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NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

OUAGADOUGOU
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Volta Superioară, vă 

adresez, Excelență, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al meu personal, sincere felicitări și cele 
mai bune urări de pace și progres poporului voltez.

Ștefan ARSENE 
vicepreședinte 
al Comitetului de Stat 
pentru Prețuri
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Reluarea lucrărilor

Marii Adunări Naționale
BIROUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE A STABILIT CA LUCRĂRILE ÎN 

ȘEDINȚE PLENARE ALE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE SĂ FIE RELUATE 

JOI 16 DECEMBRIE 1971, LA ORA 10 DIMINEAȚA

COMUNISTUL

,■ Una din îndatoririle fundamentale 
-înscrise in Statut ale membrilor de 
partid este să-și ridice necontenit ni
velul politic și ideologic, să-și însu
șească învățătura marxist-leninistâ, 
linia politică generală internă și ex
ternă, directivele și hotăririle parti
dului. Este în această cerință lapi
dară, sobră un întreg univers de idei 
de natură să facă din fiecare comu
nist un om înaintat în adevăratul în
țeles al cuvintului.

Sînt lucruri care, deși spuse de 
multe ori, nu încetează niciodată de 
a fi actuale, de a exprima noi ade
văruri, de a oferi noi concluzii. A- 
cesta este și cazul concepției despre 
lume a clasei muncitoare — materia
lismul dialectic și istoric. Fără o a- 
semenea concepție riguros științifică 
ar fi imposibil de imaginat trans
formări revoluționare, reorganizări 
sociale de proporțiile celor săvîrșite 
în România, ca și peste tot acolo 
unde socialismul a devenit fapt de 
viață.

Ce înseamnă din această perspecti
vă revoluționară a fi purtătorul celei 
mai înaintate concepții despre lume ?

Pe scurt, aceasta presupune capaci
tatea de a analiza curajos problemele 
puse de realitate, de a deschide căi 
noi activității tale și a colectivului 
din care faci parte, de a sintetiza 
critic ideile, de a decanta tot ce-i va
loros în gîndirea epocii. De aici și 
cerința spiritului combativ, a situării 
pe deplin și întotdeauna, în miezul 
celei mai vii actualități. Sînt toate 
acestea trăsături ce nu pot lipsi din 
profilul spiritual -al unui comunist 
căruia tocmai orizonturile largi ale 
concepției avansate desnre lume a 
clasei muncitoare îi dezvăluie oropria 
forță socială, declanșează optimismul 
revoluționar care-l pune în măsură 
să se ferească de blazare, să-si .întă
rească puterile pentru a- face să 
triumfe în mințile și inimile tuturora 
ideile ce-1 animă pe el însuși.

Dar a fi purtătorul celei mai îna
intate concentij desore lume înseam
nă, înainte de toate, a privi filozofia

după care te conduci ca pe o învă
țătură vie, care se reînnoiește con
tinuu, a cărei forță creatoare, dina
mizatoare, constă tocmai în capacita
tea ei funciară de a se îmbogăți 
permanent pe baza asimilării noilor 
cuceriri ale științei, a concluziilor 
dezvoltării sociale. O asemenea con
cepție — care este filozofia marxist- 
leninistă — nu elaborează teze imua
bile, date o dată pentru totdeauna, ci 
ajută la cercetarea și înțelegerea e- 
venimentelor în lumina noilor con
diții economice, sociale, naționale și 
istorice, duce .la emanciparea 
plină a personalității umane.

Instrument de transformare a lu
mii, filozofia clasei muncitoare este 
anticipatoare, prospectivă, optimistă. 
Intre înțelegerea a ceea ce este co
munistul și ceea ce face el pe de o 
parte, și prefigurarea a ceea ce tre
buie să fie, să devină lumea din jur, 
pt de altă parte, trebuie să existe o 
deplină unitate. Pentru comunist ca 
purtător al unei filozofii a practicii 
și a acțiunii, cauza făuririi socialis
mului și comunismului devine o de
viză militantă, un principiu de con
duită revoluționară. Din acest punct 
de vedere nu încape îndoială că „a fi 
cu adevărat marxist-Ieninist în
seamnă — așa cum spune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a fi un ex
plorator îndrăzneț și experimentat al 
drumului nou pe care il deschide 
omenirii socialismul și comunismul, 
un cutezător vizionar al zilei de 
mîine pornind de la realitățile și ce
rințele arzătoare ale zilei de azi, 
precum șr de Ia Concluziile, genera
lizate pe plan teoretic, ale expe
rienței de ieri și de azi".

