilități noi între
vedeți pentru lărgirea și diver
sificarea in continuare a rela
țiilor româno-sovietice in acest 
domeniu ?

— Desfășurată pe terenul fertil al 
relațiilor de adincă și trainică prie
tenie dintre cele două țări și popoare, 
colaborarea economică româno-sovie- 
tică va cunoaște un curs continuu as
cendent. Proiectele de viitor prevăd o 
creștere și mai mare a schimburilor 
româno-sovietice, atît pe seama măr
furilor tradiționale din comerțul re
ciproc (materii prime, materiale, bu
nuri de consum și, bineînțeles, ma
șini și utilaje), cit și prin conveni
rea unor acțiuni de cooperare în do
meniul industriei construcțiilor de 
mașini și materiilor prime, acțiuni de 
mătură să genereze livrări sporite de 
mărfuri. De pildă, o asemenea ac
țiune de cooperare s-a concretizat 
deja în participarea țării noas
tre Ia lărgirea capacităților de pro
ducție din U.R.S.S., în vederea majo
rării livrărilor sovietice de minereu 
de fier spre România. Aș aminti, de 
asemenea, despre proiectarea și con
struirea, cu participarea părții sovie
tice, a docului uscat de la Constanța, 
în prezent, organele competente din 
România și din Uniunea Sovietică 
vecină și prietenă duc tratative pen
tru finalizarea unor acțiuni de coope
rare similare, cum ar fl participarea 
țării noastre, alături de alte țări so
cialiste, la lărgirea capacităților de 
producție de azbest și celuloză în 
U.R.S.S., în vederea obținerii unor 
cantități sporite din produsele res
pective.

în domeniul construcțiilor de ma
șini, posibilitățile de cooperare sînt, 
practic, nelimitate și nu așteaptă de- 
cit: să ’fie ' văloi'ificâte. Au început 
discuții între specialiștii români și 
sovietici pentru stabilirea modului de 
cooperare într-o serie de domenii le
gate de mecanizarea agriculturii, in
dustria electronică, oțeluri speciale, 
utilaj energetic, mașini-unelte cu co
mandă program, construcții navale 
ș.a.m.d. Sint în studiu noi și variate 
domenii de cooperare directă între 
uzinele din România și Uniunea So
vietică. La producerea unor utilaje în 

” cooperare urmează a fi luate în con
siderare atît necesitățile economiilor 
celor două țări, cit și posibilitățile de 
plasare a acestor utilaje pe terțe 
piețe.

Iată așadar, numeroase premise fa
vorabile pentru dezvoltarea viitoare a 
relațiilor economice româno-sovietice. 
pe o bază reciproc avantajoasă, care 
dau expresie dorinței ambelor țări de 
a întări prietenia și colaborarea din
tre ele. cu convingerea că aceasta 
slujește intereselor progresului Româ
niei și Uniunii Sovietice, contribuie 
la cauza unității țărilor socialiste, la 
mersul înainte spre marea cauză ce 
însuflețește popoarele noastre — co
munismul.

Interviu consemnat de 
Viorel POPESCU

r
*

*
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Situația în campionatul european
a campionatu-In grupa I

lui european, înaintea dispută
rii meciului România—Țara Ga
lilor, situația este următoarea : 
1. Cehoslovacia — șase partide 
jucate, nouă puncte, golaveraj 
11—4; 2. România — cinci partide 
jucate, șapte puncte, golaveraj 
9—2; 3. Țara Galilor — cinci par
tide jucate, cinci puncte ; 4. Fin
landa — șase partide jucate, un 
punct. Pentru a se califica în 
„sferturile" de finală ale cam
pionatului european, echipei Ro
mâniei ii este necesară victoria, 
chiar 
rență,

Din 
ficat

și la un singur gol dife- 
asupra celei galeze.
celelalte grupe s-au cali- 
pină in prezent : fosta

campioană europeană, ITALIA 
(in fața Suediei, Austriei și Ir
landei) ; IUGOSLAVIA (în fața 
Olandei, R. D. Germane și Lu
xemburgului), U.R.S.S. (in fața 
Spaniei, Irlandei de Nord și Ci
prului) : R.F. a GERMANIEI (în 
fața Poloniei, Albaniei și Tur
ciei) ; BELGIA (în fața Portuga
liei, Scoției și Danemarcei). Cu 
mare probabilitate, se vor mai 
califica echipele UNGARIEI (sub 
rezerva unei victorii, cu cinci 
goluri diferență, a francezilor în 
ultimul meci, Bulgaria—-Franța, 
de la Sofia) și ANGLIEI (sub 
rezerva unei infringer' a insu
larilor, cu trei goluri diferență, 
în ultimul meci, de la Atena, cu 
reprezentativa Greciei).

*

*

1

în întreceri
fn „Cupa mondială" la hand

bal masculin

România-Cehoslovacia 
19—13

Ieri, a început în Suedia cupa mon
dială la handbal masculin. Echipa 
României a întîlnit în primul său 
meci la Goteborg, reprezentativa 
Cehoslovaciei. Sportivii români au 
obținut victoria cu scorul de 19—13 
(10-6).

