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• 25 DE ÎNTREBĂRI Șl RĂSPUNSURI DESPRE CINCINAL : CUM VA FI INFLUENȚAT 

PROCESUL DE PERFECȚIONARE CONTINUĂ A RELAȚIILOR DE PRODUCȚIE SOCIA

LISTE? • VARIETATEA FORMELOR SPOREȘTE CAPACITATEA DE CUPRINDERE Șl 

INFLUENȚARE A MUNCII POLITICO-EDUCATIVE (Din experiența organizațiilor de 

partid în înfăptuirea programului de educație socialistă a maselor) ® CE AU 

CÎȘTIGAT SATELE BUZĂULUI PRIN VALORIFICAREA UNOR RESURSE PÎNĂ ACUM 

IGNORATE •' MISIUNEA MILITANTĂ A CRITICII DE ARTĂ ® LUMEA FERMECATĂ 

A LUI ION CREANGĂ PE SCENA OPEREI IEȘENE • FAPTUL DIVERS

Ieri a luat sfîrșit într-o atmosferă de cordialitate,
deplină înțelegere și încredere reciprocă

VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI
I0SIP BROZ TITO IN TARA NOASTRĂ

Miercuri seara s-a încheiat vi
zita de prietenie făcută în țara 
noastră, la invitația tovarășului 
Micolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
de tovarășul losip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia.

Oamenii muncii din Timișoara — 
români, germani, maghiari, sîrbi și 
de alte naționalități — care timp 
de două zile au întâmpinat cu căl
dură și dragoste pe oaspeții iu
goslavi, exprimînțlu-și, asemeni 
întregului popor, sentimentele de 
sinceră prietenie care unesc parti- 

i dele, țările și popoarele noastre, 
și-au luat un vibrant rămas bun 
de la solii poporului iugoslav. Pe 
traseul străbătut pină la gara ora
șului se aflau mii de cetățeni, care 
au ținut și cu acest prilej să-și ma
nifeste — prin urale și aplauze — 
satisfacția deplină pentru vizita 
făcută de tovarășul losip Broz 
Tito, pentru rezultatele fructuoase 
cu care s-au încheiat 
dintre conducătorii de 
stat ai celor două țări.

In gara Timișoara, 
goslavi au fost conduși 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al_Prezidiului 
Permanent al C.C. al ~ 
ședințele Consiliului 
Paul Niculescu-Mizil, 
Comitetului Executiv, 
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Emil Drăgănescu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
române în Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare economică, 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Erau, de asemenea, prezenți pe 
platoul din fața gării conducători 
ai organelor locale de partid și de 
stat, un mare număr de oameni ai 
muncii din întreprinderile și insti
tuțiile municipiului Timișoara.

In vizita de prietenie făcută în 
țara noastră, președintele R. S. F. 
Iugoslavia a fost însoțit de tova
rășii Gemal Biedici, președintele 
Consiliului Executiv Federal, Dra- 
goslav Markovici, președintele A- 
dunării R. S. Serbia, membru al 
Prezidiului R. S. F. Iugoslavia, Sta
ne Dolanț, președintele în funcțiu
ne al Biroului Executiv al Prezi
diului U.C.I., Mirko Tepavaț, se
cretar federal pentru afacerile ex
terne, membru al Prezidiului U.C.I., 
Dușan Gligorievici, membru al 
Consiliului Executiv Federal, pre
ședintele părții iugoslave în Comi
sia mixtă de colaborare economică 
iugoslavo-română, și de alte per- 

A..A soane oficiale.
Este ora 21,30. în vasta piață a

convorbirile 
partid și de

oaspeții iu
de tovarășii

P.CiR., pre- 
de Miniștri, 
membru al 
al Prezidiu-

gării, împodobită cu drapelele ro
mâne și iugoslave, o gardă milita
ră prezintă onorul. Se intonează 
imnurile de stat ale celor două 
țări. Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
losip Broz Tito trec în revistă gar
da militară. Mulțimea prezentă 
scandează „Ceaușescu — Tito“, 
„Ceaușescu — P.C.R.“.

Cei doi președinți și persoanele 
oficiale care îi însoțesc se îndreap
tă spre peronul gării.

Tovarășul Tito și ceilalți condu
cători de partid și de stat iugoslavi 
își iau rămas bun de la conducăto
rii de partid și de stat români. îna
inte de despărțire, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și losip Broz Tito se îm
brățișează prietenește.

Un mare număr de cetățeni pre
zenți pe peronul gării aplaudă, 
ovaționează îndelung pentru priete
nia româno-iugoslavă, pentru dez
voltarea colaborării dintre partide
le și popoarele celor două țări.

In aplauzele mulțimii, trenul spe
cial cu care călătorește tovarășul 
losip Broz Tito părăsește gara Ti
mișoara, îndreptîndu-se spre pa
trie. De la fereastra vagonului, pre
ședintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia răspunde urări
lor de drum bun adresate de cei 
veniți să conducă pe solii poporului 
iugoslav.

Pină la punctul de frontieră 
Stamora-Moravița, tovarășul losip 
Broz Tito‘și ceilalți Oaspeți au: fost 
însoțiți de tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Mihai Te
lescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude- 
țean-Timiș al P.C.R., Vasile' Șan
dru, ambasadorul României Ia 
Belgrad, precum și de Iso Njego- 
van, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București.

în aceeași seară, președintele 
losip Broz Tito a sosit la Belgrad.

La sosire, a fost salutat de Mial- 
ko Todorovici, președintele Adună
rii Federale a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, Krste Țrven- 
kovski, vicepreședinte al Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia, de alți con
ducători de stat și 
goslavi, precum și 
Ambasadei române

de partid iu
de membri ai 
la Belgrad.

Intîlnirea dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito con
stituie o nouă și remarcabilă con
tribuție la întărirea și dezvoltarea 
continuă a relațiilor româno-iu
goslave, pe multiple planuri.

Opinia publică din țara noastră 
a urmărit cu deosebit interes vi
zita în Republica Socialistă Româ
nia a solilor poporului iugoslav, 
dînd o înaltă apreciere spiritului 
de cordialitate, deplină înțelegere 
și încredere reciprocă, care a ca
racterizat întreaga desfășurare a 
vizitei și convorbirilor.

încheierea convorbirilor oficiale
româno-iugoslave

Miercuri,- 24 noiembrie, au con
tinuat, la sediul Comitetului ju
dețean — Timiș al P.C.R., con
vorbirile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro- 

' de 
Ro- 

Broz 
So-

mân, președintele Consiliului 
Stat al Republicii Socialiste 
mânia, și tovarășul Xosip 
Tito, președintele Republicii 
cialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

La convorbiri, din partea ro
mână, 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 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședihte al Consiliului 
de Miniștri, Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Executiv

al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, preșe
dintele părții române în Comisia 
mixta româno-iugoslavă de cola
borare economică, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, ' Vasile Vlad, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Ion Florescu, șef

(Continuare în pag. a III-a)

CU PLANUL PE 11 LUNI
ÎNDEPLINIT

Corespondenții „Scinteii" transmit:

JUDEȚUL BOTOȘANI
Cu 12 zile mai devreme, co

lectivele de muncă din industria 
județului. Botoșani au îndeplinit 
integral sarcinile de plan' pe. 
11 luni. Conform prevederi
lor, pină la sfirșitul lunii 
noiembrie se vor produce su
plimentar bunuri industriale 
în valoare de peste 72 milioane 
lei, concretizate în 3 144 tone za
hăr, 38 tone fire tip bumbac, 
confecții in valoare de 13 mi
lioane lei, 3189 tone nisip sor
tat, 1 387 000 cărămizi, mobilă 
în valoare de 1,1 milioane lei, 
piese de schimb pentru tractoa
re și mașini agricole in valoare 
de 35,2 milioane lei, 25 tone unt 
și altele. Pină la sfirșitul lunii, 
indicatorul producției marfă 
vîndută și încasată va înregis
tra un plus de 62 milioane lei.

JUDEȚUL MUREȘ
Muncitorii, inginerii și tehni

cienii din unitățile industriale 
ale județului Mureș au rapor
tat Îndeplinirea cu 11 zile îna
inte de termen a planului pro
ducției globale și marfă prevă
zute pe 11 luni. Pină la sfîrși- 
tul lunii noiembrie se va mai-, 
realiza o producție globală în 
valoare de 250 milioane lei și o 
producție marfă in valoare de 
peste 300 milioane lei. Reali
zări deosebite în producție au 
obținut Combinatul de îngră
șăminte azotoase din Tirgu 
Mureș, unitățile combinatului

de exploatare și industrializare 
a lemnului, țesătoria de măta
se Sighișoara, l.P.M. Sport Re
ghin și U.J.C.M. Pină la data 
de 19 noiembrie s-au produs 
peste sarci nile de plan 4 700 
tone carbid, 5 000 tone îngră
șăminte azotoase (100 la sută 
azot), 7 800 000 cărămizi și 
blocuri ceramice, 204 000 me
tri pătrați geam tras, 146 000 
metri pătrați țesături diverse,
I 500 metri cubi prefabricate 
din beton și alte produse.

JUDEȚUL PRAHOVA
Colectivele de muncă din în

treprinderile industriale ale ju
dețului Prahova au înregistrat 
un nou succes : pianul pe cele
II luni ale acestui an a fost în
deplinit cu 8 zile înainte de 
vreme. Datorită acestui avans, 
— ne informează direcția jude
țeană de statistică — muncitorii, 
inginerii și tehnicienii prahoveni 
vor da pină la sfirșitul lunii 
peste plan 4 811 tone oțel, 12 000 
tone cărbune brun, aproape 
15 000 tone benzină, 31 000 tone 
motorină. 37 333 tone uleiuri mi
nerale, 543 tone polietilenă, 
13 000 bucăți anvelope A.T.A., 
440 bucăți remorci basculante, 
140 000 mp țesături din lină și 
bumbac și alte fabricate in va
loare de 390 milioane lei. In fe
lul acesta; industria prahoveană 
își depășește angajamentul a- 
nual luat in întrecerea între

(Continuare în pag. a II-a)
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ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI S-A

CALIFICAT PENTRU SFERTURILE DE FINALĂ

ALE CAMPIONATULUI EUROPEAN INTERTĂRI

• LA ARAD, U.T.A. A OBȚINUT 0 PREȚIOASĂ VICTO
RIE ÎN CADRUL „CUPEI U.E.F.A." : 3-0 ÎN FAȚA

VITTORIEI SETUBAL

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a oferit miercuri un di
neu în onoarea tovarășului losip 
Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, în saloanele hote
lului Continental.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Niculescu-

Mizil, Ilie Verdeț, Emil Drăgănes
cu, Mihai Telescu, Comeliu Mă- 
nescu, Vasile Vlad, Vasile Șandru, 
ambasadorul României la Belgrad, 
și alte persoane oficiale române.

Au luat parte tovarășii Gemal 
Biedici, Drag-oslav Markovici, Stane 
Dolanț, Mirko Tepavaț, Dușan 
Gligorievici, Iso Njeg-ovan, amba
sadorul Iugoslaviei la. București, și 
alte persoane oficiale iugoslave.

La dineu au participat, de ase
menea, conducători ai organelor

locale de partid și de stat, perso
nalități ale vieții științifice, cultu
rale și artistice din Timișoara, zia
riști români și iugoslavi, corespon
denți ai presei străine acreditați 
în țara noastră, numeroși trimiși 
speciali ai presei și radioteleviziu- 
nii din diferite țări.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă deosebit ele cordială. To
varășii Nicolae Ceaușescu și losip 
Broz Tito au rostit toasturi.

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
losip Broz Tito

Dragă tovarășe Tito.
Dragă tovarășe Biedici.
Dragi tovarăși,
îmi pare rău că timpul pe care ați stabilit să-l petre- 

ceți în România se apropie de sfîrșit. Am însă satis
facția să pot spune că aceste două zile au fost deo
sebit de folositoare. în primul rînd, v-ați putut in- 
tîlni cu zeci de mii de oameni ai muncii. Ați putut 
constata că oamenii muncii din Timișoara, ca între
gul nostru popor, știu să-și primească bine prietenii, 
doresc să dezvolte relații de . ’ ‘ 
iugoslavi, ca de altfel cu toți vecinii. Ați putut vedea

prietenie cu vecinii

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragă tovarășe Maurer,
Dragi tovarăși,
Vă mulțumesc in modul 

toastul dv. Vă mulțumesc foarte mult pentru primirea 
atît de ospitalieră pe care ne- *.....................
două zile.

Mulțumesc, prin dv., tuturor locuitorilor care s-au 
aflat zile întregi, și chiar noaptea, pe străzile Timi
șoarei pentru a ne saluta, exprimînd cea mai grăitoare 
dorință pentru dezvoltarea unor relații bune, așa cum 
trebuie să existe între două țări vecine. Cred că popu-

cel mai deosebit pentru

•ați făcut-o aici, în aceste

(Continuare în pag. a IlI-a) (Continuare în pag. a III-a) Pe tai parcursul vizitei, cei doi conducători de partid și de stat sînt salutați cu deosebită căldură de către oamenii muncii din Timișoara
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DIVERS

tarabă

în așteptarea

tiei“

De-ale

Pe unde o

La aceeași

Tragică
imprudență

lui Păcală

Rubrică redactată de : 
Dumitru HRCOB 

Gheorghe POPESCU 
cv sprijinul corespondenților 

Scînteii".

„autoriza

loan Fulga, șef de echipă la 
întreprinderea județeană de 
construcții-montaje Bistrița, a 
încredințat, într-una din zile, 
ajutorului său. Vasile Mun- 
teanu, un pistol de implan
tat bolțuri cu capse în ciment, 
pentru a-1 depune la magazia 
șantierului. Acesta însă nu s-a 
dus la magazie, ci a trecut pe la 
un scoleg deral său de muncă, 
Iosif Zaharias, în vîrstă de 18 
ani. Aici a încărcat pistolul pen
tru a vedea cum funcționează, 
dar între timp arma a percutat. 
Rănit la cap, tinărul I. Z a fost 
transportat imediat la spitalul 
din Bistrița și apoi la Cluj, 
nu a mai putut fi salvat.

dar

Nu demult, In Piața Moșilor 
din Capitală, gestionarii Ion Pa- 
raschiv și Constantin Melesteu 
au fost surprinși de către orga
nele inspecției comerciale de 
stat vinzînd struguri cu supra- 
preț. Procedîndu-se conform le
gii, li s-a întocmit cuvenitul do
sar penal. După numai două 
săptămâni, cei doi vindeau 
în același loc (centrul de des
facere pendinte de Agevacoop 
Vrancea) citeva tone de struguri, 
in proporție de peste 40 la sută 
mucegăiți și alterați, cu prețul 
ce se percepe la calitatea I. In 
consecință, li s-a întocmit un nou 
dosar și nu ne îndoim că, pen
tru ambele fapte, vor suferi con
secințele de rigoare. Ce se va 
intîmpla însă cu cei ce, deși se
sizați despre necinstea lor, i-au 
trimis totuși la aceeași tarabă '!

Tehnician constructor la ser
viciul de arhitectură și siste
matizare al .municipiului Cluj, 
Dimitrie Dumitrescu avea da
toria de a verifica legalitatea 
construcțiilor particulare. De 
la o vreme însă dumnealui s-a 
gindit că n-ar fi rău să trans
forme această atribuție într-un 
obiect de tîrguială. Cum depis
ta o construcție fără autoriza
ție, ridica precipitat din sprîn- 
cene. Și nu le lăsa în jos pină 
cînd contravenientul nu con
simțea să-și „demoleze" pro
priile buzunare. în felul aces-* 
ta, numai de la șapte persoane, 
a primit suma de 5 800 de lei. 
în cursul anchetei ce a urmat 
a încercat să-i determine pe 
unii dintre cei cu care a înche
iat astfel de tranzacții să de
pună mărturii mincinoase în 
favoarea sa. Efectul a fost însă 
contrar celui scontat. în con
secință, D. D. va primi în cu- 
rind o „autorizație" pe măsura 
acestor fapte.

• ••
Gheorghe Gru.idin din satul 

Verdea, comuna Șutești (Vîlced), 
s-a supărat, într-una din zilele 
trecute, pe localul magazinului 
sătesc. Nici acum nu se știe ce 
anume l-a scos din fiflni. Cert 
este insă că, in ziua cind se afla 
in această ipostază, a desprins 
ușa magazinului din balamale, a 
luat-o în spate și a plecat cu ea 
acasă .' Să vadă, pe semne, dacă 
se va supăra gestionarul Petre 
Bălan. Acesta, (și, mai- apoi, 
chiar primarul comunei), nea- 
vind încotro, au trebuit să ră- 
mînă de pază în magazin pină 
cind organele in drept, sesizate 
de această întâmplare. au inter
venit și l-au obligat să pună ușa 
la locul ei. Acum, după se a ți
nut neapărat să-i reediteze pe 
Păcală, Gh. G. așteaptă să vadă 
cine anume s-a păcălit.

uitucul" ?
în urmă cu mai puțin de doi 

ani, Ion Cristea, în vîrs'tă de 24 
de ani. din Soveja (Vrancea), a 
fost angajat gestionar la restau- 
rantul-bar din cadrul complexu
lui de odihnă Soveja. în martie 
1971, i s-a făcut primul inven
tar. Rezultatul : nici o lipsă. S-a 
bucurat gestionarul și s-a cinstit. 
Și atunci, și mai tirziu. Și sin
gur, și cu alții. Pină cind, in
tr-o zi,' o nouă comisie de in
ventariere a stabilit o lipsă de 
55 000 lei — contravaloarea unor 
însemnate cantități de coniac, li
chior și alte băuturi fine „eva- 
porate“. De data aceasta, „s-a 
volatilizat"... gestionarul. Acum 
organele de miliție îl caută de 
zor. Pentru că „a uitat" să-și a- 
chite nota de plată !
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propagandă de pe lingă comitetele \ rJz» rVoT’f-.trL..rltee ’

L

capacitatea de cuprindere
și influențare

a muncii politico-educative
® Ce acțiuni și inițiative se află pe agenda de lucru 

a comitetului de partid al sectorului ? • Cum se 
verifică puterea de influențare a acestor ac
țiuni ?

La aceste întrebări ne răspunde tovarășul DUMITRU 
GHEORGHE, prim-secretar al sectorului 3 din București.

lumina orientărilor programati-în ., -
ce cuprinse în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie, planului de 
măsuri întocmit imediat după apari
ția documentelor din iulie i s-au adus 
o serie de îmbunătățiri, incluzindu-se 
obiective care vizează dezvoltarea 
trăsăturilor Caracteristice comunistu
lui, lărgirea orizontului de , cunoaște
re al maselor, întronarea in toate 
sferele de activitate a principiilor 
eticii și echității socialiste.

Pornind la îndeplinirea planului 
de măsuri, comitetul 
sectorului a început 
unele îmbunătățiri 
munci, și a activului de partid. Astfel, 
au fost mai bine repartizate sarcinile 
temporare ale membrilor biroului, 
ale celorlalți membri ai comitetului, 
in așa fel incit să poată îndeplini 
efectiv, pe lingă atribuțiile ce de
curg din funcția pe care o dețin, sar
cina prevăzută în planul de măsuri 
de a prezenta cel 
lună expuneri și 
de a da consulta
ții pe teme po
litice, răspunsuri 
la întrebări. S-a 
lărgit activul ob
ștesc al comitetu
lui de partid al 
sectorului, a fost 
completat corpul 
de lectori prin a- 
tragerea unui nu
măr mai- mare de 
cadre cu o bună 
pregătire politico-ideologică și care 
lucrează nemijlocit în producție. 
Ca urmare, în ultimul timp nu 
•numai că s-au făcut în între
prinderi, instituții și școli un nu
măr mai mare de expuneri privind 
problemele de fond ale făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te, obiective majore ale actualului 
plan cincinal, alte aspecte 
liticii interne și externe 
tidului nostru, dar s-a 
traf un progres sensibil 
privește conținutul, forța 
■țrtmdere în. mase a ideilor partidului. 
Se înfăptuiesc, de asemenea, prevede
rile privind participarea la ,. munca 
politică a cadrelor cu funcții de con
ducere pe linie de stat, in organiza
țiile de masă și obștești. Directorul 
general al Grupului de uzine de me
tale neferoase, directorii de la 
F.M.U.A.B. și de la fabrica de sti
clărie și alții, cărora li s-au adus 
In acest sens critici în plenara co
mitetului de sector, au început să-și 
facă simțită prezența în activitatea 
organizațiilor de bază ai căror 
membri sint. ceea ce are o influență 
pozitivă asupra nivelului general al 
muncii.

Mai bine decît în alți ani se des
fășoară și invățămîntul de partid. 
Preocupările în această direcție s-au 
materializat nu numai într-o cuprin
dere mai largă a. membrilor de partid 
(aproape 98 la sută din totalul lor 
față de 85 la sută anul trecut), dar 
și în.orientarea invățămîntului. De 
pildă, ținindu-se seama de faptul că 
există un mare număr de membri de 
partid noi, s-a dat o mai largă extin
dere cercurilor de studiere a Sta
tutului P.C.R., care cuprind pe toți 
cei cu o vechime in partid de sub 
5 ani. De asemenea, ca o expresie 
a grijii pentru sporirea rolului for
mativ al invățămîntului, a crescut 
numărul cursurilor de educație 
moral-cetățenească de la 24 la 130. 
Se înțelege, atenția principală este 
concentrată spre calitatea învăță- 
mintului, care este influențată in 
bine "de faptul că au fost .selecționați 
cu mai multă exigență propagan
diștii.. în acest context este de subli
niat și înființarea în întreprinderi și 
instituții a 18 puncte de informare

de partid al 
prin a aduce 

propriei sale

puțin o dată pe

și documentare, care nu se limitea
ză la asigurarea de material biblio
grafic, ci — prin consultații, răspun
suri la întrebări, sprijin în întocmi
rea de planuri de expuneri etc. — 
contribuie Ia pregătirea propagan
diștilor, a agitatorilor, a cursanților.

Se dezvoltă în organizațiile de 
partid un climat de intransigență, 
combativitate, o atitudine intolerantă 
față de lipsuri. Sîntem preocupați 
ca această exigență, manifestată cu 
o mare vigoare in adunările orga
nizațiilor de bază în care s-au 
dezbătut documentele din iulie, să 
se mențină, să se încetățenească în 
activitatea de fiecare zi.

