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Micu, 
Șincai.

multiseculare 
societății românești, in 
de coeziune s-au afir- 
cu o tot mai stăruitoare 
trecind peste despărți-

care nu prezintă 
transfer (in sensul 

cuvintului — acte 
arate unde a mai

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale

General JEAN BEDEL BOKASSA
Președintele Republicii Africa Centrală

într-o idee-forță pe mă- 
ce noul stadiu de dezvol- 
în care pășește societatea

în ziua de 30 noiembrie 1971 a avut 
loc ședința Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri și alți 
conducători ai unor organe centrale.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a 
examinat proiectul de lege privind gospo
dărirea apelor în Republica Socialistă 
România și proiectul de lege cu privire 
la regimul de stabilire a prețurilor și tari
felor. Ambele proiecte vor fi supuse dez
baterii publice și prezentate spre legife
rare Marii Adunări Naționale.

Au fost examinate, de asemenea, pro
iectele de decret cu privire ia asigurările 
de stat și la organizarea și funcționarea 
Administrației Asigurărilor de Stat, care 
urmează să fie supuse spre aprobare 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Comitetul Executiv a hotărît reducerea, 
cu începere de ia 1 decembrie 1971, a 
prețurilor cu amănuntul la aparatele de

radio din producția internă în medie 
cu 22 la sută și la televizoare în me
die cu 18 ia sută. Comitetul Executiv a 
trasat Ministerului Industriei Construcții
lor de Mașini sarcina de a elabora un 
program de măsuri pentru reducerea pre
țului de cost, diversificarea producției de 
aparate de radio și televizoare, pentru 
mai buna organizare a activității centre
lor de reparații în acest domeniu.

Comitetul Executiv a mai adoptat hotă- 
rîri cu privire la principalii indicatori teh- 
nico-economici ai unor lucrări de inves
tiții care urmează să fie puse în funcțiune 
în actualul cincinal și a stabilit măsurile 
ce trebuie luate de către ministere, cen
trale industriale și întreprinderi pentru 
folosirea mai bună a capacităților de pro
ducție, pentru pregătirea forței de munca 
necesare și asigurarea condițiilor teh- 
nico-organizatorice pentru extinderea 
schimbului doi și trei de lucru în indus
trie.

în încheierea ședinței. Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a soluționat unele 
probleme ale activității curente

Orice asociație cu locuri 
asemănătoare este posi
bilă, și totuși, ab-initio 
exclusă. Pretutindeni ne 
găsim față în față cu noi 
înșine, dar aici, la Petri
manu, parcă sîntem și mai 
aproape de esențe prin 
confruntarea permanentă 
cu tot ce există mai ome
nesc, mai simplu, mai 
demn și mai înălțător în 
noi. Căci însuși locul apar
ține esențelor tari. Esen
țelor umane, minerale și 
vegetale.

Paloșul apelor a despi
cat munții într-un zigzag 
amețitor, cu singura ra- 

' țiune dată de scurgerea 
firească a torentelor că
tre un liman ce trebuie să 
existe undeva, altfel toată 
această neostoită vînzo- 
leală a energiei ar apărea 
lipsită de noimă. Ziduri de 
piatră cad vertical ca niș
te zăgazuri de nepătruns, 
stînci urieșești se pun 
de-a curmezișul văii, me
tereze înalte baricadează 
cu povîrnișurile lor a- 
brupte trecerea rîului și 
totuși apa își face loc sfre
delind, măcinînd, tocînd, 
lucrare de milioane și mi
lioane de ani pînă la fa
sonarea munților după 
vrei ea ei. Aceasta este 
valea Latoriței ce duce la 
Petrimanu, în creierul 
munților, și numai din
colo, peste crestele lor se 
mai află așezări omenești 
dintre care unele stră
vechi, cu numele legate de 
istoria pămîntului olte-

nesc: Baia de Fier, Polo- 
vraci, Cerna, Bistricioara, 
Luncavăț, Horezu... Aici, 
la Petrimanu, istoria abia 
se scrie. Cine o face? Cum? 
De cînd a început ? Sînt o 
rpie două sute de oameni. 
Printre ei, vreo trei sute 
de comuniști. La obîrșia 
luptei dintre apă și mun
te, acolo unde fierăstraiele

menii muncesc, trăiesc, 
iubesc, fac copii și se bu
cură de viață. Pînă la 
Voineasa sînt 35 de km., 
pînă la alte așezări cu nu
mele . înscrise pe hărți, 
distanțele se numără tot 
cu zecile de kilometri. O 
singură legătură rutieră cu 
restul lumii — sălbatica 
vale a Latoriței. Pe întor-

Acum, din nou iarna 
este aici în imperiul ei. 
Toamna s-a sfîrșit brusc, 
aurul pădurilor n-a apu
cat să ruginească și albul 
zăpezii s-a înălțat în cuș
me peste cetina pirami
dală a brazilor. Așezarea 
a devenit un ghem de via- $ 
ță legat de țară prin cor
donul ombilical al drumu-

Latoriței abia încep să 
despice piatra. într-un a- 
dînc de țară și într-un 
fund de lume, o așezare. 
Provizoratul ei este rela
tiv, deși întreaga-i ființă e 
plămădită numai din ba
răci, e drept, rezistente la 
toate intemperiile și, în
deosebi, la urgiile iernilor. 
Dar în această așezare oa-

tocheatul el fir, ici, colo, 
urma trecerii omului : 
drum smuls din piatră cu 
mușcătura dinamitei, tăiat 
de cuțitele buldozerelor, 
bătătorit de șenilele trac
toarelor, legat prin po
duri, agățat de stînci, pri
ponit de contraforturi, 
proptit cu metereze.

lui troienit de nămeți. In 
barăci e cald, la club e- 
chipa de artiști amatori 
repetă „Năpasta" lui Ca- 
ragiale pentru un singur 
spectacol dat în familia 
celor 1 200. Cald este și în 
tunelele de sub munte pe 
unde vor fi împinse apele 
Latoriței pînă în lacul de

acumulare de la Vidra, și 
parcă tot ghiocul acesta 
de piatră, care strînge în 
miezul lui așezarea dintre 
munți, dogorăște de căldu
ra din sufletul oamenilor. 
A trăi aici fără o inimă 
caldă, fremătătoare, este 
cu neputință.

Un om călca munții a- 
ceia sălbatici și aș fi dat 
orice numai să aflu ce 
gîndea. Bănuiam că dă- 
rima cerul cu înjurături, 
căci drumul era greu, ză
pada afinată, și mașina cu 
care plecase rămăsese 
imobilizată pe un povîr- 
niș de unde șoferul nu 
mai reușise s-o scoată. Și 
el mergea înainte, călcînd 
cu ciudă și bolborosind : 
Trei bănci, o tablă, o ca
tedră, un dulap, trei 
scaune, un alfabetar, glo
bul pămîntesc, echer, ra
portor, numărătoare, com
pas, mingii... La Petri
manu, iarna, pe viscol, 
vulpea vine de se încolă
cește în ' 
care iese 
barăcii, 
vreme și

— Unde ai pornit omu
le ? — îl întreb luîndu-1 
în mașină și • spunîndu-i 
cine sînt.

— La vale. Trebuie să a- 
duc toate de pe lista asta 
pentru copiii școlii din 
Petrimanu.

Ioan GRIGORESCU
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Xk'NmWW,'NOASTRE NAȚIONALE
Cu 53 de ani în urmă, în ziua de 
decembrie 1918, la Alba Iulia, în 

orașul ce văzuse biruința lui Mihai 
Viteazul și martiriul lui Cloșca și 
Horia, 1 228 de delegați, alcătuind A- 
dunarea Națională a tuturor români
lor din Transilvania, Banat, Crișana 
și Maramureș, votau, în unanimitate, 
unirea cu România. Hotărîre de în
dată ratificată, printr-o uriașă și 
zguduitoare manifestate de voință și 
simțăminte, de peste 100 000 de ro
mâni veniți din toate părțile tran
silvane pentru a fi martori la acest 
act fundamental, într-o istorie de 
două ori milenară.

Unirea politică de la 1 decembrie 
1918 — expresie a voinței și aspira
țiilor întregului popor român — se 
rezema pe o întreită unitate — et
nică, economică și de cultură — a 
Transilvaniei cu celelalte provincii 
românești. De-a lungul secolelor, po
porul român, deși împărțit în mai 
multe formațiuni statale, rămăsese și 
se afirmase necontenit ca un singur 
popor, rostind aceeași limbă din A- 
puseni pînă la „Marea cea mare" și 
din 'Maramureș pînă la Dunăre ; cu 
aceleași îndeletniciri în producția bu
nurilor materiale ; cu aceleași prin
cipale temeiuri in alcătuirea socială ; 
cu o creație de artă, de o recunos
cută individualitate ; cu o conștiință 
comună și trăsături psihice deternu-

Un individ, cu vreo șapte 
condamnări la activ, mer
gea agale pe drum. Pe gar
dul unei întreprinderi ză
rește un afiș : „Angajăm 
gestionari". însuflețit deo
dată, omul nostru bate 
o ușă. întreabă :

— Angajați cu adevărat ?
— Da, zice șeful unității.
— Vreau și eu o gestiune.
— Iți dăm, cum să nu, 

convine șeful, dar, ia spune 
— bineînțeles, pe cuvint de 
onoare : ai fost vreodată 
condamnat ?

— O nu, nici gînd — se 
apără, chiar puțin indig
nat, individul cu șapte con
damnări la activ.

— Atunci să nu mai lun
gim vorba. De azi încolo 
ești gestionarul nostru.

Nu e așa că acest episod 
pare neverosimil? Pe par
cursul însemnărilor de față 
vom căuta să demonstrăm 
că — dimpotrivă — totul e 
autentic, într-o formă sau 
alta faptele petreeîndu-se 
aievea.

înainte însă de respectiva 
demonstrație e necesar să 
clarificăm un lucru de pri
mă importanță. în general, 
gestiune înseamnă bani sau 
bunuri materiale — îmbră
căminte, încălțăminte, ali
mente, aparate, instalații 
ș.a.m.d. în toate aceste bu
nuri sînt încorporate mun
că, pricepere. Prin urma
re, în primul rînd pen
tru cei care au trudit la 
realizarea acestor bunuri,

nu e indiferent ce se pe
trece pe urmă cu ele. A- 
cest lucru nu-i este indi
ferent nici societății, în an
samblul ei. Toți sîntem in
teresați ca bunurile de care 
dispunem, averea obștească 
să ne servească nouă, să fie 
ferită de deteriorări, să nu

gata, împotriva delapida
torilor și trîntorilor. în nu
mele acestor legi și norme, 
fiecare cetățean se simte 
dator să apere avutul ob
ștesc, dar, în același timp, 
să ceară socoteală, cînd e 
cazul, celor puși să-l gos
podărească.

tîonar trebuie în mod obli
gatoriu să aibă cunoștințe 
teoretice și practice în le
gătură cu gestionarea bu
nurilor încredințate ; b) nu 
pot fi angajați sub nici o 
formă în funcții gestionare 
indivizi condamnați în tre
cut pentru delapidări, ne-

De ce angajați infractori 
pe post de gestionar ?

se irosească. Acesta este 
un sentiment de mare res
ponsabilitate, comun tutu
ror oamenilor cinstiți. Fi
rește, pentru a păstra ne
știrbită averea publică, a- 
vem norme și legi ce o 
apără împotriva celor care 
doresc să se înfrupte de-a

Gestiunea, indiferent cui 
aparține — proprietății de 
stat sau cooperației — se 
încredințează numai per
soanelor care îndeplinesc 
condițiile impuse de Legea 
nr. 22, emisă în 1969. Le
gea amintită prevede prin
tre altele: a) angajatul ges-

giijențe în dauna avutului 
obștesc, speculă, furturi 
calificate ș.a.m.d. ; c) nu 
pot fi angajați ca gestionari 
indivizi 
acte de 
larg al 
care să 
lucrat solicitantul),

Prin urmare, Legea nr. 
22, după care se fac anga
jările în funcții gestionare, 
nu-i altceva decît o pavăză 
sigură, bine construită, me
nită să apere integritatea 
avuției obștești, cu alte cu
vinte, să bareze eventuali
lor trîntori accesul la stup. 
Indiscutabil, în majoritatea 
covîrșitoare a cazurilor li
tera legii este respectată cu 
sfințenie. Conducerile în
treprinderilor economice 
prin aplicarea legii, prin 
măsuri suplimentare de 
precauție, fac dovada înal
tei lor responsabilități, pă
zind astfel avutul obștesc 
ca pe ochii din cap.

Uneori, totuși...
— La noi la întreprinde

re — ne informa deunăzi 
(puțin cam prea serafic) 
Aurel Roxin, contabilul șef 
de la I.C.L. Brașov — Legea 
nr. 22 a fost intr-adevăr ne
respectată.

— Cine n-a respectat-o ?
— Și eu... (în primul rînd 

el — n.a.).
— Ați angajat gestionari 

fără a examina în preala
bil cunoștințele lor ?

— Da.
— Și indivizi cu antece

dente penale ?
Gheorghe GRAURE 
Const- PRIESCU

nate de cerința vitală de a dăinui și 
a rezista tuturor cotropirilor, de a 
păstra pămintul lăsat de înaintași, de 
a trăi în libertate.

Conștiință de sine atestată din în
depărtate timpuri. în primul rînd, 
în însuși numele de români (valahi, 
blaci), dat poporului din spațiul car- 
pato-dunărean de mărturii scrise, 

relatînd realități din secolul al IX-lea; 
în însuși numele statului constituit 
sub Basarao I, acela de Țara Româ
nească ; în scrieri care consemnează 
vechimea, originea și continuitatea 
poporului român, relevîndu-i descen
dența din coloniștii romani ai Da
ciei. O atestă cronicarul bizantin Lao- 
nic Chalcocondil, pe la mijlocul se
colului al XV-lea : românii, notează 

• el, „au grai asemănător cu al italie
nilor". Valahii „din regiunea Dunării 
-- scria la 1453 cărturarul Flavio 
Biondo — își proclamă ca o onoare... 
originea lor romană", iar graiul lor 
are „o mireasmă de limbă latină 
țărănească și puțin gramaticală".

donștiință sporită de-a lungul ge
nerațiilor prin lucrările cronicarilor 
— Grigore Ureche, Miron Costin, 
stolnicul Constantin Cantacuzino ; 
prin scrierile eruditului Dimitrie 
Cantemir ; prin cercetările Școlii 
Ardelene, ale iui Samuil 
Petru Maior, Gheorghe

Ei a firesc, așadar, ca. treptat, să 
se impună ideea și conștiința unității 
politice a neamului românesc. De 
vreme ce poporul este unul singur, cu 
aceeași limbă și temeiuri de viață ma
terială, socială și spirituală, era nor
mal să nu trăiască mereu împărțit sau 
cuprins de alte stăpîniri, așa cum im
puseseră feluritele desfășurări in 
timp. De altfel, în momente de grea 
cumpănă, cînd erau în joc însăși e- 
xistența sa, dreptul și putința de 
a trăi de sine stătător, potrivit rîn- 
duielilor proprii, alianța dintre Țara 
Românească și Transilvania, sau Mol
dova și Transilvania, sau dintre toate 
cele trei voievodate, apărea ca impe
rativă. Acesta a fost țelul lui Mircea 
cel Bătrin, Dan al II-lea, Iancu de 
Hunedoara, Vlad Țepeș sau Ștefan 
cel' Mare. Alianță ridicată la 1599— 
1600, sub sceptrul lui Mihai Viteazul, 
la rangul de unitate politică.

De foarte scurtă durată, această 
dinții „Unire" se transformă tot mai

mult 
sură 
tare 
o dată cu apariția relațiilor noi, ca
pitaliste, cerințele progresului ei eco
nomic și social impun unitatea sta
tală ca o necesitate obiectivă, legică. 
Ideea constituirii unui singur stat al 
Țării Românești și al Moldovei revine 
în lucrări și memorii începînd din 
1772 și îndeosebi in primele decenii 
ale secolului al XIX-lea ca și în pro
gramul revoluționarilor de la 1848.

Unire realizată în 1859—1866, în
tr-o primă treaptă, sub cîrmuirea lui 
Alexandru Ioan Cuza, cînd se pun 
bazele statului român modern, și 
consolidată în 1877—1878, cînd inde
pendența deplină a României, pecet
luită prin vitejia și jertfele ostașilor 
noștri alături de ostașii ruși și pa- 
trioții bulgari pe cîmpurile de luptă 
de la Plevna, Rahova, Smirdan sau 
Vidin, este recunoscută și de Europa.

Prin înseși aceste desfășurări, ur
mătoarea etapă — unirea tuturor 
românilor, în cuprinsul aceluiași stat 
— devenea stringent necesară. Cele 
-patru decenii ce separă războiul in
dependenței de Adunarea Națională 
de la Alba Iulia sînt dominate de 
acest țel primordial.

Actul de Ia 1 decembrie 1918 este, 
astfel, concluzia unei 
dezvoltări a 
care factorii 
mat organic, 
permanență, 
rile și adversitățile generate de în
lănțuirea evenimentelor și a rapor
turilor de forță.

Privită în contextul european și 
mondial, lupta poporului român pen
tru desăvîrșirea unității sale statale 
ne apare ca parte componentă a miș
cărilor pentru autodeterminare na
țională și înlăturarea dominației 
străine desfășurate de multe națiuni 
în secolul al XIX-lea și Ia începutul 
celui următor.

Ea a putut izbîndi în împrejurările
Conf. univ. Dinu C. GIURESCU
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Extrase din sumarul

„Scinteia" pe care

l-ați așteptat 363

de zile (și trebuie

să-l mai așteptați.

doar 48 de ore)

(Corespondentul 
Cirstea).
Pitești, a

BANGUI
Aniversarea Zilei naționale a Republicii Africa Centrală îmi oferă 

deosebita plăcere ca, în numele Consiliului de Stat, al poporului român 
și al meu personal, să vă adresez cele mai calde felicitări, împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și progres 
poporului centrafrican prieten.

Subliniind bunele relații existente între țările noastre, îmi exprim 
convingerea că acestea vor cunoaște o dezvoltare continuă, spre binele 
ambelor popoare, al cauzei înțelegerii și colaborării internaționale.

Cu înaltă considerație,

PITEȘTI 
„Scinteii", Gh. 
Bascov, lingă 
dată în funcțiune cea de-a 
hidrocentrală din salba de 
tați energetice prevăzute a se 
construi pe rîul Argeș. Ea dis
pune de o capacitate instalată 
de 7,5 MW și un lac de acumu
lare lung de 2,5 km ce consti
tuie principala sursă de alimen
tare cu apă a unităților indus
triale și a populației din partea 
de nord a orașului. Intr-un sta
diu avansat se află alte noi uni
tăți energetice cum sînt cele 
de la Pitești, Curtea de Argeș, 
Noapteș, Zigoneni și Băiculești.
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DEMOCRAȚIA NOASTRA SOCIALISTA 
PE CALEA DEZVOLTĂRII CONSECVENTE

rFAPTUfl 

iDIVERSi
In concepția marxist-leninistă, 

construirea socialismului presupune 
ea o cerință esențială întronarea 
unei democrații reale, capabilă să 
asigure maselor celor mai largi drep
turi și libertăți, punerea din plin in 
valoare a energiilor și capacităților 
lor creatoare. „Socialismul — scria 
V. I. Lenin — nu este posibil fără 
democrație sub două aspecte: 1) 
proletariatul nu poate săvîrși revo
luția socialistă dacă nu se pregătește 
în vederea ei luptind pentru demo
crație ; 2) socialismul victorios nu-și 
poate consolida victoria și nu poate 
duce omenirea spre dispariția trep
tată a statului fără a înfăptui o de
mocrație deplină.*'  (Lenin, Opere 
complete, voi. 30, p. 130—131 fâvezi 
Și V. I. Lenin : „Statul și revoluția" 
în Opere complete, voi. 33, pag. 73 
și 99 : de asemenea, K. Marx : „Cri
tica programului de la Gotha", in 
Marx-Engels Opere, voi. 19, pag. 
27 și 29.

Realizarea democrației în socia
lism nu este un simplu deziderat, 
izvorît din considerente ideale, 
umaniste, ci are o determinare o- 
biectivă în înseși transformările 
petrecute în societate pe plan po
litic, economic, social, cultural. 
Premisele ei sînt date de lichidarea 
domniei claselor exploatatoare și 
instaurarea puterii celor ce mun
cesc, în frunte cu clasa muncitoare, 
de generalizarea relațiilor socialiste 
în întreaga economie și desființarea 
pe această bază a oricărei forme de 
exploatare. 'In societatea socialistă, 
poporul muncitor reunește in mîi- 
nile lui și puterea, politică, și bunu
rile materiale —- fabricile și uzinele, 
celelalte mijloace de producție, re
sursele și bogățiile țării. — și instru
mentul administrării lor — statul, 
ceea ce înseamnă că el dispune de 
tot ceea ce este necesar pentru a se 
conduce singur, așa cum dorește. 
Conceptul de „democrație'*,  adică 
de „putere a poporului**  își gă
sește astfel, pentru prima oară, 
înfăptuirea reală, deplină, integrală.

In aceasta rezidă superioritatea 
democrației socialiste asupra forme
lor istorice anterioare ale democra
ției și cu deosebire asupra democra
ției burgheze, care, ca formă de do
minație politică a claselor exploa
tatoare, prezintă numeroase muti
lări, exceptări și restricții, preve
deri formale — toate exprimînd li
mitele de clasă ale acesteia. Desi
gur, existența unor cuceriri demo
cratice în țările capitaliste este o 
realitate ; dacă într-un șir de ase
menea țări democrația a cunoscut 
în ultimele decenii o anumită lăr
gire — în special pe linia unor drep
turi sociale și respectiv acolo unde 
potențialul economic al societății 
permite — acesta este un rezultat 
nemijlocit al luptelor sociale, cît și 
al influenței socialismului, care o- 
bligă clasele dominante la anumite 
concesii. Dar toate acestea nu pot 
estompa sau masca datele esențiale 
ale realităților sociale — respectiv 
faptul că putere»» politică și. econo
mică se află în continuare în mîi- 
nile burgheziei, care o folosește 
spre a-și apăra și consolida domi
nația. (Realități bine cunoscute din 
țările capitaliste, chiar și din cele 
mai avansate eeonomicește, cum 
sînt: limitarea dreptului de vot 
prin tot felul de censuri de avere', 
de instrucțiune în Statele Unite': 
condiționarea dreptului de a fi ales 
în parlament de posedarea unor bu
nuri imobiliare în Belgia, Ca
nada ; compoziția unor parla
mente cum este Congresul 
S.U.A. în care nu există nici un 
muncitor sau fermier, în./schimb 
sînt 184 bancheri și oameni de a- 
faceri ; toate acestea și multe 
altele oferă o imagine edificatoare 
asupra caracterului fals, ciuntit al 
democrației burgheze).

Categorie istorică, democrația so
cialistă cunoaște un proces evolu
tiv. Cucerirea puterii de către cla
sa muncitoare, și aliații săi și vic
toria relațiilor socialiste reprezintă 
doar punctul de plecare, începutul 
procesului de făurire a unei reale 
democrații, proces în cursul căruia 
se cristalizează formele și metodele 
cele mai adecvate pentru atragerea 
tot mai activă a maselor largi la 
exercitarea puterii.