Așa cum a atras însă atenția secre
tarul general al partidului, unii mai 
consideră că a-ți însuși și aplica 
marxism-leninismul înseamnă a re
peta pur și simDlu anumite teze și 
idei generale, enunțate, la timpul lor,

Ion MITRAN

A venit și luna lui Undrea, cu pospaiuri de zăpadă 
și iarnă părelnică, veștejind ultimele flori ale lui Bru
mar și acoperindu~ne ferestrele cu horbote de gheață. 
A venit cu ultima numărătoare a bobocilor dinaintea 
sfirșitului de an. cu bucuria bilanțurilor care consem
nează victoriile unui an de muncă, a venit cu miros de ' 
cetină, cu dogoarea căminelor calde, cu zimbetul co
lorat al cărților anului: almanahurile.

O veche tradiție publicistică și cărturărească face 
ca, an de an, ultima lună să fie anotimpul almanahu
rilor : tot ce a oferit mai interesant experiența uma
nității in diversitatea preocupărilor oamenilor pe par
cursul a 365 de zile. La noi in țară, tradiția aceasta 
este centenară, ea descinde din cronici și crestomații 
făcind o punte de literă intre filele îngălbenite de 
vreme ale letopisețelor de demult și lumea exploziei 
informaționale din zilele noastre. Prin specificitatea sa 
tematică, un almanah este ca fațeta oglinzii unui far, 
ea primește lumină spre a o răsfringe și, toate la un 
loc, au menirea de a reflecta retrospectiv și in pers
pectivă experiența și noul unui an.

Le așteptăm întotdeauna să ne surîdă cu coperțile 
colorate din vitrinele librăriilor și ale modestelor

chioșcuri de ziare la vremea zăpezilor, le parcurgem 
cu frenezie, cu lăcomie, cu o insațiabilă curiozitate și, 
după ce le-am citit, le așezăm cu dragoste intre cele 
mai prețioase cărți ale bibliotecii, spre a le avea la 
îndemînă și a reveni asupra lor in ceasurile de răgaz 
de peste noul an Cele mai ambițioase almanahuri se 
situează între ghidările de orientare in problematica 
actualității și enciclopedii Probitatea lor informațional- 
științifică este atestată de soliditatea publicațiilor care 
le editează. Coperțile lor menționează întotdeauna cifra 
anului ce vine, dar conținutul lor însumează tempera
tura morală a unui an aflat pe punctul de a trece. 
Tocmai acest lucru le formează. între cărți, originali
tatea : un an scrie pentru celălalt, trecutul apropiat 
vorbește viitorului imediat Succesul lor constă in a 
face ca această vorbire să fie nu numai instructivă, 
Interesantă,' pasionantă, captivantă, ci și senină, plăcută, 
optimistă. Performanța constă în a cuprinde pe acest 
ton problemele anului și oamenii anului. Căci numai 
astfel almanahurile pot aspira la perenitate. Un an 
într-o carte fără rigorile reci și indiferența calenda
relor. înseamnă pasiune cronicărească. condensată in 
cîteva sute de pagini. înseamnă frenezie reportericeas
că și rigoare științifică. înseamnă exigență selectivă 
pentru ca volumul să poată reprezenta anul de pe co
pertă in suita retrospectivă pe care o poate oferi un 
întreg raft al bibliotecii consacrat acestor cărți. Un 
astfel de almanah își propune să fie și almanahul 
„Scînteia".

Dar toate nu sint decît rodul acestui anotimp, ve
nind atunci cind iarna își așterne mantia albă peste 
emisfera boreală, cind zilele se scurtează, cind nopțile 
sint tot mai lungi și cind bucuriile se concentrează 
către cea mai omenească și mai străveche dintre săr
bătorile omului : petrecerea anului Intre cărțile noas
tre, almanahurile aparțin întotdeauna anilor de liniște, 
de pace și de prosperitate.

Ioan GRIGORESCU
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Gavîndar — noul cartier al Reșiței

Realizări ale chimiștilor

sătmăreni
SENSURI CARACTERISTICI

Secția chimică a 
Combinatului „1 Mai“ 
Satu Mare — unitate 
care aparține de Di
recția industriei locale 
a județului — este nu
mită și „creuzetul" în 
care nenumărate ti
puri de roci și pămîn- 
turi colorate din 
zinele 
Oașului și 
reșului 
mate în peste 120 
sortimente de 
chimice cu 
întrebuințări 
dust.rie și in. 
dării.