Ea uzinele „23 August", „Mecanică 
fină", la fabrica de cabluri și 
materiale electroizolante, fabrica 
„Electroaparataj", Filatura româ
nească de bumbac a sporit caracte
rul educativ al adunărilor generale, 
nu. numai in sensul că se realizează 
un echilibru tematic mai judicios, 
dezbătîndu-se atît probleme de pro-

(I

an-cu muncitorii, îndeosebi noi 
gajați și tineri, în cadrul cărora li 
se explică regulamentul de ordine 
interioară, obligațiile ce le revin în 
calitate de membri ai colectivului, 
principiile de retribuire și de promo
vare in muncă, sarcinile ce revin 
unității respective. Este de eviden
țiat inițiativa consiliului nostru 
popular de a semnala conducerilor 
întreprinderilor și organizațiilor de 
partid abaterile de la normele de 
conviețuire socialistă săvirșite de 
unii salariați în cartierele în care 
locuiesc, cazurile respective urmînd 
a fi puse în discuția colectivelor de 
muncă și transformate în dezbateri 
cu țel educativ.

Cred că se cuvine a. fi relevată și 
o largă acțiune inițiată în scopul 
combaterii manifestărilor de parazi
tism, cultivării respectului pentru 
muncă. Colective ălcătuite'din secre
tari ai organizațiilor de bază din 
cartiere, deputați, activiști ai organi
zațiilor de masă și obștești:' stau de 
vorbă cu persoanele neîncadrate în 
cimpul muncii despre prevederile 
legale și normele etice ale societății 
noastre, le arată posibilitățile de a se 
încadra în diferite locuri de muncă, 
condițiile oferite de unitățile din 
sector. în urma acestei activități, des
fășurată cu tact și răbdare, s-a reușit 
ca, în ultimul timp, să se încadreze 
în cimpul muncii sute de persoane, 
acțiunea fiind abia la început.

Creșterea
rîuririi exercitate 
de întreaga acti
vitate politico- 
ideologică asupra 
conștiinței oame
nilor se reflectă 
in spiritul de răs
pundere cu care 
sint îndeplinite o- 
bligațiile profe
sionale și obștești, 
într-o 
mai 

lipsuri. în

în-

CU PLANUL

Îndeplinit
(Urmare din pag. I)

județe. Este de reținut că acest 
spor însemnat de producție 
s-a realizat aproape în întregi
me pe seama creșterii produc
tivității muncii.

Colectivele industriale praho
vene au înregistrat succese și 
în ceea ce privește indicatorul 
financiar. Astfel, pină acum, 
ele au dat țării beneficii supli
mentare de peste 250 milioane 
lei, depășindu-se angajamentul 
anual și în ' această privință. 
Printre unitățile care au con
tribuit cel mai mult la aceste 
rezultate de seamă se numără 
Uzina de utilaj minier Filipeș- 
tii de Pădure, întreprinderea de 
carotaj și perforări, Rafinăria 
Ploiești, Grupul industrial de 
petrochimie de la Brazi, Uzina 
„1 Mai" din Ploiești, Uzina de 
mecanică fină din Sinaia, Rafi
năria Teleajen, 
tie di» Bușteni

Fabrica de hir- 
și altele.

JUDEȚUL C0VASNA

Bin experiența organizațiilor de partid
? ■ ■. , - ■ " ■- ?

în înfăptuirea programului de educație

ale po
ale par- 
înregis-, 
în ce 

de pă-

ducție, cit și politico-ideologice, ale 
vieții interne de partid, dar mai ales 
prin faptul că, indiferent de temă, 
abordarea ei se face prin prisma sar
cinilor ce revin organizațiilor de bază, 
de pe poziții critice, 
dezbateri predominînd 
realiza o „dozare" a 
lipsurilor, ci aceea de 
liză „la obiect", de a 
practice pentru îmbunătățirea muncii, 
în momentul de față, cind se desfă
șoară adunările anuale de dare de 
seamă ale organizațiilor de bază, 
sprijinul pe care-1 acordă, la fața lo
cului, membru . comitetului de, partid 
al sectorului, ceilalți activiști,. are in 
vedere ca atît prin modul lor de pre
gătire — caracterul analitic al refe
ratelor — cit și prin cel de desfășu
rare, să se creeze condiții propice* 
afirmării spiritului militant al comu
niștilor. De altfel, creșterea comba
tivității față de neajunsuri, față de 
orice încălcare a principiilor eticii și 
echității socialiste caracterizează și 
munca politică de masă : a crescut 
numărul, a sporit combativitatea ga
zetelor de perete și a gazetelor sati
rice ; sint în curs de organizare alte 
15 brigăzi artistice de agitație ; cu 
aportul celor 2 500 de agitatori din în
treprinderi și instituții, activitatea 
politică de la om la om este repusă în 
„drepturile" ei. Consfătuirea organi
zată recent cu responsabilii colective
lor de agitatori și un număr de agi
tatori din întreprinderile industriale 
din sector a înlesnit un fructuos 
schimb de experiență privind cele 
mai bune metode folosite.

Multe dintre acțiunile și inițiativele 
din ultimul timp converg spre înfăp
tuirea măsuiilor privind stricta res
pectare a legalității, afirmarea puter
nică a principiilor eticii și echității 
socialiste, modelarea profilului moral 
al omului nou, cu grijă deosebită 
pentru tineret. Astfel, merită releva
tă inițiativa organizațiilor de partid 
de Ia fabrica de panificație „Ti
tan" și întreprinderea de con
strucții agrotehnice de a ajuta, prin 
forme atractive, la o largă cunoaș
tere a legilor statului. în multe 
întreprinderi se organizează in- 
tîlniri ale cadrelor de conducere

combativc, in 
nu grija de a 
realizărilor și 
a face o ana- 
stabili măsuri

t de întreOri 
și răspunsuri 

DESPRE CINCINAL
Cum va fi influențat procesul 
de perfecționare continuă 
a relațiilor de producție 

socialiste ?

— Cînd mă uit în urmă 
— spunea deunăzi Constan
tin Radoslav, primarul din 
Zărnești, Buzău — cele ci
te va luni de la apariția 
„legii șapte" (legea privind 
organizarea și dezvoltarea 
unor activități de produc
ție și prestare de servicii în 
mediul rural — n.n.) par 
ani. Îndatoririle mele im
plică azi noi răspunderi, in
comparabil mai mari.

Convorbirea a avut loc în 
umbra unor ziduri „la roșu" 
pe care meseriași din sat 
se străduiau să le ridice. 
Era șantierul noii brutării.

— Doar și înainte ați avut 
datoria să înființați unități 
economice de producție și. 
de prestări, să vă îngrijiți 
de dezvoltarea lor — reîn- 
nodăm noi firul discuției.

— Tocmai asta-i, ce nu 
s-â făcut în atiția ani, s-a 
putut face în citeva luni. 
Simplificarea și reducerea 
formalităților, avantajele 
economice oferite recent de 
către noua lege, sprijinul și 
îndrumarea tehnică de la 
județ (efectivă, la fața lo
cului, nu prin corespon
dență) au reprezentat un
puternic impuls. A fost o 
trezire a interesului, a
inițiativei. Nu doar a
noastră, a primarilor. A
întregii populații. Și fără 
să exagerez, ceea ce ve
deți este doar un modest 
început.

Să vedem despre ce în
ceput modest este vorba. 
La 1 iunie a luat ființă o 
crescătorie și îngrășătorie 
de porci. Cu 14 mii lei chel- 
tuiți pentru materiale, plus 
munca voluntară a oameni
lor din comună s-au con
struit adăposturi pentru 120 
de animale. Un prim lot de

porci îngrășați a fost valo
rificat și a adus încasări ce 
acoperă de pe acum chel
tuiala construcției. Urmă
toarele încasări vor fi folo
site la returnarea creditelor 
obținute pentru cumpărarea 
animalelor de rasă de Ia 
Stațiunea experimentală 
Rușețu. Beneficiu prevăzut 
încă din primul -an : 54 000 
lei.

La 1 octombrie a fost în
ființată o secție de cojocă- 
rie, care pentru moment 
lucrează cu materialul 
clientului, iar de la 1 no
iembrie funcționează și o 
secție de sudură și repara
ții metalice (garduri, îm
prejmuiri, fîntîni, reparații 
de biciclete, confecționare 
de plase de sirmă etc.). Bi
lanț provizoriu : valoa
rea producției și prestări
lor in primul an (de fapt 
în citeva luni) 276 000 lei. 
In construcție se află o 
brutărie și sint prevăzute a 
se organiza în continuare un 
gater, o timplărie, un sec
tor de carmangerie și pro
babil o unitate de țesut co
voare. Spunem probabil, 
fiindcă miini harnice și pri
cepute sint, dar nu s-a so
luționat problema resurse
lor de materii prime. Anul 
viitor, valoarea producției 
și a prestărilor se va ridica 
la 1,7 milioane, iar pină la 
finele cincinalului — la a- 
proape 3 milioane.

Ne-am ocupat aici numai 
de activități noi de pe lin
gă consiliul popular. Își 
extind de asemenea prestă
rile și activitatea de pro
ducție neagricolă cu peste 
1 milion lei unitățile C.A.P., 
cooperației de consum și 
cooperației meșteșugărești.

Comuna Zărnești nu este

Ancorat în vastul program de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate, actualul cincinal, prin prevederile sale, iși propune 
să determine modificări calitative substanțiale în procesul de perfec
ționare a relațiilor de producție socialiste. Suportul material al aces
tor îmbunătățiri calitative este dat de CREȘTEREA IMPETUOASA A 
FORȚELOR UE PRODUCȚIE, CARE CER ȘI IMPUN CA O NECE
SITATE OBIECTIVA PERFECȚIONAREA CONTINUA A RELAȚII
LOR DE PRODUCȚIE, corelație ce se asigură in mod conștient, pla
nificat in Societatea socialistă. Practic, planul nostru cincinal urmă
rește asigurarea concordanței între caracterul relațiilor de producție 
și dezvoltarea forțelor de producție, prin măsuri de îmbunătățire ca
litativă a tuturor componentelor relațiilor de producție : RELAȚIILE 
DE PROPRIETATE ASUPRA MIJLOACELOR DE PRODUCȚIE, RE
LAȚIILE RECIPROCE INTRE OAMENI IN SISTEMUL PRODUCȚIEI 
ȘI ÎN ÎNTREG ANSAMBLUL VIEȚII SOCIALE, RELAȚIILE DE RE
PARTIȚIE.

O atenție deosebită acordă partidul DEZVOLTĂRII ȘI ÎNTĂRIRII 
PROPRIETĂȚII SOCIALISTE — de stat și cooperatiste — fapt 
reliefat puternic de prevederile planului cincinal cu privire la conso
lidarea bazei tebnico-matcriale, creșterea avuției naționale, prin con
struirea unor noi obiective economice și sociăl-culturale, înfăptuirea 
cit mai eficientă a programului de investiții centralizate, din fondu
rile statului, de 470 miliarde lei, concomitent cu investițiile de circa 
100 miliarde Ici în sectorul agriculturii, cu cele din sistemul coope
ratist. Un indicator care exprimă dezvoltarea proprietății socialiste 
constă în DINAMICA FONDURILOR FIXE PE O PERSOANA OCU
PATĂ ÎN RAMURILE PRODUCȚIEI MATERIALE : COMPARATIV 
CU ANUL 1950, ÎN ANUL 1970 DINAMICA RESPECTIVA A RE
PREZENTAT 166 LA SUTĂ — IAR IN ANUL 1975 (DUPĂ CALCULE 
STATISTICE) VA FI DE 200 LA SUTA. Pentru dezvoltarea proprie
tății socialiste, ca Urmare a directivelor cincinalului, sint grăitoare 
creșterea venitului național într-un ritm mediu anual de 11—12 la sută, 
măsurile pentru dezvoltarea proprietății obștești în cooperativele agri
cole, prin alocarea unei părți însemnate fondului de acumulare, in
vestițiilor. Totodată, în legătură cu această problemă, nu se poate să 
nu relevăm că atenția deosebită acordată in documentele de partid 
recente, inclusiv ale plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie a.c„ pro
blemelor apărării și dezvoltării proprietății socialiste, trebuie consi
derată și sub unghiul de vedere al consolidării relațiilor de producție 
socialiste.

în corelație cu dezvoltarea și consolidarea relațiilor de proprietate 
.socialistă asupra mijloacelor de producție, de excepțională însemnă
tate sint preocupările pentru îmbunătățirea în continuare a sistemu
lui de planificare, organizare și conducere a vieții economice și so
ciale. Fără a ne propune să insistăm, în cadrul succint al acestei ru
brici, asupra problemelor perfecționării relațiilor socialiste inter-uma- 
ne, trebuie amintit că spre acest obiectiv converg măsurile pentru 
adîncirea continuă a democrației socialiste, sub toate formele și în 
toate sferele sale (pe plan politic, pe planul democrației economice, 
în întreprinderi și în cooperativele agricole) măsurile pentru pro
movarea echității socialiste. Instituționalizarca prin lege a adunărilor 
generale ale oamenilor muncii sau ale reprezentanților acestora, ca 
for muncitoresc suprem de conducere a întreprinderilor și centrale
lor, cit și constituirea comitetelor și consiliilor oamenilor muncii, sint 
o puternică expresie a democratismului nostru.

O latură esențială a relațiilor de producție socialiste este întraju
torarea, concepută atit între indivizi, cit și pe planul întregii socie
tăți, intre colectivele unităților productive. In acest sens, o tot mai 
mare amploare va înregistra în cincinal și PERFECȚIONAREA RE
LAȚIILOR DE COOPERARE ÎNTRE ÎNTREPRINDERI, ÎNTRE TOȚI 
OAMENII MUNCII. în acest cadru se înscriu perfecționarea cooperării 
între unitățile productive, măsurile inițiate de partid care și-au găsit 
concretizarea în adoptarea Legii contractelor economice și a Legii 
aprovizionării tehnico-materiale și gospodăririi fondurilor fixe. IN 
AGRICULTURA, MASURILE URMĂRESC EXTINDEREA RELAȚII
LOR INTERCOOPERATISTE, PRECUM ȘI A CELOR DINTRE SEC
TORUL COOPERATIST ȘI CEL DE STAT. Totodată, RELAȚIILE DE 
COOPERARE SE DEZVOLTA JUDICIOS ȘI INTRE ȘTIINȚA ȘI 
PRODUCȚIE, ÎNTRE ÎNVAȚAMÎNT ȘI PRODUCȚIE, pentru ca știința 
și învățăniintul să servească mai bine și mai direct interesele dezvol
tării economiei naționale. '

De maximă însemnătate este perfecționarea relațiilor de repartiție, 
PRIN APLICAREA NEABĂTUTA A PRINCIPIULUI SOCIALIST DE 
REPARTIȚIE. DUPĂ CANTITATEA, CALITATEA ȘI IMPORTANȚA 
SOCIALA A MUNCII pe care o prestează fiecare cetățean al țării, prin 
perfecționarea sistemului de salaiâzare, a sistemului acordării de re
tribuții suplimentare în agricultură. La Plenara C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie a.c. s-a subliniat ca o sarcină a actualului cincinal, mic
șorarea decalajului intre salariile minime și maxime, în special pe 
calea majorării salariilor mici, avindu-se în vedere ridicarea nivelu
lui de trai al tuturor oamenilor muncii. Totodată, prin combaterea 
mentalităților parazitare, a tendinței unora de a primi de la socie
tate mai mult decît li se cuvine, SE VA ÎNTĂRI APLICAREA IN 
VIAȚA A PRINCIPIILOR ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE. Din 
obiectivele concrete ale planului cincinal se degajă, de asemenea, 
preocuparea permanentă a partidului pentru realizarea unei corelații 
judicioase intre retribuirea directă și fondurile sociale de consum, care 
cunosc o amploare tot mai mare.

Liniile directoare ale perfecționării relațiilor socialiste de produc
ție in economia noastră — cuprinse ca sarcini de seamă in actualul 
cincinal — demonstrează cu claritate constanța și caracterul dinamic 
al activității partidului nostru pentru îmbunătățirea permanentă a 
mecanismului societății noastre socialiste.'pentru ridicarea României 
pe noi trepte ale civilizației și progresului social.

Conf. unlv. dr. Constantin BARBACIORU
k_________________ _____________7

Valorificînd superior rezervele 
interne din fiecare întreprinde- 
re, organizîndu-și mai bine 1 
munca în toate sectoarele de 
activitate, colectivele de salariați 
din unitățile economice ale jude- i 
țului Covasna au reușit să în
deplinească cu opt zile înainte 
de termen planul producției 
globale pe primele 11 luni ale 
anului. Ca urmare, pină la sfir- 
șitul lunii noiembrie, industria 
județului va realiza peste plan 
14 000 tone cărbune. 2 600 mc 
cherestea rășinoase, 165 000 mp 
țesături tip bumbac, confecții 
.textile în valoare de peste 15 
milioane lei si mobilă in valoa
re de 2 milioane lei, depășin- 
du-se astfel planul producției 
globale cu peste 45 milioane lei.

atitudine 
combativă 

. __ rezultatele
superioare obținute pe fărîm econo
mic.

în prezent, preocuparea noastră 
principală este îndreptată spre in
tensificarea sprijinului acordat or
ganizațiilor de partid în îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin, în mobilizarea 
tuturor organizațiilor obștești — sin
dicat, U.T.C., femei — la înfăp
tuirea exemplară a programului 
educării comuniste a maselor. în 
acest scop, în decembrie va avea loc 
o consfătuire în cadrul căreia vor fi 
dezbătute metodele de muncă, și 

•—•sarcinile actuale rdey- comisiilor dă
de partid din ■ întreprinderi. ‘ De ase
menea, concomitent cu extinderea și 
diversificarea activității politico-edu
cative în rindul oamenilor muncii 
din întreprinderi și instituții, avem 
în vedere intensificarea' acesteia in 
masa cetățenilor din cartiere, folo
sirea unor forme educative cores
punzătoare necesităților și cerin
țelor lor.

față de JUDEȚUL VASLUI

Prin valorificarea mai bună 
resurselor umane și 

prin organizarea 
,______ a muncii, oamenii

( muncii din întreprinderile ju
dețului Vaslui și-au îndepli
nit angajamentele pe acest an. 
Rezultate remarcabile au obținut 
Fabrica de rulmenți din Bîrlad, 
care, pină în prezent, a produs 
suplimentar peste 11 000 rul
menți de. diferite tipodimensi- 

. uijij fabricile de confecții din 
Vaslui șî'Biriâd. cafe aii făbri- " 
cat, în plus față de prevederi, 
confecții de aproape 26 milioane 
lei, cu o depășire față de anga
jament de 4.5 milioane lei, Fa
brica de ulei din Bîrlad, între
prinderile de prelucrare a lapte
lui din Vaslui și Bîrlad, între
prinderile de industrie locală.

a 
teriale, 
peri oară

ma- 
su-

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 50 DE ANI DE EXISTENȚĂ

A UZINEI DE AUTOCAMIOANE DIN BRAȘOV

Sesiune științifică
în cadrul manifestările;- prilejuite 

de aniversarea a 50 de ani. de exis
tență a Uzinei de autocamioane, la 
clubul marii întreprinderi brașovene 
a avut loc, miercuri, o sesiune știin
țifică, la care au participat specialiști 
ai uzinei, de la institute, din țară, re
prezentanți ai Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, precum 
ai organelor locale de partid și 
stat,

Au fost prezentate comunicări

Și 
de

»î

referate privind dezvoltarea deosebită 
pe care această unitate industrială a 
cunoscut-o, în anii socialismului. Par
ticipant» la dezbateri au subliniat im
portanța pe care au avut-o in viața 
uzinei extinderea și perfecționarea 
tehnicii de fabricație a autocamio
nului românesc, introducerea infor
maticii, folosirea de noi tehnologii, 
mărirea capacităților 
realizarea de mașini 
autodotare etc.

de producție, 
și utilaje prin

singura în care s-au orga
nizat asemenea activități. 
Primarul din Smeeni, loniță 
Damian, ne relata cum a 
organizat în aceste- citeva 
luni o unitate de confec
ționat tuburi de ciment 
pentru podețe, un darac de 
lină, o crescătorie de 
scroafe, un birou de copiat

mărește ca, pînă la finele 
anului, asemenea activități 
să fie organizate în fiecare 
comună.

Am acordat mai mult spa
țiu experienței din Zărnești 
fiindcă activitatea desfășu
rată -acolo denotă o abor
dare serioasă și cu deplină 
maturitate a acestei proble

rești și al consiliului popu
lar, pornindu-se de la con
siderentele combaterii efec
tului sezonalitații unor ac
tivități agricole, mai bunei 
folosiri a brațelor de muncă, 
diversificării serviciilor, 
creării de activități perma
nente, care să ducă la 
o mai bună folosire a re

sibilitățile de a fi realizată 
cu minimum de credite. 
Unde nu ne-am putut des
curca cu forțe proprii, am 
apelat la specialiștii de la 
județ.

Care sint implicațiile so- 
cial-economice ale organi
zării și dezvoltării activi
tăților industriale de pre

Ce w ciștigat satele Buzăului 
grin wlorifkarea unor resurse 

pină acum ignorate
acte, încă o moară țărăneas
că. De la Măgura (primar 
Gheorghe Ciobotaru), aflăm 
că s-a pus în funcțiune un 
sector de tăiat dale și plăci 
de piatră, o vărărie,' un 
atelier de dulgherie-dogă- 
rie, o croitorie. La Pogoa
nele s-a organizat o turnă
torie de fontă și o tăbricuță 
de cuie, care folosește de- 
șeurile de la fabrica de sir
mă din Buzău. La consiliul 
popular județean aflăm că, 
din 83 de comune, 67 au și 
organizat activități de pro
ducție și prestații pe lingă 
consiliul popular și se ur

me și poate inspira și pe 
alții.