Viața însăși a infirmat concep
țiile unilaterale, simpliste, potrivit 
cărora înaintarea spre socialism.s-ar 
realjza doar pe calea dezvoltării 
forțelor de producție. In prac
tica construcției socialiste s-a 
cristalizat ideea că această înaintare 
presupune — o dată cu dezvoltarea 
puternică a forțelor de producție 
șl ridicarea, pe această bază, a ni
velului de trai al întregii popu
lații — adîncirea continuă a demo
crației, ca o cerință legică în edifi
carea noii societăți. Intr-adevăr, o 
operă de asemenea amploare și 
complexitate cum este făurirea 
și, mai ales, dezvoltarea multilate
rală a noii orînduiri nu este posi
bilă fără aportul de energie, ini
țiativă și creație al maselor celor 
mai largi, iar acesta se poate asi
gura numai prin punerea viguroasă 
in mișcare a tuturor resorturilor 
mecanismelor democratice ale so
cietății. Cu cit socialismul realizea
ză o democrație mai Înaltă, capa
bilă să asigure participarea efec
tivă la conducere a tuturor mem
brilor societății, stimularea iniția
tivei locale, responsabilitatea fie
căruia pentru gospodărirea avuției 
socialiste, cu atît se creează mai 
largi posibilități pentru progresul 
rapid al întregii societăți.

Tocmai de această cerință a ținut 
ți ține seama partidul nostru, potri
vit caracteristicilor actualei etape de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Și în acest do
meniu, ca de altfel în întreaga viață 
a societății noastre, Congresele al
IX- lea și al X-lea s-au afirmat ca 
momente de mare însemnătate, im- 
pulsionind. prin ideile și hotă'rîrile 
lor, dezvoltarea democrației. De 
fapt, toate măsurile care au fost 
luate în ultimii ani vizînd diversele 
laturi și sectoare ale vieții social- 
politice se încadrează în această 
viziune, avînd ca numitor co
mun preocuparea pentru a fa
cilita și stimula atragerea ma
selor celor mai largi la acti
vitatea de conducere. (Vezi Nicolae 
Ceaușescu : Raport la Congresul al
X- lea, capitolul „Adîncirea demo
crației socialiste, intensificarea 
participării poporului la conduce
rea statului" ; Raport la Conferința 
Națională a P.C.R., cap. III și VI; 
expunerea din 24 oct. 1968 ; vezi și 
revista „Lupta de clasă" nr. 2 din 
1971 : dezbaterea „Probleme ale de

mocrației socialiste in etapa ac
tuală").

Conturind principalele direcții 
în care se desfășoară acest proces, 
trebuie să relevăm în primul rind 
dezvoltarea democrației reprezen
tative, înțelegînd prin aceasta creș
terea roiului organelor puterii de 
stat, alese de popor și care repre
zintă poporul. După cum se știe, 
în țara noastră asemenea organe 
sînt Marea Adunare Națională și 
consiliile populare alese prin vot 
universal, egal, direct și secret și 
formate în exclusivitate din oameni 
ai muncii — muncitori, țărani, in
telectuali. In intimii ani, rolul aces
tor organe a crescut considerabil, 
ca urmare a aplicării unui șir de 
măsuri, intre care : introducerea 
sistemului sesiunilor deschise ale 
Marii Adunări Naționale, cu durată 
mai mare, in timpul cărora aceasta 
lucrează în plen Sau pe comisii ; 
dezvoltarea activității ei legislative 
astfel. îneît normele esențiale care 
guvernează viața societății repre
zintă emanația forului suprem al 
țării ; sporirea rolului deputaților și 
al comisiilor permanente în exerci
tarea controlului asupra activității 
unor organe de stat centrale. Noua 
lege de organizare și funcționare a 
consiliilor populare a consacrat 
competențele sporite, atribuțiile mai 
largi ale organelor locale ale pu
terii de stat.

O caracteristică esențială a vieții 
politice din țara noastră în etapa 
actuală o constituie faptul că de
mocrația reprezentativă se îmbină 
organic cu dezvoltarea democrației 
directe, în cadrul căreia masele își 
spun cuvintul asupra problemelor 
fundamentale ale dezvoltării țării 
în mod direct, nemijlocit. A deve
nit o practică cu caracter perma

nent ca în dezbaterea fiecărui 
proiect de lege să fie larg antre
nată opinia publică — forma fi
nală a legilor supuse dezbaterii in 
Marea Adunare Națională însumînd 
propunerile și amendamentele ju
dicioase făcute cu aceste prilejuri. 
Numeroasele întîlniri de lucru ale 
conducerii de partid și de stat cu 
locuitorii din diferitele județe ale 
țării, cu specialiști, din diverse 
ramuri permit, de asemenea, ana
liza aprofundată a problemelor ce 
s.e ridică în procesul construcției 
Socialiste, Efectiv, partidul nostru 
realizează o conducere a vieții so
ciale, bazată pe contactul viu, 
direct, pe dialogul permanent al 
factorilor de cea mai înaltă răspun
dere cu masele largi. După cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
„Partidul nostru pornește de la 
premisa că rezolvarea tuturor pro
blemelor privind dezvoltarea socie
tății noastre privește nemijlocit în
tregul popor, pe muncitori, pe ță
rani, pe intelectuali, pe toți cei 
care muncesc din patria noastră șî 
că nu există problemă ce nu tre
buie cunoscută de mase, asupra că
reia oamenii muncii să nu-și spună 
cuvintul. Numai in felul acesta se 
creează garanția că măsurile elabo
rate de partid și de guvern co
respund pe deplin intereselor în
tregii noastre națiuni, asigură 
mersul hotărît înainte al patriei 
noastre**.  (Vezi „Scinteia" din 
9.II.1971, articolul „Dialogul perma
nent cu poporul, caracteristica 
fundamentală a activității P.C.R.").

Un domeniu esențial de manifes
tare a democrației socialiste îl con
stituie democrația economică, par
ticiparea maselor la conducerea e- 
conomiei, atit la nivel național, cît 
și la nivelul unităților. în timp ce 
în diferitele variante ale „capita
lismului popular" participarea 
muncitorilor la conducere, procla
mată în virtutea calității lor de po
sesori ai cîtorva acțiuni, rămine o 
pură ficțiune, întrucît majoritatea 
acțiunilor, „pachetul de control**  
continuă să fie concentrat în mii- 
nile marilor monopoliști, socialis
mul creează premisele unei parti
cipări reale a oamenilor muncii la 
conducerea economiei, prin faptul 
că aceștia sînt efectiv producători 
și proprietari colectivi ai mijloa
celor de producție.

Partidul nostru a adoptat în ul
timii ani un întreg ansamblu de 
măsuri pentru dezvoltarea demo
crației economice. In acest cadru, 
se cuvin amintite in primul rind : 
lărgirea atribuțiilor și a compe
tențelor Ia nivelul întreprinderilor 
incit acestea să funcționeze pe 
principiul gestiunii economice pro
prii, să dispună de o largă auto
nomie în realizarea sarcinilor ce le 
revin din planul de stat ; generali
zarea șî instituționalizarea, la ni
velul întregii economii, a principiu
lui conducerii colective ; instituțio
nalizarea adunării generale a oame
nilor muncii, ca for suprem de con
ducere în întreprinderi, chemat să 
decidă asupra tuturor problemelor 
principale privind activitatea econo- 
mico-socială a unității respective, 
să exercite controlul asupra orga
nelor de conducere, avînd posibili
tatea de a le dezavua. în cazul unei 
activități necorespunzătoare ; crea
rea în întreprinderi și centrale a 
unor organe colective de conduce
re — comitetele șî consiliile oame
nilor muncii — în care muncitorii 
sînt larg reprezentați. (Vezi le
gea cu privire la , organiza
rea și conducerea unităților so
cialiste de stat. cap. II și III, și ex
punerea asupra proiectului de lege, 
publicate in „Scinteia" din 22 șt 
23 oct. 1971.)

Anii 'din urmă au cunoscut, de 
asemenea, perfecționarea structuri
lor democratice in agricultură, de 
la lărgirea atribuțiilor adunării ge
nerale a cooperativei agricole de 
producție și pină la crearea acelei 
vaste organizații de masă a țărani
lor cooperatori, reprezentata de 
uniunile cooperatiste.

Toate aceste forme și structuri, 
democratice nu acționează însă 
spontan, de ia sine, ci creează doar 
cadrul atragerii maselor largi ale 
celor ce muncesc ia conducere. E- 
sențial este ca aceste posibilități 
să fie din plin valorificate. De 
aceea, constituie sarcini esențiale 
ale perioadei actuale înlăturarea 
oricăror manifestări de formalism 
în activitatea organismelor amin
tite, dezvoltarea în rîndul maselor 
largi a responsabilității sociale, sti
mularea criticii, combaterea orică
ror încercări de înăbușire a aces
teia.

O direcție principală a dezvoltă
rii democrației în etapa actuală o 
reprezintă creșterea atribuțiilor or
ganizațiilor de masă și obștești, ale 
sindicatelor, Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, U.T.C. Aceasta se exprimă 
în primul rind în faptul că o serie 
de atribuții exercitate în trecut de 
către organisme ale statului în do
meniul îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și de trai ale celor ce mun
cesc, asistenței sociale, apărării or
dinii și legalității sînt preluate de 
către organizațiile obștești.

Cît privește rolul acestor organi
zații în sistemul democrației socia
liste, recente documente de partid 
au relevat că nu este îndreptățită 
aprecierea lor ca simple „curele de 
transmisie**,  cum s-a considerat în 
trecut, întrucît aceasta ar însemna 
limitarea rolului lor la transmite
rea în mase a liniei partidului. In 
condițiile în care masele, ca pro
ducători și proprietari colectivi ai 
mijloacelor de producție, sînt che
mate să participe direct la activi
tatea de conducere, organizațiilor 
de masă le revine rolul unor pîr- 

ghii reale, menite să stimuleze a- 
ceastă participare, să atragă ma
sele la elaborarea deciziilor în di
versele domenii. Pe această linie 
se înscriu măsurile cu privire la 
participarea reprezentanților orga
nizațiilor de masă in organele de 
conducere ale unităților economice 
și de învățămînt — pînă la nivelul 
ministerelor și al guvernului. Tot
odată au fost, stabilite un șir. de 
măsuri pe linia ■ democratizării 
conducerii sindicatelor, a U.T.C. 
(în sensul asigurării unei prezențe 
mai puternice in organele condu
cătoare de jos și pină sus a unui 
număr mai mare de oameni care 
lucrează nemijlocit in producție), a 
legării lor cît mai strînse de ma
sele celor ce muncesc, a dezvol
tării autonomiei și spiritului lor de 
inițiativă și răspundere. (Vezi 
Nicolae Ceaușescu : cuvîntare la 
plenara C.C. al P.C.R. din 10—1] II 
1971, capitolele II și III).

Procesul de adîncire a democra
ției socialiste are, ca o componen
tă esențială, rezolvarea problemei 
naționale. Corelația lor indisolubi
lă rezultă din faptul că soluționa
rea justă a problemei naționale nu 
este de conceput decît în spiritul 
democratismului, prin asigurarea 
deplinei egalități în drepturi a tu
turor cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate. Tocmai în acest sens 
arăta Lenin că „există numai un 
singur mod de rezolvare a proble
mei naționale... și acesta este de
mocratismul consecvent." (Vezi 
V. 1 Lenin : Opere complete voi. 
24, pag. 130).

Pe linia soluționării consecvent 
democratice a . problemei naționale 
partidul și statul nostru s-au pre
ocupat nu numai de înlăturarea ori
cărei discriminări de ordin național, 
dar și de crearea condițiilor optime 
pentru afirmarea și promovarea tu
turor celor ce muncesc — fie ei ro
mâni, maghiari, germani sau de 
alțe_ naționalități — în viața econo
mică, politică, socială, culturală ; 
amintim în acest sens dezvoltarea 
armonioasă a tuturor județelor 
țării, asigurarea dreptului de a fo
losi limba maternă în învățămînt 
și cultură, în administrația de stat 
și activitatea obștească, dezvoltarea 
largă a învățăm! ntului de toate 
gradele. în limbile naționalităților 
conlocuitoare etc. Din această per
spectivă poate fi mai bine înțeleasă 
și preocuparea pentru însușirea te
meinică de către toți cetățenii țării 
a limbii române, tocmai ca o con
diție pentru a putea lua parte din 
plin, în orice parte a țării, la acti
vitatea economică, politică, socială.

Prin constituirea consiliilor oame
nilor muncii aparținînd naționalită
ților conlocuitoare, aceștia .dispun 
de ample structuri, de la organele 
locale pe județe și pînă la cele cen
trale — în măsură să stimuleze 
participarea lor la conducerea so
cietății.

Instituționalizînd o realitate de 
fapt — unitatea social-politică a 
întregului nostru popor — partidul 
nostru a inițiat constituirea Fron
tului Unității Socialiste, organism 
politic permanent, cu caracter larg 
reprezentativ și democratic, care 
unește în jurul partidului comunist, 
ca forță conducătoare, principalele 
organizații de masă, obștești și 
profesionale, toate forțele politice, 
clasele și păturile sociale care al
cătuiesc națiunea noastră socialistă. 
Frontul Unității Socialiste repre
zintă nu numai imaginea sintetică 
a sistemului democrației noastre 
socialiste, dar și cea mai largă for
mă organizatorică pentru cuprin
derea și antrenarea întregului po
por la viața politică, la elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne și 
externe a țării.

în conducerea procesului de a- 
dincire a democrației, partidul și 
statul nostru urmăresc, o dată cu 
perfecționarea structurilor, promo
varea unor metode de conducere 
îmbunătățite. Sint semnificative în 
acest sens preocupările pentru im
primarea unui conținut democratic 

activității de selecționare a cadrelor, 
preocupări ce și-au găsit materia
lizare în legea recent adoptată cu 
privire la încadrarea și promovarea 
in muncă a personalului din unită
țile socialiste de stat. (Vezi legea 
și expunerea la proiectul de lege 
publicate in „Scinteia" din 22 și 24 
oct. 1971) Conform acestei legi, 
promovarea unei persoane într-o 
funcție de conducere poate avea 
loc numai pe baza părerii colecti
vului în care aceasta a lucrat în 
legătură cu activitatea sa, unnînd 
să fie promovate doar cadrele care 
obțin cele mai bune recomandări. 
Un asemenea mod democratic de 
promovare este stimulativ pentru 
perfecționarea șî autoperfecționarea 
profesională și moral-politică a oa
menilor, favorizînd, totodată, o se
lecție a valorilor autentice, com
baterea și stirpirea practicilor atît 
de dăunătoare ale promovării^ pe 
bază de relații, nepotism etc. T"'

Democrația socialistă este opusă 
anarhiei, liberalismului și nihilis
mului mic-burghez. Partidul nostru 
respinge cu fermitate accepțiunea 
viciată, vulgarizatoare dată de
mocrației, potrivit căreia aceasta ar 
permite ca „fiecare să facă ce 
vrea**,  ignorînd interesele generale. 
Democrația socialistă nu este o de
mocrație deasupra claselor, ea 
exprimă interesele clasei munci
toare, ale construcției socialiste, 
care coincid cu interesele fundamen
tale ale întregului popori De 
aceea, ea nu poate admite și tolera 
acte, manifestări, atitudini contrare 
acestor interese. De aici perfecta 
legitimitate a fermității cu care sînt 
combătute in societatea noastră pa
razitismul social, încercările de 
frustrare a avutului obștesc, orice 
manifestări antisociale. Activitatea 
îndreptată spre stirpirea unor ase
menea manifestări nu numai că nu 
este contrară democrației, ci, dim
potrivă, slujește apărării și dezvol
tării ei în interesul întregului popor. 
O societate democratică presupune 
implicit și respectarea de către toți 
și față de toți a normelor de etică 
și echitate socială.

în concepția partidului, democra
ția este indisolubil legată de disci
plină, de respectarea neabătută a 
ordinii și legalității.

Dezvoltarea întregului edificiu al 
societății noastre se realizează pe 
temelia legilor. Aceasta implică, fi
rește, respectarea legilor, a norme
lor și regulilor de conviețuire so
cială, atît de către organele de stat 
și obștești, cît și de către fiecare 
cetățean. Dezvăluind deschis, cu 
curaj și înaltă principialitate abu
zurile și ilegalitățile care au avut 
loc într-o anumită perioadă în 
țara noastră, partidul a stabilit mă
suri care să facă cu neputință atît 
repetarea lor, cît și. manifes
tarea unor tendințe de subiecti
vism sau arbitrar în activitatea 
Unor organe de stat sau de partid. 
(Vezi- -expunerea la proiectul Co
dului Penal al Republicii So- 
cialiste România, publicată in 
„Scinteia" din 21 iunie 1968.)

Dezvoltarea democrației impune 
fi vigilență revoluționară, întrucît 
nu se poate face abstracție de fap
tul că pot exista și mai există unele 
elemente, rămășițe ale claselor ex
ploatatoare, care mai tînjesc după 
trecut ; dacă încercările lor de îm
potrivire au eșuat încă în perioada 
în care clasele exploatatoare nu 
fuseseră lichidate, iar noul regim 
democratic abia se instaurase, cu 
atit mai mult sînt sortite eșecului 
în condițiile în care noua orînduire 
socială s-a consolidat în decurs de 
decenii, iar poporul nostru a do- 
bindit succese istorice în făurirea 
vieții noi. Orînduirea noastră dispu
ne de toate mijloacele spre a-i face 
inofensivi pe cei care s-ar încumeta » 
să ridice mina împotriva socialis
mului ; ea e puternică, de nebiruit 
prin voința poporului care a fău
rit-o șl nu există forță în lume în 
stare să-l abată de pe calea ce și-a 
ales-o.

Dezvoltarea democrației este de 
neeonceput fără continua ridicare 
a nivelului de conștiință al maselor. 
De fapt, este vorba aci de o 
dublă condiționare : democrația 
constituie o pirghic de educare po
litică și morală ; dar participarea 
maselor la conducerea societății 
depinde la rîndul ei de ridicarea 
.nivelului de conștiință, fără de care 
nu se poate asigura o participare 
responsabilă și competentă. în 
această perspectivă, ni se dezvăluie 
noi sensuri ale amplului program 
de educație socialistă a maselor 
elaborat de partid, ca un factor nu 
numai de elevare spirituală și mo
rală a constructorilor socialismului, 
dar și de dezvoltare a democrației.

Un factor esențial al adîncirii 
democratismului socialist, ca și al 
întregii evoluții a societății noastre 
pe calea socialismului îl reprezintă 
întărirea rolului conducător al 
partidului comunist. Tocmai în 
condițiile lărgirii tot mai ample a 
bazei de masă a exercitării pu
terii, ale dezvoltării inițiativei ob
ștești pe toate planurile, ale sporirii 
atribuțiilor unităților economice de 
bază și consiliilor populare, ale unei 
accentuate autonomii locale în lua
rea deciziilor, conducerea de către 
partid asigură unitatea de voință Și 
de acțiune, concertarea și concen
trarea eforturilor în vederea pro
movării intereselor comune, gene
rale. A neglija întărirea rolului 
conducător al partidului, ar însem
na, dimpotrivă, a deschide porți 
pentru apariția șî manifestarea 
unor tendințe divergente, disper- 
sante, a unor manifestări stihinice, 
tendințe străine, care n-ar putea 
decît să submineze însăși dezvolta
rea democrației. Iată de ce măsu
rile de adîncire a democratismului 
se înfăptuiesc concomitent cu în
tărirea rolului conducător al parti
dului. Aceasta este chezășia că 
dezvoltarea democrației nu numai 
că nu slăbește puterea politică a 
clasei muncitoare, orînduirea socia
listă, dar, dimpotrivă, le face și 
mai puternice, de neînvins. La rîn
dul lor, măsurile de adincire a de
mocrației contribuie la întărirea 
legăturilor partidului cu masele, îi 
dau posibilitatea să-și exercite șî 
mai eficient, și mai cuprinzător ro
lul conducător. Promovind politica 
de continuă perfecționare a demo
crației socialiste, partidul asigură 
înaintarea rapidă a societății noas
tre, punerea din plin in valoare a 
posibilităților ei nelimitate de pro
gres.

Dr. Ion HOREA

Noi construcții de locuințe în cartierul orâdean „Decebal
Foto : S. Cristian

)

angajați infractori

(Urmare din pag. I)

- Și.— Și oameni fără recomandare, 
despre care nu știați nimic ?

— Cîțiva...
— De ce nu respectați legile țării ?
— Pur și simplu pentru că atunci 

cînd vine Ia mine un gestionar să se 
angajeze eu mă bucur. îmi mai arde 
mie să-1 mai verific din moment ce 
am nevoie de. el ? La noi, gestiune 
înseamnă materiale zvîrlite alandala 
pe șantier. De aceea am angajat pe 
oricine s-a nimerit.

Am ascultat stupefiați explicațiile 
contabilului șef (care pe deasupra a 
dispus de unul singur angajările) și 
am înțeles cît de dăunătoare poate 
fi, pusă în practică, o atare mentali
tate obtuză : cu alte cuvinte, la I.C.L. 
(întreprinderea de construcții locale) 
în loc să se organizeze șantierele, în 
loc să se facă ordine în gestiuni, se 
lasă totul baltă, iar pentru gestiona
rea „perimetrelor de harababură**  sînt 
angajați toți amatorii care trec pe 
stradă.

Cazul analizat de noi intră, după 
constatările organelor competente, la 
capitolul „lipsă de răspundere**,  a- 
gravat de eludarea legii. Mai jos vom 
relata însă un caz tipic de abatere de 
la prevederile legale datorită pur și 
simplu ignoranței.

V. Morărașu, fost președinte al 
cooperativei de consum în comuna 
Sinpetru, a angajat cu ochii închiși 
în funcție gestionară pe Gh. Pană, 
individ cu cîteva condamnări pentru 
furt.

Stăm de vorbă.
— Știați că Gh. P. a mai fost con

damnat ?
— Nu.
— V-ați interesat ?
— Nu m-am prea interesat (!). 

Mi-1 băgase pe gît un șef de la uni
une.

— Cum îl cheamă pe șeful de la 
uniune ?

— Nu mai știu. Un lucru e însă si- 
gtțr. Nu apăruse pe vremea aceea 
Legea nr. 22.

— In ce an l-ați angajat ?
— în 1970.
Ce mai putem spune ? Fostul 

președinte nici măcar nu știe că le
gea respectivă a apărut în 1969 !

In definitiv, de ce insistăm atît de 
mult asupra condițiilor pe care tre
buie să le întrunească la angajare 
gestionarii ? Pentru că s-a dovedit, 
fără putință de tăgadă, că mulți din
tre acei gestionari care nu întrunesc 
condițiile morale și materiale prevă
zute de lege — angajați, totuși, mai 
curînd sau mai tîrziu adoptă pozi
ția lupului pe post de cioban : fae 
ravagii ! Iată un alt exemplu : N. 
Porumb, om împovărat de condam
nări, care însumau Ia un moment dat 
13 ani(!), este angajat fără nici un 

.fel de verificare, fără avizul organe
lor de urmărire și cercetare, și in
vestit de cooperativa de consum din 
comuna Apața, județul Brașov, cu 
drepturi gestionare.

O dată pătruns în „turmă", lupul 
și-a chemat haita. Nu merită să de
scriem pe larg faptele. Cum-necum, 
la un moment dat. N. Porumb și ai 
săi avansau cu furturile, cu înșelă
toria spre suma de 1 milion.

Pentru îndeplinirea corectă a for
melor de angajare, conform Legii nr. 
22, la cooperativele de consum răs
pund președintele și contabilul șef. 
Aceste cadre din Apața învestite 
anume să conducă, să asigure aplica
rea pînă în amănunt a legilor, au 
fost întrebate :

— De ce ați angajat primul om de 
pe stradă și i-ați dat mină liberă 
pentru manipularea banilor coopera
tivei și gestionarea bunurilor ei ma
teriale ?

Tăcere. Tăcere pentru că nu există 
argumente, nu poate fi sub nici o for
mă justificată încălcarea legii.

De-a lungul anchetei noastre, nu o 
dată ni s-a spus (sau ni s-a dat să 
înțelegem) : „E adevărat, n-am ve
rificat, n-am știut, am avut încre
dere în om“.