SELECȚIONATA SECUNDA DE 
HANDBAL A ROMÂNIEI a obținut 
o nouă victorie in cadrul turneului 
internațional de handbal masculin 
de la Tunis. în cel de-al doilea meci 
susținut, handbaliștii români au în
trecut cu scorul de 23—14 (11—8) 
formația secundă ă Spaniei. în
tr-un alt joc, Iugoslavia (B) a dispus 
cu 11—8 (9—6) de echipa Tunisiei.

LA CELJE s-a disputat întîlnirea 
internațională amicală de hochei pe 
gheață dintre selecționatele de ju
niori ale Iugoslaviei și României. 
Partida s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 2—2 (1—2, 1—0, 0—0).

internaționale
5

Punctele formației române au fost 
marcate de Vasile Huțanu.

„PATINELE MOSCOVEI", tradi
ționalul concurs de patinaj artistic, 
se va desfășura intre 25—28 noiem
brie la Palatul sporturilor și va reuni 
sportivi și sportive din 10 țări : Ja
ponia, Franța, R.D. Germană, Româ
nia, Italia, R.F. a Germaniei, Ceho
slovacia, Ungaria, Suedia și U.R.S.S.

Concursul este considerat ca o im
portantă etapă de pregătire în ve
derea Jocurilor Olimpice de la Sap
poro. Dintre patinatorii români vor 
participa Elena Moiș și Atanasie 
Bulete.

TURNEUL INTERNAȚIONAL FE
MININ DE BASCHET DE LA BRA
TISLAVA s-a încheiat cu victoria 
echipei locale Slovan, clasată pe pri
mul loc cu 10 puncte. Au urmat-o 
în clasament formațiile Slavia Pre- 
șov — 9 puncte, Universitatea Timi
șoara — 8 puncte, Slavia Bratislava 
— 5 puncte și Universitatea Hum
boldt (R.D. Germană) — 4 puncte.

In partida decisivă, Slovan Bra
tislava a întrecut cu scorul de 91—61 
(39—31) pe Universitatea Timișoara. 
Intr-un alt joc, Slavia Preșov a în
vins cu 44—31 (20—16) formația Uni
versității HUmboldt.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
COMISIA DE APEL A UNIUNII 

EUROPENE DE FOTBAL a respins 
contestațiile echipelor Dynamo Za
greb și Sporting Lisabona, privind 
meciurile disputate de acestea cu 
Rapid Viena („Cupa U.E.F.A.") și 
respectiv Glasgow Rangers („Cupa 
Cupelor").

In urma acestei hotărîri, echipele 
Dynamo Zagreb și Sporting Lisabona 
sint definitiv eliminate din compe
tițiile respective.

ECHIPA DE HANDBAL M. A. 
MOSCOVA s-a calificat pentru sfer
turile de finală ale „Cupei campioni
lor europeni" la handbal masculin. 
In jocul retur disputat la Dortmund

cu formația vest-germană Grunweiss 
Dankerseu, handbaliștii sovietici au 
terminat învingători cu scorul de 
13—11 (4—5). In primul meci, echipa 
sovietică a ciștigat cu 12—11.

LA GENOVA au luat sfîrșit între
cerile uneia din grupele semifinale 
ale „Cupei campionilor europeni" la 
polo pe apă. Pentru turneul final al 
competiției, programat intre 3—5 de
cembrie in localitatea iugoslavă 
Hvar, s-au calificat echipele Marinei 
din Moscova și Pro Recco Genova.

In ultima zi a turneului, formația 
sovietică a terminat la egalitate : 
2—2 (2—0, 0—1, 0—1, 0—0) cu Pro 
Recco, iar C. N. Barcelona a dispus 
cu 8-4 (1-1, 0-0, 2—1, 5—2) de 
Steaua roșie Kosice.

Ședințe ale Comisiilor
9 9

permanente C. A. E. R.
Pentru folosirea energiei atomice 

in scopuri pașnice
La Snagov, au început marți dimi

neața lucrările celei de-a 21-a șe
dințe a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru, folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice.

Delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. sînt conduse de •: Nencio 
Ivancev, secretar responsabil al Co
mitetului pentru folosirea pașnică a 
energiei atomice al R. P. Bulgaria ; 
Karel Barabas, prim-vicepreședinte 
al Comisiei cehoslovace pentru ener
gia atomică din R. S. Cehoslovacă ; 
Alfred Rau, locțiitorul șefului secto
rului de prognoză din Ministerul In
dustriei Materialelor Prime de Bază 
al R. D. Germane ; Stanislaw An- 
drjeewski, împuternicitul guvernului 
R. P. Polone pentru folosirea ener
giei atomice ; loan Ursu, președin
tele Comitetului de Stat pentru E- 
nefgia Nucleară al Republicii Socia

liste România ; Gyorgy Ostrovski, 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Energia Atomică al R. P. Un
gare, și Andronik Petrosianț, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Folosirea Energiei Atomice al 
U.R.S.S.

în numele guvernului Republicii 
Socialiste România, tovarășul Gheor
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, reprezentan
tul permanent al țării noastre in 
Consiliul de Ajutor Economic Re
ciproc, a rostit o cuvîntare de salut.

Participanții aii fost salutați, de a- 
semenea, in numele Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară, de 
loan Ursu, președintele comitetului.