O primă categorie 
de produse rezultate 
din prelucrarea pă- 
mînturilor colorate o 
reprezintă pigmenți! 
de diverse culori, folo-

ba- 
miniere ale 

Maramu- 
sînt tran.sfor- 

de
produse 

multiple 
în' in- 
gospo-

'siți la zugrăvit, vop-

situl în ulei, în 
zaic, ca oxizi in 
ment. Alături de pă- 
mînturile ' colorate o 
pondere însemnată o 
deține bentonita — 
materia primă de ne
lipsit în turnătorii. O 
mîndrie a colectivului 
secției o constituie 
faptul că este, în țară, 
unicul furnizor de 
bentonită coloidală — 
o substanță filtrantă 
ideală folosită la lim
pezirea vinurilor și 
sucurilor de fructe. în 
gama altor diverse 
chimicale se înscriu : 
hîrtia parafinată (ex
celent și economicos 
înlocuitor de lemn la 
ambalajul mobilei pen
tru export), crema 
pentru încălțăminte, 
ceara de parchete, la
cul de bitum, chitul

mo- 
ci-

pentru geamuri, paste 
de etanșare și altele.

— Paralel cu activi
tatea productivă, în 
secția > noastră — ne 
relatează șeful aces
teia, tovarășul Nicolae 
Rif — se desfășoară o 
susținută muncă de 
cercetare în vederea 
ridicării necontenite a 
calității produselor și 
creării de noi sorti
mente de pigmenți. 
De altfel, secția se va 
dezvolta considerabil 
în viitorul .apropiat 
(exisțînd și un plan de 
sistematizare), urmă- 
rindu-se îndeosebi ac
centuarea profilului de 
prelucrare a pămîn- 
turilor colorate.

Octav GRUMEZA 
corespondentul 
„Scînteii"
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ale proiectului de lege privind

CE CALITĂȚI SÎNT

DEFINITORII PENTRU
EROUL LITERATURII

NOASTRE ?
La această întrebare răspund 
scriitorii: Alexandru Ivasiuc, 
Szemlâr Ferenc, Aurel Baranga 

și Paul Georgescu

scrisoare so- 
„Tovarăși, la 
vă rugăm să 
i redactorii 

dv. la judecătoria sectorului 8 
din Capitală pentru a asista la 
dezbaterea publică a procesu
lui intentat împotriva -a 17 
(șaptesprezece) salariați ai re
viziei de vagoane București- 
Triaj — 14 (patrusprezece)
judecați sub stare de arest — 
acuzați pe nedrept de săvîrși
rea a 95 (nouăzeci și cinci) de 
furturi în paguba avutului 
obștesc. Vă adresăm această 
rugăminte cu intenția să luați 
cunoștință de ilegalitățile: să- 
vîrșite în cercetarea acestui 
caz (...) Relații suplimentare 
se pot lua de Ia comitetul de 
partid din unitatea noastră". 
Semnează : „loan Sultanovici. 
tehnician principal, membru 
al comitetului de partid, pre
ședintele comisiei de jude
cată".

REPORTAJ PE GLOB

Terra luptă
să-și sfarme

cătușele
subdezvoltării

Politica prețurilor — parte inte
grantă a politicii generale, econo
mice și sociale a partidului și statu
lui nostru — a fost și este utilizată 
ca una din pîrghiile de bază în ve
derea realizării obiectivelor indus
trializării socialiste a țării, dezvol
tării intensive a agriculturii, lărgirii 
schimburilor interne și externe de 
mărfuri, asigurării stabilității mone
tare și creșterii continue a nivelului 
de trai al populației.

Proiectul de lege cu privire la re
gimul prețurilor și tarifelor — pu
blicat recent în presă și supus dez
baterii publice — se integrează orga
nic în ansamblul programului de 
măsuri cu privire la perfecționarea 
conducerii și planificării economiei 
naționale, trasat de Conferința Na
țională și Congresul al X-lea al 
P.C.R. Elaborarea proiectului de 
lege constituie rezultatul unui larg 
schimb de opinii și al unor dezba
teri ample cu oameni de știință, ca
dre didactice din învățămîntul supe
rior, specialiști din organele centrale 
și întreprinderi.

O importanță excepțională pentru 
precizarea, în cadrul proiectului de 
lege, a unei concepții principiale, uni
tare — corespunzătoare intereselor 
fundamentale ale economiei și popu
lației — în domeniul prețurilor și 
tarifelor, au avut îndrumările con
crete ale secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Aceste îndrumări își găsesc oglindi
rea in faptul că, în locul unui proiect 
limitat la prevederi cu caracter teh
nic. așa cum a fost conceput inițial, 
proiectul de lege în forma pe care 
o dezbatem constituie un important 
document politico-economic, care ex
primă, în esență, bazele principiale 
ale politicii și sistemului nostru de 
prețuri.