încrederea este, firește, un sentiment 
omenesc. Și, intr-adevăr, într-o co
lectivitate este absolut normal ca oa
menii să aibă încredere unul în altul. 
Dar e vorba de o încredere conștien

tă, rațională, bazată pe cunoaștere, și 
în nici un caz de o încredere oarbă ! 
Cu atît mai mult se pune asemenea 
problemă atunci cînd încredințăm u- 
nui om valori materiale, parte inte
grantă a avuției publice. La unii din
tre conducătorii unităților noastre 
economice se observă însă o cu totul 
alta mentalitate. Chiar atunci cînd 
cei angajați în funcții gestionare dau 
semne că nu merită încrederea acor
dată, continuă să fie. menținuți mai 
departe în postul ocupat. De pildă : 
Maria Cojocarii, vînzătoare la un ma
gazin de pline, a produs la un mo
ment dat o pagubă de 1 056 lei. „E 
mică paguba, și-a zis conducerea 
O.C.L. Alimentara. S-o mutăm, totuși, 
pe M.C., „disciplinar" Ia un maga
zin mai... mare !“. Și au mutat-o. 
La primul control s-a descoperit insă 
o pagubă de 3 610 lei. Alt caz : Mar
cela Boia, gestionară la magazinele 
nr. 41 și 93, a fost sancționată pen
tru lipsuri repetate în gestiune. Cum? 
A fost și ea transferată Ia magazinul 
nr. 101, unde a produs imediat o pa
gubă de 10 842 lei. Te și întrebi : ce-o 
fi așteptînd conducerea O.C.L. Ali
mentara, țintește oare la pagube mai 
substanțiale, de sute de mii, de mili
oane de lei ?

Asupra acestei întrebări vom insista 
ceva mai mult, în definitiv, de ce unii 
conducători de unități economice pro
cedează în mod de-a dreptul, irespon
sabil la angajare sau mențin în pos
turi de gestionari indivizi eu o com
portare cel puțin necorespunzătoare ? 
Unul spune că n-a cunoscut legea, al
tul nu s-a priceput, altul... în afara 
acestor situații particulare se impune 
următoarea constatare generală : con
secințele pe care le trag cei ce an
gajează gestionari fără să respecte 
legea nu sînt nici pe departe pe mă
sura daunelor produse de delapida
tori, de nepricepuți, de neglijenți. 
Vrem să fim bine înțeleși : fostul de
lapidator se duce din nou ia stup, în
cearcă marea cu degetul. El nu poate 
fi oprit de nimeni, dar cei care sînt 
puși să angajeze au dreptul și obli
gația legală de a pune sita în func
țiune, de a cerceta cu atenție cine 
merită și cine nu merită să primească 
în grijă o parte din avutul obștesc. 
Am văzut însă că unii nu numai că 
nu se gîndesc să aplice prevederile 
legale, dar nici'măcar nu cunosc le
gea. Ce se întîmplă cu ei ? Iată două 
exemple : pentru nerespectarea legii 
(in zeci de cazuri !), contabilul șef de 
la I.C.L.-Brașov s-a ales cu o amendă 
de... 150 lei. Pentru aceeași culpă, 
V. Morărașu, fost președinte de co
operativă în comuna Sinpetru, a fost 
„sancționat**  și acum — vai de el ! — 
e locțiitor de președinte la altă coo
perativă! ș.a.m.d. Tocmai această 
blîndețe, dusă peste limită, stă la ră
dăcina abaterilor de la litera legii 
care reglementează condițiile de an
gajare pentru gestionari. Or, pentru 
eludarea legi;, indiferent de motiv, 
cei care angajează trebuie să răs-, 
pundă intr-o măsură mult mai mare, 
proporțional cu daunele produse. Așa 
e firesc, echitabil !

In final, am vrea să precizăm că 
investigația noastră a pornit de la o 
informație lapidară furnizată de Pro
curatura județului Brașov. La un con
trol organizat de respectiva institu
ție s-a constatat că un sfert din ges
tionarii de pe teritoriul județului nu 
fuseseră angajați în conformitate cu 
normele în vigoare. Se pune întreba
rea : de ce numai organele statului 
de urmărire și cercetare trebuie să 
depisteze și să semnaleze asemenea 
abateri ? Firesc ar fi ca de înlătura
rea greșelilor comise la angajare să 
se ocupe în primul rind conducerile 
unităților economice, forurile lor tu
telare, serviciile lor de specialitate. 
Doar aceste organe au datoria să-și 
facă ordine în propria lor casă ! Oco
lirea legii, lipsa în continuare de con
trol intern sînt fapte care aruncă un 
con de umbră asupra nivelului (scă
zut) de răspundere al însăși condu
cerii unităților aflate în culpă. Soco
tim că, în sensul celor relatate, e ab
solut necesar ca poziția a'celora care 
răspund direct, în calitatea lor de 
conducători și oameni politici, de 
avutul obștesc trebuie — de la caz la 
caz — revizuită. în unitățile pe care 
le coordonează să fie întronat spiritul 
legii, disciplinai și responsabilității 
socialiste.

La raportul 
I promoției 
I Recent, promoția 1951 a absol

venților Facultății de zootehnie 
din București a sărbătorit două I decenii de la terminarea facul
tății. La „raportul promoției" 
au răspuns prezent aproape toți I absolvenții, astăzi specialiști in
diverse sectoare ale agriculturii.
Mulți dintre ei au prezentat I rezultate de prestigiu obținute
în domeniul cercetării științifice, 
în învățămînt sau în producție. 
„Nu am rezultate spectaculoase, 

Isînt, cred, unul dintre cei cu o 
muncă obișnuită — spunea ing. 
Leoveanu Rafael. directorul 

II.A.S. Roșiorii de Vede (Teleor
man). Aș aminti doar că, după 
ce am părăsit niște birouri mai I călduțe, în 15 ani de cînd sînt
director de I.A.S., unitățile pe 
care le-am condus au dat în to
tal 32 milioane de lei beneficii". I Poate că, într-adevăr, rezultatul
nu este spectaculos, dar se în
scrie pe linia unei activități po- 

Izitive desfășurate cu .perseve
rență și pasiune^ Și, am adăuga 
noi, este unul din rezultatele 

Icare fac cinste promoției și nu 
ne rămine decît să urăm (?i 
celorlalți colegi ani mulți șî._ 
beneficii cît mai mari.

| Automa- 
| caralei
I nu-i plăcea

la bal...
Intr-una din serile trecute, 

după ce ieșise dintr-un bufet 
unde se incărcase cu o doză pu
țin obișnuită de bună dispoziție, 
tînărul Gheorghe Rus din comu
na Ciceu-Giurgești se plimba pe 
străzile orașului Bistrița. Tre- 
cînd în această stare pe lingă o 
automacara parcată în incinta 
stației C.F.R., s-a îndrăgostit de 
ea și a invitat-o la un bal in
tr-un sat din apropiere. A scos 
din buzunar un pumn de chei, 
a deschis ușa mașinii și cît ai 
zice pește a pornit la drum. Dar 
nărăvașa mașină, neavind apă 
in radiator, s-a poticnit pe coa
ma unui deal și ...n-a mai reu
șit cu nici un chip să o ducă la 
dans. Văzlnd-o atit de „încăpă
țînată", Gh. R. și-a văzut mai 
departe singur de drum. A doua 
zi a fost însă identificat și, a- 
cum, pentru că tot a intrat sin
gur în „horă", va trebui să joa
ce pină la capăt. Chiar dacă (și 
mai ales pentru asta) nu are 
nici măcar permis de conducere 
a unei asemenea mașini pe dru
muri publice !

Un pașa
port... penal

Petre Andronic din Timișoa
ra, str. Reșița nr. 61. s-a întîl- 
nit nu de mult cu I. P. din Ce- 
nad și s-a oferit să-i faciliteze 
obținerea unui pașaport pentru 
o călătorie în străinătate. Pen
tru că, chipurile, dumnealui era 
un om „cu trecere". Și, după ce 
i-a explicat interlocutorului ce 
poate face și desface, a ajuns la 
ceea ce îl interesa în mod deo
sebit : prețul ! I-a cerut 3000 lei, 
dar, de îndată ce i-a încasat, au 
apărut organele de. resort. Cu 
„un pașaport" pe fază, obținut, 
pe deasupra, fără nici un ban !

Din 
tragediile 

■ neatenției 5
O tragedie dîntr-o neatenție 

de o clipă. Intr-una din serile 
trecute. Paraschiva T. din comu
na Dumbrava Roșie (Neamț) a 
aprins lampa de iluminat și a 
constatat că nu mai are petrol. 
A demontat feștila aprinsă și, 

' lăsînd-o lingă lampă, a început 
să toarne petrol in ea dintr-un 
bidon. Deodată, de la flacăra 
aflată atît de aproape, s-a pro
dus o explozie. P. T. și cei doi 
copii ai~ săi, Vasile și Mihai, in 
vîrstă de 3 și, respectiv, 4 ani, 
care se găseau în aceeași încă
pere, au fost învăluiți într-o 
adevărată vîlvătaie. împreună 
cu socrul său, Gh. O., care a 
încercat să-i salveze, au fost in
ternați la spital. Cu toate inter
vențiile medicilor, cei doi copii 
nu au mai putut fi insă salvați.

j Brigadierul 
și ospețele

I în mai puțin de doi ani — 
Idupă o socoteală, se pare nu 

chiar completă — Vasile Geiger, 
brigadier zootehnic la coopera
tiva agricolă de producție din I comuna Craidorolț (Satu-Mare),
a sacrificat 175 de porci și 20 
de ovine ale cooperativei de 

Iconsum din comună și nenumă
rate altele de pe lingă casele 
consătenilor săi. Conform tradi- 

Iției, aproape toate aceste „eve
nimente" au însemnat tot atîtea 
ospețe și, bineînțeles, tot atîtea 
zile în care V. G. a lipsit de la I datoriile sale de brigadier. A-
ceasta (ca să nu mai vprbim de 
mortalitatea ridicată înregistra- 

Ită ia sectorul zootehnic în care 
lucrează el) nu l-a împiedicat 
însă să-și încaseze absolut toa- 

Ite „drepturile" la care nu a- 
vea... dreptul de la cooperativa 
agricolă ! Acum, că s-au făcut 
socotelile și s-a apropiat și vre- 

Imea lui Ignat, se pregătește 
„ospățul cel mare". Cit de 
„gras" va fi porcul ?

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii".
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Sfârșitul anului se apropie

Să ne găsească cu planul 
și angajamentele îndeplinite

Astăzi ne răspund secretari ai comitetelor județene de partid

în actualul cincinal, județului 
Neamț i-au fost alocate investiții 
care întrec de 2,1 ori volumul fondu
rilor utilizate pentru construirea de 
noi unități economice in perioada 
1966—1970 (Anul acesta, de pildă, vo
lumul investițiilor se ridică la circa 
1,5 miliarde lei). Marea majoritate a 
acestor investiții sînt concentrate în 
primii trei ani ai cincinalului, cînd 
se prevede să intre în funcțiune 
obiective de o deosebită importanță, 
care vor asigura dublarea volumului 
producției globale industriale a ju
dețului.
4 /Pentru a se înfăptui cu deplin suc
ces prevederile planului de investiții, 
îi» activitatea , biroului comitetului 
județean de partid s-a statornicit 
practica de a se analiza lunar, sau 
ori de cite ori este nevoie, la fața 
locului, pe șanti
ere, în pre
zența constructo
rilor, beneficia
rilor' și a altor 
factori răspunză
tori, stadiul rea
lizării lucrărilor, 
precum și măsu
rile necesare impulsionării acestora, 
asigurării tuturor condițiilor cerute 
de execuția lor ritmică. Aceste acți
uni au facilitat devansarea unor lu
crări și punerea în funcțiune, cu o 
lună înainte de termen, a instalației 
pentru producerea hirtiei pergamina- 
te de Ia fabrica „Reconstrucția" din 
Piatra Neamț și a balastierei între
prinderii de prefabricate din Roman. 
De altfel, în 11 luni din acest an, se 
estimează realizarea a circa 88 la sulă 
din planul anual de investiții. Acesta 
este un rezultat care ne îndreptățește 
să apreciem că, în ciuda multor 
greutăți, planul anual de investiții 
va fi realizat integral. Dar, gîndin- 
du-ne că în luna decembrie mai 
trebuie materializată o însemnată 
parte din planul anual de construc- 
ții-montaj, că trebuie să pregătim 
șantierele pentru activitatea în anul 
care vine, ne dăm seama că mai sînt 
încă destule lucruri de făcut. în 
primul rînd, avem în vedere urmă
rirea cu rigurozitate, pe fiecare șan
tier în parte, a modului în care sînt 
aplicate măsurile elaborate cu pri
lejul analizelor operative. S-a creat 
la unii conducători de șantiere o de
prindere, nu tocmai sănătoasă, de a 
lăsa pe planul doi acțiunile stabilite 
pe baza discuțiilor comune dintre con
structori și beneficiari, de a lucra 
în continuare „pe apucate". Așa s-a 
ajuns la situația ca, de la o ședință 
la alta, să fie aduse în discuție apro
ximativ aceleași probleme — fie că 
pe platforma Săvinești lipseau zidarii 
și dulgherii, fie că la Uzina mecanică 
din Roman materialele erau insufi
ciente, sau pe un alt șantier n-au 
sosit utilajele tehnologice necesare 
— stări de lucruri care au fost în
lăturate în ultima vreme.

Recent, biroul comitetului județean 
de partid a analizat din nou modul 
în care se realizează investițiile în 
acest an și stadiul pregătirilor pentru 
1972 și a hotărît ca. pe plan local, să 
se acționeze cu mai multă fermitate 
în vederea asigurării, de către bene

NEAMȚ

ficiari, a întregii documentații de 
execuție, contractării și livrării uti
lajelor, executării de utilaje în ate
liere proprii sau in colaborare cu 
alte unități, in cazul celor cu un grad 
mai înalt de tehnicitate. în ce pri
vește execuția lucrărilor, ne-am ori
entat spre rezolvarea a două mari 
probleme : creșterea capacității de 
producție în unitățile de construcții- 
montaj și îmbunătățirea organizării 
lucrărilor pe fiecare șantier, pentru 
folosirea intensivă a tuturor mijloa
celor tehnice, materiale și a forței 
de muncă, în condițiile timpului fri
guros. Se extinde sistemul de execu
ție cu utilaje în acord, pe bază de 
plan fizic și se asigură generalizarea 
schimbului II pe majoritatea utila
jelor grele, cum sînt excavatoare, 
macarale, buldozere, mijloace de 

transport și alte
le. Concomitent, 
se are în vedere 
organizarea locu
rilor de muncă 
pe șantiere pe 
bază de proiect 
și fișă tehnologi
că, ceea ce va 

impulsiona creșterea răspunderii în 
gospodărirea mijloacelor tehnice și 
materiale din dotare.

Tot recent, biroul comitetului ju
dețean de partid a invitat, Ia fața 
locului, reprezentanți ai conducerilor 
ministerelor industriei chimice, con
strucțiilor de mașini și construcțiilor 
industriale, cu acest prilej fiind solu
ționate o seamă de probleme care pri
vesc livrarea utilajelor pentru insta
lația azot IV de la combinatul de în
grășăminte azotoase, fabrica de acid 
sulfuric, alte instalații de la uzina 
de fire și fibre sintetice Săvinești. 
De asemenea, s-a apreciat că, prin 
avansul cîștigat pînă acum în ce pri
vește construcțiile, există toate pre
misele ca turnătoria de fontă de la 
întreprinderea mecanică Roman și 
lucrările de reprofilare a întreprin
derii mecanice Piatra Neamț să fie 
puse in funcțiune cu circa trei luni 
mai devreme față de termenele pre
văzute in plan. La fel trebuie pro
cedat, și cu investițiile ai căror titu
lari sînt ministerele metalurgiei, a- 
griculturii, silviculturii, industriei a- 
limentare și apelor ; în legătură cu 
aceste investiții se ridică probleme 
deosebite pentru anul 1972, în ce pri
vește documentația de execuție și 
contractarea utilajelor în termen și 
în acest sens sînt necesare mă
suri de natură să permită pu
nerea în funcțiune la timp a sec
ției de tratament termic și a altor 
importante obiective de la Uzina de 
țevi și fabrica de zahăr din Roman.

Prin conlucrarea factorilor de răs
pundere și înfăptuirea măsurilor 
stabilite de comun acord cu ministe
rele titulare, cît și cu Ministerul 
Construcțiilor Industriale, se asigură 
succesul deplin în realizarea planu
lui de investiții pe acest an, condiții 
bune de lucru în anul 1972.

Ing. Ion ANGELESCU 
secretar al Comitetului județean 
Neamț al P.C.R.

în județul Botoșani, planul produc
ției industriale pe 11 luni a fost în
deplinit cu 12 zile mai devreme. Prin 
prisma acestui rezultat de prestigiu, 
ar fi multe de spus despre măsurile 
care s-au aplicat în ultima vreme 
într-o serie de întreprinderi, despre 
preocuparea constantă de a valorifi
ca cu randament sporit potențialul 
tehnic, material și uman de care dis
pun unitățile industriale. Dar, înain
te de orice, faptul cel mai semnifi
cativ din această angajare activă de 
forțe, care a avut drept urmare 
„comprimarea" timpului calendaristic 
al acestui an economic, ni se pare a 
fi spiritul combativ și acțiunea ho
tărî tă de a înlătura anumite neajun
suri, dorința sinceră a multor colec
tive de oameni ai muncii de auto- 
depășire, de afirmare mai largă în 
practică a iniția
tivelor creatoare. 
Finalitatea aces
tor preocupări 
majore are o de
plină valoare 
practică : oame
nii muncii, in 
frunte cu comu
niștii au luat hotărirea de a realiza 
integral planul de stat al județului 
pe acest an, cu 13 zile mai devreme, 
în acest interval de timp vor fi ob
ținute suplimentar (așa arată calcu
lele estimative) 30 tone fire bumbac, 
confecții în valoare de 12 milioane 
lei, 2 500 tone zahăr, 3 300 tone nisip 
înnobilat, piese de schimb pentru 
tractoare și mașini agricole în valoa
re de 32 milioane lei.

Am acționat, în acest sens, pe 
baza cunoașterii exacte a reali
tății, a potențialului tehnic, uman 
și material din fiecare unitate, iar 

, împreună cu comisiile economice 
ale comitetelor de partid am trecut 
la reeșalonarea sarcinilor de plan, so
cotind că anul de plan s-a încheiat, 
de exemplu, la I.I.L. Dorohoi la 16 
noiembrie, la Fabrica de confecții Bo
toșani la 30 noiembrie, iar Ia Fa
brica de zahăr Bucecea urmează să 
se încheie la 16 decembrie, la uzi
nele textile „Moldova"-Botoșani la 
24 decembrie ș.a., termene pe care 
colectivele de muncitori și le-au a- 
sumat ca angajamente în cadrul a- 
dunărilor generale.

Practic, deosebit de eficace s-a do
vedit a fi mutarea centrului de greu
tate al muncii politico-organîzato- 
rice, în întreprinderi la nive
lul secțiilor și chiar al atelie
relor și locurilor de muncă, adi
că acolo unde se hotărăște, de fapt, 
soarta producției. în urma aplicării 
unor asemenea măsuri, la uzinele 
textile „Moldova" s-a ajuns ca pro
ducția fizică realizată în schimburile 
II și III să se situeze adeseori la ni
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velul celei obținute în schimbul I. 
De asemenea, s-a trecut la un regim 
riguros de urmărire și aplicare a pla
nurilor de reparații și întreținere a 
utilajelor și instalațiilor. Rezultatul 
s-a simțit imediat. Dintr-o succintă 
analiză, rezultă că numărul staționă
rilor accidentale la mașinile din prin
cipalele fabrici ale județului a scăzut, 
în ultimele două luni, cu aproape 15 
la sută. în acest timp, factorii de con
ducere au început să urmărească o 
dată cu realizarea planului de pro
ducție și evoluția indicilor de folosire 
a utilajelor, tocmai pentru a putea 
interveni, în cunoștință de cauză, în 
vederea înlăturării unor neajunsuri 
în utilizarea mijloacelor tehnice și 
a forței de muncă. S-a creat, totodată, 
o puternică opinie de masă împotriva 
celor care nu utilizează rațional cele 

480 de minute și 
irosesc timpul de 
lucru. Nu întîm- 
plător, indicele 
de utilizare a tim
pului de lucru a 
crescut de Ia 91,8 
la sută, cît a fost 
în anul trecut, la 

92,8 la sută, în zece luni din acest 
an și, în mare parte, sporirea pro
ductivității muncii cu 6,2 la sută pes
te plan se datorește tocmai aplicării 
acestor măsuri.

Evident, la obținerea realizărilor a- 
mintite o contribuție de seamă și-au 
adus și ministerele economice, alte 
organe centrale, care în ultima vre
me au acordat, în general, un spri
jin mai operativ și eficient unităților 
subordonate. Fără a diminua cu ni
mic importanța intervenției forurilor 
de resort, trebuie să spunem, totuși, 
că au fost suficiente cazuri în care 
sprijinul acestora, pentru clarificarea 
unor situații ce depășeau posibilită
țile întreprinderilor, s-a dovedit a fi 
tardiv și chiar necorespunzător. U- 
nele cadre trimise de conducerile 
ministerelor în județ nu fac altceva 
nimic decît așteaptă completarea u- 
nor formulare din partea unităților 
subordonate, transformîndu-se din 
specialiști în curieri. Așa procedează, 
uneori, delegații departamentului 
mecanizării și centralei industriale a 
cărnii din M.A.I.A.S.A. în viitor, noi 
așteptăm ca specialiștii ce se depla
sează în județ să-și aducă o contri
buție reală la soluționarea probleme
lor curente și, mai ales, a celor de 
perspectivă ale întreprinderilor, să 
acționeze cu răspundere în înfăptui
rea sarcinilor ce revin acestora din 
prevederile cincinalului.

Ing. Dumitru BREABĂN 
secretar al Comitetului județean 
Botoșani al P.C.R.

Eficacitatea creației teh
nice de masă, dezvoltarea 
spiritului novator al oame
nilor muncii din fabricile și 
uzinele noastre își găsesc 
un larg cimp de afirmare 
în cadrul mișcării inova
torilor. Departe de a con
stitui un scop în sine, o 
activitate ocazională, spora
dică, mișcarea inovatorilor 
se afirmă ca o valoroasă 
pîrghie menită să favori
zeze valorificarea capacită
ții și competenței tehnice a 
cadrelor din fiecare între
prindere în soluționarea 
multor probleme ale per
fecționării producției și, pe 
această cale, ca un mijloc 
de creștere a eficienței ac
tivității economice.

Un exemplu edificator al 
acestei activități pline de 
seva creației ne oferă uzina 
„23 August" din Capitală, 
unde — după cum ni s-a 
spus — la circa 6 salariați 
există un inovator. Numai 
în cincinalul trecut, peste 
2 500 de oameni au propus 
noi soluții de îmbunătățire 
a proceselor tehnologice, de 
organizare tot mai judi
cioasă a muncii, de creștere 
a eficienței producției. Și 
după cum ne relatează ing. 

.Alexandru Comșa, șeful ser
viciului invenții, inovații și 
documentare al uzinei, fruc
tuosul proces de căutare a 
noului continuă să mani
feste un puls accelerat. în 
10 luni ale acestui an și-au 
găsit aplicare practică 3 in
venții și 320 de propuneri 
de inovații, a căror utilita
te a fost deja apreciată.