Lucrările ședinței, conduse de An
dronik Petrosianț, președintele Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru fo
losirea energiei atomice în scopuri 
pașnice, continuă.

Pentru energie electrică
SOFIA 23 — Corespondentul Ager

pres. Constantin Amariței,xtransmite : 
La Sofia s-au încheiat lucrările celei 
de-a 34-a ședințe a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru energia elec
trică. Au luat parte delegații din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană. Polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S. în conformitate cu acordul 
dintre C.A.E.R. și guvernul R.S.F. Iu
goslavia, la ședința comisiei a luat 
parte și o delegație a Iugoslaviei. Au

partic'pat, de asemenea, reprezen
tanți ai Direcției generale centrale de 
dispecerat.

Comisia a examinat o serie de mă
suri organizatorice, a adoptat planul 
de lucru pe anul 1972 și a stabilit te
matica de bază a Comisiei pe anul 
1973. Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească de lucru.

Delegațiile participante au depus o 
coroană de flori la mausoleul lui 
Gheorghi Dimitrov.

crescin.de


viața internaționaIă

Demonstrație la Londra împotriva dialogului anglo-rhodesian. Pe una din 
pancarte se poate citi ; „Să înceteze convorbirile cu rasiștii 1"

onu. ADOPTAREA UNEI REZOEUȚII ÎN PROBLEM A RHODESIEI
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 

Adunarea Generală a O.N.U. a apro
bat, cu o, majoritate covîrșitoare de 
voturi, un proiect de rezoluție în care 
este reafirmat principiul proclamă
rii independenței Rhodesiei numai în 
condițiile existenței unui guvern con-

stituit de către populația autohtonă, 
majoritară. Documentul, elaborat de 
un grup de state afro-asiatice, fusese 
aprobat anterior de către Comitetul 
pentru decolonizare al Adunării Ge
nerale.

Convorbire între Mao Tzedun 
și Fam Van Dong

PEKIN 23 (Agerpres). — Mao Tze
dun, președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, l-a 
primit pe Fam Van Dong, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, pri
mul ministru al Guvernului R. D. 
Vietnam, și pe ceilalți membri ai 
delegației de partid și guvernamen
tale a R. D. Vietnam, care se află

*
PEKIN 23. — Corespondentul Ager

pres, Ion Gălățeanu, transmite : La 
Pekin a avut loc marți un miting al 
prieteniei chino-vietnameze, organizat 
în cinstea delegației de partid și gu
vernamentale a R. D. Vietnam, con
dusă de Fam Van Dong, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, pri
mul ministru al R. D. Vietnam. Au 
participat Ciu En-lai, membru al Co-

într-o vizită in China. Au fost pre- 
zenți Ciu En-lai, membru al Comi
tetului Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.C., premierul Consi
liului de Stat, și alți conducători de 
partid și de stat chinezi. Cu acest pri
lej a avut loc o convorbire desfă
șurată într-o atmosferă cordială, prie
tenească — informează agenția China 
Nouă.

★

mitetului Permanent al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat, și alți conducători 
de partid și de stat chinezi.

în marea sală a Palatului Adună
rii Reprezentanților Populari pe în
treaga Chină se aflau mii de repre
zentanți ai oamenilor muncii din Pe
kin.

Ciu En-lai și Fam Van Dong au 
rostit cuvintări.

PEKIN

„Ne pronunțăm împotriva 
oricărei forme 

de dependență'*
DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI 

PERULUI

LIMA 23 (Agerpres). — „Poziția 
noastră este antiimperialistă, ne pro
nunțăm împotriva oricăror forme de 
dependență", a declarat președintele 
Perului, Juan Velasco Alvarado, în
tr-o cuvîntare rostită la deschiderea 
reuniunii anuale a conducătorilor 
întreprinderilor industriale din sec
torul de stat și particular. Șelul sta
tului a evocat pe larg importanța 
transformărilor social-economice pre
văzute în programul guvernului pe
ruan. Dificultățile economice de mo
ment, a declarat Velasco Alvarado, 
nu ne vor împiedica să luptăm pen
tru realizarea măsurilor de ordin 
economic și social, în folosul poporu
lui peruan.

Plenara C. C. al P. C. U. S.

și-a încheiat lucrările
MOSCOVA 23. (Agerpres)., — Agen

ția T.A.S.S. transmite că la plenara 
C.C. al P.C.U.S. au avut io:: marți 
discuții pe marginea raportului „Cu 
privire la activitatea internațională 
a C.C. al P.C.U.S. după Congresul al 
XXIV-lea al partidului", prezentat 
de Leonid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S. Plenara a adoptat 
o hotărîre prin care aprobă rapor
tul.

Plenara l-a ales pe Mihail Solo- 
mențev ca membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S. și 
l-a eliberat de sarcinile ce îi reve
neau în . calitate de secretar al C.C. al 
P.C.U.S., în legătură cu trecerea lui 
în altă muncă.