— După apariția legii, 
, arată primarul din Zăr

nești, ea a fost discu
tată în toate unitățile 
din comună. Propunerile au 
fost apoi sintetizate într-un 
program și analizate în bi
roul comitetului comunal de 
partid, unde s-a discutat 
asupra profilului activită
ților care vor fi organizate 
sau extinse în cadrul 
C.A.P., al cooperației de 
consum, al celei meșteșugă

surselor materiale proprii. 
În cadrul unei plenare lăr
gite, la care au participat 
reprezentanții tuturor uni
tăților economice și social- 
culturale din comună, pre
cum și deputății și preșe
dinții comitetelor de cetă
țeni. programul a fost dez
bătut, îmbunătățit și deta
liat cu noi propuneri. îna
inte de a fi prezentată în 
plenară, fiecare nouă for
mă de activitate propusă a 
fost examinată. S-au anali
zat perspectivele de dez
voltare, rentabilitatea, po

lucrare a produselor agri
cole, construcții și prestări 
de servicii tn unitățile a- 
parținînd consiliilor popu
lare, cooperației agricole, 
meșteșugărești și de con
sum ? Conform datelor Di
recției de planificare și sa
larizare a Consiliului popu
lar al județului Buzău, va
loarea producției sau pres
tației noilor unități orga
nizate pe lingă consiliile 
populare comunale se ri
dică în acest an la aproape 
cinci milioane lei, pentru

a ajunge la finele cincina
lului la peste 140 milioane, 
împreună cu activitățile 
noi din C.A.P., unitățile co
operației de consum și ce
lei meșteșugărești se va a- 
junge la peste 360 milioane 
— ceea ce depășește nivelul 
actual al prestărilor și pro
ducției neagricole de la 
sate aproape de trei ori t- 
atrăgîndu-se în activitatea 
de prestații și producție 
peste 16 mii de brațe de 
muncă. Deci un prim efect 
este atragerea în cimpul 
muncii, calificarea și asi
gurarea unor venituri si
gure și permanente unui 
număr însemnat de per
soane în mediul rural : sa
tisfacerea în condiții din ce 
în ce mai bune a unor ne
voi proprii, în special prin 
valorificarea resurselor lo
cale de materiale și mate
rii prime ; crearea unor 
disponibilități de servicii și 
produse necesare în comu
nele și orașele învecinate 
sau chiar de bunuri pen
tru export. Dezvoltarea 
activității de producție și 
prestație este binevenită și 
pentru păstrarea unor tra
diții de lucru ale meseriași
lor și artizanilor de la sate 
(este vorba de olărit, co- 
jocărie, țesutul covoarelor, 
cioplitură în lemn, împle
tituri ș.a.) ; în acest sens 
se Iau măsuri pentru ca 
meșteșugarii vîrstnici să 
poată transmite măiestria 
lor unor ucenici tineri.

Dezvoltarea activităților 
amintite a ridicat mult ni
velul răspunderii forurilor 
locale, a stimulat iniția
tiva lor. Avînd competența

de a folosi fondurile ex
trabugetare la buna lor a- 
preciere, respectînd bineîn
țeles’ cadrul general legal, 
comunele au acum posibi
litatea de a le folosi pen
tru dezvoltarea activității 
de producție și prestații, 
precum și pentru acțiuni 
social-culturale. Creindu-se 
surse proprii de venituri, 
va dispărea necesitatea pe 
care unele comune o re
simt încă, de a apela la 
dotații de echilibrare. Toată 
această dezvoltare concură 
la ridicarea nivelului de ci
vilizație a satului. De pildă, 
extinderea brutăriilor să
tești — pînă la finele anu
lui viitor, fiecare comună 
din județul Buzău va dis
pune cel puțin de o bru
tărie — scutește gospodina 
de munca dificilă de coa
cere a pîinii.

...în drum, ne-am abătut 
pe la Buzău. în biroul pri
mului vicepreședinte al 
comitetului executiv al 
consiliului popular jude
țean, tocmai fuseseră aduse 
niște săculețe conținind di
ferite pietre, sare, cărbune. 
Vor fi trimise mai departe 
la comitetul geologic, pen
tru a se stabili calitățile și 
utilitatea lor, posibilitățile 
de a delimita rezervele 
și a pune în valoare noi 
resurse de materii prime. 
Este numai una dintre di
recțiile spre care se în
dreaptă efortul comitetului 
executiv în sprijinirea ac
tivității de dezvoltare la 
nivelul comunelor, în spe
cial pe lingă consiliile 
populare, a producției și a 
prestărilor de servicii.

< AI. PLAIEȘU

*
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salutați călduros de oamenii
9

muncii din Timisoara
■

în cursul după-amiezii de miercuri, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito au vizitat uzina „Elec
tromotor'1 și întreprinderea „Indus
tria linii" — importante unități 
industriale timișorene.

în vizita prin aceste unități In
dustriale, cei doi președinți au fost 
însoțiți de tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Paul Niculescu-Mizil, Ilie 
Verdeț, Emil Drăgănescu, Mihai 
Telescu, de alte persoane oficiale 
române, de tovarășii Gemal Biedici. 
Dragoslav Markovici, Stane Dolanț. 
Mirko Tepavaț, Dușan Gligorievici. 
de alte persoane oficiale iugoslave.

Timișoara, străveche urbe din 
cîmpia Banatului, important cen
tru al științei, tehnicii și culturii 
românești, a cunoscut în anii con
strucției socialiste, alături de mul
te alte localități din țară, -o pu
ternică dezvoltare economică. Au 
fost oonstruite importante uzine și 
întreprinderi noi, care de la un 
an la altul și-au cîștigat prin pro
dusele lor prestigiu atît în țară 
cît și peste hotare, au fost dez
voltate întreprinderile existente 
în unitățile industriale timișorene 
se realizează astăzi o gamă foar
te variată de mașini și utilaje, 
produse electrice și electrotehnice, 
mobilă, produse chimice, ale in
dustriei ușoare și alimentare..

O pondere importantă în indus
tria municipiului Timișoara o are 
cunoscuta uzină „Electromotor", 
prima unitate vizitată de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito.

Conducătorii de partid șl de 
stat ai României și Iugoslaviei 
sînt salutați la intrarea în între
prindere de ing. Marin Tănase, 
directorul uzinei, de sute de 
muncitori, tehnicieni șl ingineri, 
pare fac oaspeților o primire en
tuziastă. Se scandează „Ceaușescu

— Tito", „Ceaușescu-P.C.R.“, se 
ovaționează pentru prietenia fră
țească româno-iugoslâvă. Oaspeți
lor li se oferă buchete de flori.

La intrarea în uzină, pe o mare 
pancardă, era înscrisă în limbile 
română și sîrbă urarea „Bine ați 
venit, dragi oaspeți !“.

Vizita începe în principalele 
sectoare ale fabricii de motoare a 
uzinei — sculărie, bobinaj, mon
taj. Construită și dezvoltată pe 
vatra unor ateliere manufacturie
re, uzina „Electromotor" aduce 
astăzi o contribuție de seamă la 
industrializarea socialistă a pa
triei. Motoarele electrice produse 
aici, în peste 60 de tipodimensiuni, 
sînt livrate în prezent în 37 de 
țări. întreprinderea produce și o 
gamă largă de bunuri de consum 
destinate populației : aspiratoare, 
ventilatoare de masă sau de geam, 
radiatoare cu ventilator pentru 
încălzire, executate în serii anuale 
de sute de mii de bucăți.

Muncitorii, tehnicienii și ingine
rii aflați în halele de producție 
întîmpină pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito cu 
bucurie în inimi, cu multă căldu
ră. Ei raportează cu mîndrie rezul
tatele dobîndite în înfăptuirea sar
cinilor de plan, expresie grăitoare 
a entuziasmului și hotărîrii cu care 
colectivul de aici, asemeni tuturor 
oamenilor muncii, traduce neobosit 
In viață politica marxist-leninistă 
a Partidului Comunist Român. Ni
velul tehnic de dotare al noilor 
capacități de producție date în 
exploatare, liniile tehnologice cu

La întreprinderea „Industria linii*

flux continuu automatizat, con
cepute și realizate de specialiștii 
uzinei, fac o impresie plăcută oas
peților. în discuțiile dintre oaspeți 
și gazde se arată că larga acțiune 
de modernizare și diversificare a 
fabricației, extinderea acțiunii de 
autoutilare au contribuit la crește
rea spectaculoasă a volumului pro
ducției și productivității muncii, la 
ridicarea nivelului calitativ al pro
ducției, la sporirea eficienței acti
vității în general. în cincinalul 
trecut volumul producției a crescut 
cu 66 la sută, într-un ritm mediu 
anual de 11,6 la sută. în ultimii 
ani, „Electromotor" Timișoara a 
devenit principalul furnizor de 
motoare electrice cu puteri cuprin
se între 4 și 37 kW. Numai în două 
zile uzina realizează în prezent în
treaga producție valorică a anului 
1948.

Oaspeții iugoslavi se interesează 
de unele aspecte ale procesului de 
producție, de caracteristicile unor 
mașini și utilaje, de activitatea pe 
oare o desfășoară Comitetul oame
nilor muncii din această întreprin
dere.

Răspunzînd întrebărilor, gazdele 
informează despre realizările la zi 
ale întreprinderii. Oaspeților li se 
prezintă în continuare, în cadrul 
unei expoziții organizate recent, o 
parte din cele circa 125 de produse 
de bază și derivate ale uzinei. Se 
remarcă cu acest prilej spiritul 
novator al colectivului uzinei, care 
a conceput și realizat aceste pro
duse. Cu ajutorul unor machete și

grafice, se arată stadiul actual de 
dezvoltare și perspectivele ce se 
deschid acestei uzine în anii viitori.

în timpul vizitei, prin halele de 
producție, muncitorii aplaudă, sa
lută cu deosebită ospitalitate pe cei 
doi președinți. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito răs
pund prietenește urărilor de bun 
venit.

în încheierea vizitei în această 
unitate, cei doi președinți mulțu
mesc gazdelor pentru primirea fă
cută și Ie urează noi succese în 
activitatea viitoare pentru realiza
rea mărețelor sarcini ce le stau în 
față în actualul plan cincinal.

...Pe străzile orașului, în drum 
spre o altă importantă unitate in
dustrială timișoreană — întreprin
derea „Industria linii", veche cita
delă a mișcării muncitorești din 
țara noastră. De-a lungul traseu
lui, împodobit cu drapelele celor 
două țări, cetățenii salută cu bucu
rie pe tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito.

Sosirea conducătorilor de partid 
și de stat ai României și Iugosla
viei la această întreprindere prile
juiește o puternică manifestare a 
sentimentelor de prietenie pe care 
poporul nostru le nutrește față de 
popoarele Iugoslaviei.

în secția de filatură, directorul 
unității, Dumitru Vinereanu, in
formează pe cei doi președinți că 
această întreprindere s-a dezvoltat 
simțitor. Se arată că s-a construit o 
vopsitorie nouă, s-a reutilat com
plet filatura de lînă cardată și piep-

Încheierea convorbirilor oficiale 
româno-iugoslave

(Urmare din pag. I)

de secție la C.C. al P.C.R., Con
stantin Mitea, consilier la C.C. al 
P.C.R., Vasile Șandru, ambasado
rul României Ia Belgrad, și 
Gheorghe Colț, director în Minis
terul Afacerilor Externe.

Din partea iugoslavă au parti
cipat tovarășii Gemal Biedici, pre
ședintele Consiliului Executiv Fe
deral, Dragoslav Markovici, pre
ședintele Adunării R.S. Serbia, 
membru al Prezidiului R.S.F.I., 
Stane Dolanț, președintele în func
țiune al Biroului Executiv al Pre
zidiului U.C.I., Mirko Tepavaț, se
cretar federal pentru afacerile ex
terne, membru al Prezidiului 
U.C.I., Dușan Gligorievici. mem
bru al Consiliului Executiv 
Federal, președintele părții iugo-

slave în Comisia mixtă de colabo
rare economică iugoslavo-română, 
Marko Vrhoneț, șef adjunct al Ca-, 
binetului președintelui republicii, 
Iso Njegovan, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, Miloș Mi- 
lovski, consilier al președintelui re
publicii pentru afacerile externe, 
Giuro Vucolici; director la Secreta
riatul Federal pentru Afacerile Ex
terne, și Murat Agovici, consilier 
la Secretariatul Federal pentru A- 
facerile Externe.

Cea de-a doua zi a convorbirilor 
a fost consacrată discutării unor 
probleme actuale ale situației in
ternaționale. Părțile au constatat 
cu satisfacție că punctele de vedere 
ale României și Iugoslaviei sînt 
identice sau foarte apropiate în a- 
precierea evenimentelor care au loc 
în viața internațională.

Cei doi președinți au apreciat ac
țiunile menite să contribuie la con
vocarea conferinței în problemele 
securității europene, exprimîndu-și 
convingerea că trebuie impulsiona
te pregătirile în vederea acestei 
conferințe.

în cadrul convorbirilor au fost 
abordate, de asemenea, problemele 
situației din Balcani, subliniindu-se 
necesitatea întîlnirilor la diverse 
niveluri, și sub toate formele, între 
țările balcanice.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme privind întărirea unității 
și coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a for
țelor antiimperialiste.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie, cordia
litate, deplină înțelegere și încre
dere reciprocă.

tănată, iar recent a fost dată în 
funcțiune o nouă hală de producție 
pentru filatură, care a dus la creș
terea capacității acestui sector cu 
650 tone pe an. Importante lucrări 
de investiții s-au făcut și pentru 
dezvoltarea sectorului .de țesătorie, 
a cărui capacitate a crescut în ul
timul an cu circa 1 milion mp 
țesături.

Oaspeții sînt invitați să viziteze 
apoi o expoziție cu phoduse ale in
dustriei ușoare, fabricate de între
prinderile timișorene, care dețin o 
pondere însemnată în producția 
industriei ușoare naționale. Sînt 
apreciate aici varietatea confecții
lor fabricate de întreprinderea 
„1 Iunie", a țesăturilor realizate de 
Uzinele textile, pantofi purtînd 
marca fabricii „Guban", a fabricii 
de încălțăminte „Victoria", pro
dusele Fabricii de mănuși și ale 
altor întreprinderi.

Pretutindeni, prin toate secțiile 
vizitate oaspeții sînt înconjurați cu 
dragoste și căldură. Un grup de 
muncitoare se apropie de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito, le oferă flori,. le string mîi- 
nile. Oamenii își manifestă senti
mentele de profund internaționa
lism de care sînt animați, expri
mîndu-și, totodată, dragostea față 
de conducătorul încercat al parti
dului și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Se face, apoi, un popas în noul 
cartier muncitoresc „Zona tipogra
filor", unde se vizitează unități de 
desfacere a produselor alimentare 
din cadrul marelui complex comer
cial de pe bulevardul Leontin 
Sălăjan. Aici, oaspeții se interesea
ză îndeaproape de modul în care 
este organizată buna aprovizionare 
a populației, apreciind varietatea 
produselor, organizarea vînzării.

întîlnirea oaspeților cu colecti
vele de muncă din cele două mari 
întreprinderi timișorene, cu zecile 
de mii de cetățeni ai orașului, care 
au ținut să-i salute cu bucurie și 
entuziasm, a constituit o nouă și 
grăitoare manifestare a sentimen
telor de prețuire și stimă ale po
porului nostru pentru popoarele 
Iugoslaviei socialiste. Așa cum sub
linia, în toastul rostit la recepția de 
miercuri seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Ați putut constata că 
oamenii muncii din Timișoara, ca 
întregul nostru popor, știu să-și 
primească bine prietenii, doresc să 
dezvolte relații de prietenie cu ve
cinii iugoslavi, ca de altfel cu toți 
vecinii".

Aceste întîlniri directe cu oame
nii muncii din Timișoara au îmbo
gățit agenda vizitei tovarășului 
Iosip Broz Tito în țara noastră, 
încheiată cu rezultate deosebit de 
fructuoase.

Reportajul vizitei realizat de 
Ion MĂRGINEAM! 
Mircea S. IONESCU
Foto : Anghel Pasat

Petre Dumitrescu

— desigur în treacăt — ți cite ceva din munca mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor din Timișoara. 
Ați avut posibilitatea de a vedea că ceea ce v-am 
informat în legătură cu preocupările poporului nostru 
de construcție socialistă constituie o realitate. De 
aceea, cred că, din acest punct de vedere, vizita — 
deși scurtă — a fost deosebit de utilă.

In al doilea rind, am discutat un cerc foarte larg 
de probleme. In ce privește relațiile bilaterale, am 
constatat cu satisfacție că ele au înregistrat o dez
voltare foarte puternică și am ajuns la concluzia 
unanimă că există o bază trainică pentru ca ele să 
cunoască în viitorii ani un progres continuu. Este și 
natural să fie așa, deoarece sîntem vecini și întotdea
una intre popoarele noastre au fost relații de priete
nie, nu a existat nici o problemă care să întunece 
aceste relații. Nu o dată în decursul istoriei, popoa
rele noastre au luptat impreună pentru eliberarea lor 
națională și socială. Construim cu succes socialismul 
și noi și dumneavoastră ; sintem interesați să realizăm 
asemenea forme de dezvoltare a relațiilor care să asi
gure bunăstarea și fericirea ambelor noastre popoare. 
De aceea» există o bază foarte puternică pentru o largă 
cooperare in toate domeniile de activitate.

Am discutat, de asemenea, multe probleme interna
ționale — și este de înțeles aceasta pentru că, construind 
socialismul în țările noastre, dorim să avem condiții de 
pace, spre a ne putea consacra eforturile in această 
direcție. In același timp, înțelegem că nu se pot rea
liza progrese fără o largă colaborare cu toate statele — 
atît cu țările socialiste, cit și cu celelalte țări.

Sîntem interesați ca în Balcani să se realizeze o zonă 
a păcii și cooperării. Dorim ca zona Balcanilor să nu 
mai poată fi niciodată manevrată de forțele imperia
liste, ci, dimpotrivă, să devină un puternic centru al 
cooperării și păcii.

De asemenea, sîntem interesați în realizarea securi
tății în Europa. Considerăm că sînt condiții favorabile 
pentru a se ajunge la o conferință europeană, pentru 
a se -pune bazele unor relații noi pe acest continent, 
care să excludă folosirea forței sau amenințarea cu 
forța în raporturile dintre state, să asigure deplina ega
litate intre toate statele, respectul independenței și 
securității tuturor națiunilor și, totodată, să creeze con
diții pentru o largă cooperare economică, științifică și 
culturală, fără nici o îngrădire. Știm că realizarea secu
rității europene corespunde nu numai intereselor state
lor de pe acest continent, dar și cauzei cooperării și 
păcii în întreaga lume.

Nu vreau să mă mai refer la celelalte probleme pe 
care le-am discutat. în convorbirile noastre jioi am dis
cutat și despre Orientul Apropiat, despre situația din 
Indochina, despre agravarea relațiilor dintre India și 
Pakistan, precum și despre necesitatea de a se depune 
eforturi pentru încetarea războiului din Peninsula In- 
dochineză, pentru a se ajunge la pace în Orientul 
Apropiat, pentru a se rezolva toate problemele liti
gioase pe calea tratativelor, în interesul păcii în lume.

Ne-am preocupat, totodată, de avîntul luptei de eli
berare națională, de sprijinirea popoarelor care luptă 
pentru dreptul de a trăi libere și de a-și dezvolta pa
tria lor, așa cum o doresc. De asemenea, ne-am preo
cupat de dezvoltarea relațiilor între partidele noastre, 
de întărirea colaborării cu partidele comuniste și mun
citorești, cu toate forțele revoluționare, de eliberare 
națională, antiimperialiste. Fiind comuniști, sîntem 
interesați în întărirea mișcării revoluționare, a forțelor 
antiimperialiste, pentru ca ele să joace un rol tot mai 
important în dezvoltarea omenirii pe calea păcii și 
progresului.

Consider că tot ceea ce noi am discutat corespunde 
pe deplin intereselor partidelor și popoarelor noastre, 
intereselor tuturor țărilor socialiste, mișcării comu
niste și revoluționare și izvorăște din dorința sinceră 
de a face totul pentru triumful ideilor socialismului, 
păcii și cooperării internaționale. De aceea, noi dăm 
o apreciere deosebită rezultatelor vizitei și convorbi
rilor — care sînt, de altfel, o continuare a celorlalte 
întîlniri și convorbiri pe care le-am avut — și doresc 
să exprim convingerea că ele vor fi urmate de noi 
asemenea întîlniri, de adîncirea în continuare a co
laborării și cooperării între partidele și popoarele 
noastre.

Doresc să ridic acest pahar pentru înflorirea con
tinuă a relațiilor româno-iugoslave și să urez popoa
relor Iugoslaviei succese tot mai mari în construcția 
socialismului. Urez tovarășului Tito, tovarășului Bie
dici și celorlalți tovarăși un călduros drum bun și îmi 
exprim speranța că vor duce cu ei cele mai bune 
sentimente din partea poporului și partidului nostru ; 
le doresc multă sănătate și succes în activitatea lor !

în sănătatea dumneavoastră !

lația acestui oraș nu s-a înșelat în dorințele și speran
țele sale, pentru că noi am lucrat în spiritul lor ; am 
în vedere, în primul rind, dezvoltarea în continuare 
a relațiilor noastre de colaborare multilaterală. Pe de 
altă parte, populația acestui oraș știe că noi nu ne-am 
intilnit pentru a discuta numai despre relațiile noas
tre bilaterale, ci că am fost interesați să discutăm și 
despre relațiile internaționale și, desigur, și despre 
acele relații internaționale care nu sînt bune. Dorința 
popoarelor noastre ne obligă deci să acționăm și mai 
mult, să depunem și mai multe eforturi, să fim și mal 
prezenți pentru calmarea acelor situații care pot ame
nința omenirea.

Sînt total de acord cu cele spuse de tovarășul 
Ceaușescu, in toastul rostit aici, de aceea nu aș dori 
să intru în detalii. Aș dori să subliniez doar cîteva 
probleme, în primul rind aceea a situației din această 
zonă a Balcanilor. Nu aș putea spune că este vorba 
de o zonă nevralgică. Ar trebui să acționăm mai mult, 
să facem în așa fel incit situația din Balcani să aibă 
influențe pozitive și asupra situației mai largi, inter
naționale. Un Balcan ferm, realizat în acest sens, poate 
să constituie o importantă contribuție Ia înfăptuirea 
dorinței noastre mai largi — și anume la asigurarea 
securității europene și a păcii în lume. Timpul cînd 
Balcanii erau considerați un „butoi de pulbere" a tre
cut, este un timp depășit de noi. De aceea. Balcanii 
trebuie să contribuie, prin reglementarea lucrurilor din 
această zonă, la evoluția într-un mod pozitiv a situației 
din întreaga lume.