— în uzina noastră, miș
carea de inovații a găsit o 
largă audiență în rîndurile 
muncitorilor, ale oamenilor 
aflați în focul producției, 
care cunosc bine cerințele 
fabricației — precizează 
tov. Dumitru Pădure, mem
bru al biroului comitetului 
de partid din uzină. Reali
zările demonstrează nu nu
mai inventivitatea și pasiu
nea creatoare de care dau 
dovadă oamenii uzinei, ci, 
înainte de toate, faptul că ei 
înțeleg că,. în calitatea lor 
de proprietari și de produ
cători, au îndatorirea să 
contribuie din plin la so
luționarea numeroaselor 
probleme impuse de ridi
carea necontenită a nivelu
lui tehnic al producției, de 
creșterea eficienței econo
mice. Nu întîmplător, în 
conștiința colectivului uzi
nei s-a încetățenit mai de 
mult cerința „nici o secție 
fără inovatorii săi".

Cine nu-i cunoaște pe 
muncitorul Ion Bălan sau 
pe șeful de echipă Matei 
Dumitru de la turnătorie ? 
împreună cu un larg co
lectiv, ei sînt autorii unei 
modificări tehnologice la 
batiul de fixare pentru pre
lucrarea și asamblarea tur
binelor. Care sînt resortu
rile interioare ce s-au de
clanșat în conștiința aces
tor oameni, în gindirea lor, 
în lupta pentru materializa
rea unei idei tehnice ?

— La urma urmei, cred 
că a fost o chestiune de

și aplicat schimbarea ve
chiului sistem de batere și 
uscare la cuptorul de in
ducție, obținînd — pe lingă 
o funcționare continuă de 
la 14 la 40 de zile — și o 
creștere a productivității 
muncii cu 30 la sută. Efi
ciența finală : 200 000 Iei
anual. Tot aici, șeful de e- 
chipă Mincu Aurel, împre
ună cu echipa sa, au propus 
modificarea constructivă a 
cutiilor de miez de la sania 
longitudinală a mașinii de 
alezat și frezat, fapt care a 
determinat o economie de

„Uzine 
inovatorilor"

însemnări despre creația tehnică de masă 
la uzina „23 August" din București

mîndrie profesională, de 
ambiție a noastră, a mun
citorilor — ne spune Vasile 
Prahovcanu, un alt membru 
al acestui colectiv. Cînd 
am aflat că uzina întîmpină 
greutăți din cauza aspectu
lui comercial nesatisfăcător 
al unor produse, ne-am ho
tărît să nu ne dăm bătuți 
și să facem tot ce este po
sibil pentru a lichida acest 
neajuns. Am învățat să 
credem în forțele noastre 
proprii.

O ambiție muncitorească, 
o satisfacție a întregului co
lectiv, căci aducînd modifi
cările tehnologice necesare 
nu numai că au fost învia
se unele îndoieli asupra 
reușitei, dar s-a obținut — 
concomitent cu creșterea 
competitivității — o redu
cere de manoperă de 80 ore 
pe bucată și o economie de 
400 000 lei anual. Iar a- 
cestea sînt dimensiunile e- 
conomice ale unei singure 
idei materializate. Lor li se 
adaugă alte zeci și zeci 
de același fel. Maistrul 
Ioniță Teodor a preconizat

250 kg fontă lichidă pe 
bucată. La modelărie, pe 
oricine ai întreba, îți răs
punde că maistrul Radu Ilie 
e inovatorul atelierului. în 
răspuns găsești și modestie, 
dar și mîndrie. Mîndrie 
pentru noile modele de tur
nare a traversei de la strun
gul Carusel de 2 500 mm, 
aplicabilă și la traversa Ca
ruselului de 3 200 mm, 
mutație tehnică ce a pro
dus o economie de 200 kg 
aluminiu și o reducere a 
manoperei cu 2 500 ore.

în final, munca novatoa
re a acestor oameni se poa
te exprima concentrat în 
cîteva cifre, cu cît mai 
sintetice, cu atît mai suges
tive. La 1 leu cheltuit pen
tru inovații rezultă 10 Iei e- 
conomii postcalculate. Cu 
alte cuvinte, inteligența 
aplicată în practică se au- 
tovalorifică de zece ori.

Este, credem, un serios 
argument pentru valorifi
carea promptă și deplină a 
capacității creatoare a oa
menilor uzinei, pentru sti

mularea și mai puternică a 
spiritului lor novator. Pă
rerile preconcepute, optica 
minimalizatoare, tărăgăne- 
lile nu au ce căuta în acest 
climat de efervescență crea
toare. Pe alocuri, se mai 
manifestă tendința de igno
rare nejustificată, de tra
tare superficială a unor 
propuneri. Faptul că din 
momentul înregistrării unor 
propuneri de inovații și 
pînă la aplicarea lor în 
practică, trece o perioadă 
destul de lungă, nu e în 
măsură să avantajeze pe 
nimeni. „S-ar putea face 
mai mult — afirma maistrul 
Radu Ilie — dar, deși se 
vorbește foarte mult, nu 
întotdeauna se acordă e- 
gală atenție tuturor propu
nerilor". Iar muncitorul 
Stan Nicolae de la secția de 
locomotive montaj, autor, 
împreună cu alți doi mun
citori, Ivan Ion și Niculae 
Alexandru, a unei muit 
discutate propuneri de ino
vații aplicabilă la locomo
tiva Diesel de 700 CP, a 
ținut să ne spună că „ade
sea numai în mod formă) 
se justifică respingerea u- 
nei propuneri".

...Această mare uzină 
bucureșteană are mulți oa
meni destoinici și iscusiți, 
dornici să-și aducă contri
buția la găsirea celor mai 
bune soluții cerute de mer
sul înainte al tehnicii, de 
perfecționarea procesului de 
producție. Oamenii uzinei, 
„fondul ei de aur" cum li 
se spune, trebuie și mai 
insistent îndrumați, spiritul 
lor inventiv trebuie și mai 
bine canalizat spre rezol
varea marilor probleme de 
ordin tehnic și economic. 
Efervescența creatoare de
clanșată de documentele de 
excepțională însemnătate 
privind ridicarea pe o 
treaptă superioară a activi
tății politico-ideologice, de 
educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tu
turor oameniîor muncii, 
oferă un climat etic sănă
tos, de muncă și inovație. 
Se impune, de aceea, o pre
ocupare și mai intensă din 
partea organizației de par
tid, a comitetului sindica
tului din uzină pentru va
lorificarea la cel mai înalt 
nivel posibil a spiritului in
ventiv ce animă acest har
nic colectiv al industriei 
noastre constructoare de 
mașini.

Adrian POPESCU

Noua întreprindere de prefabricate pentru construcții din Gâești, județul Dîmbovița Foto : S. Cristian

(Urmare din pag. I)

— Ești învățător ?
— Nu.
— Atunci ?
— E ! Am șî eu o trea

bă în toată chestia asta.
— Ai copii la școală ?
— Doar unul.
— Și ?
— Și... Asta e. Dar și 

ceilalți sînt într-un fel 
tot ai mei.

— Mulți ?
— Destui... Șî mai ne 

trebuie trei bănci, o tablă, 
o catedră, trei scaune, glo
bul pămîntesc...

— Știu. Și-o să le a- 
duci ?

— Musai. De ne-o rămî- 
ne pielea pe băț trebuie să 
terminăm ce-am început... 
Dumneata știi că noi am 
săpat într-o singură lună 
1300 metri de tunel ? Mai 
mult de 40 de metri pe 
zi !... Și mai trebuie să 
le zic de portocale, că le 
vine sezonul... Cu pepenii, 
astă-vară, am înțeles, că 
era greu cu transportul, 
deși e păcat să ții trei, 
patru ani aici un copil și 
să au vadă un pepene..

— Cine ești dumneata?
— Ce importanță are ?
— Are. Dacă ai luat 

munții în cîrcă 1
— E ! Parcă numai eu 

l-am luat ?
— Păi, chiar așa, după 

globul pămîntesc ?...
— Chiar așa. Fără glob, 

fără catedră, fără bănci, 
ce școală mai e aia ? Vin 
constructorii, familiști, au 
copii, întreabă de școală, 
de dispensar, de televiziu
ne, și dacă nu le arăți că 
ai, pleacă, de, e dreptul 
lor. De unele avem, altele 
mai pe sponci, și cîteva, 
chiar deloc.

— Dispensar aveți ?
— Avem. O doctoriță 

nouă, numai inimă și ar
țag. că nu se-mpacă cu 
nici un fel de rabat Ia me
seria ei, a terminat facul

tatea și a venit aici cu 
bărbatu-său care este in
giner electroenergetician. 
jos. la Ciunget.

— Și școala ?
— Mică. Țîncii au cres

cut, nu mai încap. Vor 
să stea numai cîte doi, trei 
în bancă și să învîrte cu 
degetul globul pămîntesc. 
Le-am promis, mă duc, și 
nu mă-ntorc fără...

— Și cu televiziunea ?
— Asta-i durere mare, 

dar îi vine și ei leacul.
— Nu prindeți ?

din cîrpă. Acum trebuie 
să trimitem apa caldă în 
barăci, prin conducte. De, 
alții au... La Sîrbești am 
o balastieră și o echipă 
spirt. Dumneata știi că 
pentru ei trebuie să trimit 
din două în două zile o 
mașină de șapte tone să 
aducă 50 de pîini tocmai 
de unde a înțărcat mutu 
iapa, pentru că brutăria 
din satul vecin n-are cotă 
repartizată, că s-au în

Un comunist 
trecea munții...

— Nu prindem. Din au
gust tot așteptăm să vină 
cei de la poștă și teleco
municații să ne instaleze 
ce se cuvine.
- Și ?
— Și nimic. Dumneata 

știi ce înseamnă să n-ai 
televizor aici ?

— Ce înseamnă ?
— Că alții au. Și oame

nii se duc să lucreze a- 
colo unde e !

— Bine, dar cînd făceau 
Bicazul n-aveau televizor.

— Multe n-aveau. Dar 
acum fac Lotrul și au tre
cut douăzeci de ani de 
cînd au început Bicazul. 
Nu mai merge cu compa
rații... Am făcut și eu Bi
cazul, atunci mă spălam 
cu apă luată direct din 
Bistrița într-un lighean cu 
găurile astupate cu dopuri

curcat unii în scripte? Pof
tim ! Du-te acum și des- 
curcă-le 1 Ce i-aș mai tra
ge eu pe unii de guler, să 
stea numai o săptămînă 
aici cu noi. să-i vezi ce 
patrioți ar deveni 1

— în fond, cine ești 
dumneata ?

— Nu ți-am spus ? Ce 
importanță are ?

— Are. Spune-mi.
— Un om ca toți ceilalți. 

Doar că pe mine m-au a- 
les secretarul Comitetului 
de partid din Petrimanu. 
Acum înțelegi ? Sîntem a- 
proape trei sute de comu
niști și numai în anul 
ăsta au intrat în rîndurile 
partidului vreo patru
zeci în majoritate tineri, 
constructori de pe șantier. 
Din ăștia patruzeci cei 
mai mulți au cerut să in

tre în partid după plenara 
din iulie.

— Atunci spune-mi te 
rog, în afara ăstora, vor
besc despre cei 1 200, de 
toți, pînă la ultimul, oa
menii din Petrimanu rea
lizează' semnificația mun
cii lor ? își dau seama de 
importanța înfăptuirilor 
lor în complexul întregu
lui șantier ?

— Păi dumneata, ce 
crezi? Ce-ți închipui că îi 
ține aici? Numai cîștigul? 
Da, sigur, se cîștigă bine, 
poate mai bine ca în alte 
părți, unii și-au cumpărat 
chiar mașini și le-au că
țărat pînă aici în creierul 
munților să le mîngîie și 
să ie dichisească, alții 
și-au făcut case pe acolo 
pe unde își au familiile, 
dar nimeni n-ar veni aici 
numai pentru asta, dacă 
n-ar înțelege ceva mai 
mult, și anume tocmai 
ceea ce mă întrebai dum
neata. O să mă pun lun
tre și punte să rezolvăm și 
problema televizoarelor, 
deși e o treabă care mă 
cam depășește. Acum însă 
mă duc după bănci ; trei 
bănci, o tablă, o catedră, 
un dulap. trei scaune, un 
alfabetar, globul pămîn
tesc...

...Uh om trecea munții 
să aducă globul pămîn
tesc copiiilor din Petri
manu. Un chip banal, din
tre acelea pe lîngă care 
poți trece fără să le re
marci. Pînă deschide gura. 
Și deodată, parcă tot ce 
este mai nobil și mai fru
mos în sufletul oamenilor 
și-a dat întîlnire în inima 
lui. Cenușiu ca o vrabie, 
blind, mai mult sfătos de
cît aprig la vorbă, flacără 
vie mocnind sub spuză, un 
pumn de om ca atîția alții 
din ființa cărora se întru
pează invincibila forță a 
țării. Un comunist, secre
tarul de partid de la Pe
trimanu.

UN RAFT DE CĂRȚI — 1NTR-UN SINGUR VOLUM:
ALMANAHUL „SCiNTEIÂ"-1972

In cele 448 de pagini ale ALMANAHULUI „SCÎNTEIA"
găsiți o suită de manuale, dicționare, breviare, compendii, enciclopedii și documentare utile tuturor!
1. Micro-tratat de educație 

socialistă
Sînteți părinte, profesor, propagandist, a- 

veți în colectivul dv. tineri ? Specialiști în 
științele sociale dialoghează antrenant cu 
dv., vă ajută să vă perfecționați cunoștințele 
si mijloacele pedagogice. în dezbatere : 
,',CONȘTIINȚA REVOLUȚIEI Șl REVOLUȚIA 
ÎN CONȘTIINȚE".

2. Mic dicționar economic
50 de termeni de cea mai mare actuali

tate. Indiferent de domeniu! dv. de activi
tate, o inițiere utilă, accesibilă, necesară.

3. Documentar: orașele României
Date esențiale, de „ultimă oră", asupra 

tuturor celor 236 de așezări urbane ale țării. 
Număr de locuitori (pe țară, pe județe și 
orașe), poziție geografică, istorie, economie, 
instituții de cultură, obiective turistice.

4. Enciclopedie de buzunar.
Viața, furtunosul progres al științei con

temporane îmbogățesc uluitor sfera de cu
noaștere a omului. Cîte din aceste date noi 
vă sînt cunoscute ? Doriți să fiți informați a-

supra unor aspecte din cele mai noi, mai 
palpitante ? La dispoziția dv. — răspunsuri 
la întrebări de actualitate din cele mai di
verse domenii ale științei, tehnicii și culturii 
mondiale. Inclusiv documente fotografice.

5. Compendiu de economie com
parată.

O sinteză statistică a principalilor indica
tori ai cincinalului. Date șj cifre despre locul 
României în competiția economică mondială.

6. Documentar mondial: Organi
zația Națiunilor Unite

Ce reprezintă și cum funcționează O.N.U. 
Lista „la zi" a statelor membre. Principalele 
organe, instituții specializate, organisme și 
programe. Inițiative românești în cadrul 
O.N.U.

7. Breviar juridic
O culegere de legi pe înțelesul tuturor, 

de cel mai larg interes cetățenesc. Pentru 
prima oară : „Avocatul casei vă lămurește 
de la A la Z" (21 de întrebări și răspunsuri

pe teme juridice în probleme de cel mai 
larg interes).

8. Cartea sănătății: „Arta de a 
trăi".
Somități medicale din țară și de peste ho

tare developează pentru dv. „filmul vieții". 
Cum putem trăi mai mult ? Recomandări și 
teste cu privire la : alimentație, mișcare, 
somn, relaxare.

9. Ghidul turistului: Cunoașteți 
această Românie pitorească ?

Sugestii pentru concediu : circuite de du
rate variabile cu ajutorul unor hărți colorate, 
indicînd mijloace de transport, posibilități 
de cazare și alte numeroase sfaturi prac
tice.

10. Manual de tehnică a muncii 
intelectuale

Laureați ai Premiului Nobel, academi
cieni, specialiști reputați vă împărtășesc „se
cretele" activității eficiente și organizate. 
Un ghid al muncii de concepție și... un 
computer pentru dv. I

— și aceasta este doar O PARTE a informaticii bogate din cuprins!
Procurîndu - vă ALMANAHUL „SCÎNTEIAM972 achiziționați de fapt:

Zece volume concentrate
• Sinteze asupra lumii moderne
o Surse enciclopedice
• Indispensabile în activitatea cotidiană
• Utile pentru toate gradele și formele de învățămînt

Două albume miniaturale 
în planșe color realizate în 
condiții grafice speciale :

• Distincții ale Republicii Socialiste România
• Comori de artă veche
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VA L ORIFICA REA 
EDITORIALĂ 

A TEZAURULUI FOLCLORIC
Apariția în ultima vreme a unui 

important număr de lucrări de și des
pre folclorul românesc permite o 
analiză pe baza căreia să se tragă 
cele mai potrivite concluzii pen
tru orientarea activității edito
riale în acest domeniu. Alături de 
ediții critice și studii de înaltă ți
nută științifică — dovadă concretă a 
progresului acestei discipline — au 
fost publicate antologii și colecții, lu
crări teoretice și monografii destina
te tuturor categoriilor de cititori, La 
timpul cuvenit cărțile respective au 
fost prezentate și discutate, subliniin- 
du-se în primul rînd contribuția la 
elucidarea și cunoașterea culturii 
populare în toată complexitatea ei.

Ne vom îngădui în rindurile ce ur
mează să notăm unele dintre proble
mele pe care le considerăm demne 
de luat în seamă atunci cînd editu
rile își fixează planul de perspectivă, 
pentru ca întreaga acțiune să capete 
pecetea lucrului bine gîndit și știin
țific motivat. Un schimb de opinii pe 
această temă nu poate fi decît bine
venit, urmind ca premisele teoretice 
să fie concretizate, așa cum se va 
considera mai util, la situația dată a 
fiecărei edituri in parte.

Interesul pentru folclorul româ
nesc poate fi situat fără nici o difi-k 
cultate către perioada de început a 
manifestărilor scrise ale culturii ro
mânești, deși de obicei se spune că 
acest interes ar fi de dată relativ re
centă

Cercetările de pînă acum nu au 
acordat — după opinia mea — su
ficientă atenție unor preocupări 
mai vechi ale cărturarilor ro
mâni și străini pentru folclorul nos
tru, deși cunoașterea contribuției lor 
ar fi utilă și necesară. A cerceta 
această contribuție nu înseamnă a 
reține numai consemnarea unor fap
te de folclor, ci a pune în valoare 
atitudinea față de cultura populară, 
mobilul interesului pentru folclor și 
formele sale de manifestare. Se dis
cută de mai multă vreme despre edi
tarea unor lucrări care să înmănun- 
cheze laolaltă toate aceste consem
nări și atitudini despre folclorul ro
mânesc, răspîndite prin diverse ma
nuscrise și cărți vechi, în acte și do
cumente conservate în arhivele cen
trale sau locale. în diverse biblioteci, 
consultarea lor de către un cerc mai 
larg de cercetători fiind mai greu ac
cesibilă.

începînd cu Școala ardeleană, 
dar mai ales cu generația de la 
1848, preocuparea pentru folclor a 
devenit o constantă a intelectualilor 
români, făcînd din aceasta un crez și 
un instrument de luptă. Activitatea 
lui Vasile Alecsandri, Atanasie M. 
Marienescu, P. Ispirescu chiar, se 
circumscrie organic ideii militante de 
valorificare a culturii populare. A- 
ceastă orientare a determinat un a- 
numit stil de abordare a creației 
populare, ceea ce presupune o orien
tare specifică a fiecărei „școli" in 
parte către valorificarea uneia sau

EXPOZIȚIA: Jfjșyl 
în Republica Democrată Germană"

Instantanee ale unor 
evenimente cotidiene, 
interesante în măsura 
în care reușesc să se 
adreseze unor semnifi
cații importante, :să 
informeze inedit, su
gestiv, rapid — afișele 
și-au definit de mult 
rolul lor activ în an
samblul vieții sociale 
și culturale. Ideea și 
mesajul — polii de in
teres ai acestui dome
niu creativ — deter
mină preferința pen
tru limbajul laconic, 
pentru compoziția in
genioasă, dar simplă și 
clară, care să facă cit 
mai pregnant sesizabi
lă trăirea efectivă a 
realității de la care s-a 
pornit. Iar realitățile 
sînt, de data aceasta, 
in expoziția pe care o 
analizăm, ale unei țări 
prietene — Republica 
Democrată Germană.

Expoziția de afișe 
din R.D.G. (Galeria 
„Orizont", Bd. N. Băl- 
cescu — 23) constituie 
un prilej excelent nu 
numai pentru cunoaș
terea unor recente și 
reprezentative. creații 
ale acestui gen, ci .și 
un real mijloc de cu
noaștere. Afișele poli
tice, afișele comercia
le, afișele pentru spec
tacole și expoziții, a- 
fișele de teatru și film, 
din cadrul producției, 
sint tot atîtea ferestre 
deschise spre cunoaș
terea spirituală a po
porului german, aduc 
în atenția publicului 
românesc domenii de 
mare interes ale vieții 
politice, economice și 
culturale. Grupată și 
panotată în funcție de 
aceste mari categorii

(catalogul expoziției le 
delimitează limpede) 
expoziția în ansamblul 
ei demonstrează resur
sele multiple ale afi
șului, o înțelegere de
plină a finalității și 
funcției sale sociale, 
a militantismului aces
tei specii a plasticii. 
Pretextul formal, as
pectul pur vizual, „de 
șoc", de direcționare a 
atenției, este în ma
joritatea cazurilor, 
subordonat ideii, sub-

Carnet plastic

linierii ei cit mai efi
ciente. „în primul rind, 
protecția împotriva 
prafului" (Lumpe Wil
fried). „Acari" (Flieger 
Reiner), interesante 
pentru ingeniozitatea 
soluțiilor, se înscriu pe 
linia unor căutări de 
simplitate și concizie 
grafică menite să le 
asigure reușita scopu
lui de propagandă în 
cadrul producției.

O viziune gravă în 
care sobrietatea ac
centuează expresivita
tea mesajului însoțeș
te afișele politice, cum 
ar fi „în numele uma
nității : Vietnam" de 
Wittkrugel Klaus sau 
seria celor trei afișe 
„Revoluția din Noiem
brie" de Segner Klaus 
— interesante pentru 
problemele majore, a- 
cute pe care le abor
dează, probleme inspi
rate de lumea contem
porană sau de momen
te esențiale ale istoriei.

Mult mai numeroase.

teatre

alteia dintre categoriile folclorice, că
tre sublinierea numai a unor anumite 
laturi ale sale, în detrimentul celor
lalte. Specificul amintit s-a repercu
tat asupra metodologiei culegerii fol
clorului în special, dar și asupra elu
cidării aspectelor sale teoretice. Epo
ca contemporană ridică probleme de 
natură oarecum asemănătoare, dar cu 
implicații ce țin de esența fenome
nului, implicații pe care le vom 
enumera numai. O primă condiție a 
cercetării contemporane o constituie 
existența unei solide baze ideologice 
marxist-leniniste, clarificările surve
nite în stabilirea principiilor direcții
lor de urmat și a modalităților de 
abordare a faptului cultural. Dubla
tă — după cum se știe — 
de crearea unor condiții materia
le optime, fixarea fermă a cadrului 
ideologic asigură folcloristicii româ
nești posibilitatea elucidării cu com
petență a tuturor problemelor. Ală
turi de acești factori esențiali, folclo
ristica românească beneficiază de o 
bogată tradiție în ce privește stu-

puncte de vedere
diul unor aspecte teoretice și, în spe
cial, in înregistrarea unui număr im
presionant de fapte folclorice.

După convingerea noastră, acți
unea de mare răspundere a editării 
folclorului românesc implică luarea 
în considerație a tuturor factorilor 
ce concură la o valorificare științi
fică, temeinic fundamentată.