Plenara C.C. al P.C.U.S. și-a În
cheiat lucrările.

roma Simpozion 
„Comuniștii italieni și Europa"

Șeful delegației R. D. Vietnam 

s-a intilnit cu Norodom Sianuk

Alegerea de membri 
nepermanenți în 

Consiliul de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 

Adunarea Generală a O.N.U. a ales 
Iugoslavia, Sudanul, Guineea, Pana
ma și India ca membri nepermanenți 
ai Consiliului de Securitate. Noii 
membri, care înlocuiesc Siria, Polo
nia, Burundi, Sierra Leone și Nica
ragua, urmează să-și preia manda
tele la 1 ianuarie 1972.

în prezent, în afara celor cinci 
membri permanenți — Anglia, R. P. 
Chineză, Franța, S.U.A. și Uniunea 
Sovietică — din Consiliul de Securi
tate mai fac parte, ca membri neper
manenți, Argentina, Belgia, Italia, 
Japonia și Somalia, ale căror man
date expiră la sfîrșitul anului 1972, 
precum și cele cinci state alese la 
23 noiembrie.

LUCRĂRILE 
CONFERINȚEI F.A.O.

ROMA 23 — Corespondentul Ager
pres, transmite : La Roma continuă 
lucrările celei de-a 16-a conferințe a 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.).

în cadrul comisiei pentru buget și 
programe a luat cuvîntul reprezen
tantul român Octavian Cărare care 
a subliniat caracterul pozitiv al ini
țiativelor prin care F.A.O. este che
mată să activeze pe baza unui pro
gram eșalonat pe o perioadă mai 
lungă. Vorbitorul a susținut necesi
tatea îmbunătățirii acelor activități 
ale F.A.O. care sînt îndreptate spre 
o mai bună mobilizare a resurselor 
umane. Reprezentantul român a re
levat, de asemenea, necesitatea ca 
în proiectele de asistență ale F.A.O. 
care au ca obiect mobilizarea resur
selor naturale, să se aplice cu con
secvență principiul utilizării raționa
le a resurselor biosferei și conservă
rii mediului ambiant, în vederea stă
vilirii și prevenirii fenomenelor de 
poluare a apelor, aerului și solului.

PEKIN 23 (Agerpres). — Fam Van 
Dong, primul ministru al R. D. Viet
nam, care efectuează în prezent o 
vizită oficială de prietenie în R. P. 
Chineză, în fruntea unei delegații de 
partid și guvernamentale a R. D. 
Vietnam, a avut marți o întrevedere

cu Samdech Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian. Cu acest prilej 
— relatează agenția V.N.A. — a avut 
loc o convorbire care s-a- desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie fră
țească.

Pe fronturile de luptă 
din Indochina

întrevedere Jeno Fock 
-Stanko Todorov
BUDAPESTA 23 (Agerpres). — 

Jeno Fock, președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar, l-a primit marți pe Stanko 
Todorov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, care face 
o vizită oficială de prietenie în Un
garia, transmite agenția M.T.I.

în aceeași zi, in clădirea Parla
mentului din Budapesta au început 
convorbirile ungaro-bulgare.

ROMA 23. — Corespondentul Ager
pres, Nicolae Puicea, transmite : La 
Palatul congreselor din Roma au în
ceput marți .după-amiază lucrările 
simpozionului „Comuniștii italieni și 
Europa", organizat de Centrul de po
litică economică și de grupurile par
lamentare din Camera deputaților și 
Senat ale Partidului Comunist Ita
lian. Participă membri ai Direcțiunii 
P.C.I., deputați și senatori comuniști, 
ai Partidului Socialist Italian și Par
tidului Socialist Italian al Unității 
Proletare, ai Mișcării socialiștilor

autonomi și independenți, precum și 
reprezentanți ai unor partide comu
niste și muncitorești din Europa, oa
meni politici și economiști. Din Re
publica Socialistă România ia parte 
Constantin Vlad, vicepreședinte al 
Academiei de Științe Sociale și Po
litice.

în prima zi a lucrărilor simpozio
nului, a rostit un amplu cuvînt intro
ductiv Giorgio Amendola, membru al 
Direcțiunii P.C.I.

Lucrările simpozionului se țirpr în
cheia joi.

'•X .

ORIENTUL APROPIAT
® Raportul lui U Thant cu privire la Ierusalim ® Misiu
nea O.U.A. la Cairo • Reluarea convorbirilor de la 

Djeddah

PUTERNICE ATACURI 
ALE PATRIOȚ1LOR 
SUD-VIETNAMEZl

VIETNAMUL DE SUD 23 (Ager
pres). — In cursul ultimelor 24 de 
ore, patrioții sud-vietnamezi și-au 
concentrat atacurile asupra pozițiilor 
amerieano-saigoneze din partea sep
tentrională a Vietnamului de Sud și 
din zona Platourilor înalte, scoțînd 
din luptă numeroase efective ale 
inamicului, relatează agenția „Elibe
rarea".