Este cunoscut că sistemul de pre
turi are un rol esențial în buna

funcționare a întregului mecanism 
al economiei socialiste, avind pro
funde implicații asupra principalelor 
ei procese și fenomene. El constituie 
instrumentul de comensurare a chel
tuielilor sociale de producție încor
porate îh' diferitele produse și, im
plicit, de repartizare a muncii so
ciale pe ramuri, subramuri și pro- ■ 
duse, în conformitate cu proporțiile 
stabilite prin plan. în același timp, 
perfecționarea activității , unităților 
economice, ridicarea continuă a efi
cienței producției, investițiilor și co
merțului exterior sint inseparabil le
gate de existența unui sistem cores
punzător de prețuri, care să permită 
măsurarea directă și concludentă av 
rezultatelor economico-financiare ob
ținute de fiecare întreprindere în 
parte, a aportului real al fiecărei ra-

' muri, subramuri și unități la crearea 
produsului social global și a veni
tului național. Pentru ca sistemul 
de prețuri să corespundă acestor ce
rințe de importanță majoră, prețu
rile mărfurilor trebuie să exprime Ia 
un nivel cit mai apropiat de reali
tate cheltuielile sociale de producție, 
principiu de bază prevăzut în pro
iectul noii legislații de prețuri, care 
cuprinde totodată și normele și cri
teriile pentru realizarea acestui prin
cipiu.

Prețurile constituie nu numai im 
instrument de măsură a muncii so
ciale ci, în același timp, și o impor
tantă pîrghie pentru înfăptuirea o- 
biectivelor politico-economice și so
ciale, pentru realizarea ritmurilor și 
proporțiilor planificate de creștere 
economică, pentru întărirea gestiunii 
economice a întreprinderilor. Stimu
larea introducerii tehnicii noi, îm
bunătățirea calității produselor, folo
sirea cit mai rațională a resurselor 
de care dispune economia, creșterea 
exportului și' raționalizarea importu
lui, asigurarea eficienței economice, 
atît pentru beneficiarii noilor produ
se, cit și pentru producătorii aces
tora — reprezintă doar cîteva obiec
tive a căror realizare depinde, în 
bună măsură, de utilizarea corespun
zătoare a prețurilor, ca pîrghie eco
nomică. Stabilirea prețurilor nu în
seamnă, așadar, o simplă însumare a 
unor elemente componente, ci con
stituie o operație complexă, bazată

Al PRESIDJNIEIUI SIIDAmini
Președintele Consiliului de 

niștri al Republicii Socialiste 
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
mit vineri după-am'iază pe dr. 
man Omar Al Hadhari, reprezen
tantul personal al președintelui Re
publicii Democratice Sudaneze, 
Gaafar Mohammed el Numeiry, și

pe Suleiman Babikir Suleiman, con
silier prezidențial.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă și de înțe
legere reciprocă, au participat Cor
nel Burtică, ministrul comerțului 
exterior, și Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

Excelenței Sale Generalul SANGOULE LAMIZANA
Președintele Republicii Volta Superioară

Cităm din stenograma dis
cuției purtate la redacție cu 
ing. Dumitru Zamfir, șeful re
viziei de vagoane București- 
Triaj, ing. Dumitru Giutnan- 
ca, secretarul comitetului de 
partid din aceeași unitate, și 
Ioan Sultanovici (primii, ve- 
niți din proprie inițiativă).

Dumitru Zamfir :
— între 31 martie și 2 apri

lie a.c. mai mulți salariați ai 
unității noastre au fost che
mați de organele de mili
ție de la secția trafic-feroviar 
din cadrul I.M.M.B. și între
bați in legătură cu unele acte 
de sustragere — in special de 
băuturi și de alimente — care 
ar fi avut loc 
aceștia. 17 au 
judecată sub 
furt in paguba 
tesc. Alții au 
proces ca martori. Miliția și 
procuratura nu au nici un fel 
de dovadă pentru arestarea și

la noi. Dintre 
tost trimiși în 
învinuirea de 
avutului obș- 
tost citați la

trimiterea lor în judecată. 
Măsura este deci ilegală. Dacă 
în întreprinderea noastră s-ar 
fi săvîrșit o singură sustra
gere — nu 95, cum se afirmă 
— fiți siguri că noi am fi fost 
primii care am fi știut și am 
fi cerut arestarea și condam
narea vinovațiior ! Sîntem 
pentru apărarea avutului obș
tesc, dar nu pentru săvîrșirea 
de ilegalități și abuzuri in nu
mele apărării avutului obștesc. 
Cine a furat să răspundă ; sa- 
lariații noștri nu au furat 
insă ! Șînt oameni cinstiți, 
cu o foarte bună conduită mo 
raiă și profesională. De altfel, 
în caracterizările trimise in
stanței am precizat acest lucru