_ Vom consemna in continuare și alte 
citeva elemente definitorii. O primă 
problemă ar fi aceasta : cui ne adre
săm ; cine sint cei efectiv inte
resați în cunoașterea folclorului 
românesc, ce anume vor, ce le 
putem oferi. Răspunsul la aceste pro
bleme ar trebui discutat pe larg, 
fiind necesar un amplu schimb de 
opinii, pentru că afectează însăși 
prisma prin care trebuie privit ceea 
ce ne-am obișnuit a numi cu un 
termen general „valorificarea folclo
rului", termen căruia i se dă de obi
cei o accepție diferită, confuzia fiind 
cauza principală a vehiculării lui 
deosebite. Fără a stărui, ne vom li
mita la a enumera citeva exemple. 
Casele creației populare „valorifică" 
folclorul editînd un șir de culegeri 
pe zone, pe genuri, pe categorii pro
fesionale. Majoritatea sînt constitui
te din texte mai mult sau mai pu
țin autentice, puse unul alături de 
celălalt. Nu numai că lipsesc crite
riile științifice de culegere și edi
tare, dar ceea ce ni se pare că ge
nerează confuzia de care vorbeam e 
tocmai finalizarea. Nu se adresează 
nimănui, aproape că nu folosesc ni
mănui. Și atunci e firesc să ne între
băm : de ce le edităm ?

Cartea de folclor se adresează cer
cetătorului interesat în cunoașterea 

afișele pentru specta
cole și expoziții, 
pentru teatru și film, 
aduc mărturia unei 
vieți culturale diver
sificate. Adecvarea la 
text, relevarea inteli
gentă a unui amănunt 
semnificativ în econo
mia spectacolului, o 
mare complexitate de 
soluții plastice, înso
țesc afișe semnate de 
Brods Hans Helmut, 
Kemper Manfred, 
Kummert Otto, Muller 
Rolf-Felix, Giittner 
Erhard, Rappus Ger
hard etc. Expresivita
tea contrastului de 
alb-negru sau posibi
litățile de sugestie ale 
culorii, folosite con
form celor mai varia
te tehnici ale afișului, 
pun în lumină o mare 
diversitate a posibili
tăților de exprimare 
plastică, existența unor 
preocupări artistice 
susținute și de cert in
teres.

Recenta expoziție de 
afișe din R. D. Ger
mană prilejuiește, așa
dar, o întilnire utilă, 
semnificativă cu arta 
plastică din țara prie
tenă, o cunoaștere a 
preocupărilor artiștilor 
acestei țări, preocupări 
care se materializează 
— cum o atestă expo
ziția amintită — în 
realizări de certă va
loare, animate de as
pirația de a pune arta 
în slujba unor idei și 
acțiuni progresiste, de 
a o face, prin spiritul 
ei militant, uman, un 
ajutor prețios al omu
lui în efortul său de 
perfecționare morală, 
spirituală.

Marina PREUTU

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgtt- 
reanu) : Leonce și Lena — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Iubire 
pentru iubire — 20.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Omul care... 19,30; (sala 
Studio) : Gaițele — 20.
• Teatrul Mic : Antigoua — 19.30. 
® Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cara- 
glale, o soacră și... alții — 9,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Blmbirlcă —
19,30, (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Vox Boema — 19,30.
• Circul Globus : Parada rîsului 
— 19,30. 

fenomenului culturii populare sub 
toate aspectele sale. Ea se adresează 
în aceeași măsură unei mai largi ca
tegorii de intelectuali, cercetători ai 
unor discipline înrudite .sau apropia
te, cadre didactice, studenți etc. Pen
tru această categorie sînt utile stu
diile teoretice fundamentale, de stric
tă specialitate, cu aparatul științific 
de rigoare, precum și culegerile în
tocmite cu toată rigurozitatea impusă 
de metodologia modernă. Cărțile scri
se sau editate de reputatul învățat 
folclorist Ion Mușlea sau lucrările 
fundamentale ale lui Al. I. Amzu- 
lescu „Balade populare românești" și 
Ov. Bîrlea „Antologie de proză popu
lară, epică" sînt citeva exemple 
pozitive în această privință.

O altă categorie de cititori, poate 
cea mai amplă, o constituie ceea ce 
în general se înțelege prin „publicul, 
larg", adică toate persoanele intere
sate în cunoașterea faptului cultural, 
în asimilarea unui volum cit mai 
bogat de cunoștințe generale din toa
te domeniile, atît în procesul de în- 
vățămînt, de toate gradele și nive
lurile, cit și în viața de zi cu zi. Față 
de tendința, firească azi, a creșterii 
interesului unui număr tot mai mare 
de peisoane pentru înmagazinarea 
unui bagaj de cunoștințe cit mai bo
gat, politica editorială trebuie să 
manifeste receptivitate și, îndeosebi, 
promptitudine in a răspunde opera
tiv și concret. Reținem în scopul 
unei ilustrări pozitive antologia de 
basme întocmită de Ov. Bîrlea — 
„Petrea Făt-frumos“.

Sint necesare, de aceea, studii de 
sinteză care să ofere o informare la 
zi cu rezultatele obținute în cerce
tare, cu cele mai noi concluzii în do
meniul cercetat, astfel incit într-o 
terminologie precisă și accesibilă, sau 
făcută accesibilă, cititorul să-și poată 
face o imagine exactă și corectă asu
pra tuturor trăsăturilor domeniului 
respectiv. O bibliografie selectivă ar 
da posibilitatea celui doritor să apro
fundeze sau să judece singur proble
mele, să-și satisfacă această dorință. 
S-ar netezi astfel drumul către asi
milarea unor cunoștințe care să ducă 
la abordarea lucrărilor din prima ca
tegorie. Sintezele de care aminteam 
se cer desigur însoțite sau du
blate de antologii de materiale sau 
documente folclorice care să permită 
cunoașterea faptului de folclor și, în 
același timp, să susțină cu un mai 
larg material tezele teoretic expuse. 
O carte ca „Elogiu folclorului ro
mânesc", editată de Octav Păun, răs
punde acestei necesități.

în sfîrșit, o ultimă categorie de 
cărți ar fi cele numite cu termenul 
de cărți de popularizare care s-ar 
adresa în special acelora dintre citi
torii mai puțin inițiați sau cu un ba
gaj de cunoștințe in curs de formare. 
Ponderea cea mai însemnată din a- 
ceastă categorie o dețin, bineînțeles, 
.elevii de toate virstele și din toate 
categoriile de școli, ceea ce presu
pune o anume diferențiere atît iu 
studiile cit și în culegerile de mate
riale ce le vor fi oferite. Oricum, aici 
și poate cu deosebire aici, trebuie o 
mare atenție în selecția și folosirea 
unei terminologii științifice, corecte 
și precise, cu evitarea formulărilor 
confuze sau cu caracter general, care, 
în fond, nu spun nimic. Folcloriștii 
au atras adesea atenția asupra aces
tor deficiențe, inclusiv a celor din 
manualele școlare, domeniu în care 
mai sint încă multe lucruri de în
dreptat.

Am considerat oportun să ne refe
rim asupra acestor probleme de prin
cipiu întrucît în editarea cărții de 
folclor cu toate progresele notabile 
se pare că nu se au în vedere în
totdeauna țelurile, destinația unor 
colecții. Se desfășoară cel mai ade
sea o muncă entuziastă, dar nu și 
confruntată cu necesare rigori pro
gramatice. O dezbatere la obiect, în 
presa' de specialitate, în forurile 
responsabile. însoțită de o atitudine 
critică, de discernămînt valoric se 
impune cu atit mai mult pentru a 
realiza, în consecință, o superioară 
punere în valoare a tezaurului ine
puizabil al folclorului românesc.

Al. DOBRE

(Urmare din pag. I)

favorabile create la sfîrșitul primu
lui război mondial, care a dus la ex
acerbarea contradicțiilor sociale -și 
naționale, la slăbirea forței represive 
a statelor imperialiste.

încă din 1914, „Liga pentru unita
tea politică a tuturor românilor" con
dusă, la București, de Vasile Luca- 
ciu— Barbu Delavrancea fiind vice
președinte, iar Nicolae Iorga secre
tar general — adresase țării un ma
nifest, care, formulind limpede idea
lul făuririi unității statale ce însu
flețea întreaga națiune română, do
vedea în aceiași timp o intuire clară 
a perspectivelor deschise luptei de 
eliberare a popoarelor în noile con
diții. „Trista experiență — declarau 
fruntașii Ligii pentru unitate — a 
dovedit că o unitate culturală fără 
o unitate politică nu are nici o che
zășie.

Pentru păstrarea unității culturale 
ni se impune unitatea politică. Din 
războiul uriaș care a împins toate 
neamurile va ieși o lume nouă. 
Dreptul învinge forța, voința popoa
relor înlocuiește cucerirea. Stăpiniri- 
le care nu se bizuic pe voința po
poarelor sînt răsturnate pentru tot
deauna și din aceste ruine răsare 
domnia dreptății. Alcătuirile vechi 
se desfac, iar noile alcătuiri se înte
meiază pe dreptul fiecărui neam de 
a trăi laolaltă o viață națională și li
beră".

O puternică influență a exercitat 
asupra dezvoltării luptei de elibera
re națională și socială a popoarelor 
victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, constituirea pe a șa
sea parte a globului a primului stat 
muncitoresc-țărănesc. Ideile înscrise 
în „Declarația drepturilor popoarelor 
din Rusia" cu privire la „egalitatea și 
suveranitatea popoarelor", „dreptul 
popoarelor la autodeterminare liberă", 
la „formarea de state independente", 
„desființarea tuturor privilegiilor și 
a îngrădirilor naționale", au întărit 
lupta popoarelor din Europa, a- 
flate sub stăpîniri străine, îndeosebi 
din cadrul imperiului habsburgic. în 
același timp, o dată cu fermentul spi
ritual, cu exemplul mobilizator, fur
tuna revoluționară a zguduit puter
nic întregul sistem imperialist. In

cinema
a

e Avînt : CAPITOL — 10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30.
• Frații : LUMINA — 9,30—19,30 
în continuare.
• 12 oameni furioși : LUCEAFĂ
RUL — 9,30; 11,45; 13,45; 15,45;
18,15; 20,30, BUCUREȘTI — 8,30; 
10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15.
• Așteptarea : CRlNGAȘI — 15,30; 
18; 20,15.
• Nu te întoarce : CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, LIRA
— 15.30; 18; 20,15.
• Anna celor o mie de zile : SCA
LA — 9,30; 13; 16,30; 20, FESTIVAL
— 9,30; -12,45; 16; 19,30, FAVORIT
— 9,30; 12,30; 16,30; 19,30, FERO
VIAR — 9,30; 13; 16,30; 20.
a Spartacus (pe ecran panoramic, 
două serii) : PATRIA — 10; 16; 20.
• Mihail Strogoff : MELODIA —
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
GLORIA — 9,30; 12; 14,30; 17;
19.30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
a Poveștile piticului Bimbo : — 
9—17 în continuare ; Program de 
scurt metraje românești în pre
mieră — 18,45—20,15 în continua
re : TIMPURI NOI.
e Oliver : EXCELSIOR — 9,30; 
12.30; 16,30; 19,30, FLAMURA — 9; 
12; 16; 19,30.
a Brigada Diverse în alertă : LA- 
ROMET — 15,30; 17,30; 19,30.
a Castanele sînt bune : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45, VOLGA — 9; 11.15; 13,30; 16; 
10,15; 20,30.
a Vis de dragoste : GRIVIȚA — 
9; 12,15; 16; 19,30.
a Marele premiu : AURORA — 9; 
12; 16; 19,15, TOMIS — 9; 12,30; 16;
19.30.
• Jucătorul — 10; 12; 14,15, Idio
tul — 16,30: 18,45, Program de scurt 
metraje cu Malec — 21 : CINEMA
TECA (sala Union).
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
a Saltul : DOINA — 11,30;
16; 18,15; 20,30.
a Aeroportul : GIULEȘTI — 15,30: 
19. '
a Scoate-ți pălăria cînd săruți : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,30.
a Romanticii : VIITORUL — 16; 
18; 20.
• Floarea de cactus : MIORIȚA
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
a Motodrama : MOȘILOR — 15,30; 
17,45; 20.
a Steaua de tinichea : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,15, ARTA — 15,30; 
18; 20,15.
a Timpul bcrzelor : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.
a Ritmuri spaniole : PACEA — 
15,45; 18; 20, ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30: 17.45; 20.
a Vinovatul este în casă : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
a N-am cîntat niciodată pentru 
tata : BUCEGI — 15,45; 18; 20,15. 
a O floare și doi grădinari : U- 
NIREA — 11; 15,30; 19.
a După vulpe : FERENTARI — 
15,30; 17,45; 20.
a Un amanet ciudat : PROGRE
SUL — 15,30; 18; 20,15.
a Soarele alb al pustiului : VI- 
TAN — 16; 18; 20.
a Vagabondul : DRUMUL SĂRII
— 16; 19.
a Articolul 420 : MUNCA — 10; 
15,30; 19.
a Hello, Dolly ! : COSMOS 
15,30; 19.
a Sunetul muzicii : FLACĂRA 
15,30; 19.

13,45;

Ion HOBANA

toamna anului 1918, după 4 ani de 
război, după o serie de eșecuri mi
litare și ca rezultat al generalizării 
mișcării pentru independență și pro
funde prefaceri sociale printre ro
mâni, cehi, slovaci, poloni, sloveni, 
croați, bosnieci și muntenegreni — 
imperiul habsburgic s-a prăbușit și 
destrămat.

In Transilvania, Maramureș, Cri- 
șana și Banat, puterea este organiza
tă în numele poporului român, prin- 
tr-o amplă acțiune de masă, antre- 
nind cvasitotalitatea claselor și pătu

OMENÎ FUNDAMENTAI Al ISTORIEI NOASTRE NAȚIONALE
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rilor sociale. Mărturisesc despre a- 
ceasta constituirea consiliilor națio
nale și a gărzilor militare care iau 
locul autorităților habsburgice în toa
te județele, orașele și comunele.

Lupta de eliberare a românilor 
transilvăneni era sprijinită cu abne
gație de întreaga națiune ro
mână. Filmul desfășurării eveni
mentelor de acum 53 de ani 
demonstrează astfel că unirea Tran
silvaniei cu România a fost opera în
tregii națiuni. După cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu la Alba 
Iulia, la festivitățile semicentenarului 
unirii, „prin voința unanimă a po
porului s-a înfăptuit unitatea sta
lului nostru național. Unirea nu a 
fost rezultatul nici unui tratat de 
pace, nu a fost voința unei puteri 
din afară ; unirea a fost rezultatul 
voinței poporului român, dornic de 
libertate și independență".

In mod deosebit a ieșit în relief în 
cadrul irezistibilei mișcări pentru uni
rea Transilvaniei cu România, rolul 
înaintat al proletariatului, al mișcării 
muncitorești și socialiste. Partidul so
cial-democrat din România — citim 
în declarația publicată la 28 octom
brie 1918 — „este in contra oricărei

MISIUNILE COSMICE DE EXPLORARE A PLANETEI MARTE
... ... ........................................................................................................................................ ..... . .......... ......— »

Există viață pe „fratele mai mic
și mai rece al Pămîntului" ?
După cum se știe, nava spațială americană „Mariner 9" s-a în

scris pe o orbită marțiană în noaptea de 13 spre 14 noiembrie a.c., 
la orele 0,40. în drum spre Marte se află, de asemenea, stațiile auto
mate sovietice „Marș 2“ și „Marș 3“. Sarcinile științifice pe care și le 
propun aceste misiuni sînt de natură să apropie răspunsul Ia o pro
blemă care preocupă de multă vreme omenirea și care este formu
lată in titlul articolului nostru.

După o atît de lungă așteptare, 
iată-ne în situația de a afla curînd 
date noi și poate esențiale in legă
tură cu obiectivul fundamental al 
investigațiilor cosmice sovietice și 
americane întreprinse in ultimii ani 
asupra planetei roșii : descoperirea 
unor eventuale forme de viață. Mai 
mult decît un imperativ științific, 
mai mult decît o manifestare elevată 
a dorinței de a cunoaște, este vorba 
aici despre o speranță adine înrădă
cinată in ființa noastră, aceea de a 
nu ti singuri în Univers.

începînd din ultimul pătrar al vea
cului trecut, această speranță s-a 
concentrat mai cu seamă asupra 
planetei botezate cu numele zeului 
războiului, din cauza culorii sale ro- 
șietice. Răspunderea îi revine astro
nomului italian Giovanni Virginio 
Schiaparelli, care a descoperit, in 
1877, faimoasele „canale", scriind des- 
pre,ele: „Aspectul lor straniu, regu
laritatea lor geometrică riguroasă 
ne-au făcut să gîndim că au fost con
struite de ființe raționale, locuitori ai 
acestei planete". Sedus de implicațiile 
descoperirii lui Schiaparelli, ameri
canul Percival Lowell a efectuat nu
meroase observații vizuale și fotogra
fice la observatorul său de lingă 
Flagstaff, Arizona. El era convins că 
liniile subțiri, lungi uneori de citeva 
sute de kilometri, constituie grandioa
se realizări ale geniului tehnic mar
țian, menit să transporte spre ecua
tor apa provenită din topirea perio
dică a calotelor polare. Potrivit cal
culelor lui, puterea sistemului de 
pompare trebuia să fie de cel puțin 
patru ori mai mare decit aceea a 
cascadei Niagara...

Spațiul nu ne îngăduie să amintim 
aici pe mulții și renumiții observa
tori ai cerului care, de asemenea, au 
„văzut", desenat și fotografiat „cana
le", de-a lungul a mai bine de opt 
decenii. De altfel, lista adversarilor 
existenței acestor formații enigmati
ce ar fi tot atît de impresionantă. Ar
gumentul lor cel mai recent și mai 
peremptoriu : lipsa „canalelor" de pe 
imaginile transmise de navele spa
țiale „Mariner", în 1965 și 1969. E 
adevărat că analiza respectivelor 
imagini a dat naștere unor interpre
tări contradictorii. într-un raport 
prezentat Asociației americane pen
tru progresul științei, dr. Clyde Tom
baugh, descoperitorul planetei Plu
ton, declara, de pildă, că pe 7 dintre 
cele 22 de fotografii televizate de 
„Mariner 4“ a identificat „canale" și 
„oaze" coincizînd cu cele observate 
de el însuși prin telescop și însem
nate De hărțile marțiene întocmite 

subjugări naționale. El susține drep
turile națiunilor de a hotărî asupra 
soartei lor și ocrotește și respectă 
drepturile minorităților naționale". 
Iar rezoluția Congresului Partidu
lui Social-Democrat din Transilvania 
și Banat, întrunit la 19 și 20 ianuarie 
1919 la Sibiu — „constată că unirea 
poporului românesc într-un singur 
stat independent este o necesitate is
torică, bazată pe dreptul de liberă 
dispoziție a tuturor popoarelor — 
și social-democrația română, cind a 
aderat la înfăptuirea acestui ideal al 

românilor tie pretutindeni, n-a depă
șit întru nimic principiile stabilite de 
congrese socialiste internaționale, care 
totdeauna au recunoscut dreptul fie
cărei națiuni asuprite și divizate sub 
mai multe stăpîniri străine, de a lupta 
în primul rind, pentru independen
ța sa“.

De altfel, la Adunarea de la Alba 
Iulia erau prezenți 150 delegați 'ii 
social-democrației reprezentînd peste 
70 000 de muncitori transilvăneni or
ganizați. Și tocmai participarea ac
tivă a muncitorimii, a maselor largi 
populare a determinat înscrierea in 
rezoluția votată la 1 decembrie 1918, 
alături de dezideratul național fun
damental al unirii, și a unor reven
dicări cu caracter profund demo
cratic, precum vot obștesc, direct, e- 
gal și secret, reformă agrară radicală, 
egala îndreptățire a tuturor naționali
tăților conlocuitoare.

în istoria noastră națională, actul 
de la 1 decembrie 1918 a însemnat 
o adevărată piatră de hotar în dezvol
tarea României moderne. El a deschis 
calea spre dezvoltarea națiunii, a cre
at cadrul propice pentru o mai amplă 
dezvoltare a economiei, științei și 
culturii, pentru intensificarea miș
cării revoluționare a clasei noastre 

de alți astronomi. Cit despre „Ma
riner 6“ și „Mariner 7“, comentato
rul științific al ziarului „La Libre 
Belgique" notează, rezumînd opi
niile unor specialiști, că „aces
te două sonde ri-au furnizat nici 
o observație care să fi permis elu
cidarea naturii aliniamentelor apa
rent rectilinii descoperite de mul
tă vreme de telescoape". Nu ne 
rămîne decît să așteptăm informați
ile mai proaspete și, să sperăm, mai 
edificatoare pe care ni le vor oferi 
„Mariner 9“ și tandemul stațiilor ști-

ACTUALITATEA

ȘTIINȚIFICA
ințifice automate sovietice „Marș 2“ 
și „Marș 3“. Pină atunci, să vedem 
însă ce știu și ce presupun oamenii 
de știință în legătură cu biologia 
marțiană.

Cunoscutul astronom englez James 
Jeans spunea că Marte este „un frate 
mai mic și mai rece al Pămîntului", 
sintetizind in această formulă lapi
dară numeroasele analogii constatate 
sau imaginate înaintea erei spațiale. 
Ziua marțiană nu este, intr-adevăr, 
decît cu 41 de minute mai lungă de
cît cea terestră, iar înclinarea axei 
de rotație față de planul orbitei mai 
mare doar cu 1 grad și 21 de minute. 
Similitudinea acestor elemente de 
mecanică cerească are însă o pon
dere destul de redusă într-un tablou 
comparativ general; iar datele obți
nute, cu deosebire în ultimii ani, pun 
la îndoială prezumtiva înrudire din
tre cele două planete. Cercetate cu 
mijloace moderne, „continentele" și 
„mările" marțiene s-au dovedit a fi 
imense pustiuri și depresiuni, calo
tele polare — aglomerări de acid 
bonic înghețat, atmosfera — 
amestec foarte rarefiat de gaz 
bonic, bioxid de carbon și argon, _ 
meabil la puternica radiație ultravio
letă solară. Aceste condiții, cărora li 
se adaugă absența cvasitotală a oxi
genului și cantitățile infime de va
pori de apă detectate, i-au făcut pe 
unii specialiști să decreteze imposi
bilitatea apariției și menținerii vieții. 
Două experiențe relativ recente par 
să demonstreze însă altceva. Simu- 
lind in spațiu închis mediul de pe 
Marte, cercetătorii N. H. Horowitz, 

car- 
un 

car- 
per-

muncitoare, a activității tuturor for- 
țeloi- progresiste ale societății.

Anii ce au urmat unirii au marcat 
însă și întărirea dominației burghe
ziei și, ca o consecință directă, ten
dința de a folosi avantajele unirii po
trivit intereselor sale de clasă, în
grădirea prefacerilor democratice re
vendicate de mase, limitarea liber
tăților constituționale, întețirea ex
ploatării celor ce muncesc, practica
rea politicii de discriminare națio
nală, accentuarea dependenței față de 
cercurile monopoliste ale marelui ca

pital. Ani care au însemnat ca atare 
și sporirea luptei revoluționare a 
proletariatului, a maselor populare.

Exponent credincios al intere
selor naționale vitale, Partidul 
Comunist Român a mobilizat și 
condus oamenii muncii fără deo
sebire de naționalitate în largi bă
tălii de clasă împotriva exploatării și 
asupririi de orice fel, pentru condiții 
mai bune de viață și libertăți demo
cratice, pentru făurirea unei noi orîn- 
duiri sociale, care să asigure între
gului popor o viață liberă, demnă.