De asemenea, în pofida presiunilor 
exercitate de inamic, forțele patrio
tice și populația din provincia sud- 
vietnameză Ninh Thuan au dat grele

„Guineea va da 
'riposta cuvenită 
oricărui nou atac 
al imperialismului"

O DECLARAȚIE 
A PREȘEDINTELUI SEKU TURE

CONAKRY 23 (Agerpres). — în ca
pitala Republicii Guineea a avut loc 
un miting de masă consacrat împli
nirii unui an de la victoria poporului 
guineez împotriva agresiunii imperia
liste. în discursul rostit la miting, 
președintele Guineei, Seku Ture, a 
declarat că poporul guineez va da ri
posta cuvenită oricărui nou atac al 
imperialismului, forțele armate ale 
țării fiind pregătite de luptă. Seku 
Tură a mulțumit țărilor socialiste 
pentru sprijinul acordat Guineei în 
consolidarea independenței sale na
ționale. Vorbind despre cooperarea 
dintre statele Africii, președintele 
Seku Tură a menționat că Guineea 
este gata să colaboreze cu toate țări
le continentului, pe baza .luptei îm
potriva colonialismului și neocolonia
lism ului.

japonia Opoziție fermă față de condițiile acordului privind retrocedarea Okinawei
TOKIO 23. — Corespondentul Ager

pres FI. Țuiu transmite : După patru 
zile de întrerupere, lucrările sesiunii 
extraordinare a Dietei au fost reluate 
dar numai în cadrul Comitetului ad- 
hoc pentru retrocedarea Okinawei 
unde, miercurea trecută, printr-o ac
țiune forțată, a liberal-democraților, a 
fost aprobat acordul de retrocedare. 
Lucrările Comitetului au fost boicota
te în continuare de deputății comuniști, 
socialiști și de doi deputați din Oki
nawa. La propunerea președintelui 
Camerei Reprezentanților, Naica Fu- 
nada, comitetul a adoptat o rezolu
ție prin care se cere guvernului japo
nez „să respecte politica sa nenu
cleară — de a nu poseda, produce 
sau introduce din afară arme nuclea
re in Japonia". Rezoluția cere guver
nului să întreprindă pași pentru asi
gurarea reducerii și lichidării grab
nice a bazelor americane din Oki
nawa.

Luni seara a avut loc la Tokio un 
mare miting organizat de P. C. J,. 
P.S.J. și de sindicatele Sohyo în 
semn de protest împotriva acordului 
de retrocedare a Okinawei. Președin
tele secretariatului P.C.J., Tetsuzo 
Fuwa, și secretarul general al P.S.J., 
Masashi Ishibashi, precum și secreta
rul general al Sohyo, Shogo Oki, au 
chemat populația să opună rezistență 
față de acordul de retrocedare a Oki
nawei, în forma în care a fost sem
nat de guvernele american și japonez.

Extinderea grevei 
metalurgiștilor vest-germani

lovituri trupelor regimului de Ia 
Saigon, scoțînd din luptă — in 
cursul acțiunilor recente — peste 190 
de militari ai inamicului, doborînd 
două elicoptere, distrugînd două tre
nuri și trei vehicule blindate și cap- 
turînd importante cantități de arme 
și muniții.

INVAZIE SAIGONEZA 
ÎN CAMBODGIA

PNOM PENH 23 (Agerpres). — Re
gimul de la Saigon continuă să con
centreze forțe de intervenție în spri
jinul trupelor lui Lon Noi. Agenția 
United Press International infor
mează că alte șase batalioane saigo- 
neze au trecut deja frontiera Cam- 
bodgiei, lăi- mai multe mii de mi
litari se află masați de-a lungul a- 
cest.eia. Obiectivul invaziei ar fi de
clanșarea unor atacuri împotriva for
țelor de rezistență populară care dețin 
controlul asupra unor importante 
porțiuni din șoselele ce leagă Pnom 
Penh-ul cu portul Kompong Som și 
cu capitala provinciei de nord, Kom
pong Thom, izolînd astfel regimul 
lui Lon Noi de cea mai mare parte 
a teritoriului Cambodgiei.

ȚĂRILE PRODUCĂTOARE Șl 
COMPANIILE EXPLOATATOARE 

DE PETROL DIN NOU
LA MASA NEGOCIERILOR
VIENA 23 (Agerpres). — Experți 

din șase țări producătoare de petrol 
din Golful Persic s-au întilnit din 
nou cu reprezentanți ai companiilor 
occidentale de petrol care operează 
pe teritoriile lor pentru a discuta 
problema majorării prețului țițeiului. 
Țările producătoare consideră abso
lut necesar ca, în legătură cu deva
lorizarea de facto a dolarului, să se 
revizuiască prețurile petrolului brut 
astfel. îneît veniturile lor să nu sca
dă. Potrivit experților, aceste veni
turi s-au redus cu 4—8 la sută ca 
urmare a devalorizării dolarului.

STUTTGART 23 (Agerpres). — 
Acțiunea grevistă declanșată luni în 
cîteva întreprinderi metalurgice din 
nordul landului vest-german Baden- 
Wiirtemberg s-a extins, peste 120 000 
de muncitori, din 80 de întreprin
deri din regiune, aflîndu-se în pre
zent în grevă. Numai în orașul Mann
heim, peste 30 000 de salariați ai fir
melor „Bosch" și „Brown Boweri," 
s-au alăturat marți celor 55 000 de 
greviști din Stuttgart, Sindelfingen, 
Neckarsulm și Heilbronn. După cum

s-a mai anunțat, greva a fost decla
rată la chemarea sindicatului munci
torilor metalurgiști din Baden-Wiir- 
temberg, ca urmare a refuzului Aso
ciației patronilor de a accepta reven
dicările muncitorilor de îmbunătățire 
a condițiilor de viață. O grevă a ce
lor 1 200 000 de metalurgiști din Rhe- 
nania de Nord-Westfalia pare, de a- 
semenea, iminentă, ca urmare a de
zacordului dintre reprezentanții sindi
catelor și cei ai patronatului privind 
înnoirea contractelor de muncă.