în măsura in care mai există încă unele elemente 
care mai apar în distonanță, noi putem, prin eforturi, 
să le rezolvăm cu ușurință. Aceasta este dorința noas
tră, acesta este lucrul pe care ni-1 cer popoarele noas
tre. Și această tendință a popoarelor noastre o vom 
înfăptui ! Așa cum a spus tovarășul Ceaușescu, în lume 
există încă multe probleme care-și caută soluționarea. 
Prin eforturi neîntrerupte însă — ale popoarelor mici 
și mijlocii, ale popoarelor mari, fiindcă și popoarele 
țărilor mari nu urmăresc altceva decît ceea ce urmă
rim și noi, soluționarea acestora — vom ajunge la 
aceste scopuri pe care le urmărim, scopuri dorite de 
toate popoarele, indiferent de mărimea lor. Popoare 
mici sau mijlocii sau popoare mari au scopul de a 
trăi în egalitate, fără amestec din afară, de a-și regle
menta fiecare problemele sale așa cum dorește. Evi
dent că răspunderea cea mai mare apasă asupra ma
rilor puteri. Dacă privim în urmă cu trei ani putem 
constata, de pildă, ce salt mare și pozitiv s-a realizat 
în acești ani în ce privește evoluția situației din lume. 
Această evoluție pozitivă nu s-a născut de la sine, ea 
a venit în urma unor eforturi neîntrerupte, a tinor 
acțiuni continue, pozitive, care au influențat și asupra 
marilor puteri.

Evident că aceasta s-a realizat în cea maî mare 
măsură prin intermediul Națiunilor Unite. Am obținut 
anul acesta un lucru deosebit de pozitiv în direcția 
transformării Națiunilor Unite într-o organizație uni
versală. Intrarea Chinei în Națiunile Unite reprezintă 
un succes deosebit de însemnat în ce privește univer
salizarea organizației ; deci și structura internațională 
s-a schimbat ; forțele progresiste se evidențiază tot 
mai mult.

în aceste zile ale vizitei noastre în România am 
avut, într-adevăr, un program plin ; am discutat foarte 
mult, am.avut în schimb și puține clipe libere pen
tru a vizita două fabrici, împreună cu tovarășul 
Ceaușescu, pentru a stabili contacte cu muncitorii de 
aici, cărora — ca și clasei muncitoare din întreaga 
Românie — le doresc succes deplin în îndeplinirea 
programului pe care îl au de realizat. Ne-am înțeles 
ca între țările noastre colaborarea să se extindă și 
mai mult. Să colaborăm maî mult, nu numai în ce 
privește relațiile noastre bilaterale, ci și în ce pri
vește situația internațională. Cred că ne întoarcem 
din această țară vecină, prietenă, cu rezultate bune. 
Vom avea ce spune popoarelor noastre, cărora le vom 
transmite simpatia de care ne-am bucurat din partea 
poporului dv. în acest oraș ; vom fi interpreții fideli, 
la noi, ai acestei simpatii a orașului dv., transmițîn- 
du-le popoarelor noastre că au în poporul român un 
prieten foarte bun și că perspectiva noastră este foarte 
pozitivă. Va trebui să facem totul pentru a asigura 
construirea noii orinduiri sociale în țările noastre.

A sosit timpul să încheiem totuși vizita noastră în 
această foarte ospitalieră țară, să ne luăm rămas bun 
de Ia dumneavoastră, dragi tovarăși.

Ridic paharul în sănătatea dv., tovarășe Ceaușescu 
șl tovarășe Maurer, în sănătatea tuturor ! Pentru 
prosperitatea României ! Pentru relațiile de priete
nie dintre țările noastre 1

La expoziția de la uzina „Electromotor*



PAGINA 4 SClNTEIA — joi 25 noiembrie 1971

MISIUNEA MILITANTA LA MEDIAȘ

A CRITICII DE ARTĂ
Dezvelirea bustului

lui Stephan Ludwig Roth

GEORGE VRACA
artistul de neuitat

La prima vedere, Judecata de va
loare critică este aproape tot atît de 
veche cît opera de artă, ea fiind im
plicată în reacția, fie pozitivă, fie 
negativă, a primului om care s-a 
aflat, ca spectator, în fața primei 
opere plăsmuite de omul-artlst. Și 
totuși, chiar dacă această relație a- 
pare ca firească, nu este greu să 
constatăm că intre istoria artei, ca 
înlănțuire de realizări, de fenomene 
și de atitudini, pe de o parte, și is
toria criticii, în latura coerentă a 
acestei îndeletniciri, pe de altă parte, 
există un profund și larg decalaj, 
dovadă peremptorie că legătura din
tre cele două domenii a fost mult 
mai slabă decît, îndeobște, se crede.

Fără să ne propunem, tn cele ce 
urmează, o dezbatere de detaliu, do
rim să atragem atenția că, pînă in 
secolul trecut, critica de artă a fost 
o îndeletnicire practicată sporadic, 
de anume filozofi sau amatori re
crutați fie din rindul artiștilor, fie 
din rindul privilegiaților societății, 
comanditari și posesori de opere de 
artă. Chiar și în cazul implicării 
unor mari personalități artistice, ca 
Leonardo da Vinci, ca Michelangelo 
sau Dtirer, discuțiile despre artă nu 
depășeau decit arareori limitele im- 
presiunilor formale, judecățile de 
valoare avind ca principal temei per
fecționarea expresiei ; relațiile so
ciale ale operei de artă fiind în mod 
curent .Ignorate.

Dacă, în secolul al XVIII-lea, gîn- 
dltori ca Gianbattlsta Vico, Diderot, 
Kant șl, mai apoi, Hegel au încercat 
să așeze judecata critică pe o bază 
teoretică stabilă, nu-i mai puțin a- 
devărat că nici unul dintre ei, nici 
alții, nu au simțit necesitatea unei 
motivări sociale a criticii, înțeleasă 
ca îndeletnicire de sine stătătoare. 
Abia în secolul trecut, în condițiile 
acelui complex proces istoric care 
• netezit calea apariției și cristali
zării filozofiei materialismului dia
lectic, înregistrăm tot mai frecventa 
motivări sociale ale fenomenului ar
tistic, evaluările critice dobîndind 
treptat o continuitate de program, 
criteriul perfecțiunii formale fiind 
seoondat sau chiar subordonat unui 
alt criteriu, acela al destinației so
ciale. Se poate, așadar, afirma că a- 
devărata conștiință critică s-a format 
în directă? conexiune cu creșterea 
tonusului revoluționar, primele e- 
xemple de ascuțită analiză a opere
lor de artă fiind oferite de exponenți 
ai frontului progresist, fie că ei se 
numeau Belinski sau Baudelaire, 
Marx sau Engels. Chiar dacă nu s-a 
ocupat în mod special de problemele 
istoriei de artă, Lenin a ținut 
sublinieze importanța teoretică 
practică a aoestui domeniu de 
tivitate, sprijinind și îndrumând 
consecvență dezvoltarea sa.

Vorbind despre tradițiile criticii 
<3e artă, vom observa că în țara 
noastră această îndeletnicire s-a 
constituit în ambianța revoluționară 
de la 1848 și că, o dată cu ideea că 
arta trebuie să slujească societatea, 
» apărut și s-a nuanțat ideea de pro
gram critic. Mihail Kogălnioeanu, in 
prefața „Letopisețelor", demonstrea
ză întrucit seva oricărei arte este 
creația populară, intrucît caracterul 
popular este acela care determină 
specificul național, punând la adă
post arta proprie de aservire către 
artele străine. încă și mai dar, Go- 
lescu Arăpilă reclamă o artă pentru, 
popor, cu caracter educativ, capa
bilă de a exalta marile idei națio
nale și de a transmite vibrațiile su
fletului națiunii.

în continuarea gindirii revoluțio
nare de la ’48, critica de artă româ
nească s-a îmbogățit cu contribuțiile 
unor mari scriitori și artiști, ca 
Barbu Ștefănescu Delavrancea, Apcar 
Baltazar, Nicolae Tonitza, Francisc 
Șirato, dobândind, încă din prima 
jumătate a acestui secol, o persona
litate robustă, un program generos 
și original.

In mod cu totul deosebit trebuie 
subliniat faptul că, în tot ceea ce a 
avut mai bun și mai reprezentativ, 
critica de artă românească se ca
racterizează prin cîteva idei funda
mentale, transmise și îmbogățite din 
generație in generație : criticul de 
artă este un mediator între operă și 
public, el trebuie să-1 ajute pe ar
tist în faza de creație, apropiindu-1 
de marile probleme ale societății, în 
același timp, el trebuie să familiari
zeze publicul cu problemele specifi
ce ale expresiei artistice. Prin în
treaga sa activitate, criticul de artă 
trebuie să participe la clarificarea 
fenomenelor artistice, la definirea 
locului operelor și artiștilor în con
textul epocii lor.

Recapitulând, fie șl sumar, istoria 
criticii de artă în general și în spe
cial istoria criticii de artă din Româ
nia, avem îndestulătoare argumente 
pentru a considera această disciplină 
a fi prin excelență caracteristică 
vremurilor moderne, cînd democra
tizarea culturii și artei s-a impus 
ca fenomen definitoriu și ireversibil. 
Prin însăși rațiunea sa de a fi, deci, 
critica de artă se adresează nu în 
primul rînd inițiaților, ci publicului 
larg, poporului căruia îi este desti
nată și opera de artă.

In această perspectivă apare cu 
atît mai firesc programul pe care 
l-a trasat criticilor de artă secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul plenarei din 3—5 noiem
brie 1971. Subliniind ideea că . „arta 
trebuie să fie închinată maselor largi 
populare", expunerea-program atrage, 
de asemenea, atenția asupra necesită
ții clarificării noțiunilor, tocmai pen-

tru a m evita interpretările eronate 
din trecut, interpretări care nu o 
dată au impietat asupra dezvoltării 
armonioase a artelor din țara noas
tră.

Așa cum am încercat să de
monstrăm prin cele arătate mal sus, 
nu este vorba despre o misiune tran
zitorie, conjuncturală, dimpotrivă : 
tn spiritul- tradițiilor militante ale 
criticii de artă din țara noastră, cri
ticii de azi sînt chemați să participe, 
cu competență și devotament, la de- 
săvirșirea fenomenului artistic a că
rui singură, înaltă și nobilă menire, 
este slujirea societății, cauzei pro
gresului și demnității umane.

Programul, pe care recenta plena
ră a P.C.R. l-a așezat in fața criti
cilor de artă, este o încununare a 
tradițiilor militante și, în același 
timp, o generoasă deschidere de ori
zont pentru activitatea viitoare. Des
cifrăm în substanța de glndlre a 
acestui program amintirea lui Ko- 
gălniceanu, Bolliac, Aman, Dela- 
vrancea, Iorga, Tonitza, a tuturor a- 
celora care au militat în scris pen
tru o artă națională, Izvorltă din su
fletul poporului și pusă In slujba 
acestuia.

„Fiind unul din cele mal frumoase 
și mai eterne bunuri sufletești ale 
unui norod, arta se cuvine să fie 
împărtășită norodului" — a scris, cu 
o jumătate de secol în urmă, Nicolae 
Tonitza, exprlmlnd un adevăr valabil 
deopotrivă pentru artiști și pentru 
critici și care astăzi capătă o nouă 
strălucire.

încercată în anii revoluției, voca
ția militantă a criticii de artă ars

puncte de vedere

!.

să
Și ac- 

Cll

acum un cadru ca niciodată stimula
tor și prielnic de afirmare ; a fi con
secvenți cu această vocație a profe
siunii noastre este, astăzi, mai mult 
decit o datorie.

în fond, care sînt implicațiile și în
datoririle ce decurg din calitatea de 
critic de artă in societatea contem
porană, cînd opțiunile politice se 
refuză echivocului și cînd fiecare ju- • 
decată de valoare critică se traduce 
în cercuri tot mai largi, cu evidente 
urmări pe planul creației șl al recep- 

’ției sociale ?
încercînd să răspundem la această 

întrebare, nu este vorba de a stabili 
un „cod" al bunului critic, ci de a 
sublinia numai cîteva dintre nume
roasele îndatoriri, toate de urgență, 
cu care se confruntă in activitatea de 
fiecare zi profesionistul acestui atît 
de nobil, dar și dificil domeniu.

Una dintre primele îndatoriri, pri
vește, cred, netezirea și fundamen
tarea teoretică a activității artistice, 
precizarea, în funcție de necesitățile 
sociale, a problemelor de creație. 
Fără ca aceasta să însemne o dero
gare de la demnitatea profesională, 
ba chiar dimpotrivă, criticul trebuie 
să se convingă că el este un colabo
rator al artistului, pe care îl ajută 
să-și lărgească informația, pe care îl 
stimulează in realizarea unor lucrări 
generoase ca program, pretențioase 
ca realizare. Prin întreaga sa acti
vitate, criticul este implicat atit în 
succesele cit și în eșecurile creatoru
lui și din conștiința acestei răspun
deri decurge cu necesitate o partici
pare activă la lupta împotriva con
fuziilor, împotriva nonvalorilor, 
decurge o atitudine de promovare 
curajoasă a tuturor acelor realizări 
artistice care servesc societatea și 
idealurile sale estetice.

Evident, nu este ușor în epoca 
noastră, cînd, o dată cu diversificarea 
producției industriale, o dată cu „ex
plozia" urbanistică, arta are a răs
punde unor probleme noi, fără echi
valent în trecut ; nu este ușor să se 
delimiteze programele și modalitățile 
de abordare a formelor specifice de 
creație. Aceasta nu diminuează în
datorirea criticii de artă de a contri
bui la precizarea noilor funcțiuni, de 
a sublinia obligațiile sociale ale cr.ea- 
ției artistice. Astfel, ținînd seama de 
forța de impresionare, de convingere 
de care a dispus arta dintotdeauna, 
critica de artă trebuie să combată 
acea convingere, răspîndită în medii
le occidentale, că în epoca noastră 
trebuie abandonată ideea că arta poa
te fi un instrument de educație, de 
cultivare a înaltelor sentimente so
ciale. Amenințînd să arunce arta pe 
toboganul tuturor arbitrariilor, o ase
menea concepție, cu vădit caracter 
antisocial, nu este, în nici un caz, 
compatibilă cu societatea noastră so
cialistă, nu este compatibilă cu însăși 
ideea de umanism, în absența căreia 
arta se asfixiază, iar condiția noas
tră umană este trădată.

Așadar, criticilor le revine misiu
nea de a demonstra, deși la prima 
vedere pare inutil, întrucît epoca 
noastră nu poate să renunțe la opere 
bogate în idei, capabile să exalte sen
timentul istoriei, să cultive dragostea 
de adevăr și frumos, să întrețină 
sentimentul patriotic, să întărească 
încrederea in cauza progresului. Ple
doaria pentru acest gen de opere nu 
este în nici un caz exclusivistă, pen
tru că nu vom pierde din vedere 
rolul artelor decorative și aplicate, 
importanța pe care o are în zilele 
contemporaneității sinteza artelor în 
noul cadru arhitectonic și urbanistic, 
de asemenea, prezența artelor în 
chiar inima producției industriale.

Dar, cunosdnd forța artelor de a In
terveni, prin intermediul multiplică
rilor de masă, în remodelarea vieții 
cotidiene, este necesar ca critica de 
artă să contribuie, cu competență și 
răspundere, la evitarea fenomenului 
de imixtiune : să nu se mai confun
de, așa cum s-a lntîmplat, o operă 
de artă decorativă, chiar atunci cînd 
este realizată cu mijloacele tradi
ționale ale artelor de șevalet, cu o 
lucrare programatică, cerută pentru a 
satisface nevoi de altă categorie. Nu
mai printr-o hotărâtă acțiune de cla
rificare a problemelor specifice, se 
va asigura fiecărui domeniu de crea
ție artistică, de la pictura de șevalet 
pînă la ceramica monumentală, de la 
sculptura statuară pînă la grafica pu
blicitară, de la tapiserie pînă ,1a po
doabele de toate categoriile, de la 
design pînă la vitraliu — și enume
rarea nu se epuizează aid — o dez
voltare armonioasă.

In același timp, critica de artă tre
buie să opereze o atentă selecție de 
valori, evitind să promoveze expe
riențe neverificate, a căror utilitate 
«octală este greu demonstrabilă. Fe
tișizarea originalității a constituit în 
ultimele decenii o frînă în activitatea 
artistică, un nedorit rol negativ fiind 
jucat de critica de artă. Este, fără 
îndoială, una dintre menirile majore 
ale criticii mînuirea luminilor consa
crării, menire care obligă și care im
pune un profund simț al valorilor In 
perspectivă istorică, cu directă inser
ție in viața socială Imediată, cu exi
gențele ei legitime.

Pentru că, în ultimă instanță, pia
tra de încercare a oricărei activități 
critice este tocmai valorificarea crea
ției artistice la nivelul întregii socie
tăți. In acest sens, criticul este un 
mesager al operei de artă, un susți
nător și un intermediar, căruia 1 se 
oere nu doar competență, ci și dă
ruire. Adresindu-se marelui public, 
criticul nu trebuie să uite nici un mo
ment că aceste este adevăratul bene
ficiar al operei de artă, că pentru 
integrarea valorilor în' conștiința so
cială nici un efort nu este prea mare, 
funcția educativă a criticii de artă 
fiind cel puțin tot atît de importantă 
ca și aceea de stimulare a creației.

Nu vom uita însă că, în cadrul 
raportului artist-public sînt de rezol
vat și anume probleme mai gingașe, 
care pot fi formulate ca deziderate, 
dar care reclamă, pentru a fi rezol
vate, o profundă și nuanțată cunoaș
tere a vieții, o neabătută perseveren
ță. Una dintre aceste probleme-țin- 
tă, care solicită în mod special pe 
criticul de artă, este creația specifică, 
reprezentativă pentru poporul nostru.

„E azi o axiomă curentă faptul 
că arta unul popor intră în domeniul 
public internațional, ca element cul
tural, atunci cînd izbutește să-și a- 
firme caracterul el propriu. Și e na
tural să fie astfel căci arta, pretu
tindeni, în manifestările ei su
perioare, reflectează aspectele ca
racteristice ale timpului și poporului 
pe solul căruia s-a născut". Francisc 
Șirato, căruia îl aparține citatul de 

, mai sus, nu a încetat niciodată să 
. susțină acest mare adevăr, pe care, 
' din nefericire confuziile artistice din 

epoca noastră au încercat să-1 mine
ze. Mai ales acum, cînd cristalizările 
spirituale sînt atît de necesare pe 
planul întregii umanități, afirmarea 
unei generoase personalități naționale 
in artă, o personalitate hrănită de 
idealurile socialismului, multivalent 
deschisă spre comunicările cu toate 
popoarele constituie un ideal de la 
care artiștii noștri nu se pot abate 
decît cu riscul confuziilor și epigo- 
nismului.

Cu aceasta, încă nu se poate spune 
că au fost epuizate și dezbătute pînă 
la capăt problemele și îndatoririle cu 
care este confruntată critica de artă 
din țara noastră. In fapt, rîndurile 
de față și-au propus să ofere un 
punct de plecare pentru o discuție 
statornic aprofundată, menită să 
contribuie la acele precizări de gîn
dire, la acele limpeziri de atmosferă 
de care arta are o vitală nevoie.

Dincolo de toate acestea, nimic nu 
este în măsură să înlocuiască eficien
ța unei munci fără preget pusă în 
slujba artei, căci numai în convin
gerea că actul critic trebuie' să ser
vească creației și publicului stă toată 
puterea îndeletnicirii noastre.

SIBIU (Corespondentul „Sdnteli", 
Nicolae Brujan). — In cadrul mani
festărilor prilejuite de sărbătorirea 
a 175 de ani de la nașterea luptăto
rului revoluționar Stephan Ludwig 
Roth, la liceul din Mediaș, care-i 
poartă numele, a avut loc ieri festi-

vitatea dezvelirii unui bust, operă a 
sculptorului Kurt Handel.

Tot pe clădirea liceului din Me
diaș a fost dezvelită o placă memo- 
rială în semn de omagiu adus pro
fesorului Stephan Ludwig Roth, care 
a predat în această școală între anii 
1821—1834.

în memoria lui Axente Sever
Tot la Mediaș, a avut loc miercuri 

solemnitatea dezvelirii bustului lui 
Axente Sever, așezat In fata Liceu
lui nr. 2 din localitate, care din aceas-

tă si poartă numele marelui revolu
ționar de la 1848, născut pe aceste me
leaguri, și de la nașterea căruia s-au 
Împlinit 150 de ani.

< »
Probleme de electromagnetism și contribuții originale 

la dezvoltarea bazelor electrotehnicii modeme"
ir

Aula Academiei Republicii Socia
liste România a găzduit, miercuri di
mineața, o sesiune de comunicări 
științifice cu tema „Probleme de 
electromagnetism și contribuții origi
nale la dezvoltarea bazelor electro
tehnicii moderne".

Organizată de Secția de științe 
tehnice a Academiei, reuniunea, la 
care au participat academicieni, ca
dre didactice universitare, cercetători, 
ingineri, a prilejuit o amplă dezba-

tere a unor aspecte actuale ale ear- 
cetăril In domeniul electrotehnicii.

Au fost prezentate, totodată, rezul
tatele unor studii efectuate în acest 
domeniu, oare urmează să fie folosite 
la proiectarea și construcția marilor 
generatoare electrice, aflate In curs 
de asimilare în țara noastră, Ia prelu
crarea materialelor prin forțe mag
netice, precum șl în 
toarelor de încercare 
relor de mare putere.

cadrul labora- 
a întrerupâtoa-

. (Agerpres)

Lucrările simpozionului internațional cu tema:

„Asistența medico-chirurgicală de urgență

Vasile DRĂGUȚ

PROGRAMUL I
17,30 Deschiderea emisiunii. Emi

siune în limba maghiară. Din 
cuprins : • Programul adop
tat de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie, ideal
comunist de gîndire șl acțiu
ne o Cincinalul în imagini. 
Reportaje filmate a Io iure
șul dezvoltării Industriale a 
Județului Covasna — repor
taj de Tothfalusl Bela 0 Mu
zică ușoară.
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Timp șl anotimp în agricul
tură.
Pentru sănătatea dv. „Ce, 
cum, cit și cînd mîncăm ?". 
Invitatul emisiunii : dr. Dan 
Sdrobici.
1001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Cincinalul în acțiune.
„Eroul de la sfera 79" — re
portaj de George Pietraru și . 
Mihai Crîșmaru.

20,25 Avanpremieră.

13,30

18,50

19,10

20.30 Pagini de umor : Mari comici 
ai ecranului. Pelicule cele
bre cu : Charlie Chaplin, 
Fatty Arbuckle, Buster Kea
ton, D. Pollard, S. Howard.

■ 21,30 Interpretul săptămînll : Be- 
none Sinulescu.

21,45 Cadran internațional • Co
mentarii, documentare, repor
taje din actualitatea interna
țională. « Aparențe șl reali
tăți în lumea capitalului.