Lupta partidului pentru apărarea 
intereselor vitale ale poporului și-a 
găsit o grăitoare expresie in împotri
virea față de odiosul Dictat de la Vie- 
na. Dînd glas dragostei lor nețărmu
rite de patrie, comuniștii s-au aflat 
atunci în fruntea forțelor patriotic", 
manifest! ndu-și fără echivoc dorința 
fermă de a apăra integritatea terito
rială a patriei, independența și su
veranitatea ei.

Prin lupta revoluționară a celor ce 
muncesc, sub conducerea partidului, 
în țara noastră a fost înfăptuită, în 
răstimpul istoric scurt care a trecut 
de la eliberarea țării de sub jugul 
fascist, cea mai 'amplă transformare 
din istoria poporului român. în Româ

J. S. Hubbard și J. P. Hardy, de la 
Caltech's Jet Propulsion Laboratory. 
California, au izbutit să creeze com
puși organici (formaldehidă, acetal- 
dehidă și acid glicolic) care participă 
la formarea unor corpuri mai com
plexe, cum ar fi zaharurile. Pe de 
altă parte, profesorul L. Lozina-Lo- 
zinski, șeful laboratorului de biologie 
cosmică al Institutului de citologie 
din Leningrad, a constatat, într-un 
simulator de construcție proprie, că 
infuzorii se multiplică fără opreliști. 
Sint rezultate care fac să se creadă 
că mediul marțian nu este incompa
tibil cu apariția unor precursori ai 
materiei vii și cu existența și re
producerea unor organisme simple. 
Dar este oare obligatoriu ca baza 
chimică a ipoteticei vieți de pe Mar
te să fie identică sau similară cu 
aceea a vieții terestre ?

Trebuie să recunoaștem că gindirea 
noastră se arată încă tributară con
cepției geomorfice, căutînd pe Pămint 
răspunsuri la probleme specifice altor 
planete. Și atunci facem inventarul 
organismelor care trăiesc în condiții 
foarte vitrege, constatind că viața 
este prezentă pretutindeni, din adîn- 
cul oceanelor pînă pe culmile Eve- 
restului, din apele termale clocotită 
pină în ghețurile Arcticii, fără a omi
te asemenea medii toxice cum sînt 
petrolul, oțetul, apele sulfuroase și 
sărate etc. Iar pentru a dovedi fan
tastica putere de adaptare a mate
riei vii, cităm cazul microbilor gă'fiți 
într-un reactor nuclear sau al scor
pionilor care au rezistat unei iradieri 
de o sută de ori mai mare decît doza 
fatală „animalului înzestrat cu rațiu
ne". Nu se poate nega utilitatea unor 
asemenea investigații și experimente, 
dar intrucît ele au ca obiect lumea 
microorganismelor sau a unor clase 
inferioare, se creează impresia că nu 
ne putem aștepta să întîlnim forme 
de viață mai evoluate, cel puțin in 
sistemul nostru solar. Chiar cei care 
cred, de pildă, în existența unei ve
getații marțiene, și-o închipuie alcă
tuită din mușchi, licheni și alte plan
te de același fel. Kronid Liubarski, 
secretar științific al Societății astro- 
geodezice din Moscova, este însă de 
altă părere. „Nu putem să ne ima
ginăm organismele de pe Marte ca 
formații extrem de primitive, de sim
ple, scrie el în «ESEU DE ASTRO- 
B1OLOGIE». Altădată, condițiile na
turale de pe Marte erau destul de fa
vorabile apariției unor ființe cu o 
inaltă organizare. In virtutea evolu
ției ireversibile, trebuie să ne aștep
tăm mai curind ca organismele să 
devină mai complexe, adaptindu-se 
la condiții mai grele, decît să se în
toarcă la formele primitive inițiale". 
Ar fi putut ajunge aceste ipotetice 
„ființe cu o înaltă organizare" la sta
diul inteligenței 1 Interesantă este 
părerea pe care o exprimă în acest 
sens un alt savant sovietic, academi
cianul A. Kolmogorov. „In era cos
monauticii, scrie el, vom intilni poa
te ființe cu o înaltă organizare care 
să nu ne semene prin nimic... De 
ce, de pildă, n-ar avea o ființă cu o 
inaltă organizare aspectul unei peli
cule subțiri de mucegai, întinse pe 
pietre

Evident, toate acestea rămîn, deo
camdată, speculații pe marginea unor 
informații incomplete și a unor teo
rii perfectibile, dacă nu chiar menite 
unor răsturnări spectaculoase. Im
portant e să nu tragem concluzii pri- 

■pite. îndemnul acesta se desprinde și 
din declarația cunoscutului astronom 
Carl Sagan, directorul laboratorului 
pentru studiul planetelor al Univer
sității Corneli : „Dacă un mar
țian ar fi avut despre Pămint 
datele pe care le avem noi despre 
Marte, i-ar fi fost oare revelată exis
tența noastră ? Cu siguranță, nu. 
Poate doar dacă „Mariner 9“ își va 
îndeplini integral misiunea, vom fi în 
stare să-i descoperim pe marțieni, 
dacă există. Dar viața e viață și la 
nivel microscopic, și, pentru a con
clude ceva la acest nivel, o singură 
debarcare pe Marte nu va fi de-ajuns. 
Va fi nevoie de mulți ani și de mul
te misiuni". Ni se parc singurul răs
puns rezonabil la întrebarea din titlul 
acestui articol.

nia socialistă și-au găsit împlinirea 
idealurile de libertate națională, de 
independență, de echitate socială — 
crezul scump al multor generații de 
luptători.

Una din marile cuceriri ale poporu
lui nostru în anii socialismului este 
rezolvarea deplină a problemei na
ționale, pe baza politicii marxist-le
niniste a partidului comunist. Pe te
melia deplinei egalități in drepturi de 
care se bucură, a comunității intere
selor fundamentale, legăturile dintre 
oamenii muncii români, maghiari, 
germani, sîrbi, care de veacuri tră
iesc și muncesc alături pe meleagu
rile patriei s-au dezvoltat într-o in
destructibilă unitate. Politica stator
nică a partidului de dezvoltare rați
onală a forțelor de producție pe în
treg teritoriul țării consolidează con
tinuu bazele materiale ale egalității 
efective în drepturi, a unității tu
turor celor ce muncesc.

Etapa nouă în care a pășit țara 
noastră — a făuririi societății so
cialiste, multilateral dezvoltate — 
solicită ca, o dată cu dezvolta
rea puternică a economiei, ridicarea 
nivelului general de trai și cultural 
al poporului nostru pe trepte superi
oare, perfecționarea relațiilor sociale, 
adîncirea democrației — să se asigure 
și ridicarea conștiinței socialiste a 
maselor. înseamnă realizarea de către 
toți comuniștii, de întreaga na
țiune, a programului partidului, a- 
doptat, pe temeiul expunerii tovară
șului Nicolae Ceaușescu, la recenta 
plenară a Comitetului Central din 
3—5 noiembrie. Conștiința socialistă 
își găsește o vie expresie în convin
gerea ce-i animă pe toți fiii Româ
niei socialiste, indiferent de naționa
litate, că ei au un singur destin, a- 
celași ideal — dezvoltarea patriei co
mune — Republica Socialistă Româ
nia, convingere care întărește uni
tatea politică a întregului popor. Cul
tivarea mai departe a acestei unități, 
a frăției dintre oamenii muncii ro
mâni și cei aparținînd naționalităților 
conlocuitoare este o parte integrantă 
a programului de educație comunistă.

Unitatea statală făurită acum 53 de 
ani se proiectează astăzi în transfor
mările istorice ale contemporaneității, 
aflînd întreaga națiune mai unită ca 
oricînd și f°rm angajată într-o mar* * 
bătălie a progresului și păcii.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Con
cert de sonate susținut de Corne- 
liu Gheorghiu — plan și Mircea 
Negrescu — vioară — 20.
a Opera Română : Decebal —
19,30.
• Teatrul de operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 19,30.
• Teatru! Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Take, Ianke 
și Cadîr — 20; (sala Studio) : 
Moartea ultimului golan — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
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Cu prilejul zilei naționale Semnarea unei înțelegeri privind colaborarea Cronica zilei
a R. S. F. Iugoslavia in domeniul învățămîntului intre România

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
R.S.F. Iugoslavia, ambasadorul acestei 
țări la București, Iso Njegovan, a 
oferit marți la amiază o recepție, in 
saloanele ambasadei.

Au participat tovarășii Paul Ni- 
culescUrMizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., Emil 
Drăgănescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Stoica, membru al 
Comitetului Executiv ăl C.C. al

P.C.R., membru al Consiliului de Stat, 
Maria Groza, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, Vasile Vlad, 
șeful Secției relații externe a C.C. 
al P.C.R., Octavian Groza, ministrul 
energiei electrice, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, membri ai C.C. al P.C.R., condu
cători ai unor instituții centrale, or
ganizații obștești, academicieni și alți 
oameni de știință, artă și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori, reprezen
tanți ai cultelor, ziariști.

Au fost de față șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București 
membri ai corpului diplomatic.

si R. D. Vietnam»

Marți dimineață, a părăsit defini
tiv țara noastră Hamzah Atmohan- 
dojo, ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Indonezia în 
Republica Socialistă România.

Si

La București a fost semnată, marți 
dimineața, o înțelegere de colaborare 
pe anii 1972—1976, între Ministerul 
învățămîntului din Republica Socia
listă România și Ministerul învăță- 
mîntului Superior și Mediu de Spe
cialitate din Republica Democrată 
Vietnam.

Documentul, încheiat în conformi
tate cu Acordul de colaborare cultu
rală și științifică între cele două 
țări, prevede, printre altele, schim
buri de cadre didactice și tineri cer
cetători, de studenți, în vederea do-

cumentării și specializării, precum și 
dezvoltarea schimburilor de informa
ții din domeniul învățămîntului.

înțelegerea de colaborare a fost 
semnată de Mircea Malița, ministrul 
învățămîntului, și de Ta Quang Buu, 
ministrul învățămîntului superioT și 
mediu de specialitate din R. D. Viet
nam.

La solemnitate au luat parte mem
bri ai conducerii Ministerului învă- 
țămintului, precum și Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul R. D. Vietnam Ia 
București. (Agerpres)

i»Premiul internațional de promovare"
conferit întreprinderii românești t

„Tehnoforestexportii

Marți seara, Ia Hotelul „Interconti
nental" din București, a avut loc fes
tivitatea conferirii „Premiului inter
național de promovare" al Institu
tului internațional de promovare și 
prestigiu de la Geneva întreprinderii 
de stat pentru comerț exterior „Teh
noforestexport", pentru realizările 
deosebite obținute de țara noastră 
în producția și exportul de mobilă, 
în industria de prelucrare a lemnu
lui. De remarcat că „Tehnoforest- 
expert" este prima întreprindere din 
Roi ’ .ânia căreia îi este conferită o 
asemenea distincție, ea alăturîndu-se 
imjr firme, .întreprinderi și persona
lități care se disting prin contribuții 
cu răsunet mondial la progresul in 
domeniul industrial, cultural-științi- 
fic. (Printre laureați se numără, de 
pildă, grupul Royal-Dutch Shell, Ad
ministrația națională pentru proble
mele aeronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.), Manufactu
ra de porțelan de Sevres și altele).

Distincția a fost remisă de dl. 
Christian Pineau, fost prim-ministru 
și ministru al afacerilor externe al 
Franței, membru al Institutului de 
promovare și prestigiu de la Geneva.

La festivitate au participat Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, membri ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale econo
mice, întreprinderi de comerț exte
rior și combinate 
a lemnului.

Au asistat șefi 
matice acreditați 
membri ai corpului diplomatic, zia
riști.

Salutînd prezența în Capitală a re
prezentanților Institutului internațio
nal de la Geneva, ministrul industriei 
lemnului, Mihai Șuder, a arătat că 
decernarea premiului constituie un 
eveniment important pentru industria 
și exportul românesc de mobilă și 
produse finite din lemn. D-na Gi- 
sele Rutman, președinte al Comite
tului Executiv al Institutului inter
național de promovare și prestigiu, 
a făcut apoi o scurtă prezentare a 
activității institutului. în alocuțiunea 
rostită cu prilejul înmînării distinc
ției, dr. Christian Pineau a spus, prin
tre altele :

Recompensînd întreprinderea „Teh- 
noforestexport", .institutul dorește să 
onoreze întreaga tehnică românească 
a industriei lemnului pentru succe
sele remarcabile, obținute în special 
în ultimii ani, apreciate și recunos
cute pe plan mondial.

Christian Pineau a adus un omagiu 
președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, pentru contribu
ția personală deosebită la dezvolta
rea industriei, la progresul general 
al țării, la creșterea 
României în lume.
Directorul general al 

rii „Tehnoforestexport",
a mulțumit apoi pentru premiul acor
dat.

prestigiului

întreprinde-
Petre Suciu,

L r

de

de 
în

industrializare

misiuni diplo- 
România, alți

*
Cu același prilej, conducerea în

treprinderii „Tehnoforestexport" a 
oferit un cocteil.

i
I 
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14,00—15,45 Fotbal : Dlnamo — 
Steaua (Divizia A). Transmi
siune directă de la Stadionul 
Dinamo. Crainic comentator : 
Cristian Țopescu.

18,00 „Danubius ’71". Reportaj de 
la cea de-a IV-a ediție a 
festivalului.

18,15 „Mult e dulce și frumoasă..." 
Emisiune de prof. dr. Sorin 
Stati.

18,30 Confruntări. Față în față cu 
propriile angajamente (an- 

' ” " ” ' • • • con_chetă in întreprinderi 
structoare de mașini).

18,50 Luminile rampei. întîlnlre 
cu opereta... la Brașov.

19.10 Tragere pronoexpres.
19.20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici : Lolek și Bolek 
în vacanță. Cantonamentul.

19.30 Telejurnalul de seară.
20.10 Dragoste supremă, România. 

Emisiune de versuri și cîn- 
tece patriotice.

20.30 Teleclnemateca. „In numele 
legii". Regla : Pletro Germi. 
Prezintă : Florian Potra.

22,15 Avanpremieră.
22.20 Teleglob. Republica Africa 

Centrală. Reportaj filmat de 
Iile Ciurescu, Tlberiu Tom- 
csanyi șl Sergiu Stejar.

22,40 Canțonete eu Ion Fălculete 
și ștefan Pîrjol.

22,55 Telejurnalul de noapte.

î ț)
fV

î 
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★
Marți a sosit în Capitală noul am

basador extraordinar și plenipotențiar 
al Libanului în Republica Socialistă 
România, dl. Emile Mattar.

★

In sala ansamblului 
mână", din Capitală, 
marți, spectacolul de 
grupul folcloric „France Marolt", 
Universității din Ljubljana.

La spectacol au luat parte Ion 
Brad, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Vasi
le Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, oameni de cultură și artă, un 
numeros public.

Au fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, membri ai ambasadei și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Programul, cuprinzind dansuri și 
melodii populare din numeroase re
giuni ale Iugoslaviei, s-a bucurat de 
un deosebit succes.

„Rapsodia ro- 
a avut loc 
gală oferit de 

al

Cu prilejul prezenței în țara noas
tră a grupului folcloric „France Ma- 
rolt“, Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste a oferit marți seara im 
cocteil.

Concurs de arhitectură

» *
La Casa Ziariștilor din Capitală a 

avut loc marți solemnitatea înmînă- 
rii Medaliei de onoare instituite de 
Prezidiul Organizației Internaționale 
a Ziariștilor, cu prilejul împlinirii a 
25 de ani de la crearea organizației, 
unor ziariști români.

A participat Oleg Zagladin, secre
tar al O.I.Z.

In 
mit 
unii

CONGRESUL P. C. DIN CANADA

Raportul prezentat
de tovarășul W. Kashtan

secretarul general al partidului
au avut 
XXI-lea

Uniunea Artiștilor Plastici în 
colaborare cu Uniunea Arhitec- 
ților organizează un concurs pu
blic pentru „COMPLEXUL DE 
ATELIERE DE CREAȚIE PEN
TRU ARTIȘTII PLASTICI", 
care urmează să fie construit pe 
terenul situat în București, zona 
gara Băneasa.

Scopul concursului constă în 
găsirea celor mai judicioase so
luții de amplasare și realizare 
a unui ansamblu de ateliere de 
creație, din punct de vedere ur
banistic, arhitectural și, totodată, 
funcțional și constructiv, precum 
și realizarea unui ansamblu de 
interes expozițional, turistic și 
cultural.

Se vor acorda premii și men-

țiuni în valoare totală de 45 000 
lei.

Tema-program și planurile de 
situație pot fi obținute de la se
diul Uniunii Artiștilor Plastici 
(Calea Victoriei nr. 155, Bucu
rești — telefon 13 81 01) începînd 
de la data de 1 decembrie 1971. 
Lămuriri suplimentare se vor 
da concurenților la data de 13 
decembrie 1971, în sala de șe
dințe a Uniunii Artiștilor Plas
tici.

Lucrările vor fi predate direct 
sau expediate prin poștă pe a- 
dresa Uniunii Arhitecților (Bucu
rești, str. Episcopiei nr. 9, sec
tor 1) pînă la data de 20 fe
bruarie 1972, orele 14,00 — con
form indicațiilor din tema-pro
gram.

.numele celor distinși, a mulțu- 
Nestor Ignat, președintele Uni- 
Ziariștilor din România.

★

cadrul planului de colaborare 
Socialistă

In
culturală intre Republica
România și Republica Populară De
mocrată Coreeană, marți seara a so
sit in Capitală un colectiv al ansam
blului circului din Phenian.

★

Soprana Horiana Brănișteanu, so
listă a cunoscutului ansamblu folclo
ric „Rapsodia 
premiul II 
ternațional 
Barcelona, 
importante 
la al doilea succes al său. Tot anul 
acesta, ea a fost distinsă cu pre
miul I la concursul de canto de la 
Hertogenbosch (Olanda).

Română", a obținut 
la concursul muzical in- 
,,Francisco Vinas" de la 
Noua laureată a acestei 
manifestări muzicale este

(Agerpres)
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AZI PE STADIOANE
Șl ÎN SĂLILE

DE SPORT
Baschet feminin, divizia A

Universitatea lași-Politehnica 
București ; A.S.A. Cluj-Rapid; 
Sănătatea Satu Mare-I.E.F.S. ; 
Crișul Oradea-Voința Brașov.; 
Universitatea Timișoara-Con
structorul.
Volei masculin, divizia A

I.E.F.S.-Politehnica Timișoara, 
ora 15,30, sala Floreasca. în con
tinuare, Rapid-Tractorul Brașov 
și Dinamo-Steaua, derbiul cam
pionatului.

Progresul București-Viitorul 
Bacău, ora 16, sala Progresul.
Fotbal, divizia A

Dinamo-Steaua, ora. 14, pe sta
dionul Dinamo (meciul va fi te
levizat în întregime); Crișul-Po- 
litehnica; A.S.A.-F.C. Argeș; Fa- 
rul-Rapid; C.F.R. Cluj-Petrolul; 
Steagul Roșu-S.C. Bacău; Jiul- 
„U“ Cluj. Meciul U.T.A.-Univer- 
sitatea Craiova a fost amînat 
pentru mîine, joi, 2 decembrie, 
la ora 14. (Datele celorlalte me
ciuri reprogramate sînt : la 19 
decembrie. Petrolul-U.T.A. și 
Rapid-A.S.A., la 22 decembrie 
Steagul Roșu-Rapid).

TENIS DE MASĂ HANDBAL

La tragerea de amortizare, a asi
gurărilor de viață din 30 noiembrie, 
1971 au ieșit, ciștigătoare următoarele 
opt combinații de litere :

OTTAWA. — La Toronto 
Ioc lucrările celui de-al 
Congres al Partidului Comunist din 
Canada. Așa cum s-a mai anunțat, 
delegații la congres au dezbătut pro
iectul programului refăcut al parti
dului — „Calea spre socialism în 
Canada" și proiectul „Declarației pri
vind politica partidului".

Comuniștii canadieni, a declarat în 
raportul principal prezentat la Con
gres William Kashtan, secretarul ge
neral al Partidului Comunist din Ca
nada, sînt îndreptățiți să se mîn- 
drească cu contribuția pe care 
partidul lor a adus-o în cei 50 de ani 
de existență Ia cauza organizării și 
promovării luptei clasei muncitoare 
și a aliaților săi pentru pace, demo
crație, independență și socialism.

Congresul al XXI-lea al P.C. din 
Canada, a relevat raportorul, se 
desfășoară în condițiile adincirii con
tinue a crizei generale a capitalismu
lui și ale avintului neîntrerupt al 
mișcării revoluționare din întreaga 
lume, ale creșterii mișcării antiim- 
perialiste în țările Asiei, Africii și 
Americii Latine.

în timp ce imperialismul trece prin 
criza economică, politică și ideolo
gică, cea mai profundă și mai ascu
țită din întreaga perioadă postbelică, 
lumea socialismului se întărește, 
prestigiul el crește. Inițiativa 
torică rămîne în 
în mîinile forțelor revoluționare — 
sistemul socialist 
muncitoare internațională și forțele 
de eliberare națională. Pături tot mai 
largi ale poporului canadian încep 
să-și dea seama că drumul spre au
tentica independență a Canadei 
constă în prietenia și în relațiile po
litice și economice mai strinse cu 
țările socialiste.

Secretarul general al P.C. din Ca
nada a salutat ca o serioasă contri
buție în direcția întăririi păcii comu
nicatul comun sovieto-canadian sem
nat în timpul vizitei făcute în Ca
nada de președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

în raport se. face aprecierea că in 
perioada ce a trecut se constată un

proces de creștere a 
perialiste din lume.

Partidul nostru, a 
tan, trebuie să facă 
sibil pentru unirea 
porului canadian în

forțelor antum

U.N.S ; W.G.W. ; W.W.N. ; W.L.W. ;
X.I.P ; W.R.S. ; E.S.U. ; J.B.Q.

is-
continuare ferm

mondial, clasa

spus W. Kash- 
tot ce este po- 
majorității po- 

_____ ______  . sprijinul cererii 
de retragere totală și necondiționată 
a imperialismului american din In
dochina și de acordare a dreptului 
popoarelor din această regiune de 
a-și rezolva singure problemele.

O atenție concentrată din partea 
partidului și a mișcării canadiene 
pentru pace, a declarat raportorul, 
reclamă de asemenea situația cri
tică din Orientul Apropiat, pericolul 
de conflict militar dintre India și 
Pakistan, necesitatea convocării con
ferinței în problemele securității ge- 
neral-europene, problema recunoaș
terii de către Canada a R.D.G., de
zarmarea nucleară.

Caracterizînd situația economică 
din țară, în raport se arată că pro
ducția industrială a Canadei se re
duce, că în industria prelucrătoare se 
observă o supraproducție relativă, 
economia resimte o stagnare, se in
tensifică inflația, crește șomajul, mai 
ales in rîndurile tineretului. Situația 
este și mai agravată din cauza crizei 
economice din S.U.A., care se reper
cutează în Canada. Toate acestea îi 
determină pe muncitori Ia acțiuni tot 
mai hotărite în apărarea drepturilor 
lor, în cursul cărora se întărește uni
tatea și solidaritatea lor. Drept re
zultat, crește conștiința de clasă a 
muncitorilor, sporește rolul clasei 
muncitoare în viața politică a țării. 
Acest lucru impune partidului co
munist sarcina unei vaste propagan
de a ideilor socialismului științific în 
rîndurile clasei muncitoare.