AVIAȚIA S.U.A.
A BOMBARDAT DIN NOU 

TERITORIUL R. D. VIETNAM

NEW YORK 23 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a informat Consiliul de Securitate că 
nu este în măsură să-și îndeplinească 
mandatul acordat de consiliu, în baza 
rezoluției din 25 septembrie a.c., de 
a trimite o misiune a O.N.U. pentru 
a examina situația existentă în orașul 
Ierusalim. Potrivit agenției Reuter, 
în raportul dat publicității la sediul 
O.N.U, din New York, U Thant pre
cizează : „în absența unui răspuns 
din partea guvernului Israelului asu
pra acestei probleme și avînd în ve
dere faptul că termenul fixat de Con
siliul de Securitate va expira la 24 
noiembrie 1971, nu am altă alternati
vă decît de a prezenta acest raport, 
fără a mai lua alte măsuri în scopul 
activării misiunii".

Rezoluția din 25 septembrie a Con
siliului de Securitate cere Israelului, 
după cum s-a mai anunțat, să abroge 
toate măsurile anterioare și să șe ab
țină de a lua noi măsuri care âr pu
tea să modifice statutul orașului Ie
rusalim sau să prejudicieze drepturi
le locuitorilor acestuia.

★
CAIRO 23 (Agerpres). — Membrii 

misiunii la nivel înalt a Comitetu
lui Organizației Unității Africane 
însărcinat cu facilitarea aplicării re
zoluției Consiliului de Securitate 
privind reglementarea crizei din 
Orientul Apropiat, care se află la

Cairo, au avut convorbiri cu preșe
dintele Republicii Arabe Egipt, An
war Sadat, și cu vicepremierul șî 
ministrul de externe egiptean, Mah
mud Riad.

Potrivit agenției M.E.N., Mahmud 
Riad a declarat că, în cursul con
vorbirilor, președintele Anwar Sadat 
a expus în mod detaliat membrilor 
misiunii O.U.A. poziția egipteană 
prezentată la 11 noiembrie în fața 
Adunării Poporului. El a menționat 
că delegația O.U.A. a prezentat un 
chestionar pentru a cunoaște mai 
bine punctele de vedere ale părților 
în cauză în ceea ce privește aplica
rea clauzelor rezoluției Consiliului 
de Securitate din 22 noiembrie 1967.

★
DJEDDAH 23 (Agerpres). — La 

Djeddah (Arabia Saudită) au fost re
luate luni lucrările celei de-a doua 
conferințe de conciliere între auto
ritățile iordaniene și rezistența pales- 
tineaină.

Agenția Reuter menționează că, in 
cadrul reuniunii la care au par
ticipat și membrii misiunii arabe 
de mediere — diplomatul egiptean, 
Hassan Sabri El Kholy, și ministrul 
saudit de externe, Ornar Sakkaf — 
delegațiile iordaniană și palestineană 
au reluat discuțiile asupra unor ar- 

„ ticole ale acordului de la Amman, 
■■document ce reglementează relațiile 
dintre cele două părți.

ALGERIA „CARTA
REVOLUȚIEI AGRARE"
Recent, la Alger, a 

fost adoptată, după 
cum s-a anunțat, „Car
ta revoluției agrare". 
Este vorba de o ordo
nanță semnată de pre
ședintele Consiliului 
revoluției și șeful gu
vernului algerian, 
Houari Boumediene, 
care încununează șirul 
măsurilor legislative 
privind aplicarea re
formei agrare.

Problema pământu
lui a figurat, de dece
nii, ca unul dintre de
zideratele vitale ale 
maselor țărănești, care 
reprezintă marea ma
joritate a populației. 
In toate programele 
mișcărilor și partidelor 
politice naționale, 
dinainte de 1954 (anul 
declanșării luptei ar
mate de eliberare), re
forma agrară s-a situat 
printre obiectivele 
prioritare. Se știe că, 
în anii războiului de 
eliberare, țărănimea 
algeriană, alături de 
forțele întregii națiuni, 
s-a angajat cu abne
gație in lupta de eli
berare, dind grele 
jertfe de singe pe 
timpurile de bătălie. 
După cucerirea inde
pendenței, in anul 1962, 
prin cunoscutele „De
crete din martie 1963", 
păminturile părăsite 
de coloni (2 700 000 ha) 
au trecut in proprieta
tea statului. Astfel, s-a 
creat un sector nou 
care s-a dezvoltat an 
de an și care asigură 
astăzi țării cantități 
însemnate de produse 
agricole.