(Intr-adevăr, in dosarul ju
decătoriei ; caracterizările date 
inculpaților stau mărturie ul
timei afirmații. Transcriem 
integral una din ele — aceea 
dată lui Constantin Vlad : 
„Este bine pregătit profesio-

nai, aplică întocmai dispozi
țiile date la locul de muncă, 
dovedind conștiinciozitate și 
operativitate in rezolvarea 
sarcinilor. A dovedit preocu
pare în însușirea sarcinilor 
profesionale, are spirit orga
nizatoric și gospodăresc. In 
relațiile de serviciu a dovedii 
că este sincer și principial față 
de șefi și organele superioare 
A dovedit a fi disciplinat și 
respectuos in relațiile pe care 
le are in afara serviciului". Cu 
foarte mici diferențe, celelalte 
caracterizări sună la fel).

Dumitru Giumanca :
— Toți inculpații sînt ne- 

vinovați. Furturile — dacă 
s-au petrecut — nu s-au pe
trecut în 
Este de-a 
ifirmi că

unitatea noastră, 
dreptul absurd să 
17 salariați s-au a-
Tîtus ANDREI

(Continuare in pag. a Il-a)

Tovarășului LUBOMIR STROUGAL
Președintele guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

PRAGA
Stimate tovarășe Strougal,
Numirea dumneavoastră din nou în înalta funcție de președinte al 

guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace îmi oferă plăcuta ocazie 
de a vă adresa felicitări cordiale și urări de succes în activitatea dum
neavoastră.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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FAPTULI
DIVERS'
Rezervația 
de la 
Cîrlibaba
In apropierea comunei Cîrli- > 

baba (Suceava), pe o întindere I 
de aproape 1 000 hectare, se află | 
o formațiune tipic glaciară, de
numită de localnici Lala-Bila. I 
In această zonă, echipe de spe- I 
cialiști — bofanișți și zoologi — *
au desfășurat o vastă activitate I 
de observație științifică, desco
perind numeroase rarități fio- I 
ristice și faunistice. Printre ele, ■ 
plante rare alpine, precum smir- I 
darul, zimbrul, tisa, și o pre- I 
zehță ornitologică nu mai, puțin 
impunătoare — cocoșul de mes- I 
teacăn. Rezervația Lala-Bila a I 
fost decretată monument al na- • 
turii. *

Vinovății să ’ 
răspundă! I

Luni seara. în jurul orei 20, I 
pe șoseaua București—Giurgiu, | 
s-a petrecut un accident de cir
culație, soldat cu 12 răniți, din I 
care 4 — foarte grav. în urma I 
unei pene de cauciuc, autobuzul ’ 
32-B-1743 de la Autobaza 3 că- | 
lători. — încărcat cu peste 80 de I 
pasageri (capacitatea normală a | 
acestuia nu depășește 30 de 
locuri) — a intrat intr-un pom de I 
pe marginea șanțului. A fost un I 
mare noroc, pentru că, fără a- ' 
cest obstacol salvator, autobuzul | 
s-ar fi răsturnat în șanțul care I 
avea o adîncime de trei metri. | 
Expertiza organelor de resort a 
mai stabilit că anvelopa care I 
a explodat făcea parte din- I 
tr-un lot achiziționat de I.T.A. 
București de la „Fructex- | 
port", unde rulase 40 000 de 
km. Cu alte cuvinte, un cauciuc I 
de reformă care, după ce nu mai ■ 
corespunde la transportul cas
traveților. devine apt pentru... | 
cursele de călători ! O mostră de 
iresponsabilitate față de siguran- ] 
ța circulației rutiere, care — nu 
ne îndoim — după stabilirea pre- ' 
cisă a vinovaților, va fi sancțio- ■ 
nată așa cum o cer prevederile | 
legii. ' |

Inițiative și proiecte interesante 

la Început de an 
IN INVĂȚĂMÎNTUL

DE PARTID LA SA TE
în aceste zile a avut loc debutul unui nou an de studiu în învățămin- 

tul de partid la sate. Aflat sub semnul traducerii in viață a programu
lui de educație revoluționară-, marxist-Ieninistă, adoptat de Comitetul 
Central al partidului, invățămîntul de partid se confruntă cu exigențe 
mult sporite. Firesc se ridică întrebarea : cum a fost pregătită deschi
derea cursurilor pentru ea de la bun început învățămîntul de partid 
la sate să se afirme ca un instrument eficace de educație comunistă?