Pentru eliberarea Canadei de sub 
dominația imperialismului american, 
se arată în raport, capitalul mono
polist trebuie înfrint din . punct de ve
dere politic. Partidul comunist trebuie 
să-și fixeze drept țel politic unirea 
tuturor forțelor patriotice, democra
tice și progresiste pe baza progra
mului de luptă pentru independența 
autentică a Canadei față de imp.e,-. 
rialismul american și eliberarea -de 
sub puterea capitalului monopolist;

® DIN ANUL 1972, 0 NOUĂ FORMULĂ A ÎNTRECERILOR PE 
ECHIPE ® CAMPIONATELE INTERNATIONALE ALE ROMÂ

NIEI : CLUJ — 23 IANUARIE 1972

(
i

Campionatele pe echipe — ultimele 
ediții disputate săptămîna trecută la 
Arad și încheiate, după cum se știe, 
cu victoria Politehnicii București, la 
masculin, și cu cea a Voinței Arad, 
la feminin — vor primi din 1972 o 
altă formulă de organizare. Se va 
juca sistem divizie (ca Ia fotbal), cu 
etape Ia două săptămini, din februa
rie pînă în mai, turul, iar din sep
tembrie pină 1 în decembrie, returul. 

(De fapt, această nouă formulă de 
competiție reprezintă o revenire la 
sistemul din urmă cu 13 ani ! Fede
rația speră că prin această măsură 
se va înviora activitatea în tenisul de 
masă, atrăgîndu-se totodată, și publi
cul la meciurile de campionat. (La 
meciurile disputate zilele trecute la 
Arad au asistat foarte puțini spec
tatori).

Evenimentul de la începutul anu
lui viitor în domeniul tenisului de 
masă vor fi Campionatele internațio
nale ale României, care se vor dis
puta între 23 și 25 ianuarie la Cluj. 
Vor lua parte, cu primele garnituri, 
echipele R.P. Chineze, Iugoslaviei, 
Ungariei și Cehoslovaciei, așteptin- 
du-se, în continuare, înscrierea altor 
echipe europene, asiatice și ameri
cane. Echipele reprezentative ale Ro
mâniei vor mai susține meciuri cu 
formațiile Cehoslovaciei (ianuarie 
1972), Angliei și R.F. a Germaniei 
(feminin, februarie-martie) și vor e- 
fectua, de asemenea, un turneu în- 
U.R.S.S. (martie). Vîrful activității 
competiționale a echipelor noastre 
reprezentative vor fi campionatele 
europene ce vor avea loc în Olanda 
(15—22 aprilie, Rotterdam).

• Duminică, România — 
Elveția

® „Trofeul Carpați", în 
martie 1972, ia Ploiești

în ianuarie și februarie 1972

Programul gimnaștilor fruntași
După succesul repurtat zilele tre

cute de către lotul reprezentativ de 
gimnastică în cadrul triunghiularului 
de la Saarbriicken — victorie în fața 
echipei elvețiene (locul al VI-lea la 
precedentele campionate mondiale)

Steaua în turneu în America de Sud
Biroul federației de fotbal a apro

bat un turneu al echipei Steaua 
București in citeva țări din America 
de Sud, Turneul va începe la 5 ia-

nuarie 1972 și se va sfirșf la 10 fe
bruarie. EI va cuprinde un număr de 
zece partide in Peru, Columbia, Ve
nezuela și, eventual. Brazilia.

AUTOMOBILISM

S-a încheiat al 7-lea raliu balcanic
® Cîștigâtor: Livieraios-Andriopoulos (Grecia) • Echi 

pajul nostru lancovici-Gîrjoabâ, pe locul 4

ATENA (corespondență specială) 
Cel de-al 7-lea raliu automobilistic 
al țărilor balcanice, disputat la sfîr- 
șitul săptăminii trecute în Grecia, s-a 
încheiat, după 30 de ore, cil victoria 
echipajului T. Livieratos-Andriopou- 
los (Grecia). Pe locul doi : Aii Sibahi- 
C. Sibahi (Turcia), iar pe locul trei 
Pesmatsoglu-Mamalis (Grecia).

Raliul — avînd plecarea și sosirea 
la Atena — a avut o desfășurare ce 
a confirmat în întregime anticipările 
cu privire la duritatea traseului, la 
sarcină deosebită a automobiliștilor 
și a mașinilor lor în condiții meteoro
logice neprielnice (ploaie .ceață). Din 
totalul de 1651 km, cît a măsurat tra
seul, (35 de etape, cu 15 probe specia
le), partea cea mai dificilă s-a par
curs în noaptea de sîmbătă spre du
minică, cind vizibilitatea a ajuns a-

proape la limita minimă a securității 
circulației auto. O cursă apreciată de 
specialiști a făcut, totuși, pe timpul 
nopții cunoscutul automobilist bulgar 
Ilia Ciubrikov, ai cărui timpi de tre
cere pe la punctele de control îl ară
tau mai bine plasat chiar decît 
echipajele grec și turc clasate final
mente pe primele două locuri. Cu nu
mai 170 de km înainte de sosire insă, 
Ciubrikov a avut o pană, nemaipu- 
tînd conta în clasament. In legătură 
cu clasamentul raliului balcanic este 
de făcut următoarea remarcă : el cu
prinde doar 13 echipaje, adică doar 
o treime din numărul celor ce au luat 
startul ! Din cele 5 echipaje româ
nești, trei au abandonat ; cele două 
rămase. în întrecere au ocupat urmă
toarele locuri finale : Ștefan Ianco- 
vici-Ion Gîrjoabă (4), Eugen Ionescu- 
Cristea-Petre Vezeanu (7).

și a celei 
X-lea la C.M.) 
fruntași 
facere pînă la 
după care își reiau antrenamentele. 
Vreme de peste trei luni de zile. Pe
tre Mihaiuc, George Păunescu, Vasile 
Coșariu, Dan Grecu, Mircea Gheor
ghiu, Nicolae Oprescu — echipierii 
formației ce a realizat recenta vic
torie — cărora li se vor adăuga Con
stantin Petrescu, Nicolae Achim și 
Liviu Mazilu, vor lucra la corectarea 
greșelilor și perfecționarea exerciții- 
lor.

Apoi, din luna aprilie vor începe 
pregătirile de concurs pentru J.O. de 
la Miinchen, unde și-au propus drept 
obiectiv cucerirea locului al șaselea 
pe echipe (față de locul al VIII-lea 
la precedentele campionate mon
diale). în toată această perioadă, 
gimnaștii noștri vor concura la cam
pionatele naționale, la cele interna
ționale ale României, la balcaniada 
de la Sofia și vor susține întîlniri cu 
echipele Ungariei (la București), Ita
liei, precum și revanșa triunghiula
rului cu echipele Elveției și R. F. a 
Germaniei (la București).

Lotul feminin de gimnastică — 
după rezultatele nesatisfăcătoare de 
la campionatele europene de la Minsk 
— își va intensifica pregătirile spre 
a putea atinge obiectivul fixat pentru 
J.O., adică locul al patrulea pe 
echipe. Lotul, care cuprinde 12 gim
naste și este omogen ca valoare, va 
participa la campionatele naționale, 
la cele internaționale ale României și 
se va întrece cu echipa Cehoslovaciei 
(la București), iar cu cele ale Unga
riei și Olandei pe terenul acestora 
din urmă.

Pentru gimnaștii care nu fac parte 
din loturi se organizează, la Sibiu, 
între 3 și 5 decembrie, un turneu do
tat cu „Cupa Federației", la care vor 
lua parte primii 12 sportivi la fiecare 
aparat,

vest-germane (locul al 
gimnaștii noștri 

intră într-o perioadă de re- 
22 decembrie, dată

indiferent de virstă.

De abia s-a încheiat turneul din Sue
dia, pentru „Cupa Mondială", și iată 
că echipa noastră reprezentativă are 
în față alte întîlniri internaționale. 
Duminică, 5 decembrie, și marți, 7 
decembrie, ea va susține meciuri cu 
echipa Elveției, la București, in sala 
Floreasca. Apoi, la 10 șl 12 decem
brie, echipa A va juca in Cehoslo
vacia două partide cu reprezentativa 
acestei țări, la Trinec și Bratislava, 
Iar echipa B, de la 3 la 9 decembrie, 
va participa la turneul de la Tbilisi.

Activitatea competițională a echi
pei reprezentative va fi reluată ia 1 
martie 1972, odată cu turneul „Tro
feul Carpați", care anul viitor va 
avea loc in orașul Ploiești. în afară 
de prima noastră formație și de una 
de „tineret", vor participa reprezen
tativele Iugoslaviei, R.D. Germane, 
Cehoslovaciei, și Suediei.

Lotul reprezentativ feminin își 
încheie pregătirile publice pentru 
campionatele' mondiale (Olanda, 11— 
19 decembrie 1971), odată cu meciu
rile de verificare ce le va susține 
In compania echipelor I.E.F.S. și 
Universitatea București, la 5 și 7 
decembrie, în deschidere la parti
dele România—Elveția.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
ciștigătoare una sau mai multe din 
aceste combinații de litere urmează 
să se adreseze unităților ADAS 
pentru a primi sumele cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri, este necesar ca asigu
rații să achite primele de asigurare 
la termenele stabilite.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR

LISTA DE C1ȘTIGURI
la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

cu cîștiguri

TORONTO 30 (Agerpres). — La 
Toronto s-a încheiat Congresul - al 
XXI-lea al Partidului Comuriist, ,din 
Canada. Congresul a aprobat „De-'-

vieții interne a țării și 
bleme internaționale.

Congresul a ales noile

unele pro-

v. organe de
clarația cu privire la politica parti- conducere ale partidului. în funcția 
dtilui". Au fost adoptate, de aseme
nea, rezoluții privind probleme ale

de secretar general al P.C. din Ca
nada a fost reales William Kashtan.

priorități ale dezvoltării

bulgare în noul cincinal
Și

economiei

Valoarea 
cîștigurilor

100 000
75 000
50 000
25 000
10 000

TRAGEREA LA SORȚI 
din 30 noiembrie 1971

totală

400 000

2 400 ooo

3 471 400

02416
20993
01882
12252

Termi
nația 
seriei

100 000
75 000
50 000
25 000
10 000
6 400
5 000

2 000
2 000
1 000
1 000
1 000
1 000

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 
lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4 
respectiv 1/8 din ciștigurile de msi 
sus. In valoarea cîștigurilor este cu
prinsă și valoarea nominală a obliga
țiunilor ciștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin filia
lele C.E.C.

Fapte consemnate în ultima vre-
5 arată că economia bulga- 

se dezvoltă spre o structură tot 
mai modernă și eficientă. Dacă se 
ține seama de Ia ce bază tehnico- 
materială precară a pornit în pri
mii ani de construcție socialistă (o 
putere energetică instalată de numai 
130 MW, inexistența în fapt a unor ra
muri industriale de bază, cum sint si
derurgia și chimia, o industrie con
structoare de mașini in stadiul „a- 
telierelor de reparații"), apare și mai 
evident ce progrese considerabile s-au 
făcut în acest sens în numai un sfert 
de veac.

Ceea ce s-a realizat pînă acum 
constituie doar o etapă a unui drum 
care trebuie să ducă spre edifica
rea societății socialiste dezvoltate 
în Bulgaria. în prezent, sub 

par-
prezent, 

conducerea organizațiilor de 
tid, în 
bulgare, 
sporesc 
plinirea 
în lumina hotărîrilor adoptate de 
Congresul al X-lea al Partidului Co
munist Bulgar și de recenta plenară 
a C.C. al P.C.B., care a dezbătut pro
iectul planului unic de dezvoltare so- 
cial-economică a Bulgariei în anii 
celui de-al 6-1ea cincinal (1971—1975) 
și proiectul bugetului 
nul 1972.

„Comitetul Central 
se arată în hotărîrea 
cordat o deosebită atenție ritmurilor 
înalte ale creșterii economice în anii 
celui de-al 6-lea cincinal, ritmuri 
care trebuie să fie atinse, înainte de 
toate, prin folosirea factorilor inten
sivi și sporirea eficienței producției 
sociale". Ca urmare a acestor rit
muri, venitul național va crește 
în perioada noului cincinal bulgar in 
medie cu 8—9 la sută anual. La ni
velul ultimului an al cincinalului, un 
singur procent din venitul național 
va reprezenta 150 milioane leva, față 
de 100 milioane in 1970.

în mod deosebit se vor dezvolta 
industria construcțiilor de mașini, e- 
nergetica, chimia și siderurgia, 
toate cele cinci 
le-a

toate unitățile economiei 
colectivele 
eforturile 
sarcinilor

de 
pentru 
ce le

muncă își 
înde- 
revin

de stat pe a-

al partidului, 
plenarei, a a-

la 
le 
de 
în

străbătut
azi, 

mașini 
finele 
respective,
dezvoltare 
perioada 1971—1975,

va spori ponderea în volumul pro
ducției globale industriale a țării — 
de la 12,4 la sută în 1960 Ia 
25 Ia sută în 1975. în cadrul 
industriei constructoare de ma
șini vor fi dezvoltate cu prio
ritate subramurile care pot să con
tribuie cel mai mult la utilarea in
tegrală a industriei bulgare cu ma
șini și utilaje avînd înalți parametri 
tehnico-economici : tehnica de cal
cul electronic, mașini de ridicat și 
transportat, mașini-unelte. Circa 80 

sută din sporul producției indus
triei constructoare de mașini se va
la

DE LA CORESPONDENTUL 
NOSTRU LA SOFIA

ducția agricolă în perioada 1971—1975 
cu 17—20 la sută și să sporească pro
ductivitatea muncii în această ramu
ră a economiei cu 40—45 la sută.

Căile îndeplinirii acestor mari sar
cini ale cincinalului sînt acce
lerarea introducerii cuceririlor 
progresului tehnico-științific, me
canizarea completă și automati
zarea producției, extinderea în 
continuare a cooperării economice 
internaționale. Spre aceste direcții 
sînt orientate majoritatea programe
lor de măsuri pe care le elaborează 
specialiștii fiecărei întreprinderi 
bulgare. Dar ceea ce prezintă 
o deosebită importanță este noul 
cadru organizatoric creat ‘ “
primul an al actualului 
măsurile luate în ultimul 
P.C.B. privind continuarea, 
te superioare, a procesului 
centrare și specializare a producției 
în întreaga economie a țării. Astăzi, 
economia bulgară se prezintă cu o 
structură organizatorică în cen
trul căreia se situează uniunile 
economice de stat — puternice uni
tăți constituite pe principiul subra- 
murilor de producție — care concen
trează în mîinile lor atributele 
unei conduceri științifice a activi
tății economice. Reorganizarea fron
tului științific și a învățămîntului su
perior, efectuată în acest an, a dat 
naștere, în același timp, unor puter
nice centre de studii și cercetări 
științifice orientate spre satisfacerea 
operativă a nevoilor activității eco- 
nomico-sociale și introducerea mai 
rapidă în producție a cuceririlor 
tehnico-științifice.

însemnătatea 
suri

încă din 
cincinal, 
timp de 
pe trep- 
de con-

realiza pe seama sporirii producti
vității muncii.

Dezvoltarea în continuare a ener
geticii va asigura Bulgariei în 1975 
o producție de energie electrică de 
30—31 miliarde kWh, cu 54 la sută 
mai mult decît în 1970. Industria 
chimică va crește în această perioadă 
de cinci 
capacități 
binatul 
siderurgia 
să asigure 
tității de . .. . ...
și să producă anual cite 2,8 milioa
ne tone laminate.

Ținind seama de rolul 
turi.i în satisfacerea necesităților 
populației cu alimente și a indus
triei cu materii prime, proiectul 
planului cincinal prevede măsuri 
pentru întărirea bazei tehnico-mate- 

■ riale a agriculturii, intensificarea și 
concentrarea producției, folosirea pe 
scară largă a metodelor industriale, 
reconstrucția și extinderea suprafe
țelor irigate, sporirea producției ^și 
creșterea eficienței 
1975, agricultura va 
136 000 tractoare,
ne, 200—210 kg îngrășăminte la 
hectar, precum și de 250 000 noi 
hectare de terenuri irigate, pe 
lingă suprafața de un milion de 
hectare irigate existente in 1970. 
Folosind cu pricepere noua tehnică 
cu care va fi înzestrată, țărănimea 
bulgară urmează să sporească pro-

ani de 2,5 ori. Prin noile 
ce se construiesc la Com- 
metalurgic
urmează, 

economiei
laminate livrate

Kremikovțî, 
la rîndul ei, 

dublul can
in 1970

agricul-
tuturor acestor

pentru întreaga țară 
zultă din hotărîrea recentei 

a C.C. al P.C.B., în 
se subliniază : „îndeplinirea 
lui de-al 6-lea cincinal va < 
stitui un mare pas înainte 
edificarea societății socialiste dezvol
tate, în sporirea potențialului econo
mic și a capacității de apărare a ță
rii. îndeplinirea planului cincinal este 
o cauză a întregului partid și a în
tregului popor, ea va constitui o nouă 
mărturie a justeței politicii partidu
lui trasată de Congresul al X-lea, al 
cărei principal conținut este totul in 
numele omului, totul pentru binele 
omului".

nare

mă
re- 

ple
care 
ce- 

con- 
! în

economice. In 
dispune de 

20 800 combi-în 
pe care 
bulgară 

construcțiilor 
dublat producția 

din perioade- 
ritm susținut 

fi menținut și 
ceea ce-i

cincinale 
economia 

industria 
și-a 

fiecăreia 
Un 
va

Constantin AMARIȚEI
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«SIMM MINIȘTRILOR tr,U:ilill (III 
HIM Al STATELOR PARTICIPANTE 

(A TRATATUL II! IA VARȘOVIA
VARȘOVIA 30. — Corespondentul 

Agerpres I. Dumitrașcu transmite : 
Marți, 30 noiembrie, s-a deschis 
la Varșovia consfătuirea miniștrilor 
afacerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia. 
Scopul consfătuirii este de a discuta 
problemele privind pregătirea convo
cării conferinței general-europene 
pentru securitate și colaborare.

La consfătuire participă miniștrii 
afacerilor externe ai Republicii Popu
lare Bulgaria — Ivan Bașev, Repu
blicii Socialiste Cehoslovace — Jan 
Marko, Republicii Democrate Ger

mane — Otto Winzer, Republicii 
Populare Polone — Stefan Jedry- 
chowski, Republicii Socialiste Româ
nia — Corneliu Mănescu, Republicii 
Populare Ungare — Peter Jânos, 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste — Andrei Gromîko. Participă, 
de asemenea, adjuncți ai miniștrilor 
afacerilor externe, precum și consi
lieri și experți.

Seara, Piotr Jaroszewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, a oferit o recepție în cinstea 
participanților la consfătuire.

STABIIIREA DATEI VIZITEI 
PREȘEDINTELUI S.U.A.

IN L P. CHINEZĂ
PEKIN- 30 (Agerpres). — Guvernul 

Republicii Populare Chineze și gu
vernul Statelor Unite ale Americii 
au căzut de acord ca viz:ta preșe
dintelui Nixon în China să înceapă 
la 21 februarie 1972 — informează 
agenția China Nouă.

Tovarășul J. Țedenhal 
l-a primit pe

O. N. U. ambasadorul României

IJ

Raport ECOSOC privind 
SITUAJIA SOCIALĂ MONDIALĂ"

NEW YORK 30. — Corespondentul 
Agerpres C. Alexandroaie trans
mite : Adunării Generale a O.N.U. 
i-a fost prezentat, la punctul intitu
lat „Situația socială mondială", ra
portul Consiliului economic și social 
al Națiunilor Unite (ECOSOC), care 
analizează unele probleme ale pro
gresului economic și social în țările 
în curs de dezvoltare.

Raportul arată că „progresul aces
tor țări depinde, în mare măsură, de 
o rapidă și hotărîtă aplicare a unor 
largi reforme structurale și institu
ționale, cum ar fi reforma agrară și 
măsurile vizînd asigurarea unei mai 
juste repartiții a bogățiilor și a ve
niturilor naționale". Raportul se pro
nunță, totodată, pentru sporirea sub
stanțială a transferului de tehnologie 
spre țările în curs de dezvoltare și 
aplicarea de către acestea a cuceri
rilor științei și tehnicii, cu ajutorul 
statelor avansate, în scopul progre
sului lor economic și social.

Adunarea Generală a O.N.U. a a- 
doptat, la acest punct, cu 95 de vo
turi pentru și trei abțineri, o rezo
luție prezentată de un grup de 24 de 
state neangajate.

REZOLUȚII CONDAMNiND
NEW YORK 30 (Agerpres). — Ple

nara Adunării Generale a O.N.U. a 
adoptat, cu majoritate covîrșitoare de 
voturi, o serie de rezoluții prezen
tate de Comitetul politic special al 
adunării, referitoare la politica de 
apartheid a regimului din Republica 
Sud-Africană.

Rezoluțiile 
apartheid 
umanității

Rezoluția reafirmă drepturile sacre 
ale popoarelor asupra bogățiilor și 
resurselor lor naturale.

★
NEW YORK 30 (Agerpres). — Un 

număr de 90 de țări in curs de dez
voltare au prezentat Adunării Ge
nerale a O.N.U. un proiect de rezo
luție prin care se recomandă tuturor 
statelor interesate să participe la 
crearea unui nou sistem monetar oc
cidental. Documentul cere „elimina
rea tuturor măsurilor restrictive — 
adoptate în contextul crizei monetare 
occidentale — care afectează țările în 
curs de dezvoltare", vizînd în mod 
deosebit suprataxa de 10 la sută im
pusă la importuri, în august a.c., de 
către guvernul S.U.A.

★
Președintele celei de-a 26-a se

siuni a Adunării Generale a O.N.U., 
Adâm Malik, a avut marți o întreve
dere cu prof. dr. ing. V. Harnaj 
(România), președintele Apimondiei 
și delegat al organizațiilor internațio
nale neguvernamentale la actuala se
siune a Adunării Generale.

POLITICA DE APARTHEID

30 (Agerpres). — LaULAN BATOR
30 noiembrie, Jumjaaghiin Țedenbal, 
prirn-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Miniștri 
ăl Republicii Populare Mongole, a 
primit pe Sandu loan, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
Ulan Bator, în legătură cu 
sa definitivă din Republica 
Mongolă. Cu acest prilej a 
o convorbire tovărășească.

la 
plecarea 
Populară 
avut loc

Președintele Israelului
l-a primit

ambasadorul României
TEL AVIV 30 (Agerpres). — Pre

ședintele statului Israel, Zalman 
Shazar, l-a primit luni pe Valeriu 
Georgescu, ambasadorul României la 
Tel Aviv, în legătură cu plecarea sa 
definitivă din această țară.

In aceeași zi, ambasadorul român 
.....................  ala fost primit de primul ministru 

Israelului, Golda Meir.

ca
condamnă politica de 

pe o crimă împotriva 
cer tuturor guvernelor

să respecte embargoul asupra livră
rilor de armament către Pretoria.

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat luni seara, cu 107 voturi 
contra două (Republica Sud-Africană 
și Portugalia) și cinci abțineri, o re
zoluție cerînd tuturor țărilor să a- 
plice integral embargoul asupra vîn- 
zărilor de armament către Republica 
Sud-Africană.

FIDEL CASTRO

RAWALPINDI 30 (Agerpres). — 
Președintele Pakistanului, Yahya 
Khan, a adresat secretarului general 
al O.N.U., U Thant, un mesaj în care, 
evocind deteriorarea situației de la 
frontiera indo-pakistaneză, propune 
ca Organizația Națiunilor Unite 
trimită observatori în regiunea 
frontieră a Pakistanului de est — 
nunță agenția Associated Press.

Mesajul președintelui pakistanez a 
fost transmis secretarului general al 
O.N.U. de către reprezentantul Pa
kistanului la Organizația Națiunilor 
Unite, Agha Shahi.

să 
de 
a-

Întîlnire intre conducători de partid 

și de stat sovietici și bulgari
. MOSCOVA 30 (Agerpres). — La 30 
noiembrie, la Moscova a avut loc o 
întîlnire între Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., Ni
kolai Podgornîi, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Alexei Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., și Todor 
Jivkov, prirn-secretar al C.C. al P.C.

Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, și Stanko Todo
rov, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, anunță agenția 
T.A.S.S.

Participanții la întîlnire au analizat 
dezvoltarea colaborării multilaterale 
între cele două țări și probleme ac
tuale internaționale.Comunicatul cu privire la vizita in U. R. S. S. a ministrului de externe al R. F. a Germaniei

MOSCOVA 30 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. a transmis comunicatul 
cu privire la vizita oficială făcută în 
Uniunea Sovietică, între 25 și 30 no
iembrie, de Walter Scheel, ministrul 
afacerilor externe al R. F. a Germa
niei.

Cele două părți au apreciat că Tra
tatul dintre Uniunea Sovietică și 
R. F. a Germaniei din 12 august 1970 
creează o bază trainică pentru îmbu
nătățirea relațiilor celor două state 
și consideră că este de dorit ca el să 
fie ratificat cît mal curînd posibil de 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. și de 
Bundestagul R.F.G.

Părțile apreciază că „o mare im
portanță pentru însănătoșirea situa
ției în Europa ar avea-o stabilirea de 
relații între Republica Democrată 
Germană și Republica Federală a 
Germaniei pe baza deplinei egalități 
in drepturi, nediscriminării, respec
tării reciproce a independenței și a 
autonomiei fiecăruia dintre cele două

state în treburile care sînt de com
petența lor internă". Ambele părți 
și-au reafirmat intenția de a contri
bui la primirea R.D.G. și R.F.G. în 
Organizația Națiunilor Unite.

Comunicatul menționează că părțile 
s-ati pronunțat pentru începerea, cît 
mai curînd pasibil, a pregătirii con
ferinței în problemele securității și 
colaborării în Europa, pe bază multi
laterală, prin punerea de acord a sta
telor participante.

Părțile și-au exprimat năzuința 
spre lărgirea comerțului dintre 
U.R.S.S. și R.F.G., declarînd că sînt 
gata să încheie în viitorul apropiat 
un acord comercial, și s-au pronun
țat, totodată, în favoarea pregătirii 
unui acord cu privire la schimburile 
culturale. Referindu-se la crearea 
comisiei mixte de colaborare eco
nomică, asupra căreia s-a convenit 
anterior, părțile și-au formulat inten
ția de a înființa o asemenea comisie 
în cel mai scurt timp.

Convorbiri economice sovieto-americane
MOSCOVA 30 (Agerpres). — Ale

xei Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a primit la 
Kremlin un numeros grup de condu
cători ai unor mari companii și cor
porații din S.U.A., transmite agenția 
T.A.S.S. La întîlnire au fost prezenți, 
de asemenea, reprezentanți ai unor 
firme vest-europene — membre ale 
corporației americane „Business In
ternational", care a organizat această 
călătorie în U.R.S.S. Oamenii de a- 
faceri americani urmează să partici
pe la o masă rotundă, unde vor abor
da, împreună cu reprezentanți ai u- 
nor ministere, organizații și între
prinderi sovietice, posibilitățile 
dezvoltare a relațiilor economice 
vieto-americane.

de 
so-

★
(Agerpres). — In 
sale în U.R.S.S., mi-

ul-MOSCOVA 30 
tima zi a vizitei 
nistrul comerțului al S.U.A., Maurice 
Stans, s-a întîlnit cu ministrul indus
triei automobilelor al U.R.S.S., Ale- 
xandr Tarasov, cu care a avut o con-

vorbire referitoare la posibilitățile 
dezvoltării colaborării celor două țări 
în industria automobilelor.

In prezența lui Maurice Stans și 
Nikolai Patolicev, ministrul comerțu
lui exterior al U.R.S.S., reprezentanți 
ai unor firme americane au semnat 
contracte cu întreprinderi sovietice 
pentru vînzarea de instalații miniere, 
petroliere, procese tehnologice în 
valoare de 125 milioane dolari, anun
ță agenția T.A.S.S.

Răspunzînd la întrebările unor zia
riști, în cadrul unei conferințe de 
presă organizate la Moscova, minis
trul american a arătat că, deși în co
merțul țării sale cu Uniunea Sovie
tică rolul principal îl vor avea fir
mele particulare, totuși, guvernul 
S.U.A. creează climatul favorabil. 
„Acesta a fost și scopul. vizitei 

\mele", a declarat el. Maurice Stans a 
relevat, de asemenea, intenția State
lor Unite de a reduce îngrădirile în 
comerțul cu țările socialiste, inclusiv 
cu Uniunea Sovietică, și a afirmat că 
în curînd vor rămîne puține îngră
diri de acest fel.

Noi incidente la granița

VIZITA PARLAMENTARILOR

ROMÂNI ÎN LIBAN
BEIRUT 30. — Trimisul special A- 

gerpres I. Pătrașcu transmite : In 
continuarea vizitei pe care o între
prinde în Liban, delegația Marii A- 
dunări Naționale a Republicii Socia
liste România, condusă de tovarășul 
Ștefan Voitec, a fost primită marți, la 
palatul Serai, de primul ministru al 
Republicii Liban, Saeb Salam. Cu a- 
ceastă ocazie a fost exprimată satis
facția pentru bunele relații existente 
intre România și Liban, precum și do
rința de a dezvolta și diversifica 
colaborarea economică, tehnico-știin- 
țifică și culturală în interesul ambe
lor popoare.

In aceeași zi, președintele Marii A-

dunări Naționale, Ștefan Voitec, ?i 
membrii delegației române s-au întîl- 
nit cu Kamel El-Assaad, președintele 
Camerei Deputaților, și membri ai 
parlamentului libanez. S-a făcut un 
schimb de păreri privind activitatea 
celor două organe legislative și rolul 
pe care vizitele reciproce îl au pentru 
o mai bună cunoaștere și înțelegere în 
dezvoltarea relațiilor dintre țările și 
popoarele respective, în interesul 
cauzei păcii și colaborării interna
ționale. Conducătorul delegației ro
mâne a adresat invitația ca o dele
gație parlamentară din Liban să facă 
o vizită in România. Invitația a fost 
acceptată cu satisfacție.

Conferirea de înalte
distincții românești unor
personalități din Japonia

TOKIO 30. — Corespondentul Ager
pres FI. Țuiu transmite : La sediul 
Ambasadei române din Tokio a avut 
loc, marți după-amiază, festivitatea 
înmînării ordinelor conferite prin 
Decret al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România unor per
sonalități din Japonia pentru contri
buția adusă la dezvoltarea relațiilor 
prietenești dintre popoarele român și 
japonez. Ordinul „Meritul cultural" 
clasa a Il-a a fost înmînat fostului 
președinte al Asociației de prietenie 
Japonia-România, Hisao Kuroda, 
vicepreședinților asociației — Kore- 
hito Kurahara, Asuza Kubo și Hi- 
royki Makino — secretarului general 
al asociației, Shiroo Suzuki, secreta
rului general al Ligii japoneze 
UNESCO pentru artă și educație, Hi
roshi Kai, președintelui editurilor 
„Kobunsha" și „Nippon Sports", Tsu- 
neo Ikeda, și publicistului Goichi Ku
sano.

Ordinul „Meritul cultural" clasa a 
III-a a fost acordat vicepreședintelui 
Asociației de prietenie Japonia- 
România, Misao Yamamoto, lectoru
lui universitar Atsushi Naono, profe
sorului Harumi Tanaka, doamnei 
Michiko Yoda, lector universitar, a- 
sistentului universitar Seiichi Uchida. 
pictorului Utaro Kato și doamnei 
Tatiana Nomura, membru al asocia
ției de prietenie. Ordinele au fost în- 
mînate de însărcinatul cu afaceri ad- 
interim, Dumitru Ion.

în orașul Kyoto, important centru 
universitar, a avut loc constituirea 
filialei Asociației de prietenie Japo
nia-România. In orașul Nagoya s-a 
deschis o expoziție de artă populară 
românească.

Asociației de prietenie o’' vțnia— 
România, s-a întilnit marți, la fediul 
C.C. al P.C. Japonez, cu Tomio efe 
zawa, membru al Biroului perma
nent al Prezidiului C.C. al P.C.J., cu 
Masaru Kojima, membru al Secreta
riatului, locțiitor al redactorului șef 
al ziarului „Akahata", și cu alți 
membri ai conducerii P.C.J. Convor
birile s-au desfășurat într-o atmosfe
ră deosebit de cordială.

NOTE EXTERNE

Negocierile de la 
Bruxelles și...

„heringul 
lui Damocles"

★
TOKIO 30 (Agerpres). — Mihnea 

Gheorghiu, prim-vicepreședinte al .In
stitutului român pentru relațiile ' cul
turale cu străinătatea (I.R.R.C.S.), 
care se află la Tokio, la invitația

SANTIAGO DE CHILE 29 — Tri
misul Agerpres V. Stamate transmi
te : într-o cuvintare rostită la un 
miting organizat la Santiago de 
Chile, primul ministru al Cubei, Fi
del Castro, apreciind evoluția situa
ției din Chile drept un proces social 
revoluționar deschis pe cale electo
rală, pe cale pașnică, a spus : „Unii 
au încercat.să prezinte procesul chi
lian în contradicție cu revoluția cu
baneză. în contradicție cu ideile re
voluției cubaneze. Numeroase știri 
din exterior s-au străduit să difuzeze 
aceasta. Tuturor acestora le spunem : 
citiți prima și a doua declarație de 
la Havana. în aceste documente am 
spus că revoluția armată este o cale 
pentru popoare, acolo unde celelalte 
căi sînt închise".

Referindu-se la problemele unității 
latino-,americane, primul ministru al 
Cubei a spus, printre altele : „înțele
gem că esențial pentru popoarele la- 
tino-americane sînt : consolidarea 
suveranității lor, proclamarea drep
tului de a avea o viață liberă, de a 
stabili legături între noi, între po
poarele noastre înfrățite, legături e- 
conomice, culturale, politice, toate

legăturile necesare pentru a procla
ma dreptul popoarelor latino-ameri- 
cane de a ocupa un loc în lume".

★
După cum anunță agenția Prensa 

Latina, primul-ministru al Cubei, Fi
del Castro, a vizitat sediul Comisiei 
Economice O.N.U. pentru America 
Latină (C.E.P.A.L.) de la Santiago de 
Chile, unde a fost întîmpinat de Car
los Quintana, secretar executiv al 
C.E.P.A.L., și Râul Prebisch, director 
general al Institutului latino-ameri- 
can de planificare economică și so
cială (I.L.P.E.S.).

Luind cuvintul în fața unui audi
toriu de peste 250 de persoane, prin
tre care se aflau și reprezentanți ai 
UNESCO, F.A.O., U.N.I.C.E.F. și 
O.I.M., Fidel Castro a subliniat că 
„C.E.P.A.L. a continuat să mențină 
relații cu Cuba și în perioada în care 
aceasta. era supusă unor puternice 
presiuni economice din partea Sta
telor Unite". în continuare, el a 
adresat țărilor latino-americane un 
apel la intensificarea cooperării eco
nomice și politice, pentru a face față 
cu succes dominației monopolurilor. 
străine.

indo-pakistaneză
DELHI 30 (Agerpres). — „Lupte 

(violente au loc în prezent între tru
pele pakistaneze și armata indiană, 
la aproximativ 5 kilometri în interio
rul teritoriului Pakistanului de est“, 
a anunțat, luni seara, la Delhi un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
indian al Apărării, citat de agenția 
France Presse. El a precizat că „tru
pele indiene au trecut frontiera Pa
kistanului pentru acțiuni defensive", 
spre a reduce la tăcere bateriile de 
artilerie pakistaneze care bombardau 
localități și obiective militare indiene.

Pe de altă parte, agenția Reuter, 
citind un purtător de cuvînt al gu
vernului de la Delhi, informează că, 
în cursul luptelor din zona orașului 
pakistanez Hilli, forțele pakistaneze 
au înregistrat 80 de morți și răniți. 
El a anunțat, totodată, că patru 
tancuri pakistaneze au fost distruse, 
în timp ce un tanc indian a fost 
avariat.

RAWALPINDI 30 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al armatei pakista
neze, citat de agenția Associated 
Press, a anunțat că o brigadă india
nă, sprijinită de blindate, a lansat 
luni un atac asupra localității Jiban- 
nagar, de la nord de orașul Jessore. 
Aceeași agenție anunță că surse mi
litare pakistaneze au confirmat folo
sirea de către trupele indiene a 
tancurilor în cursul unui atac din a- 
propierea localității Pachagarh, res
pins „cu pierderi grele".

Agenția U.P.I. informează, pe de 
altă parte, din Rawalpindi, citind un 
purtător de cuvînt guvernamental, că 
trupele indiene au ocupat satul Ji- 
bannagar, situat la (I kilometri în 
interiorul teritoriului pakistanez, în 
sectorul Jessore. Purtătorul de cuvînt 
a confirmat „pierderea unor teritorii 
(ocupate de armata indiană — n.n.) 
în regiunile Chittagong și Sylhet". 
Purtătorul de cuvînt a informat, de
asemenea, că, în cursul incidentelor 
din ultimele două zile, forțele indie
ne au înregistrat aproximativ 400 de 
morți.

Poporul centrofrican sărbătorește astăzi împlinirea a 13 ani de la procla
marea Republicii Africa Centrală. în fotografie : imagine din Bangui, ca

pitala țării
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Delegația Marii Adunări 
Naționale, condusă de tovarășul 
Mihai Dalea, președintele Comisiei 
pentru politică externă a M.A.N., a 
vizitat luni rafinăria de cupru din 
Ventanas (provincia Valparaiso), a- 
parținînd de „Empresa Nacional de 
Mineria" și rafinăria de petrol 
localitatea Concon.

din

întrevedere la Cairo.
Aziz Sidky, prim-vicepremier și 
nistrul industriei, petrolului și resur
selor miniere al Egiptului, a primit 
pe Titus Sinu, ambasadorul Româ
niei la Cairo. Cu această ocazie au 
fost discutate unele . probleme refe
ritoare 'a dezvoltarea relațiilor ro
mâno-egiptene.

Dr.
.mi

A cincea ședința de lu
cru din cadrul actualei runde a 
convorbirilor sovieto-americane asu
pra limitării cursei înarmărilor stra
tegice (S.A.L.T.) a avut loc marți, 
la Ambasada Uniunii Sovietice din 
Viena Următoarea ședință de lucru 
a convorbirilor S.A.L.T. va avea loc 
vineri, 3 decembrie, la sediul Amba
sadei S.U.A. din Viena.

La Ulan Batorau luat sfir?it 
lucrările sesiunii Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare Mon-

agențiile de presă transmit popular (P.S.P.), care a adoptat o 
rezoluție privind importanța luptei 
împotriva aderării Norvegiei la Pia
ța comună. Documentul evidențiază 
posibilitatea colaborării P.S.P. în a- 
ceastă luptă cu Partidul Comunist din 
Norvegia.

gole. Sesiunea a adoptat planul cin
cinal de dezvoltare economică și cul
turală. pe perioada 1971—1975, precum 
și planul economic și bugetul țării 
pe anul 1972.

Camera Comunelor a res* 
pins luni seara o moțiune a opoziției 
laburiste care contesta politica pro
movată de guvernul Heath față de 
Irlanda de Nord. împotriva moțiunii 
au votat 293 de deputați, iar pentru 
— 259.

Prima sesiune a noii Adu_ 
nări Federale a Elveției, constituită 
în urma alegerilor parlamentare de la 
31 octombrie a.c., s-a deschis la Ber
na. Pentru prima oară în istoria El
veției, la lucrările parlamentului 
participă și femei — deputate în 
Consiliul Național (camera inferioa
ră) și în Consiliul Statelor (camera 
superioară), ca urmare a obținerii de 
către acestea a dreptului de a alege 
și de a fi alese în forurile de con
ducere.

S-a încheiat
Polonia- a delesatiei 
de Externe ăl Turciei, 
Orhan Eralp, secretar
M.A.E., informează agenția P.A.P. In 
timpul convorbirilor purtate cu re
prezentanții Ministerului de Externe 
polonez au fost examinate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor bilate
rale, precum și unele probleme in
ternaționale, o atenție deosebită fiind 
acordată securității europene.

vizita în
Ministerului
condusă de 
general Ia

Ministrul de externe is- 
raelian, Abba Eban, se 
află intr-o vizită Ia Londra, a în
ceput luni convorbirile cu omologul 
său britanic, Alec Douglas-Home, 
convorbiri programate să dureze trei 
zile. Potrivit agenției Reuter, discu
țiile de luni s-au concentrat asupra 
situației din Orientul Apropiat. In 
următoarele două zile vor fi exami
nate relațiile anglo-israeliene și as
pecte referitoare la poziția celor două 
țări față de Piața comună — infor
mează agenția Reuter.

Rainer Borzei, președintele 
Uniunii creștin-democrate, va fi can
didatul acestui partid vest-german la 
alegerile generale din anul 1973, la 
funcția de cancelar. Știrea a fost a- 
nunțată luni seara de Franz Joseph 
Strauss, președintele Uniunii creștin- 
sociale, '
sfîrșitul 
ad-hoc a U.C.D.-U.C.S.

rile Consiliului ministerial al N.A.T.O. 
de la Bruxelles, Rogers va întreprin
de un turneu în cîteva capitale vest- 
europene.

aripa bavareză a U.C.D., la 
reuniunii unei comisii mixte

Delegația Academiei de 
Științe din Cuba, mnd"să de 
președintele acesteia, Antonio Nunez 
Jimenez, care întreprinde o vizită în 
R.P.D. Coreeană, a fost primită de 
Pak Sen Cer, al doilea vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene. Cu acest prilej, relatează 
A.C.T.C., a avut loc o convorbire cor
dială.

Secretarul de stat William 
Rogers va Părăsi sîmbătă Washing
tonul, plecînd spre Europa occiden
tală. înainte de a participa la lucră-

Consiliul ministerial ai 
Pieței comune a luni 
mandatul în baza căruia Comisia 
C.E.E. va începe luna viitoare nego
cieri cu țările membre ale A.E.L.S. 
care n-au prezentat cereri de adera
re la „cei șase". Este vorba de Sue
dia, Elveția, Austria, Finlanda, Islan
da și Portugalia, caîe, deși vor să 
continue schimburile comerciale cu 
țările Pieței comune, eventual lărgi
te, nu doresc să intre în C.E.E.

„Cosmos-459" - un nou sa- 
telit artificial al Pămintului — a fost 
lansat în Uniunea Sovietică, transmi
te agenția T.A.S.S. Aparatajul științi
fic instalat la bordul său funcționea
ză normal.

La Oslo a avut l°c Plenara con
ducerii centrale a Partidului socialist

Consiliul Național al Par
tidului Republican Italian 
l-a reales, în prima sa ședință ținută 
după congres, pe Ugo la Malfa în 
funcția de secretar general al P.R.I.

Aniversarea a 100 de ani 
de la înființarea parlamentului ita
lian a fost sărbătorită luni în pre
zența primului ministru, Emilio Co
lombo.

Directorul general al UNESCO, 
Rene Maheu, a procedat la nu
mirea membrilor juriului pen
tru acordarea „Premiului inter
național Kalinga", pe care aceas
tă organizație îl atribuie, anual, 
celor ce s-au distins in opera de 
răspindire a cunoștințelor teh- 
nico-științifice. Din noul juriu 
face parte și acad. Miron Nico- 
lescu, președintele Academiei 
Republicii Socialiste România.

Cei șase membri, plus cei patru 
candidați la Piața comună (Marea 
Britanie, Irlanda, Danemarca și Nor
vegia) s-au reunit luni, la Bruxelles, 
intr-o nouă încercare de a găsi un 
consens in vederea unei eventuale 
lărgiri a Comunității economice euro- 
pene (C.E.E.). Negocierile pe această 
temă se află, de mai multă vreme, 
intr-un punct mort, do.torită, intre 
altele, refuzului in bloc al candida- 
ților de a accepta propunerile Comi
siei C.E.E. privind organizarea unei 
„piețe comune" a pescuitului maritim. 
„Cei șase" doresc ca noii veniți să 
abandoneze, după o perioadă tranzi
torie de zece ani, suveranitatea asu
pra apelor teritoriale^ astfel ca navele 
de pescuit ale fiecărui membru să 

vpoată naviga și pescui liber in orice 
punct al apelor viitoarei comunități 
lărgite.

„Savanta ambarcațiune imaginată 
de comunitate", după cum se exprima 
ziarul „Le Monde", este respinsă in 
mod categoric de norvegieni, care nu 
acceptă nici o concesie in problema 
accesului la fondurile lor de pescuit. 
Dacă Norvegia ocupă un loc prepon
derent in producția mondială de 
pește, mai bine de 80 la sută din pro
ducția proprie este obținută în li
mitele apelor teritoriale, pe care au
toritățile de la Oslo le-au extins, nu 
de mult, de la 6 la 12 mile. Din pescuit 
trăiește cea mai mare parte a popu
lației din regiunile de nord ale țării 
(Finmark sau Norland) și pescarii 
norvegieni își dau seama de conse
cințele care ar decurge din crearea 
unei piețe comune piscicole in con
dițiile in care industriile de pescuit 
franceză și vest-germană sint înzes
trate cu traulere mai mari și mai 
bine dotate tehnic. Lupta de concu
rență s-ar desfășura, spun ei, potri
vit dictonului peștelui cel mare 
care îl înghite pe cel mic. In fapt, ei 
consideră că aderarea Norvegiei la 
Piața comună riscă să afecteze serios 
nivelul de viață, al pescarilor și, • in 
același timp, să determine depopu- 
larea unor regiuni întregi ale țării 
Iată de ce presa vest-europeană apre
ciază că problema „liberalizării" ape
lor teritoriale are pentru Norvegia'': 
greutate politică atit de mare, incit 
ea poate anula decizia Osloului de 
a negocia cu „cei șase".

Dar riscurile care amenință Nor
vegia in Piața comună piscicolă 
există și pentru celelalte țări can
didate. Danezii sint preocupați, in 
special, de viitorul pescarilor din 
Groenlanda și insulele Feroe. Copen
haga dorește să-și păstreze liber
tatea de manevră în 
te cele 
economie 
te de pescuit. La rindul lor, ir
landezii își manifestă nemulțumirea 
față de propunerile „celor șase", 
care ar diminua considerabil veni
turile populației de pe coastă și ar 
încetini, astfel, dezvoltarea economi
că a țării. Chiar și Anglia, care lă
sase impresia că se situează pe o po
ziție concilianta, face cauză comună 
cu oponenții la pretențiile Comisiei 
C.E.E. Principalul negociator brita
nic la Bruxelles, G. Rippon, declara 
zilele trecute în Camera Comunelor 
că Anglia nu poate semna tratatul 
de aderare la Piața comună pe baza 
actualei politici a „celor șase" in 
problema pescuitului. „Nu vom că
dea de acord asupra nici unui aran
jament, preciza Rippon, care nu pro
tejează satisfăcător interesele noas
tre legitime".

După negocieri „dure", cum le a- 
preciază agenția France Presse, 
care s-au prelungit pină în zorii zi
lei de marți, „cei șase" nu au reușit 
să ajungă la o înțelegere cu „cei 
patru" în această ultimă problemă 
majoră rămasă in suspensie. Episo
dul „peștelui" dovedește, încă o dată, 
că de la acordul de principiu privind 
aderarea și pină la stabilirea condi
țiilor concrete este un drum lung, 
la capătul căruia planează ceea ce 
revista vest-germană „Der Spiegel" 
numea „heringul lui Damocles".

Gh. CERCELESCU

ce priveș- 
două teritorii a căror 
depinde in exclusivita- 

La rindul lor, ir-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scînteli". TeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzoril din întreprinderi *1  instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scinteii.
to 30®