Aceste măsuri nu au 
rezolvat însă definitiv 
problema agrară. Pa-

ratei cu sectorul de 
stat, a continuat să 
existe un puternic sec
tor privat, cu o supra
față de circa 11 mili
oane de hectare. A- 
proape 25 la sută din 
suprafața agricolă a 
țării aparținea marilor 
latifundiari, posesori 
ai unor proprietăți de
pășind 100 de hectare. 
„în această situație 
anormală, scrie ziarul 
„ALGERIE - ACTUA- 
LITE", și-au găsit sur
sa numeroase frîne și 
piedici în calea pro
gresului, dat fiind că 
în acest sector s-au 
menținut raporturi de 
producție contrare o- 
rientării fundamentale 
a țării; Totodată, fărî- 
mițarea pămîntului nu 
a permis folosirea teh
nicii moderne în acest 
sector".

Punind capăt acestei 
situații, principalele 
linii directoare ale 
„Cartei revoluției a- 
grare" prevăd, in pri
mul rind, recuperarea 
și redistribuirea pă- 
minturilor prin supri
marea marilor proprie
tăți private, naționali
zarea proprietăților 
neexploatate, ca și a 
suprafețelor deținute 
de persoane care, fără 
a depune o activitate 
directă in . agricultură, 
obțin din acest sector 
venituri considerabile 
ca urmare a exploată
rii felahilor. Toate a- 
ceste terenuri urmea 
ză să fie puse la dis
poziția „fondului na
țional al revoluției a- 
grare". în acest fel, se 
are în vedere desfiin
țarea sistemului de ex
ploatare a muncii alto

ra și înlăturarea ine
chităților sociale in 
sectorul agrar.

Important este fap
tul că legislația cuprin
să in „Carta revoluției 
agrare" nu iși propune 
o redistribuire a su
prafețelor agricole prin 
fărîmițarea acestora in 
mici proprietăți, ci 
constituirea de coope
rative agricole de pro
ducție. Ele vor grupa, 
pe baza liberului con- 
simțămint, pe felahii 
dornici să muncească 
pămintul în comun. 
Alături de cooperative
le de producție, vor 
funcționa „cooperative 
de serviciu", speciali
zate în operațiuni de 
aprovizionare cu în
grășăminte și semințe 
acestea vor efectua lu
crări agricole cu mași
nile de care vor dis
pune. în sarcina acelo
rași „cooperative de 
serviciu" vor intra, de 
asemenea, transportul 
și comercializarea pro
duselor cooperativelor 
agricole de producție.

Concepută în acest 
fel, schimbarea peisa
jului agricol in Algeria 
se înscrie ca un proces 
de importanță deose
bită in ansamblul eco
nomiei țării. „Revolu
ția agrară, scrie ziarul 
„EL MOUDJAHID", 
este, înainte de orice, 
un act de dreptate. Ea 
contribuie nu numai la 
lichidarea marii pro
prietăți, ci și la des
ființarea exploatării 
omului de către om în 
mediul rural".

C. BENGA
Alger

HANOI 23 (Agerpres). — Purtă- 
totul de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității o declarație de pro
test în legătură cu noile bombarda
mente efectuate de aviația americană 
la 21 noiembrie în provincia Nghe 
An și la 20 și 21 ho’embrie în partea 
de nord a zonei demilitarizate, pe 
teritoriul R. D. Vietnam. Bombarda
mentele au provocat victime, precum 
și daune materiale.

Oondamnînd aceste acțiuni ale 
S.U.A., declarația cere încetarea ime
diată a tuturor actelor de încălcare 
a suveranității și securității R. D. 
Vietnam.

STUDENȚII SAIGONEZI 
PROTESTEAZĂ 

ÎMPOTRIVA REPRESIUNILOR
• O scrisoare adresată secre

tarului general al O.N.U.
SAIGON 23 (Agerpres). — Asocia

ția studenților din Saigon a adresat 
o scrisoare secretarului general al 
O.N.U., U. Thant, ■ denunțînd măsu
rile teroriste, arestările și torturile 
exercitate de către autoritățile sai- 
goneze împotriva studenților, în spe
cial din perioada cînd ei s-au opus 
farsei electorale, prin, care Thieu s-a 
autoalcs ca președinte — a anunțat 
marți un comunicat al Centrului de 
informații al studenților din Saigon, 
transmis de agenția France Presse. 
Studenții arestați, precizează scri
soarea, sînt patrioți animați de-idea
lul păcii, pe care regimul militarist 
al lui Thieu îi supune persecuțiilor 
și torturilor. Asociația studenților 
cere secretarului general ; al O.N.U. 
să intervină pe lîngă autoritățile de 
la Saigon pentru a obține eliberarea 
studenților deținuți.

Convorbirile au început luni și se 
așteaptă să dureze aproximativ 
o lună.

agențiile
LQ Pckîn ki Sien-nien, vice- 

premier al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a primit grupul de turiști 
români, alcătuit din activiști de 
partid și de stat, lucrători din dome
niul economic, învățămînt și cultu
ră, condus de Gheorghe Marinescu, 
secretar al Comitetului județeapTlfov 
al P.C.R. La convorbire, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, au fost prezenți Aurel 
Duma, ambasadorul României la 
Pekin, precum și activiști cu munci 
de răspundere din partea Asociației 
de prietenie chino-române, a Minis
terului Afacerilor Externe și a Bi
roului de călătorii și turism ale R.P. 
Chineze.