22.30 Luminile rampei. Arii din 
opere cu Ellsabeta Carțiș, 
Nicolae Florei de la Opera 
Română din București, Ion 
Budoiu de la Opera Română 
din Cluj șl Vasile Pop de la 
Teatrul muzical din Galați. 
Realizator Marlantl Banu.

22,50 Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL n

20,00 Concert simfonic. Interpre
tează Orchestra simfonică a 
Radioteleviziunil dirijată de 
Emanuel Elenescu și Ioslf 
Conta.
o In pauză : Viața economică 
a Capitalei.

,00 Buletin de știri.
,05 Film serial : „Patru tanchiștl 

și un cîine" (II). Producție a 
Televiziunii poloneze.

î2,(
22,1

Miercuri dimineață au început în 
Capitală lucrările Simpozionului in
ternațional cu tema „Asistența medl- 
co-chirurgicală de urgență", organizat 
de Ministerul Sănătății.

Participă academicieni, cadre didac
tice din Capitală și din provincie, 
medici de diferite specialități, precum 
și personalități medicale din 
țări europene și asiatice.

Participanțli au fost 
Eugen Mareș, adjunct al ministrului 
sănătății, prof. dr. Valerian Popescu, 
președintele Uniunii Societăților de 
Științe Medicale, de prof. dr. Otto

unele

salutat! de

Mayrhoffer, secretarul Federației 
Mondiale a Societăților de anestezie 
și reanimare, precum și de conducă
tori ai delegațiilor străine.

în cele trei zile, cit vor dura lucră
rile științifice, va fi abordată o tema
tică variată privind traumatismele 
toracice, șocul toxlco-septlc, intoxica
țiile acute. De asemenea, va fi orga
nizată o masă rotundă, în cadrul că
reia se vor dezbate probleme legate 
de organizarea medicală în acest do
meniu.

(Agerprea)

A APĂRUT

LUPTA DE CLASĂ
nr. 11/1971

Editorial : Rolul activ, dina
mizator al conștiinței socialis
te, al muncii ideologice.

Sumarul continuă cu artico
lele semnate de TEODOR 
BRATEȘ : „Socialul „în" și 
„dincolo" de economie", și 
ȘTEFAN MILCU : „Responsa
bilitatea socială a oamenilor de 
știință" ; consemnăm, de ase
menea, „Corelația dintre știință 
și ideologie" de CĂLINA MARE, 
„Sensul literaturii angajate" 
6ub semnătura lui MIHAI BE- 
NIUC, precum și „Reflecții a- 
supra relațiilor umane în so
cialism" de MIHAI CARAN- 
FIL și articolul lui STELIAN 
DINESCU — „Zootehnia' — nu 
„cenușăreasă", ci ramură im
portantă a agriculturii".

La rubrica „Educarea comu
nistă a tinerei generații" sem
nalăm intervențiile lui MIHAI 
IORDĂNESCU : „însemnăta
tea instructiv-educativă a prac
ticii" ; „Caracterul militant al 
predării științelor sociale" de 
SILVIU CERCEA, precum și 
articolele „Cîteva considerații 
asupra rolului economiei po-

elevilor" 
POPESCU 
Înaltă a 

CIU-

litice In educarea 
semnat de EUGEN 
și ,.O eficiență mai 
predării" de EMILIA 
RARU.

In continuare, sub titlul „Va
lorificarea critică a operei Iul 
Octavian Goga", revista publi
că „Evoluția receptării poeziei 
lui Octavian Goga" semnat de 
MIRCEA ZACIU, „Permanențe 
etice in poezia lui Octavian 
Goga" de VALERIU RĂPEA- 
NU, precum și articolul lui 
ARON PETRIC, intitulat „Oc
tavian Goga — gînditor și om 
politic".

In cadrul 
MIRCEA 
„Politica
Român de dezvoltare 
pe baze moderne, a forțelor de 
producție".

Sumarul se încheie cu rubri
ca „Documentar" cuprinzînd 
articolul semnat de NICOLAE 
IORDACHE șl ROMULUS 
NEAGU : „România și Organi
zația Națiunilor Unite", precum 
și „Faptul economic și semni
ficația sa".

„Consultațiilor",
BULGARU publică 

Partidului Comunist 
intensă,

Mă gîndesc cu cit drag ar fi fost 
sărbătorit astăzi George Vraca, dacă 
ar mai fi printre noi. Ar fi împlinit 
75 de ani.

Puțini actori au avut atîția admi
ratori cîți a avut el. Și pe bună 
dreptate : pentru că Vraca era înzes
trat nu numai cu o înfățișare fizică 
seducătoare și cu un timbru vocal 
grav, tulburător, dar mai cu seamă 
cu unul dintre acele rare talente, 
care permit marilor artiști să triumfe 
în toate genurile, de la eroul teatru
lui antic și clasic la personajele tea
trului modern, contemporan.

Am fost prieten cu Vraca de cînd 
abia trecusem pragul adolescenței. 
In timpul primului război mondial, 
ne-am intîlnit, camarazi, la Școala de 
ofițeri de rezervă din Botoșani, de 
unde am fost repartizați împreună la 
regimentul 2 grăniceri. Zilele de front 
le-am trăit împreună. în ziua de 31 
iulie 1917, într-o luptă grea la Cașin, 
zi în care regimentul nostru a pier
dut trei sferturi din efectiv, soldați 
și ofițeri, am fost răniți amîndoi. 
Ne-am întilnit în același tren sani
tar care ne transporta spre interiorul 
țării. Ne-am vin
decat rănile în a- 
celași timp și 
ne-am Întors îm
preună la regi
ment. In tim
pul convalescen
ței, Vraca mi-a 
mărturisit — mie, 
omului de teatru
— că are de gînd 
să se facă actor. Eu l-am sfătuit să 
renunțe la ideea asta. E o meserie 
dificilă, cu mulți chemați, puțini 
aleși. Cum mi-aș fi putut închipui ce 
comoară teatrală zăcea în el ?

Asta a fost prima mea relație pro
fesională cu cel care era sortit să 
ajungă unul dintre cei mai străluciți 
actori ai țării — și a cărui carieră 
urma să se desfășoare în bună parte 
în teatrul condus de mine... Debu
tul lui George Vraca pe scena Tea
trului Național, în 1922, a provocat 
un entuziasm unanim, a fost eveni
mentul stagiunii. Apariția lui în le
gendarul peșcar din Beoția, din piesa 
lui Morsei’i, a impresionat prin fru
musețea noului actor, care-și însu
flețea eroul cu toată îndrăzneala pe 
care i-o atribuie mitologia și cu far
mecul personal al unei tinereți cu
ceritoare. A fost o seară de aclamații 
fără sfîrșjt. Se părea că publicul 
salută, prin Vraca, ivirea după război 
a unei noi generații de actori, care 
venea să continue pe aceea ajunsă 
la maturitate in 1916.

Curlnd după acest mare succes, 
Naționalul încredințează lui Vraca un 
ral de o răspundere excepțională. 
Trebuie să subliniez aici o trăsătură 
rară a firii lui George Vraca : sau 
avea in adevăr un curaj orb — sau 
putea atît de bine să se stăpînească, 
încît nu-i simțeai niciodată șovăiala, 
emoția, tracul, in fața unul pas ho
tărâtor al carierei lui. O intuiție de o 
uimitoare precizie îl ducea direct 
acolo unde trebuia, făcîndu-1 să nu 
se înfricoșeze în fața obstacolelor ce 
trebuiau învinse. Așa s-a lntîmplat 
cu această nouă biruință a lui, care 
depășea pe prima prin complexita
tea ralului ce avea de înfruntat : 
„Faust bătrin" și apoi „Faust tinăr". 
Toată lumea era de acord că in 
Faustul întinerit Vraca va fi admi
rabil, dar toți se întrebau cum se 
va descurca, la vîrsta lui, cu celălalt 
Faust, „închinat magiei", pierdut 
printre tohiuri îngălbenite de astro
logie, printre cranii și retorte, invo
când „duhul" care-i va reda forța să 
se avinte din nou în viață... Ei bine, 
dacă s-a recunoscut că Vraca a stîr-‘* 
nit entuziasmul în Glauco prin vi
goarea tinereții lui, apărînd în „Faust 
bătrin" el a căpătat consacrarea de
finitivă — și nu împlinise .27 de ani !
— a unui actor de compoziție, care, 
de aici înainte, putea fi învestit cu 
interpretarea oricărui rol.

De pe treapta la care ajunsese — 
ce teatru n-ar fi dorit să-i scrie nu
mele pe afiș ! — Teatrul Popular l-a 
invitat să joace în reprezentație pen
tru debutul unui nou dramaturg. îm
preună cu altă forță repede consa
crată din aceeași generație — George 
Calboreanu — Vraca a contribuit, in 
1925, la succesul piesei „Maestrul" 
de Mircea Ștefănescu. Iubitor sincer 
al dramaturgiei originale, peste 
cîțiva ani, Vraca a îmbrățișat cu 
multă simpatie rolul lui Ștefan Va- 
leriu din „Jocul de-a vacanța". Cu 
alte cuvinte lui și lui Leni Caler 
le-am încredințat, la Teatrul Comedia, 
sarcina de a susține debutul unui alt 
scriitor de teatru, Mihail Sebastian.

EVOCARE
de Sică Alexandrescu

Tot la Teatrul Comedia, Vraca a 
jucat în piesa lui Tudor Mușatescu, 
„Visul unei nopți de iarnă". Nu mai 
era vorba de un debut scriitoricesc, 
dar prin contribuția marelui actor, 
comedia a căpătat o deosebită stră
lucire.

Multe roluri de primă importanță 
a jucat Vraca, dar, foarte firesc, evo
carea lor nu încape în limitele reduse 
ale unui articol. Au fost însă mo
mente pe care publicul le-a reținut 
in chip excepțional, ca acela, de pil
dă, cînd l-am distribuit, împreună cu 
Toni Bulandra, în aceeași piesă, 
„Frații Karamazov". Cei doi artiști, 
idolatrizați de spectatori, nu se întâl
niseră încă pe scenă. Lucrul s-a mai 
repetat în „Azilul de noapte", unde 
îi dădusem lui Vraca rolul lui Vasca 
Pepel iar lui Toni pe cel al Baro
nului.

Să ne mai amintim de harul cu 
care a insuflat el viață, ca un ade
vărat creator de artă, plină de sim
țul realității, atîtor personaje cu 
caractere atit de variate, incit nu-ț.i 
vine să crezi că ele au putut trăi în 
pielea aceluiași actor.

Și totuși, așa a 
fost. Cu aceeași 
putere de convin
gere Vraca ne-a 
dat cele mai vii 
portrete ale chi
nuitului Raskolni
kov, din „Crimă 
și pedeapsă" ală
turi de seninăta
tea îndurerată n. 
„Sfinta Ioana" de

■-1

J

*
*
*
**

Genul operei, în ciuda 
celor ce-i prevestiseră de
finitivă stingere d!n cons
telația artelor modeme, nu 
numai că supraviețuieș
te, dar își descoperă de 
cîteva decenii virtuali
tăți și mijloace noi, fas
cinante.

Opera continuă să ră- 
mînă un spectacol mu
zical de mare populari
tate. Atita vreme cit vom 
iubi muzica, vocea umană 
și năzuința dramatică a 
spiritului către cunoaș
tere, atita vreme cit vom 
iubi omul — care vi
brează, iubește, se bucu
ră, suferă, luptă și în
vinge — avem toate mo- 
tivele să credem că o- 
pera, spectacol complex 
cu ,0 mare forță de sin
teză. a gindirii și sensi
bilității, nu va înceta să 
trăiască, să intereseze și 
să pasioneze.

Compozitorii noștri 
ne-au oferit în ultimii 
ani citeva argumente 
pledind pentru viabilita
tea genului, chiar dacă 
nu toate creațiile au a- 
tins calitatea artistică de 
înaltă și robustă frumu
sețe și tensiune pe care 
publicul și critica o aș
teptau.

Cu mult mai mult de
cit o simplă încercare 
merituoasă este în această 
privință și spectacolul 
inspirat de povestirile 
lui Ion Creangă, prezen
tat de colectivul Operei 
din Iași, care se înscrie pe 
linia efortului compozi
torilor, libretiștilor și re
gizorilor noștri de revi
gorare a operei lirice. 
Alcătuită din două lu
crări de factură diferită 
(împărăția Ozanei de Ion 
Omescu — spectacol de 
cuvînt, sunet și mișcare 
— și Punguța cu doi bani, 
operă comică de Teodor 
Bratu), premiera care

ne-a reținut în mod deo
sebit atenția se 
sează în special 
și tineretului, 
lumea de farmec 
zie a marelui povestitor 
moldovean. Nu este vor
ba în aceste două lucrări 
despre simpla repovestire 
a unor cunoscute epi
soade din basmele și a-

adre- 
copiilor 
evocînd 
și poe-

turgia operei ps cana
vaua unei epici îndeobș
te cunoscute, de largă 
circulație, întărind însă 
după cerințele spectaco
lului contemporan culo
rile frescei, subliniindu-1 
prin mijloace specifice 
scenei mișcările și sem
nificațiile etern pasio
nante.

o scenografie Inspirată 
(George Doroscenco), de 
o mișcare ritmică, întot
deauna sugestivă și pli
nă de surprize (regia și 
coregrafia semnate de 
talentata Mihaela Ata- 
nasiu), și de o aleasă 
ilustrație muzicală (Va- 
sile Spătărelu), autorul 
originalului spectacol a

Premiere ale stagiunii lirice

Lumea fermecată
a lui Ion Creangă

pe scena Operei ieșene

hu- 
de- 

este
au-

mintlrile ilustrului 
muleștean, ci mai 
grabă — și acesta 
principalul merit al 
torilor — de o interpre
tare inteligentă și inge
nioasă a sensurilor ge- 
neral-umane, mereu ac
tuale, aflate în scrierile 
bine cunoscute de la care 
s-a pornit. Datorită aces
tei subtile soluții, cele 
două lucrări sînt, poate, 
tot atît de interesante și 
pentru spectatorul ma
tur, dacă sufletul de co
pil, cu puritatea și cre
dința în bine și frumos, 
continuă să-1 pîlpîie în 
piept. în treacăt fie spus, 
autorii au utilizat un 
principiu, verificat isto
ric în creația de gen — 
acela de a țese drama-

Nlcă al Iul Ștefan
Petrei din
Ozanei" își deapănă, 
vîrsta 
pețiile și năzbîtiile, rea- 
lizînd 
umbre 
copilăria apusă, în 
se păstrează nealterate 
nostalgia, ironia și verva 
povestitorului. E un pro
cedeu ce-i permite lui 
Ion Omescu atit evoca
rea fidelă dar concen
trată a faptelor, cit și 
acea detașare, însoțită de 
vibrația sentimentului, pe 
care Creangă ne-o trans
mite de dincolo de fraza 
lui savuroasă. Prin a- 
ceasta, spectacolul ră- 
mine fide! deopotrivă 
faptelor narate cît și spi
ritului scrierii. Ajutat de

„împărăția 
. " la 

amintirilor, peri-
parcă un film de 
și lumini despre 

care

reușit să dea viață prin 
numai cîteva fraze și miș
cări eliptice, prin cite
va măști hazoase și 
expresive, unei lumi de 
o neasemuită prospeți
me și tandrețe. Mijloa
cele moderne de expre
sie (gestul scurt, colajul, 
mișcarea sintetică) s-au 
dovedit adecvate ideii, iar 
corpul de balet, în frun
tea cărora actorul Pe
tre Ciubotaru de la Tea
trul Național „Vasile 
Aiecsandri" a atins per
formanțele unui recital, 
s-au simțit părtașii unei 
evocări pe cit de auten
tice, pe atit de încărca
tă de lirism și mișcare 
lăuntrică.

Opera comică „Pun
guța cu doi bani" îmbi-

acelui călugăr din
B. Shaw, care adresează eroinei, îna
intea jertfei, cuvinte de o atît de 
înaltă mîngiiere. Și tot el ne cuce-, 
rea cînd, partener al marii trage- 
diene, Agatha Bîrsescu, trăia drama- 
eredității infectate a lui Oswald din 
„Strigoii" de Ibsen, pentru ca să ne 
uimească apoi, trecînd la jocul fu
nambulesc al lui Eliot din „Intimi
tăți" — comedia lui Noiil Coward.

De-a lungul existenței sale artis
tice, Vraca a fost și un strălucit in
terpret al unui număr impresionant 
de roluri din dramaturgia noastră 
originală — nu puține de primă im
portanță. El a jucat, încă din tine
rețe, în multe piese ale lui Nicolae 
Iorga („Doamna lui Ieremia") ; în 
piese de Victor Eftimiu („Inșir-te’Măr- 
gărite", „Meșterul Manole", „Prome- 
teu“ — unde a avut rolul titular) ; în 
„Trandafirii roșii" de Zaharia Bîr- 
san ; în „Mioara" lui Camil Petrescu; 
în piese de Adrian Maniu, Ion Pilat, 
Ion Marin Sadoveanu etc. El a fost 
în anii din urmă : Ieremia din „Ion 
Vodă cel Cumplit" de Laurențiu Fulga, 
Horațiu din „Fîntîna Blanduziei", și 
Ovidiu din piesa cu același nume de 
Vasile Alecsandri, doctorul Spătaru 
din „Medicul de plasă" de Gh. Costă- 
chescu și I. Ulieru. De asemenea, el a 
interpretat după eliberare rolurile : 
Manole din „Meșterul Manole" de 
Laurențiu Fulga, Pehlevanov din 
„Trenul blindat" de V. Ivanov, Ber
senev din „Ruptura" de B. Lavre- 
niev. De altfel, serviciul pe care ma
rele artist l-a făcut după eliberare 
dramaturgiei românești este cu atît 
mai mare cu cit — înainte chiar de 
a o sluji ca interpret Vraca s-a nu
mărat printre cei care au promova
t-o la lumina rampei — în calitatea 
sa de director al Teatrului „Nottara"

Dar cine ar putea să-1 uite pe 
Vraca în cele trei personaje pe care 
le-a interpretat în tragedia lui 
O’Neill, „Din jale se întrupează Elec
tra ?“. Bătrân sever în Ezra Mannon ; 
tip de vedetă americană in căpita- 

. nul de marină Brant ; frămîntat da 
un destin care-1 impune gestul justi
țiar final în Orin. Din aceste trei in
terpretări, Vraca a realizat o capo
doperă de artă actoricească. Cînd 
l-ai văzut apoi în Jacques, curteanul 
surghiunit din „Cum vă place" — 
prefigurare a lui Hamlet — Înțelegi 
triumful lui în faimoasa bătălie a 
celor trei Hamleți, pe soena Națio
nalului, în toamna și iarna 1941—1942.

Dar declamațiile lui Vraca ? Dacă 
ar fi să ne reamintim doar „Scri
soarea a III-a“ a lui Eminescu ne 
vor suna mereu în urechi trecerile 
de ton și ritm, cu care reda el emo
ția patriotică, alături de sarcasmul 
satirei 
vijelioasă a 
Bătrîn !

Și această 
recunoaștem 
a lui Vraca, 
gostea de patrie, pe care i-am sim- 
țit-o — in afară de activitatea lui 
de zi cu zi — în vibrația copleși
toare pe care a pus-o in interpreta
rea lui Vlaicu Vodă.

Și, mai ales, în gestul Iul final 
închinat țării, cînd, știind că este 
condamnat, că nu mai are decît 
foarte puțin de trăit, și-a adunat 
toate forțele pentru a ne dărui ma
gistrala interpretare a lui Richard al 
IlI-lea. Cele citeva mii de spectatori, 
care au mai apucat să-1 vadă, au 
urmărit suprema realizare cu lacrimi 
de admirație și recunoștință pentru 
măreția cu care își încheia George 
Vraca viața consacrată Artei.

eminesciene și de plastica 
bătăliei lui Mircea cel
amintire ne face să 
aura de artist cetățean 
artist înfiorat de dra-

pe 
pe 
lui
ce 
de 

co-

nă in mod inspirat ele
mentul feeric cu cel sa- 
tirlc-educativ, într-o lu
crare în care muzica îm
plinește în chip fericit 
cerințele tradiționale ale 
genului. Libretul și mu
zica lui Teodor Bratu au 
urmărit și au reușit 
deplin să alcătuiască 
schema basmului 
Creangă un spectacol 
amintește deopotrivă 
farsele clasice și de
mediile populare româ
nești, creînd o succesiu
ne de momente ce stîr- 
nesc hazul și invită la 
meditație. Interesant este 
faptul că satira îndrep
tată împotriva egoismu
lui, îngîmfării, necinstei 
nu numai că nu se pier
de în țesătura muzicală, 
ci, dimpotrivă, își ascute 
virulența prin caracteri
zările și portretizările pe 
care compozitorul le în
treprinde cu mină si
gură. Ariile, duetele, co
rurile, paginile orches
trale sînt tot atîtea mij
loace prin care fabula își 
transmite înțelesurile 
subtile, evocatoare.

Un colectiv talentat, 
format din cîntăreții E- 
caterina Zărnescu, Ilea
na Cojocaru, Sofia Chi- 
vu, Maria Toma-Ioani- 
țescu, Traian Uilecan, 
Ion Prisăcaru, George 
Popa, Octav Ambrozie și 
Mihai Furtună, conduși 
cu discreție, fină price
pere și intuiție a ideilor 
lucrării, de regizorul 
George Zaharescu au dat 
viață acestui spectacol 
cu șanse de a ține mulți 
ani afișul. Conducerea 
muzicală (Corneliu Ca- 
listru) a contribuit sub
stanțial la această reuși
tă a Operei ieșene.

Mircea Hoiia 
SIMIONESCU
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• Radioteleviziunea Română (stu
dioul din str. Nuferilor) : Concer
tul Orchestrei Simfonice a Radio- 
televiziunii. Solist : violonistul 
italian Enrico Mainardi. Dirijor : 
Emanuel Elenescu — 20.
0 Conservatorul de muzică „Ci- 
prian Porumbescu (sala George 
Enescu) : Recital instrumental sus
ținut de Mirel Iancovicî — vio
loncel, Svetlana Arapu — violă 
și Ruxandra Anastasescu — pian 
— 20.
q Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.
e Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Take, Ianke 

20; (sala Studio) : Tra

de comedie : Nicnlc

,1. L.