Iată ce ne răspunde, în acest sens, tovarășul I. Velincov, director al 
Cabinetului județean de partid Galați.

„Cuibul
șoimilor"

♦

După o întrerupere de 16 ani, 
în apropierea orașului Buzău, 
Consiliul Aviației din cadrul Mi
nisterului Transporturilor și Te
lecomunicațiilor a inaugurat, nuz 
demult, școala . .de aviație“peri-- 
tru pregătirea, personalului na
vigant șiapiloților care vor de
servi liniile interne și internațio
nale ale TAROM-ului, precum și 
aviația utilitară. Din cei peste 
700 de candidați prezentați la con
cursul pentru admiterea în a- 
cest veritabil cuib de șoimi au 
fost selecționați. 120 de elevi, care 
au și început cursurile. Nu peste 
multă vreme, cînd le vor crește 
aripile, își vor lua zborul și ne 
vor purta spre înălțimi. Pînă a- 
tunci, le dorim, lor și celorlalte 
serii ce vor veni după ei, succes 
deplin în cucerirea piscurilor 
meseriei pe care și-au ales-o !

În așteptarea 
„recursului"

De curînd, Elena Tofan, în 
vîrstă de 7S de ani, .din Huși, 
str. Itf. Halea nr. 20. s-a pre
zentat cu o plîngere în fața ju
decătoriei din Vaslui : după un 
îndelung proces de conștiință,, 
neavînd nici o altă soluție, des
chidea un proces .in care avea să 
se judece cu... cei 7 copii ai săi. 
Pentru că. ignorînd cele mai ele
mentare obligații față de cea 
care i-a crescut și i-a ajutat 
să-și facă fiecare un rost în via
ță, aceștia o lăsaseră pur și sim
plu pe drumuri. în fața probe
lor prezentate, instanța a hotă- 
rit ca fiecare din cei șapte copii 
să plătească, pentru întreținerea 
mamei lor, cîte o sumă de bani 
in raport cu veniturile realizate, 
în ce-i privește pe cei 7 incul
pați. o sentință echitabilă și, fă- 
cind abstracție de punctul de ve
dere al legii, fără drept de... 
apel ' Pe cînd „recursul extra
ordinar" la Tribunalul propfiei 
lor conștiințe ?

De la coada

Amplul colocviu cu comuniștii, cu 
toți factorii de răspundere din do
meniul activității educaționale a ge
nerat și în județul nostru un mare 
număr de observații critice, propu
neri și sugestii privind invățămîntul 
de partid la sate. Multe dintre ele se' 
refereau, în lumina observațiilor 
formulate de conducerea partidului, 
de plenara C.C. din noiembrie, la o 
anumită tendință de tehnicizare, la 
o alunecare spre profesionalizare a 
problematicii. sale în defavoarea 
unor teme cu caracter prin excelen
ță ideologic, care să asigure cursanți- 
lor cunoașterea temeiurilor științi
fice ale politicii partidului. De aceea, 
în atenția biroului comitetului jude
țean de partid au stat evitarea ca
rențelor amintite, orientarea pro
gramelor cu prioritate spre studiul 
aprofundat al documentelor de par
tid și, în primul rînd, al cuvîntărilor 
secretarului general al partidului 
nostru. De altfel, expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la ple
nara din 3—5 noiembrie a.c. face o- 
biectul unei dezbateri speciale în 
toate formele de învățămint. O largă 
deschidere spre actualitate conferă 
invățămîntului și prezența în tema
tica de studiu a problemelor ce re
flectă procesele de perfecționare a 
conducerii și organizării activității 
economice și sociale, a altor proble
me esențiale ale etapei pe care o 
traversăm. Fiind vorba despre sate, 
o pondere însemnată o dețin proble
mele actuale, majore, ale agriculturii 
și satului nostru socialist. Se vor 
pune în dezbaterea cursanților teme 
care să dea posibilitate oamenilor 
satelor să înțeleagă mai bine supor
turile politice și rațiunile econo
mice ale unor măsuri întreprinse 
pe linia profilării și concentrării pro
ducției în cooperativele agricole, creș
terii avutului* obștesc, organizării și 
retribuirii muncii pe baza noului sis
tem, extinderii colaborării intercoo- 
peratiste, creșterii producției anima
liere. dezvoltării legumiculturii, po- 
miculturii și viticulturii.