Convorbiri iugoslavo-ira- 
nicno au avut 'oc 'a Belgrad în- 
tre președintele Consiliului Execu
tiv Federal, Gemal Biedici, și primul 
ministru al Iranului, Amir Abbas Ho- 
veida, care se află într-o vizită in 
Iugoslavia. în cursul schimbului de 
păreri, informează agenția Taniug, 
cei doi premieri s-au pronunțat pen
tru rezolvarea pașnică a tuturor con
flictelor internaționale.

Tratativele S.fl.L.T. Dele- 
gațiile U.R.S.S. și Statelor Unite s-au 
întrunit marți pentru a treia oară în

La Frankfurt pe Main (R.F.G.) a avut loc o putern:că demonstrație pentru 
interzicerea partidului intitulat „national-democrat", partid de extremă 

dreaptă, neonazist

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scînteli". TeL

de presă transmit:
cursul actualei runde a tratativelor 
pentru limitarea înarmărilor strate
gice (S.A.L.T.) la sediul Ambasadei 
sovietice din capitala Austriei. Ur
mătoarea întrunire va avea loc vi
neri la sediul Ambasadei S.U.A. din 
Viena.

0 expoziție de artă apli
cată românească, organizată 
de filiala Asociației de prietenie so- 
vieto-române din R.S.S. Armeană s-a 
deschis la Erevan, anunță agenția 
T.A.S.S. Sînt prezentate covoare na
ționale românești, obiecte din lemn 
cioplit, costume naționale din dife
rite regiuni ale țării, executate de 
meșteri populari.

Comitetul de Stat pentru 
știință, progres tehnic și 
învățămînt superior al R.P. 
Bulgaria a tinut prima sa ședință 
lărgită, in prezența lui Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de Stat, 
și a altor conducători bulgari. Pre
ședintele comitetului, Nacio Papazov, 
a prezentat un raport cuprinzind sar
cinile organismului pe care-1 con
duce, in lumina hotărîrilor plenarei 
din octombrie a C.C. al P.C.B. pri
vind reorganizarea frontului științific 
și al învățămintului superior. în ca
drul ședinței a luat cuvintul Todor 
Jivkov.

Convorbiri N. Patolicev- 
1VL StOHS. Ministrul comerțului
exterior al U.R.S.S., Nikolai Patoli- 
cev, a avut convorbiri cu ministrul 
comerțului al S.U.A., Maurice Stans, 
care face o vizită în U.R.S.S. A- 
genția T.A.S.S. relatează că întreve
derea a prilejuit discutarea unui cerc 
larg de probleme ale relațiilor co

merciale și economice sovieto-ameri- 
cane și posibilităților de dezvoltare 
a acestora.

La Strasbourg s-au des
chis, sub egida UNESCO, 
lucrările celui de-al 22-lea colocviu 
organizat de Centrul internațional al 
învățămintului superior de ziaristică. 
Tema principală a colocviului este 
„Schimbul de informații între țările 
în curs de dezvoltare și țările dez
voltate". Directorul Departamentului 
comunicațiilor de . masă din cadrul 
UNESCO, Ounnar Naesselund, a de
clarat că schimburile de informații 
pot constitui un factor de întărire a 
păcii în lume.

Comunicatul cu privire la 
vizita în U.R.S.S. a lui Mo
hamed Siad Barre, Pre?edm- 
tele Consiliului Revoluționar Suprem 
al Somaliei, menționează că, in 
cursul convorbirilor avute eu condu
cătorii sovietici, a fost relevată dez
voltarea colaborării economice și co
merciale dintre cele două țări. Gu
vernul sovietic, arată comunicatul, 
este gata să contribuie Ia valorifi
carea păminturilor de pe cursul in
ferior al rîuilui Djuba, la construirea 
unui baraj și a unor canale de iri
gații, precum și a unei hidrocentrale 
în Somalia. în timpul vizitei a fost 
semnată o convenție consulară eo- 
vieto-somaleză.

La Belgrad a avut loc 0 ?edir>- 
ță comună a Conferinței federale a 
Uniunii Socialiste a Poporului Mun
citor din Iugoslavia și a Consiliului 
Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia, 
consacrată proiectului planului de 
dezvoltare a țării pînă în 1975, șe
dință care inaugurează dezbaterile pu
blice pe marginea proiectului de 
plan.

Incident straniu in evoluția navei spațiale „Mariner-9“
PASADENA 23 (A-

gerpres). — Un obiect 
extrem de strălucitor, 
neidentificat încă, a 
deviat marți sonda 
spațială „Mariner-9“ 
aflată pe o orbită mar
țiană, de la poziția sa 
corectă, s-a anunțat la 
„Jet Propulsion Labo
ratory", de la Pasade

na. Nava a fost repo- 
ziționată după 47 de 
minute, în urma co
menzilor transmise de 
la Pasadena.

Un purtător de cu
vînt. al Centrului spa
țial din Pasadena a de
clarat că acest obiect 
neidentificat este mult 
mai strălucitor decît

steaua Canopeea utili
zată ca punct de reper 
pentru ca „Mariner-9“ 
să se mențină într-o 
poziție care să permi
tă camerelor de luat 
vederi să fotografieze 
suprafața planetei, iar 
instrumentelor și in
stalațiilor de zbor să-și 
îndeplinească progra
mul de cercetări.
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