și Cadîr — 
vesti — 20.
• Teatrul
— 20.
o Teatrul 
dra" (sala __ .
reanu) : Ziariștii 
str. Alex. Saliia) : Domnișoara de 
Belle-Isle — 20.
• Teatrul „C. I. N 
Magheru) : Schimbul
• Teatrul
— 20.
0 Teatrul ____
a văzut moartea 
e Teatrul „Ion Creangă" : 
teiaș Gîscarul — 16.
O Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Ninigra și 
gru — 15; 17.
0 Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus
— 19,30.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimblrică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Vox Boema — 
o Ansamblul artistic 
română" : Concert 
populară românească
0 Circul Globus : Parada risulul
— 19,30.

„Lucia Sturdza Bulan- 
din bd. Schitu Măgu- 

’ "i — 20; (sala din

„C. I. Nottara" (sala 
j „1 — 19,30.
Mic : Pisica sălbatică

Giulești : Omul 
— t—l — 19.30.

care

Ma-

din 
AH-

19,30.
„Rapsodia 

de muzică 
— 19,30.

)

\ 
\

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\



SClNTEIA — joi 25 noiembrie 1971 PAGINA 5

• SPORT «SPORT •SPORT• SPORT«SPORT •SPORT• SPORT • SPORT •SPORT • SPORT

Echipa noastră reprezentativă s-a calificat în sferturile
de finală ale campionatului european!

ROMĂNIA-ȚARA GALILOR 2-0

Recepție la Ambasada 
Republicii Zair

Ambasadorul Republicii Zair la 
București, Jules Bokingi, a oferit, 
miercuri, o recepție cu prilejul ani
versării a șase ani de la instaurarea 
actualului guvern al țării sale. .

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai altor 
ministere și instituții centrale, oameni 
de știință și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice și alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

CLASAMENTUL FINAL AL GRUPEI I : 1. ROMÂNIA — 9 PUNCTE (GOLAVERAJ 11-2); 2. CEHOSLOVACIA
— 9 PUNCTE (11-4); 3. ȚARA GALILOR —5 PUNCTE (5-6); 4. FINLANDA — 1 PUNCT (1-16)

Numirea noului ambasador
Interviu cu tovarășul Ion PÂȚAN

vicepreședinte a! Consiliului de Miniștri

De pe acum suporterii fotbalului 
din țara noastră au început să se în
trebe : care va fi viitoarea adversa
ră a echipei României în campiona
tul european ? Va fi oare echipa Ita
liei, a R. F. a Germaniei, a Belgiei, 
a U.R.S.S., a Iugoslaviei ori, poate, cea 
a Angliei sau Ungariei ? Prin victoria 
de ieri, echipa noastră reprezentativă 
a cucerit primul loc într-una dintre 
grupele preliminare, obținînd astfel 
dreptul de a juca in faza sferturilor 
de finală ale campionatului continen
tului alături de cele mai bune re
prezentative de fotbal din Europa. 
Este o performanță care impune 
laude, cu atît mai mult cu cit ea se 
produce la numai doi ani după ce 
fotbaliștii români se calificaseră în 
turneul final al campionatului mon
dial, turneu disputat, după cum prea 
bine se știe, in Mexic — 1970.

Dar, • pînă cind vom cunoaște nu
mele viitoarei adversare a echipei 
României — și acesta îl vom ști abia 
Ir 12 ianuarie 1972, cu ocazia tragerii 
la sorți de la Zurich — să vedem ce 
s-a Intîmplat ieri pe stadionul „23 
August" din București;

Ieri, In tribunele marelui stadion 
bo adunaseră aproape 50 000 de spec
tatori, adică mult mai mulți decit 
prevăzuseră organizatorii. înaintea 
începerii meciului, o bună parte 
dintre suporteri erau cam cu frica în 
sin fiindcă nu uitaseră pățaniile de la 
partida cu echipa greacă din 1969, 
asta pe de o parte, iar pe de alta, 
se știa că fotbaliștii galezi n-au venit 
Ia București pentru a face un simplu 
act de prezență și că ei iși vor apăra 
șansele cu toată ardoarea și cu toată 
priceperea.

E drept, echipa galeză a luptat.din 
răsputeri pe cîmpul de joc, păr-ăsind 
eu fruntea sus arena, în pofida fap
tului că a fost învinsă. Cu toate că 
formația română marcase relativ re
pede primul gol (min. 9 : șut la poar
tă al lui Deleanu, respins în corner 
de portar ; lovitură de colț executată 
de Eucescu și reluare în poartă, cu 
capul, a lui Lupescu), galezii n-au 
depus armele nici o clipă, continuînd 
să joace cu o vigoare puțin obișnui
tă pînă la sfîrșitul partidei. Din a- 
ceastă cauză — replica energică a 
adversarilor — publicul aștepta cu 
nerăbdare să se înscrie încă un gol, 
un gol, să-i zicem, pentru liniștea 
sufletească. Dar. fotbaliștii, noștri 
i-au lăsat pe spectatori să guste 
emoțiile fotbalului pînă prin minu
tul 74 cînd au reușit să marcheze 
al doilea gol, și încă ce gol ! Nun- 
weiller s-a decis o dată și o dată șă 
dea o pasă „în adincime" lui • Iordă- 
nescu — și-a fost o pasă de o rară 
finețe tactică — iar Iordănescu a 
pornit într-o cursă spectaculoasă 
spre poartă. Bine însă că s-a oprit 
la timp — cum nu făcuse în alte 
ocazii, cind întîrziase servirea pase
lor — și i-a centrat lui Lucescu. 
Acesta, se știe, nu prea are obiceiul 
golurilor, dar. de astă dată, a adu

nat laolaltă toate calitățile care-i 
sint trebuitoare unui gol spre a fi 
de neuitat. Angajare directă și fen- 
tare a ultimului adversar, apoi, din 
cădere, șut cu efect complet amăgi
tor pentru portarul galez. Iar min
gea și-a urmat cu precizie traiecto
ria pînă in plasa porții...

Cu scorul acesta de 2—0, a- 
dică cu un gol in plus față 
de cit aveam nevoie pentru 
calificare, s-a încheiat partida 
România — Țara Galilor.

Citeva cuvinte despre cei care s-au 
remarcat cu prilejul unei partide ce 
a dat o mare satisfacție numeroșilor 
suporteri ai echipei noastre națio
nale : în poartă, Răducanu a fost si
gur și I sobru ('!), pînă lâ sfîrșitul me
dului Cine hu-1 cunoaște ar fi pu
tut jura că n-are simțul umorului, 
fiindcă a fost singurul dintre jucă

torii noștri dare nu și-a permis nici o 
glumă ’fotbalistică, cit de mică. De
leanu, Lupescu și Dinu, apoi Sătmă- 
reanu, au dat randament in această 
ordine. Inegal in joc, mijlocașul Du
mitru și, mai clarvăzător decit in 
meciul precedent, Radu Nunweiller. 
A fost unul dintre cei mai buni ju
cători ai echipei. Lucescu a făcut 
ieri multe treburi excelente, și deci
sive. pentru echipă, iar Iordănescu a 
confirmat că poate deveni un ata
cant de nădejde în echipa națională. 
Cu o formă fizică slabă, Dembrovschi 
a avut ieri mai puține realizări de
cit altădată. Dobrin e Dobrin și asta 
spune .totul amatorilor de fotbal. El, 
precum maurul, iși făcuse datoria 
încă de la precedentul meci, cel ho- 
tărîtor. Ieri s-a limitat la un joc de 
construcție, foarte reușit, cind i s-a 
dat mingea, dar in careul advers s-a

evidențiat numai prin.tr-un balon tri
mis ușurel în bară, așa ca să ră- 
mînă încremeniți galezii, partenerii, și 
noi spectatorii...

Am ciștigat un meci al cărui re
zultat a fost așteptat cu un legitim 
interes. Bucuria nu trebuie insă să 
umbrească judecata lucidă asupra 
drumului greu, de urmat pe care 
„naționala noastră" îl are în față 
in cadrul fazei finale a cam
pionatului european. E un drum 
care obligă la muncă, la pre
gătire serioase, Ia continue perfec
ționări de ordin tehnic și tactic. De
sigur că suporterii — satisfăcuți ieri 
— vor urmări și de-acurn înainte cu 
interes crescind evoluția echipei 
noastre naționale. Deci nu numai 
„bravo, băieți !“, ci, mai ales, „îna
inte, băieți !“.

Valerin MIRONESCU

al Republicii Socialiste 
România in Republica 

Democrată Vietnam
Prin Decret ai Consiliului de Stat, 

tovarășul Tudor Zamfira a fost' nu
mit în calitatea de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în Repu
blica Democrată Vietnam, în locul to
varășului Constantin Băbeanu, care 
a fost rechemat in centrala Ministe- 
1-ului Afacerilor Externe.

(Agerpres)

Cronica zilei

Lucescu aduce liniștea în sufletele suporterilor printr-un gol de neuitat...
Foto : S. Cristian

Jucători DESPRE MECI 
antrenori Șl DESPRE CALIFICAREA 
— ECHIPEI ROMÂNE

Probabil nu spunem nimic neaș
teptat arătind că, la cinci minute 
după fluierul final al arbitrului bel
gian Delcourt. cabina jucătorilor 
români era plină de veselie, că îm
brățișările, felicitările nu mai con
teneau, „rezervele" fiind la fel de 
presate ca și „titularii".

— Am ciștigat cu 2—0, dar meciul 
a fost greu, spune zîmbind RADU 
NUNWEILLER. Și devenea și mai 
greu de la o ratare la alta. La un 
moment dat, chiar mi-era frică. Știți 
cum e fotbalul: ocaziile ratate se 
răzbună. Cind a înscris Lucescu, 
am respirat ușurat... Cred că am 
meritat victoria in acest meci și, in 
general, victoria in grupa prelimi
nară.

DUMITRU, mereu lingă Radu, ca 
ți pe teren, este de aceeași părere 
(n.n. — se putea altfel ?) : „Da, a 
fost un meci greu, chiar foarte greu. 
Sincer discutînd. nu-mi închipuiam 
că galezii ne vor alerga atita. Am 
ciștigat. Nu-i vorbă, nici nu se pu
tea intimpla altfel. Pentru prezen
tul și viitorul nostru fotbalistic. Sau, 
cel puțin, pentru zecile de mii de. 
oameni din tribune ; cei de la me
ciul cu Cehoslovacia, cei de astăzi, 
cei care vin duminică de duminică 
să ne vadă in campionat".

DELEANU și DINU, intr-un alt 
colț al încăperii, fac schimb de im
presii. . Deleanu ne intîmpină cu o 
întrebare : V-a plăcut golul al doi
lea ? Tilcul intrebării ? Acțiunea a 
avut punct de plecare Deleanu. 
Apoi Deleanu adaugă : sint bucuros 
că am revenit in echipa națională 
și am contribuit da această nouă ca
lificare a naționalei noastre intr-o 
fază superioară a unei competiții 
internaționale mari. DINU, in loc de 
declarație, dă o intîlnire : „pe un 
stadion din Londra, in timpul tur
neului final al campionatului euro
pean !“.

Pe o altă banchetă, unul lingă 
altul. IORDĂNESCU și LUCESCU, 
„aripile", la propriu și la figurat, 
ale formației noastre in această 
partidă. Iordănescu acuză dureri a- 
troce la piciorul drept. „De-abia 
calc, spune el, dar nu puteam să 
lipsesc de la acest joc, chiar daca 
n-am găsit alt loc in echipă decit 
cel de pe extremă". „De unde a 
centrat formidabil la golul al doi
lea, remarcă Lucescu, și astfel eu 
am putut să-mi achit o datorie față 
de echipă". în altă ordine de idei, 
Lucescu ne spune : „în momentul 
in care echipa noastră și-a refăcut 
rindurile, am fost convins că același 
ideal care ne-a purtat spre Mexic 
ne va duce și spre turneul final al

campionatului european. Acum, 
ce-aș mai putea zice decit că totul 
este in regulă și trebuie să mergem 
mai departe".

Opiniile căpitanului selecționatei 
reprezentative sint aceleași cu cele 
ale antrenorului ei, ANGELO NI- 
CULESCU. „Mi-a plăcut mult echi
pa noastră, nu numai in meciul de 
azi, ci și in celelalte două pe care 
le-am susținut in toamna aceasta. 
Astăzi a fost o intilnire a.spră, ga
lezii au jucat bine, cu ambiție,, dar 
au intilnit o echipă care nu voia și 
nu putea concepe altceva decit vic
toria. Mulțumesc jucătorilor mei 
pentru satisfacția pe care mi-au 
produs-o ca antrenor, prin obți
nerea acestei a doua calificări. îm
preună, am reconfirmat rezultatele 
obținute in preliminariile C.M. din 
Mexic și comportarea de la Guada
lajara. Echipa este pe un drum as
cendent, fiind capabilă de perfor
manțe superioare celor obținute 
pină acum. Și trebuie să meargă pe 
acest drum".

Iată șl opiniile antrenorului TRA
IAN IONESCU : „Succesul de as
tăzi trebuie apreciat in suita de 
reușite care au dus la calificarea in 
sferturile de finală ale campionatu
lui european.. Este o calificare de 
mare importanță pentru fotbalul 
nostru, pentru că ea obligă la re
cunoașterea progreselor pe care 
le-am făcut în acest sport. Jucă
torii echipei, antrenorul Angelo Ni- 
culescu, toți factorii care au con
tribuit la realizarea acestei perfor
manțe merită toate felicitările".

Facem un popas la cabină arbi
trilor, unde conducătorul partidei, 
A. DELCOURT, ne spune : „Echipa 
României a meritat din plin victo
ria, chiar la un scor mai mare. A- 
tacanții ei au ratat enorm. Felicit 
și formația galeză, care, deși nu 
avea nici un interes competițional, 
și-a jucat șansa cu multă ardoare. 
Un cuvint pentru sportivitatea fot
baliștilor celor două formații și cite 
puteți nota pentru frumoasa Capi
tală a țării dv. Bucureștiul este o 
incintare, cu bulevardele sale largi 
și pline de arbori !“

Vestiarul galez este cufundat in 
liniște. Aici domnește o supărare 
de parcă „unsprezecele" antrenat 
de DAVE BOWEN ar fi pierdut... 
„Cupa mondială" ! Cu dificultate, 
antrenorul galez răspunde la citeva 
întrebări.

„Victoria românilor este meritată, 
incontestabilă. Noi n-am putut ali
nia nici aici cea mai bună formație. 
Mi-au plăcut, din echipa României, 
Lucescu și Dobrin".

în cadrul marilor aniversări cul
turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii pe anul .1971, la 
sala Dalles din București a avut loc, 
miercuri, o seară omagială consa
crată împlinirii a 150 de ani . de Ia 
nașterea lui Cyprian Norwid, scriitor 
și sculptor polonez. Despre viața și 
opera acestui reprezentant de seamă’ 
ai culturii poloneze au vorbit prof, 
dr. docent I. C. Chițimia și lectorul 
universitar dr. Stan Velea, de la 
Universitatea din București.

★
Corul „Madrigal" al Conservatoru

lui „Ciprian Porumbescu" a susținut, 
miercuri seara, sub bagheta dirijo
rului Marin Constantin, un concert, 
care a cuprins piese de Compozitori 
români și italieni.

Au fost interpretate și două poeme 
corale în prima audiție ale compo
zitorului italian Manual de Sica, 
compuse pentru formația „Madrigal", 
intitulate „In memoriam" — lucrare 
dedicată eroilor căzuți în România 
în lupta pentru libertate și socialism 
— și „O lacrimă pentru „Surisul Hi- 
roșimei", pe versuri de Eugen Je- 
beleanu.

Au asistat Ion Brad, vicepreședin
te al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, alte personalități ale vie
ții cultural-artistice. Au asistat, de 
asemenea, cunoscutul cineast Vitto
rio de Sica și compozitorul Manuel 
de Sica.

Concertul s-a bucurat de succes.
★

în cadrul turneului pe care îl în
treprinde în țara noastră, grupul fol
cloric studențesc ’ „France Mărolt" 
din R.S.F. Iugoslavia a dat, miercuri, 
seara, un spectacol în sala Casei de 
cultură a sindicatelor din Baia Mare.

Programul, care a cuprins dansuri 
și melodii populare iugoslave, s-a 
bucurat, de un deosebit succes.

În „Cupa U. E. F. A.“, arădenii

au obținut un prețios avantaj

U. T. A. - VITTORIA SETUBAL 3-0
ARAD (prin telefon). Peste 10 000 

de suporteri au fost alături de echipa 
textilisță, în pofida mercurului care, 
ieri, s-a stabilit aici, în orașul de pe 
Mureș, sub zero grade. Este dovada 
dragostei cu care sint înconjurați ju
cătorii clubului U.T.A., dragoste care 
nu a putut fi împiedicată să se ma
nifeste nici de frig, nici de „concu
rența" televiziunii. Și, așa cum s-au 
așteptat suporterii, elevii antrenoru
lui Nicolae Dumitrescu nu le-au dez
mințit așteptările. Din primul minut, 
echipa arădeană a luat acțiunea pe 
cont propriu. Jocul a primit o sin
gură Orientare, spre poârta apărată 
de Joacinto Torres. Tandemul ofensiv 
Kuhn-Both, în mare formă, o linie 
mediană excelentă, în cadrul căreia 
DOmide rămine omul Cheie al întregii 
echipe, și apoi apărarea condusă pre
cis de veteranul Lereter au dereglat 
totalmente mecanismul echipei por
tugheze. Ocaziile âu avut o succesiu
ne continuă și, in minutul 9, Domlde 
concretizează superioritatea arădeni
lor expediind mingea în plasă de la 
distanță printr-unul dintre șutu
rile lui formidabile. Portughezii se 
dezechilibrează, totuși nu renunță Ia 
luptă, dar textiliștli intensifică pre
siunea, iar în minutul 16 Kuhn sem
nează un splendid gol din acțiune. 
Prima parte a meciului se încheie în 
nota de dominare a echipei arădene. 
Notabile sint două ocazii rarisime 
din minutele 43 și 44, ratate de Sima 
și Kuhn.

Repriza a Il-a. Jucătorii portughezi 
intră deciși pe teren și asistăm vreme 
de cîteva minute la un adevărat asalt 
la poarta lui Vidac. Jocul însă se 
echilibrează treptat, iar textiliștii iși 
reiau dominarea. Ratind în continua
re numeroase ocazii, ei reușesc, to
tuși, să majoreze scorul în min. 65 
printr-o lovitură liberă executată im
pecabil de Kuhn. Era ceea ce se nu
mește un „corner scurt". Kuhn, de pe 
linia de margine, a trimis mingea cu 
efect direct in poartă. Portarul de la 
Vittoria a intervenit tîrziu, respingînd 
balonul după ce acesta depășise cu 
mult linia porții. Jocul avea să se 
încheie cu acest rezultat. A fost o 
victorie pe deplin meritată chiar la 
scorul de 3—0, iar acum arădenii pot 
să plece la Setubal cu un moral ri
dicat.

La sfîrșitul meciului, antrenorul 
portughez Pedroto, cam resemnat, 
ne-a spus : „Aceasta este situația. 
Românii au fost mai buni. Cu toate 
modificările pe care le-am operat, 
respectiv schimbarea liniei mediane 
după pauză, echipa din orașul Arad 
ne-a fost superioară". Iar Nicolae 
Dumitrescu, realist ca de obicei, ne-a 
declarat : „Consider că am obținut 
o victorie prețioasă, dar nu și decisi
vă. Nu sint însă mulțumit de randa
mentul tuturor jucătorilor. In meciul 
retur vom avea o sarcină grea".

Gabriel GOIA

Wolverhampton, învingătoare la Jena

La Jena s-a disputat primul meci 
dintre echipa locală F.C. Carl Zeiss 
și formația engleză Wolverhampton 
Wanderers, contind pentru turul trei

al „Cupei U.E.F.A." la fotbal. Fotba
liștii englezi au terminat învingători 
cu scorul de 1—0 (1—0) prin golul în
scris in minutul 12 de Richard.

Comisie specială pentru 
admiterea sportivilor la J. O.
într-o scrisoare adresată comite

telor naționale și membrilor C.I.O., 
președntele Comitetului internațio
nal . olimpic, Avery Brundage, a 
confirmat crearea unei comisii spe
ciale însărcinată cu admiterea con- 
curenților la Jocurile olimpice de 
vară și de iarnă. D!n această comisie, 
prezidată de Hugh Weir (Anglia), fac 
parte Alexandru Siperco (România),

Cecil Cross (Noua Zeelandă), dr. Ab
del Halim (Sudan), Yvar Wind (Da
nemarca) și Arthur Takaci (Iugosla
via) — consilierul tehnic al C.I.O.

Comisia va trebui să vegheze asu
pra respectării regulilor olimpice pri
vind calitatea de sportiv amator, să. 
verifice dacă toate comitetele națio
nale olimpice au îndeplinit respon
sabilitățile ce Ie revin în privința 
concurenților înscriși la Olimpiadă.

V

*

)

I
I
V

I

) 
ț

I

cinema
• Nu te întoarce : CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Saltul : SALA PALATULUI — 
17,15 (seria de bilete — 3887) ; 20,15 
(seria de bilete — 3888), LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21.
« 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.
0 Un amanet ciudat : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
@ Oliver (ambele serii) : PATRIA
— 13; 16,30; 20, CAPITOL — 10; 
13,30; 16,45; 20, MODERN — 9,30; 
12,30; 16,30; 19,30.
• Piața Roșie : BUZEȘTI — 16;

20.30,

19,15. .
e Anna celor o mie de iile (aih- * 
bele serii) : SCALA — 9,30; 13: ‘ 
16,30; 20, FESTIVAL — 8,30; 11,301 
14,30; 17,30, 20,30.
e Poveștile piticului Bimbo — 
9—17 în continuare ; Program de 
filme documentare — 18,45—20,15 
în continuare : TIMPURI NOI.
a 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.io; 16: 18,15; 20,30. ;

Mihai Viteazul : MOȘILOR — )
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15; 19.
• Marele premiu : LUMINA — 
9,30—19,30 în continuare, EXCEL
SIOR — 9,30; 13; 16,30; 20, MELO
DIA — 9: 12,30; 16; 19,30.
O Vinovatul este în casă ; GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
e Floarea de Cactus : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
VOLGA - 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30.
A Marile speranțe — 10; 12; 14,15, 
Sherlock junior, Generalul — 16,30; 
18,45, Rio Escondido — 21 : CINE
MATECA.
• Așteptarea : PACEA — 15,45; 
18; 20.
o Steaua de tinichea î BUCEGI
— 15,45; 18; 20,15.
ot Brigada Diverse în alertă : U- 
NIREA — 15,30; 18; 20,15. .
a B. D. intră în acțiune ; Briga
da Diverse în alertă : MUNCA — 
15,15; 19.
• Aeroportul : DRUMUL SĂRII
— 16; 19,30, POPULAR — 16; 19. 
o Scoate-ți pălăria cînd săruți î 
ARTA — 15,30; 18; 20,30.
• Tick, Tick. Tick : CRINGAȘI
— 15,30; 18: 20,15.
$ 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.
ft Hello, Dolly ! : VIITORUL — 
16: 19, RAHOVA — 15,30; 19.
• Voi sări din nou peste băl
toace : COSMOS — 15,30; 18; 20,15. 
ft 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.
• Facerea lumii :
15,30: 18; 20 15.
• Sunetul
— 15,15; 19.