Problematicii politice și economice 
i-au fost adăugate teme menite să 
contribuie Ia cultivarea eticii noi.. 
Disciplina ■ muncii, responsabilitatea - 
și' gfi'.i'a* pentru apăfâf'ea și' 'dezvol-' 
tarea proprietății obștești, combativi
tatea și intransigența față de orice 
atitudine de indiferență, neglijență, 
incompetență său sustragere din a- 
vutul obștesc, cinstea, corectitudinea, 
principialitatea în viața socială și 
personală, echitatea și dreptatea so
cială, eradicarea mentalităților para
zitare, a încercărilor de obținere a 
unor venituri ilicite — iată doar cî- 
teva dintre temele prin care învăță
mîntul de partid la sate își propune 
să contribuie la modelarea profilu
lui civic al omului societății socia
liste multilateral dezvoltate.

— Ce elemente noi au surve
nit în organizarea invățămîntului 
de partid în satele județului 
Galați 7

— In ceea ce privește structura 
învățămintului de partid, socotesc că. 
ea răspunde în acest an mai bine’ 
criteriului de a încadra pe fiecare 
cursant în forma de învățămint

cea maî adecvată pregătirii poli
tice și profesionale, posibilități
lor concrete de studiu, vechimii in 
partid. Aceasta se datorește 
în bună parte și faptului că în toate 
cele 56 de comune ale județului, co
lective ale comitetului județean au 
ajutat practic și au îndrumat orga
nizarea invățămîntului. Astfel, în, di
rectă relație cu faptul că peste 40 la 
sută din comuniștii primiți în partid 
în, ultimii trei ani activează la sate, 
am sporit numărul cursurilor de stu
diere a statutului partidului, ele re
prezentând acum 30,4 la sută din to
talul formelor de studiu. Creșteri 
însemnate, în strînșă corespondență 
cu necesitățile educaționale, au cu
noscut cursurile de educație moral- 
cetățenească, educație materiălist- 
științifică, de studiere a istoriei par
tidului comunist și a mișcării noastre 
muncitorești.

Spre exemplificare, voi arăta că la 
Cudalbi, unde în ultimul an au fost 
primiți în partid 60 de oameni, cea 
mai mare pondere în totalul forme
lor de studiu o au cursurile de stu
diere a statutului partidului (8. din 
24). La Matca, unde s-au constatat 
la unii cooperatori manifestări cu 
caracter mistic, s-au creat 2 cursuri 
de educație materialist-științifică. 
La Pechea și Suceveni, comune mari, 
s-au organizat 4 și, respectiv, 3 
curșuri de studiere a politicii eco
nomice a partidului.

— Este știut că încărcătura de 
idei a dialogului cu cursanta, 
puterea de înriurire a invăță
mîntului depind într-o foarte 
mare măsură de propagandist, 
dura a soluționat acest aspect 
esențial Comitetul județean de 
partid Galați ?

—. Exigențele sporite puse în fața 
propagandei de partid au determinat, 
în chip firesc, mai multă grijă din 
partea noastră în selectarea celor 
ce vor conduce cursurile de partid 
la sate. Criteriile care ne-au ghidat 
în această acțiune au fost buna pre
gătire politică și profesională, înal
tele calități civice, autenticitatea 
vocației propagandistice,, experiența „ 
în această muncă. De aceea am cu- re 
prins rn- riindul celor pesie "900 de . 
propagandiști de la sate în primul,, 
rînd pe secretarii comitetelor comu
nale de partid și pe locțiitorii aces
tora, instructorii județeni — cu con
vingerea că asupra activităților ce le 
vor desfășura își vor pune amprenta 
experiența lor politică, capacitatea 
de înțelegere și discernămint proprie 
activistului de partid. O influență 
pozitivă asupra învățămintului cre
dem că va avea și faptul că o bună 
parte din propagandiști (peste 600) 
lucrează sau sînt legați nemijlocit de 
producție. Ei sînt șefi de echipă,
tehnicieni, țărani cooperatori, eco
nomiști, ingineri agronomi, medici 
veterinari, ingineri zootehniști, bine
înțeles aleși după criteriile enunțate 
mai sus. Tocmai această alegere ne 
dă certitudinea că problemele cu 
care se confruntă cursanții în acti- , 
vitateâ lor practică își vor găsi re
flectarea în expuneri și dezbateri.