FLACARA

muzicii : PROGRESUL

berzelor : VITANft Timpul be
15.30; 17,45: 20. 1
o O Boare și doi grădinari : LIRA ț

’..................................'i

ț

— 15.30: 19.
« Cermen : FERENTARI — 15,30; 
17,45; 20.
® Articolul 420 : LAROMET — 
15,30; 18.30.

— Recent, la Phenian, s-au
■ desfășurat lucrările sesiunii Co

misiei interguvernamentale con
sultative in problemele relații
lor economice și tehnico-știin
țifice dintre România și R.P.D. 
Coreeană, la care ați participat 
în calitate de președinte al păr
ții române in comisie. Cum a- 
preciați cadrul de ansamblu al 
dezvoltării pe multiple planuri 
a relațiilor romăno-ebreene in 
lumina vizitei făcute in acest 
an, in R.P.D. Coreeană, de de
legația condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ?

— Comisia interguvernamentală 
consultativă întrunită la Phenian, in 
cea de-a doua sesiune a sa, a avut 
sarcina de răspundere de a concretiza 
în domeniul colaborării economice și 
tehni-co-științifiee rezultatele pozi
tive ale discuțiilor avute in R.P.D. 
Coreeană de delegația română con
dusă de secretarul general al .parti
dului., nostru, președintele Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu delegația R.P.D. Co
reene, în frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen, secretarul general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
mierul Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene.

Climatul de profundă prietenie, a- 
precierea reciprocă a eforturilor și 
succeselor obținute de fiecare din 
cele două țări în îndeplinirea sarcini
lor proprii ale construcției socialiste 
și, implicit, a sarcinilor internaționa
le, atitudinea de adîncă stimă 
reciprocă ilustrează spiritul relații
lor diptre România și R.P.D. Co
reeană în toate domeniile, caracterul 
lor echitabil, constructiv și fructuos. 
De aceea, îmi este deosebit de plă
cut să evoc în fața cititorilor „Scîn- 
teii", ca o ilustrare a celor arătate, 
primirea prietenească făcută delega
ției noastre de către tovarășul Kim 
Ir Sen, cuvintele calde rostite la a- 
dresa realizărilor politice, economi
ce, ca și pe plan cultural-ideologic, 
ale țării noastre, la adresa conducerii 
Partidului Comunist Român, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

— Cum apreciați rezultatele 
recentei sesiuni a comisiei in
terguvernamentale consultative 
in domeniul colaborării economi
ce, tehnico-științifice și, in ge
neral, perspectivele relațiilor e- 
conomice romăno-coreene ?

— în lumina celor arătate, nu va 
părea exagerată aprecierea că ultima 
sesiune a comisiei interguverna
mentale consultative marchează un 
moment deosebit de important în 
desfășurarea colaborării economice, 
tehnico-științifice, în dezvoltarea re
lațiilor economice dintre cele două 
țări. în protocoalele sesiunii sînt pre- . 
văzute acțiuni importante în dome
niul colaborării economice și tehnico- 
științifice, precum și o serie de mă
suri menite să asigure riguroasa lor 
îndeplinire. Colaborarea începută in 
industria constructoare de mașini, în 
industria materialelor de construcții, 
in industria metalurgică vă ’ câfiăta,^ 
conform prevederilor din protocolul^ 
de colaborare economică încheiat, o 
considerabilă dezvoltare, incepînd 
chiar ,din anul 1972 și. bineînțeles, în 
arșii următori. în același timp au fost 
examinate posibilitățile dezvoltării 
colaborării în industriile chimică, mi
nieră și electronică, care vor contri
bui în și mai mare măsură la înde
plinirea sarcinilor de dezvoltare a 
colaborării economice și tehnice în 
aceste domenii hotărîtoare ale dez
voltării industriale din ambele țări.

Pentru a ilustra dinamismul rela
țiilor economice dintre România și 
R.P.D. Coreeană voi arăta că în 1971 
schimburile comerciale urmează să 
crească cu 45 la sută față de anul 
1970, iar acordul de schimburi co

merciale pe anul 1972 prevede o 
nouă creștere, cu circa 60 la sută, fa
ță de anul 1971, ceea ce înseamnă că 
volumul de schimburi comerciale pe 
anul 1972 va fi de peste 2 ori mai 
mare decit cel obținut în 1970. Este 
ușor de apreciat, pe baza acestor 
date, cit de mult crește importanța 
colaborării dintre cele două țări 
pentru economiile lor. în plină și 
dinamică dezvoltare.

Din acest unghi de vedere aș 
dori, de asemenea, să menționez în
țelegerea survenită la ultima sesiune 
a comisiei interguvernamentale con
sultative cu privire la o serie de mă
suri pentru creșterea capacității de 
transport naval, corespunzător creș
terii continue a volumului schimbu
rilor de mărfuri dintre , cele două 
țări. Găsesc, de asemenea, semnifi
cativ faptul că cele două părți au 
căzut de acord, cu ocazia recentei 
sesiuni, să organizeze, incepînd din 
trimestrul I al anului 1972, trata
tive in vederea, lărgirii, încă în 1972, 
a schimburilor reciproce de mărfuri, 
a colaborării, economice în diverse 
domenii de activitate. Cu acest pri
lej se va examina și creșterea vo
lumului de schimburi comerciale pe 
anii 1973—1975.

Iată in mod succint problemele 
principale ale dezvoltării colaborării 
economice și tehnico-științifice din
tre România și R.P.D. Coreeană.

— O ultimă întrebare : cu ce 
impresii v-ați intors d.in R.P.D. 
Coreeană ?

— Perioada de o săptămînă petre
cută in R.P.D. Coreeană a fost ex
trem de bogată in impresii. Aceasta 
în primul rlnd datorită organizării 
excepționale a lucrărilor sesiunii, 
programului de vizite , și contacte 
excelent întocmit, care ne-a permis 
ca intr-un timp foarte scurt să vi
zităm la Phenian și la Ham-Hîn nu
meroase fabrici, muzeul realizărilor 
industriei și agriculturii coreene, 
instituții culturale și de educație so
cialistă, locaiitatea-muzeu Maghion- 
de. Folosesc prilejul pentru a mulțu
mi încă o dată tovarășilor coreeni 
din delegația guvernamentală la se
siune, condusă de tovarășul Zang 
Zung Thek, vicepreședinte al Cabi
netului de Miniștri, președintele păr
ții coreene în comisia interguvema- 
mentală, pentru spiritul de colabo
rare in care s-au desfășurat lucrările 
sesiunii.

Aceste vizite ne-au demonstrat mi
nunatele calități de constructor al 
societății socialiste ale poporului co
reean, care, sub conducerea Partidu
lui Muncii din Coreea, in frunte cu 
tovarășul Kim Ir Sen, a refăcut din 
temelii economia sa, orașele sale dis
truse in timpul războiului patriotic 
de eliberare — eroismul muncii in 
timp de pace fiind la înălțimea 
eroismului arătat pe cîmpul de luptă.

Acești constructori și luptători mi
nunați, fii și fiice ale poporului co
reean, sînt prieteni sinceri, care cu
nosc succesele României socialiste, b- 
preciază și prețuiesc din inimă spri
jinul activ dat de poporul român În
deplinirii aspirațiilor legitime ale 
poporului coreean. Pot să afirm că 
peste tot, oriunde am fost în R.P.D. 
Coreeană, am intilnit părerea unani
mă că succesele obținute in oonstruc- 
ția socialistă în fiecare din cele două 
țări constituie contribuția lor cea mai 
eficientă la întărirea socialismului 
mondial, la întărirea frontului anti- 
imperialist al popoarelor din lumea 
întreagă.

Toate acestea subliniază în 
mod indubitabil temeiurile adînci 
ale dezvoltării prieteniei și co
laborării multilaterale între Româ
nia și R..P.D. Coreeană, spre folosul 
mutual al celor două popoare, al 
întăririi socialismului și păcii în 
lume.

Interviu consemnat de
Dumitru ȚINU

TELEGRAME EXTERNE
JAPONIA. După aprobarea acordului de retrocedare a 

Okinawei în Camera Reprezentanților

Puternice demonstrații
de protest

TOKIO 24. — Corespondentul A- 
gerpres. FI. Țuiu transmite : După 
o amînare de șase zile, miercuri a 
avut Ioc ședința plenară a Camerei 
Reprezentanților a Japoniei, la care 
ău participat deputății P.L.D., P.S.D. 
și Komeito. Deputății P.C.J. și 
P.S.J. au refuzat să ia parte la șe
dință, continuînd să boicoteze dezba
terile, pentru a protesta împotriva 
acțiunii de săptămina trecută a Ii- 
beral-democraților prin care, Înainte 
de a se încheia discuțiile, s-a votat, 
In comitetul pentru Okinawa, acor
dul de retrocedare a insulei..

la Tokio
In lipsa reprezentanților P.C.J. și 

P.S.J., acordul de retrocedare a Oki
nawei a fost aprobat cu 285 de vo
turi pentru și 73 contra. Toți liberal- 
democrații au fost in favoarea acor
dului, iar deputății socialiști-demo- 
cratici și ai Komeito s-au opus.

în acest fel, s-a netezit calea pen
tru ratificarea lui automată de către 
Camera Consilierilor, peste 30 de 
zile, adică la 24 decembrie.

Ca răspuns la votul din parlament, 
P.C.J. și P.S.J. au organizat, miercuri 
seara, o mate demonstrație de protest, 
la care au participat aproximativ 
300 000 de persoane.

R. D. GERMANĂ

Consiliul de Miniștri 
a examinat proiectul 

noului ciocinal
BERLIN 24 (Agerpres). — Agenția 

A.D.N. anunță că la Berlin a avut 
Ioc miercuri o ședință a Consiliului 
de Miniștri al Republicii Democrate 
Germane, la care au fost examinate 
proiectul planului cincinal 1971—1975, 
precum și proiectul planului de dez
voltare a economiei naționale și pla
nul bugetului de stat pe 1972. Guver- 
hul R.D.G. a hotărît să le supună 
spre examinare și aprobare Camerei 
Populare, care se va întruni vineri.

La ședință, președintele Consiliului 
de Miniștri, Willi Stoph, a tras con
cluziile cu privire la activitatea gu
vernului în perioada ultimei legisla
turi.

R. P. POLONĂ

Prevederi ale planului 
de dezvoltare a economiei 
naționale pe anul 1972
VARȘOVIA 24 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc o ședință a 
Consiliului de Miniștri al R.P. Po
lone, care a examinat proiectul pla
nului de dezvoltare a economiei na
ționale și proiectul de buget pe anul 
1972, urmînd ca documentele să fie 
supuse spre aprobare, în viitorul a- 
propiat. Seimului.

Proiectele examinate, relevă agen
ția P.A.P., prevăd, în comparație cu 
anul 1971, creșterea venitului națio
nal cu 6,5 la sută, a producției in
dustriale cu circa 8 la sută, a pro
ducției agricole globale cu 4,6 la sută 
și a volumului comerțului extertor 
cu 10,6 la sută.



viața internațională
O.N.U.: Dezbateri in Adunarea Generală Lucrările SovietuluiConvorbiri între Ciu En-lai

Suprem al U. R. S. S
La 
lu

„România îsi va aduce contribuția
Reprezentantul 

permanent 
al R. P. Chineze

și-a ocupat locul in 
Consiliul de Securitate

PEKIN 24 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă informează că la Pekin 
au continuat convorbirile dintre Ciu 
En-lai, membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, premierul Consiliului de 
Stat, alți conducători de partid și de 
stat chinezi, și delegația de partid și

guvernamentală vietnameză, condusă 
de Fam Van Dong, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, primul mi
nistru al R. D. Vietnam, care se află 
în vizită la Pekin. Convorbirile, pre
cizează agenția, s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, prietenească.

Intervenția reprezentantului român N. Ecobescu

NEW YORK 24 — Corespondentul Agerpres C. Alexandroaie, trans
mite : In continuarea dezbaterilor din plenara Adunării Generale a 
O.N.U. asupra propunerii sovietice cu privire la necesitatea convocării 
unei conferințe mondiale de dezarmare au luat cuvîntul reprezentanții 
Belgiei, Norvegiei, României, Venezuclei și Mexicului.

în cuvîntul său, Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al României, a salutat iniția
tiva Uniunii Sovietice de a se con
voca o conferință mondială asupra 
dezarmării și a subliniat necesitatea 
de a se da curs unei asemenea pro
puneri.

Cursa înarmărilor și îndeosebi a 
Înarmărilor nucleare, a subliniat vor
bitorul, constituie un anacronism cu 
repercusiuni grave pentru viața și 
munca popoarelor, contravine sensu
lui general de dezvoltare a istoriei, 
tendințelor pozitive din viața 
ternațională, pașilor întreprinși

in-
sau

pe cale de realizare în vederea îm
bunătățirii climatului politic și des-

coo-tinderii, a întăririi securității și__
perării statelor. Un anacronism, ră
mășiță a epocii „războiului rece", îl 
constituie menținerea blocurilor mili
tare opuse, un factor generator de 
animozitate și suspiciune, o piedică 
în calea procesului firesc de con
lucrare fructuoasă și de bună înțele
gere între națiuni. După cum un 
anacronism îl reprezintă și faptul că, 
la aproape 27 de ani de la termina
rea războiului, continuă să se men
țină trupe și baze străine pe terito
riile altor state.

Vorbitorul a 
superioare ale 
mii, ale păcii 
ționale impun 
rilor destinate 
El a opinat că 
dopte în Adunarea Generală o hotă- 
rîre privind convocarea conferinței 
mondiale pentru dezarmare și să se 
treacă la efectuarea pregătirilor 
practice pentru ținerea ei.

Referindu-se la problematica unei 
asemenea conferințe, vorbitorul a 
subliniat că delegația noastră por
nește de la poziția de principiu a 
guvernului român potrivit căreia 
nici o chestiune oare privește soarta 
popoarelor, indiferent de natura sa, 
nu poate fi rezolvată numai de 
unele state sau de anumite grupuri 
de state. Viața a impus adevărul și 
oferă mereu noi confirmări că toate 
țările, în virtutea principiului ega
lității, a suveranității și independen
ței lor naționale, au dreptul și înda
torirea de a lua parte la examinarea 
și soluționarea marilor probleme ale 
epocii, între care dezarmarea ocupă 
un 'loc central. In conformitate cu 
această poziție de principiu, dele
gația română consideră că la pregă
tirea conferinței mondiale de dezar
mare și la lucrările acesteia trebuie 
să ia parte 
dacă sînt sau

în centrul 
ței mondiale

arătat că interesele 
tuturor națiunilor lu- 
și securității interna- 
intensificarea efortu- 

infăptuirii dezarmării, 
este necesar să se a-

blemele cardinale privind încetarea 
cursei înarmărilor și realizarea 
dezarmării generale, în primul rînd 
cele referitoare la interzicerea și dis
trugerea armelor nucleare. Repre
zentantul român a menționat că in
terzicerea folosirii armelor nucleare, 
crearea de zone denuclearizate, în
soțite de garanții adecvate, înceta
rea producției și experimentării ar
melor nucleare, reducerea și lichi
darea tuturor stocurilor de astfel de 
arme și mijloacelor de transportare 
a lor la țintă trebuie să fie exami
nate și soluționate cu prioritate la 
această conferință.

Subliniind faptul că Organizației 
Națiunilor Unite îi revine un rol 
esențial în menținerea păcii și secu
rității lumii, reprezentantul român a 
arătat că O.N.U. va trebui să-și a- 
ducă întreaga contribuție la pregăti
rea, organizarea și desfășurarea cu 
succes a conferinței. In ce privește 
activitatea de pregătire a conferin
ței, este indispensabilă crearea din 
timp a unei structuri organizatorice 
corespunzătoare. In acest scop, s-ar 
putea avea în vedere constituirea 
unui comitet special, soluție preco
nizată, de altfel, de mai multe de
legații. .

în încheiere, vorbitorul a subliniat 
că alături de celelalte țări socialiste, 
alături de toate statele lumii, Româ
nia iși va aduce contribuția la pre
gătirea, convocarea și desfășurarea 
cu succes a conferinței mondiale de 
dezarmare.

NEW YORK 24 (Agerpres). — Re
prezentantul'permanent al Republicii 
Populare Chineze în Consiliul de 
Securitate, Huang Hua, a participat, 
marți, la sesiunea -consiliului — in
formează agenția China Nouă. El a 
fost salutat de reprezentanții state
lor membre ale Consiliului de Secu
ritate care asistau la reuniune.

în cuvîntul de răspuns, Huang 
Hua, relevînd rolul Consiliului de 
Securitate în aplicarea principiilor 
Cartei O.N.U., a arătat că R. P. Chi
neză va fi alături de toate țările și 
popoarele care luptă pentru apărarea 
independenței și suveranității națio
nale, pentru salvgardarea păcii și 
promovarea progresului uman.

Consiliul de Securitate a trecut 
apoi la examinarea problemelor în
scrise pe ordinea de zi — raportul 
Comisiei speciale însărcinate cu an
chetarea acțiunilor agresive între
prinse de Portugalia împotriva Repu
blicii Senegal și situația 
bia.

din Nami-

*
Marți a fost prezentată 

de Securitate o rezoluție 
cere Portugaliei să înceteze imediat 
orice act de violență sau de distru
gere împotriva Senegalului. Autori 
ai rezoluției sînt statele Burundi, 
Sierra Leone și Somalia. Documen
tul cere, de asemenea, Portugaliei 
să permită fără întîrziere poporului 
din Guineea-Bissau să-și exercite 
dreptul la autodeterminare și inde
pendență.

Consiliului 
în care se

★
ROMA. — Directorul general al 

Organizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.), 
Addeke Boerma, a propus „să fie 
luate măsurile necesare pentru ca 
Republica Populară Chineză să-și 
poată ,ocupa locul in această organi
zație", iar acest lucru să fie posibil 
fără îndeplinirea unor „formalități 
speciale".

Situația la frontiera indo - pakistaneză

¥

Ministrul comerțului
exterior al României

toate țările, indiferent 
nu membre ale O.N.U. 
preocupărilor conferin- 
trebuie să se afle pro-

R. P. BULGARIA

TODOR JIVKOV 
a vizitat șantierul 

centralei 
atomoelectrice

CARACI 24 (Agerpres). — Postul 
de radio pakistanez, reluat de agen
ția Associated Press, a anunțat că 12 
divizii ale armatei indiene, sprijinite 
de tancuri și de citeva mii de soldați 
din unitățile de frontieră, au atacat 
Pakistanul de est în patru sectoare 
diferite ale graniței cii statul indian 
Bengalul de vest „într-o ofensivă 
generală". în cursul acestor inciden
te, 130 de militari indieni și-au pier
dut viața și aproximativ 500 au fost 
răniți, arată sursa citată. Același post 
de radio arată că forțele aeriene in
diene au pătruns adine în spațiul ae
rian al Pakistanului, atacînd popu
lația civilă în regiunea Jessore și 
provocînd moartea a 79 de persoane 
și rănirea altor 130.

Sursa menționată, citată de agen
ția Reuter, informează că trupele 
pakistaneze au contraatacat in secto
rul Sylhet (Pakistanul răsăritean), 
obligînd forțele indiene să se retragă 
și provocîndu-le pierderi. Pe de altă 
parte, agenția France Presse, reluînd 
un comunicat al postului de radio 
Rawalpindi, anunță că avioane cu 
reacție pakistaneze au distrus marți 
seara 17 tancuri indiene în regiunea 
de frontieră indo-pakistaneză și că 
forțele indiene au doborît două avioa
ne pakistaneze de tipul „F-86".

DELHI 24 (Agerpres). — Agenția 
Associated Press informează că, in
tr-o declarație adresată parlamentu
lui, primul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, a relevat miercuri că trupț 
indiene și pakistaneze au angajat du
minică o luptă între unități de 
tancuri în apropierea frontierei din
tre India și Pakistanul de est, indi- 
cînd că soldați! indieni au traversat 
frontiera în timpul bătăliei. Premie
rul Indira Gandhi, menționează agen
ția citată, a afirmat că „blindate pa
kistaneze susținute de unități ale 
artileriei grele au înaintat spre fron
tieră, amenințînd pozițiile indiene de 
apărare".

In declarația sa, premierul Indira 
Gandhi 
au fost 
nul de 
am dat
menționat

★

PARIS 24 (Agerpres). — France 
Presse anunță că la 24 noiembrie 
Consiliul de Miniștri francez a adre
sat un apel guvernelor Indiei și Pa
kistanului pentru a evita orice ac-

CAIRO 24. — Corespondentul nos
tru Nicolae N. LUpu transmite : Dele
gația Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, condusă de tovarășul 
Virgil Trofin, președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R., a vizitat 
miercuri complexul industrial de la 
Heluan, una dintre cele mai mari 
realizări ale Egiptului de azi.

Vizitind diferitele sectoare ale com
binatului metalurgic de la Heluan, 
membrii delegației române au a- 
vut convorbiri cu conducerea Între
prinderii,  . a sindicatului, s-au întreți
nut cu numeroși muncitori. în cadrul 
acestor discuții a fost exprimată ho- 
tărirea comună de a dezvolta rela
țiile economice între cele două țări, 
precum și legăturile între organiza
țiile sindicale din România și Repu
blica Arabă Egipt.

a sosit la Pekin
24. — Corespondentul A- 
I. Gălățeanu transmite : 
comerțului exterior al 
Cornel Burtică, a sosit 

la Pekin pentru a semna 
cele două

PEKIN 
gerpre's 
Ministrul 
României, 
miercuri 
acordul comercial intre 
țări pe anul 1972.

Pe aeroport, ministrul român a fost 
întimpinat de Pai Sian-kuo, minis
trul comerțului exterior al R. P. Chi
neze, de alte persoane oficiale. Au 
fost prezenți Aurel Duma, ambasado
rul României la Pekin, membri ai 
ambasadei și agenției comerciale ro
mâne.

SOFIA 24 (Agerpres). — Agenția 
B.T.A. informează că Todor Jivkbv, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat, îm
preună cu alți conducători bulgari au 
vizitat șantierul primei centrale ato- 
moelectrice bulgare, care se constru
iește în apropierea orașului Kozlo- 
dui. Salutînd colectivul de muncitori 
de pe șantier, Todor Jivkov a amin
tit că plenara din noiembrie a C.C. 
al P.C. Bulgar a aprobat construirea 
de centrale atomoelectrice ca direcție 
principală a dezvoltării energeticii 
țării. Todor Jivkov a sprijinit propu
nerea C.C. al Uniunii Tineretului Co
munist Dimitrovist de a adresa ti
neretului chemarea să participe activ 
la construcția primei centrale atomo
electrice din țară, la făurirea ener
geticii atomice a Bulgariei.

R. P. UNGARĂ

ÎNTREVEDERE
P. EOSONCZI - S. TODOROV

BUDAPESTA 24 (Agerpres). - Pal 
Losonczi, președintele Consiliului 
Prezidențial al R. P Ungare, l-a 
primit miercuri pe Stanko Todorov, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, cu care a avut o 
convorbire prietenească — transmite 
agenția M.T.I. Stanko Todorov face 
o vizită oficială
Ungară.

de prietenie în R. P.

*
au continuat con- 

delegația ungară,
în aceeași zi 

vorbirile dintre 
condusă de Jen<5 Fock, președintele 
Guvernului Revoluționar Muncito- 
resc-Țărănesc Ungar, și delegația 
bulgară condusă de Stanko Todorov. 
Agenția M.T.I. relatează că au fost 
examinate probleme actuale ale si
tuației internaționale, precum și 
stadiul relațiilor bilaterale. Părțile 
au dat o apreciere pozitivă evolu
ției acestor relații și au menționat 
că există posibilități pentru lărgi
rea lor

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
Moscova s-au deschis miercuri 
crările Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
în prezența lui Leonid Brejnev, 
Alexei Kosighin, Nikolai Podgornîi și 
a altoi conducători sovietici. Pe or
dinea de zi a sesiunii sînt înscrise — 
după cum transmite agenția T.A.S.S. 
— discutarea proiectului planului e- 
conomiei naționale în perioada 1971— 
1975, proiectul planului și bugetului 
de stat pe anul viitor, precum și a- 
probarea decretelor emise de Prezi
diul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
în perioada care a trecut de la ul
tima sa sesiune.

Raportul cu privire la planul de 
dezvoltare în perioada cincinalului și 
la planul pe 1972 a fost prezentat de 
Alexei Kosighin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.. în 
1975 — se arată în raport — volu
mul producției industriale a Uniunii 
Sovietice va atinge valoarea de a- 
proape 550 miliarde ruble. Producția

de energie electrică va depăși un tri
lion de kWh, cea de oțel va fi de a- 
proape 150 milioane tone, extracția 
de petrol se va ridica la 500 milioa
ne tone. La sfîrșitul cincinalului, 
producția globală de cereale trebuie 
să depășească 200 milioane tone.

Pe baza progresului tehnic, planul 
cincinal prevede o sporire considera
bilă a productivității muncii sociale, 
îndeplinirea sarcinilor cincinalului, a 
arătat A. Kosighin. va asigura o 
creștere însemnată a bunăstării po
porului sovietic. Vorbitorul a arătat 
că, în perioada 1971—1975, vor fi pro
duse cu 49 la sută mai multe bunuri 
de larg consum decît în 1970. în cei 
cinci ani de referință vor fi con
struite apartamente cu o suprafață 
totală de 580 milioane mp.

Ministrul finanțelor al U.R.S.S., 
Vasili Garbuzov, a prezentat apoi 
principalele prevederi ale bugetului 
pe anul viitor

în Chilevizita

a-

Fidel Castro iși continuă

PHENIAN 24 (Agerpres). La Phe
nian a avut loc, între 15—23 noiem
brie, plenara C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea. După cum informează 
A.C.T.C., secretarul general al C.C. 
al P.M.C., Kim Ir Sen, a prezentat 
un raport privind unele probleme ale 
situației internaționale actuale. La al 
doilea punct al ordinii de zi, Kim 
Ir, membru al Comitetului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.C., prim- 
vicepreședinte al Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, a prezentat 
un raport asupra sarcinilor imediate 
ale industriei construcțiilor de ma
șini. Pak Sen Cer, membru al Comi
tetului Politic al C.C. al P.M.C., al 
doilea vicepreședinte al Cabinetului

de Miniștri, a prezentat apoi un ra
port referitor la producția bunurilor 
de larg consum.

Plenara — relatează A.C.T.C. -Plenara — relateaza A.C.T.C. - a 
constatat cu satisfacție că se •inVin- 
sifică sprijinul și solidaritatea mani
festate pe plan internațional cu lupta 
dreaptă a poporului coreean pentru 
unificarea pașnică și independentă a 
patriei sale. Participanta la plenară 
au adresat întregului popor coreean 
un apel la întărirea vigilenței împo
triva manevrelor agresive și provocă
rilor imperialismului american, la 
intensificarea luptei pentru deter
minarea Statelor Unite să-și retragă 
forțele din Coreea de sud.

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL

SANTIAGO DE CHILE 24 (Ager
pres). — Continuîndu-și vizita in 
Chile, primul ministru al Cubei, 
Fidel Castro, s-a întîlnit miercuri 
cu Luis Figueroa, președintele Cen
tralei unice a oamenilor muncii din 
Chile, deputat în parlament din 
partea partidului comunist, și cu alți 
conducători ai sindicatelor chiliene.

în cadrul întîlnirii, relatează 
genția Prensa Latina, a avut loc un 
schimb de păreri referitor 
cesele revoluționare care se 
șoară în Chile și în Cuba, 
în care rolul fundamental 
clasei muncitoare, ca și în 
cu însemnătatea restabilirii relațiilor

la pro- 
desfă- 

procese 
revine 

legătură

diplomatice dintre Chile și Cuba, 
în acest cadru s-a subliniat necesi
tatea unității popoarelor latino- 
americane în lupta lor comună îm
potriva imperialismului.

în cursul aceleiași zile, mențio
nează Prensa Latina, primul mi
nistru al Cubei a avut o întrevedere 
cu conducătorul bisericii catolice din 
Chile, arhiepiscopul de Santiago 
Râul Silva Henriquez, și cu alți 
demnitari ai clerului chilian. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire 
prietenească, în cadrul căreia a fost 
examinat rolul bisericii catolice în 
lupta de eliberare națională a po
poarelor din America Latină.

Cuvîntarea lui Gustav Husak

la adunarea electorală din Praga

a relevat că trupele indiene 
în drept să intre în Pakista- 
est „în autoapărare". „Noi 
ordine trupelor noastre, a 

primul ministru indian,
să nu treacă frontierele, cu excepția 
situației de autoapărare".

★

țiune susceptibilă de a spori încorda
rea la frontiere și pentru a se abține 
de la orice acțiune militară ale cărei 
consecințe ar fi dramatice și impre
vizibile.

PRAGA 24 — Corespondentul A- 
gerpres C. Prisăcaru transmite : în 
marea sală a sporturilor din parcul 
de cultură și odihnă „Julius Fucik", 
din Praga, a avut loc miercuri după- 
amiază adunarea electorală centrală 
a populației capitalei cehoslovace.

Au luat parte reprezentanți de 
seamă ai vieții politice și publice din 
Cehoslovacia, ai colectivelor marilor 
întreprinderi pragheze, oameni 
știință, artă și cultură, activiști”, 
dre didactice.

Luînd cuvîntul, Gustav Husak, 
cretar general al C.C. al P.C. 
Cehoslovacia, președintele Comitetu
lui Central al Frontului Național al 
R. S. Cehoslovace, a făcut o trecere 
în revistă a perioadei pe care o stră
bate în prezent societatea socialistă 
cehoslovacă. El s-a referit pe larg 
la programul cu care se prezintă, în

alegerile din 26 și 27 noiembrie, 
Frontul Național, la sarcinile funda
mentale ale vieții economice și so- 
cial-politice, exprimîndu-și ferma 
convingere că, sub conducerea parti
dului comunist, poporul cehoslovac le 
va transpune cu succes în viață.

de 
ca-
se- 
din

Printr-o manifestare de masă, la Londra a luat sfirșit

LUNA DE LUPTA ÎMPOTRIVA ȘOMAJULUI
0 impunătoare expresie a solidarității de clasă a oamenilor muncii

I.

Miercuri după amiază, în fața pa
latului Westminster, sediul parla
mentului britanic, a avut loc o pu
ternică demonstrație de protest îm
potriva creșterii șomajului, la care 
au participat mii de delegați ai oa
menilor muncii veniți din toate col
țurile țării. Astfel, s-a încheiat 
campania națională de protest orga
nizată de Congresul Sindicatelor Bri
tanice (T.U.C.), care a durat o lună 
de zile și a avut ca scop să atragă 
atenția asupra înrăutățirii nivelului 
de trai al celor ce muncesc, asupra 
creșterii continue a șomajului și să 
dea expresie hotărîrii celor peste 
zece milioane de membri ai T.U.C. 
de a se opune actualei politici eco
nomice a guvernului.

Campania de protest a început, 
după cum se știe, la 23 octombrie, cu 
demonstrația de la Sheffield. De 
atunci, în fiecare sîmbătă și dumi
nică au avut loc marșuri, mitinguri 
și manifestații în aproape toate ma
rile centre muncitorești din nordul, 
sudul și centrul Angliei, la care au 
participat sute de mii de oameni ai 
muncii. Am avut ocazia să asist la 
citeva din aceste acțiuni muncito
rești, de o amploare necunoscută în 
Anglia din „furtunoșii ani ai dece
niului al treilea". Toate au avut ca 
principal obiectiv „ASIGURAREA 
ȘI GARANTAREA CELUI MAI 
ELEMENTAR DREPT AL OMULUI 
- DREPTUL LA MUNCA" — lo
zincă sub semnul căreia s-a desfă
șurat întreaga campanie. Unul din 
manifestele răspindite cu prilejul 
demonstrației de la Sheffield subli
nia : „Guvernul nu are mandat să 
sporească numărul șomerilor la nn 
milion".

...Dis -de-dimineață, Londia

s-au revărsat adevărate șuvoaie de 
oameni ai muncii, printre care un 
mare număr de șomeri, veniți cu tre
nuri și camioane din diferite părți ale 
țării : tineri și vîrstnici, muncitori 
și fermieri, ingineri, tehnicieni și 
funcționari, proaspeți absolvenți ai 
liceelor 
deopotrivă 
amenințați 
„ghilotina” 
de șomaj.
zbate Anglia afectează toate regiu
nile țării — fie ele dezvoltate sau 
mai puțin dezvoltate. De aceea, in 
coloană puteau fi văzuți mineri din 
nord și din Yorkshire, fermieri din 
sud, constructori de automobile din 
Middland, muncitori de la șantierele 
navale din Glasgow, docheri din 
Merseyside, textiliști din Lancashire, 
siderurgiști din Manchester etc.

în coloana demonstranților, care 
au parcurs străzile Londrei de la To
wer Hill pînă la Parlament, se aflau, 
alături de soții și părinții lor, și un 
mare număr de femei și copii. Dacă 
tuturor șomerilor, al căror număr 
este evaluat la 1 250 000, li se adaugă 
familiile și persoanele pe care ei le 
întrețin, se conturează ■ imaginea 
reală a dramei pe care o încearcă 
circa 4 milioane de cetățeni bri
tanici, frustrați de posibilitatea .unui 
trai omenesc.

După încheierea marșului, într-o 
sală a palatului Westminster a avut 
loc un miting la care a luat cuvîntul 
Victor Feather, secretarul general al 
Congresului Sindicatelor Britanice.

într-o declarație a Partidului Co
munist din Marea Britanie, publi
cată cu ocazia demonstrației de 
miercuri, se subliniază că „incapa
citatea actualei societăți de a da de

și universităților — loviți 
de recesiunea economică, 
în aceeași măsură de 
prețurilor și a inflației, 
Dificultățile în care se

lucru Ia peste un milion de cetățeni 
reflectă adincirea crizei sistemului 
capitalist. Aeeastă situație este un 
puternic act de acuzare la adresa ca
pitalismului"... După ce subliniază 
că politica actualului guvern „creează 
în mod deliberat șomaj, pentru a 
slăbi forța sindicatelor și pentru a se 
crea un surplus in vederea achitării 
costului aderării la Piața comună", 
declarația . Partidului Comunist din 
Marea Britanie arată : „Această po
litică trebuie să înceteze. Se impune 
să se adopte un program de dezvol
tare a economiei. Prin acțiunea 
unită și organizată a clasei munci
toare, prin folosirea tuturor forme
lor de luptă, inclusiv acțiuni pe 
scară națională in sectorul industriei, 
guvernul trebuie forțat să convoace 
alegeri generale in vederea asigu
rării dreptului la muncă".

în timp ce la Londra se desfă
șura această impunătoare mani
festație, contra șomajului, âproape în 
toate celelalte centre muncitorești 
din țară au avut loc întreruperi ale 
lucrului — întregind tabloul unor 
acțiuni fără precedent, care au de
monstrat tăria solidarității de clasă 
a celor ce muncesc împotriva ofen
sivei capitalului.

*
Camera Comunelor a luat în dez

batere — ca urmare a introducerii 
unei moțiuni de cenzură de către 
opoziția laburistă — problema creș
terii șomajului în țară și implica
țiile acesteia pe plan social, Moțiu
nea de cenzură a fost în final res
pinsă cu 311 voturi față de 289 voturi 
ale opoziției.

Londra
N. PLOPEANU

Azi se deschide Congresul Partidului Comunist German
DELEGAȚIA P.C.R. A

Delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, alcătuită 
din tovarășii Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Ștefan Andrei, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., a sosit la 
Diisseldorf, capitala landului Renania 
de Nord — Westfalia, unde va par
ticipa la lucrările celui de-al Il-lca 
Congres al Partidului Comunist Ger
man.

*
In pregătirea Congresului Partidu

lui Comunist German, important • 
eveniment care începe astăzi, con-'' 
ducerea partidului a prezentat 
spre dezbatere partidului și oa
menilor muncii proiectul de teze 
„Partidul Comunist German împo
triva marelui capital, pentru pace, 
progrese democratice și socialism".

Documentul pornește de la afirma-

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:

Încheierea convorbirilor 
buigaro-italiene. A®entia B T A 
informează că la Roma au luat sfirșit 
convorbirile oficiale dintre ministrul 
de externe al Italiei, Aldo Moro, și 
ministrul de externe bulgar, Ivan 
Bașev. Cei doi miniștri au efectuat 
un schimb de păreri în domeniul re
lațiilor bilaterale, exprimîndu-și do
rința de a încheia noi acorduri de 
colaborare. Moro și Bașev au făcut 
un1 schimb de opinii și în problema 
pregătirii conferinței europene în 
problemele securității și colaborării, 
care „ar contribui la crearea unei at
mosfere de mai mare încredere și a 
unui mecanism mai stabil de securi
tate pe continent". Ivan Bașev a fost 
primit de Emilio Colombo, președin
tele Consiliului de Miniștri al Italiei.

Conferința Federației 
mondiale a oamenilor de 
Știință, pe tema ..Pericolul pe 
care îl prezintă armele atomice, 
chimice și bacteriologice, posibilități
le de dezarmare generală și răspun
derea oamenilor de știință" s-a în
cheiat la Berlin.

Un acord între Marea 
Britanie și autoritățile ra
siste din Rhodesia, intitulat 
„Propuneri pentru o reglementare", 
a fost semnat miercuri la Salisbury, 
după zece zile de negocieri.

La Budapesta a luat sfîr?it 
cea de-a 27-a ședință a organizației 
internaționale de colaborare în do
meniul siderurgiei, „Intermetall", cu 
privire la livrările reciproce de pro
duse ale siderurgiei. La lucrările șe
dinței au participat delegații ale ță
rilor membre ale „Intermetall" — 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Polonia, Ungaria și Uniunea 
Sovietică, precum și reprezentanți ai 
organizației de comerț exterior „Me- 
talimport" din România și ai Uniu- 

■’ nii uzinelor metalurgice iugoslave. 
Părțile au trecut in revistă rezultatele 
livrărilor reciproce in primele trei 
trimestre ale acestui an. în cursul 
convorbirilor, delegațiile au căzut de 
acord asupra volumului schimburilor 
nemijlocite de produse ale siderurgiei 
pe 1972.

La Panmunjon 3 
miercuri o nouă intilnire 
convorbirilor preliminare 
prezentanții organizațiilor 
Roșie din R.P.D. Coreeană

avut loc 
în cadrul 

dintre re
de Cruce 
și Coreea

de sud. Cu acest prilej, au continuat 
discuțiile în legătură cu problema 
agendei convorbirilor propriu-zise.

Partidul democrat-creștin 
din Chile a anunțat că aprobă 
inițiativa unor schimbări în structu
ra Congresului și alte măsuri conți
nute în proiectul de reformă consti
tuțională, elaborat de guvern, pri
vind instituirea sistemului parlamen
tar unicameral, informează agenția 
Prensa Latina.

0 delegație a Federației 
Sindicatelor din Vietnam, 
condusa de Le Van, secretar al fe
derației, face ,o vizită de prietenie în 
Japonia, la invitația Consiliului Ge
neral al Sindicatelor din această țară 
(S.O.H.Y.O.). anunță agenția V.N.A.

Senatul S.U.fl. a aProbat 
bugetul militar al Statelor Unite pe 
anul fiscal viitor, care se cifrează la. 
70,8 miliarde dolari. El este cu 2,7 
miliarde mai mic decît fondurile so
licitate de administrație și cu 200 mi
lioane dolari inferior proiectului de 
buget votat, anterior, de Camera Re
prezentanților. în timpul dezbateri
lor, Senatul a respins, ca urmare a 
intervenției directe a președintelui 
Nixon, amendamentul senatorului 
Mike Mansfield, referitor la reduce
rea cu 60 000 de militari a efectivu
lui trupelor americane staționate în 
Europa occidentală.

Președintele Franței, 
Georges Pompidou, și pre
ședintele S.U.A., Richard 
NiXOn se vor *n insulele
Azore, la 13 și 14 decembrie, anunță 
un comunicat oficial, publicat la 
Paris. Relevînd că întîlnirea are loc 
la sugestia președintelui Nixon, co
municatul — citat de A.F.P. — pre
cizează că cei doi șefi de stat vor dis
cuta probleme internaționale curente 
și ale relațiilor frănco-americane.

La Alger a tost semnat 
un acord care stabile?te statutul 
juridic al societății petroliere fran
ceze „Eurafrep", care activează in 
Algeria. Acordul semnat intre „Eu
rafrep" și compania algeriană de. 
stat „Sonatrach" stipulează că 
cele două firme vor forma o so
cietate mixtă denumită „Compania 
algeriană pentru cercetări petroliere" 
— „Calrep".

SOSIT LA DUSSELDORF

La sosirea pe aeroport, delegația a 
fost întîmpinată și salutată de Lud
wig Horst, membru al Prezidiului 
Partidului Comunist German, precum 
și de Constantin Oancea, ambasado
rul Republicii Socialiste România în 
R. F. a Germaniei. Seara, Prezidiul 
P.C. German a oferit în cinstea 
legațiilor străine un dineu.

de-

★

rea premisei că dezvoltarea vieții 
‘ claie din Republica Federală

•o- 
---------- cu

noaște o accentuare a contradicțiilor 
în toate domeniile. Fiecare familie 
muncitoare — arată documentul — 
resimte acest lucru ; îngrijorarea 
pentru menținerea locului de muncă 
crește ; scumpetea, specula cu chi
riile, spirala prețurilor diminuează 
bugetul familial al oamenilor muncii. 
De altfel, cu citeva zile înainte de 
congresul de la Diisseldorf, puternicul 
sindicat al metalurgiștilor vest-ger- 
mani, cea. mai mare organizație din 
R.F.G., a pornit o amplă mișcare de 
protest împotriva încercărilor patro
natului de a arunca efectele unor 
asemenea fenomene economice nega
tive asupra oamenilor muncii. Chiar 
acum două zile au început greve in 
industria de prelucrare a metalului 
din nordul landului Baden-Wurtem- 
berg, la uzinele „Daimler-Benz" și 
„Audi-N.S.U.“.

în aceste condiții, P.C.G., apărător 
și susținător consecvent al intereselor 
vitale ale oamenilor muncii, militea
ză cu fermitate pentru inițierea de 
acțiuni comune ale întregii muncito
rimi unite, ale tuturor organizațiilor 
muncitorești — poziție subliniată în 
documentul pregătit pentru congres în 
care se_ arată că „problema funda
mentală a politicii sale rămîne lupta 
pentru restabilirea unității de acțiune 
a clasei muncitoare".

Pe lingă capitolele consacrate pro
blemelor economice și sociale interne. , 
tezele Partidului Comunist Germa 
precizează, de asemenea, poziția par
tidului în problematica .de stringentă 
actualitate a vieții " internaționale. 
P.C.G. se pronunță în mod realist 
pentru recunoașterea granițelor re
zultate in urma celui de-al doilea 
război mondial — ca o condiție esen
țială a destinderii în Europa — pen
tru ratificarea tratatelor încheiate de 
R. F. a Germaniei cu Uniunea So
vietică și Polonia, pentru recunoaș
terea, pe baza dreptului internațio
nal, a R. D. Germane, stabilirea de 
relații între și cu cele două state ger
mane și primirea acestora în Organi
zația Națiunilor Unite, pentru coope
rarea intre toate statele, indiferent de 
orinduirea socială. P.C.G. militează 
pentru o contribuție activă a R.F.G. 
la realizarea conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa.

Proiectul de teze pentru congres 
a fost discutat în numeroase adunări 
de partid și de întreprindere, în pu
blicațiile P.C.G. El a fost trimis, de 
asemenea, la peste 10 000 activiști 
sindicali și membri ai Partidului So
cial Democrat, din dorința ca proble- 

■ mele puse în dezbatere să fie cunos
cute de- cercuri cît mai largi de oa
meni ai muncii.

într-o ședință ținută recent, Comi
tetul director al Partidului Comunist 
German a decis, in unanimitate, să 
propună realegerea tovarășului Kurt 
Bachmann in funcția de președinte al 
partidului și â tovarășului Herbert 
Mies in cea de vicepreședinte. S-a 
hotărît, de asemenea, să se recoman
de congresului alegerea tovarășului 
Max Reimann ca președinte de onoa
re ai Partidului Comunist German.

Petre STANCESCU
Dusseldorf
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