în contextul instruirilor periodice 
ale propagandiștilor acordăm o gri

jă mult mai mare pregătirii meto
dice. în accepția noastră aceasta tre
buie să realizeze cadrul în care 
să fie vehiculate și receptate expe
riențele valoroase, căutările și reuși
tele unor propagandiști. In acest 
sens ne gîndim la citeva schimburi 
de experiență care să mijlocească 
cunoașterea celor mai bune metode 
de documentare, de informare, de 
expunere a cunoștințelor etc. Vom 
începe, chiar cu această lună, un șir 
de lecții, dezbateri, meșe rotunde și 
simpozioane model, care să particu
larizeze caracteristicile fiecăreia din
tre aceste forme, avantajele dar și 
exigențele lor. în decembrie vom 
pregăti special pentru învățămîntul 
politic de la sate o asemenea acțiu
ne model intitulată „Paralelă între 
simpozion și masă rotundă".

— Ce alt sprijin vor găsi la 
cabinetul de partid propagan
diștii de la sate 2

— în afara pregătirilor periodice, 
cabinetul de partid va pune la în- 
demîna propagandiștilor în general, 
și a celor de la sate în special, pînă 
la finele acestui an, un buletin in
formativ în care vor găsi recoman
dări bibliografice pentru aproape 60 
de teme, o sumă de statistici referi
toare la economia județului, o ru
brică de noutăți editoriale din lite
ratura social-politică. De asemenea, 
pentru acest an am pregătit la ca
binet 6 tematici orientative, iar două 
mai sint în lucru — pe diverse as
pecte ale operei de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate. 
De asemenea, colectivul obștesc de 
informare și documentare a fost con
stituit și una dintre preocupările mo
mentului este aducerea la zi a fișie
rului fondului nostru documentar. în 
același timp, sprijinim comitetele co
munale de partid în alcătuirea unor 
puncte de informare și documentare 
în comune. Avem în acest sens în
ceputuri promițătoare în comunele 
Barcea, Fîrțănești, independența, Pe
chea etc. Și nu m-aș referi atît la 
faptul că s-a alcătuit un fond docu
mentar destul de' bogat, ci că au și 
avut loc în cadrul, acestor puncte, 
consultații și răspunsuri la întrebă
rile puse de cursanți, de alți oameni 
ai muncii. La Pechea, de pildă, în 
luna trecută s-au dat răspunsuri Ia 
un șir de întrebări pe tema „Socia
lismul și religia". Deocamdată aces
te acțiuni au fost susținute cu forțe 
propagandistice locale, urmînd ca la 
asemenea manifestări șă-și intensi
fice participarea activiști ai comite
tului județean de parțid, chiar mem
bri; ai biroului său. Ne gîndim să' or
ganizăm un schimb de experiență, 
poate într-uha din comunele aminti
te, in legătură cu problemele ce le 
comportă organizarea și activitatea 
punctelor de informare și documen
tare. Ne îndeamnă la aceasta și re
zultatele bune obținiite în organiza
rea unor puncte de documentare în 
comune, după vizita pe care secre
tarii comitetelor comunale de partid 
au făcut-o în luna trecută Ia punctul 
de informare și documentare ce 
funcționează Ia Trustul de construc
ții din Galați.

Sintem încredințați că aceste mă
suri, ca și mai atenta preocupare a 
organelor și. organizațiilor de partid 
pentru conducerea și îndrumarea 
studiului politico-ideologic vor asi
gura o eficiență sporită învățămîn- 
tului de partid la sate. •

Convorbire consemnată de 
Silviu ACHIM

Da, într-adevăr, expresia , 
a căpătat o confirmare, ști
ințifică. Alimentația rațio
nală este privită, astăzi nu i 
numai ca unul dintre fac
torii de mediu cei mai im
portanți, de care depinde 
dezvoltarea'Constituției u- 
mane, ci și ca un mijloc 
deosebit de valoros în pro
filaxia și terapeutica unor 
boli cronice degenerative, 
cu răspîndire în masă.

Deși importanța princi
piilor alimentației raționale 
este din ce în ce mai mult 
recunoscută, aplicarea lor 
în practică este departe de 
a fi satisfăcătoare. însuși 
tratamentul prin dietă în 
cazurile de boală bine pre
cizată este subestimat — și 
nu numai de către bolnav. 
Medicul este adesea dispus 
să scrie o rețetă lungă și 
costisitoare, dar mai rar să 
umple două pagini de re
gim. Deseori indicația de 
regim pentru bolnav este 
aceea de a minca „ușor" și 
nimic mai mult.

Ce înseamnă a minca u- 
șor ? In fond, nimic con
cret Iar bolnavul începe 
să înlăture de la sine ali
ment după aliment, pină 
ce ajunge la un regim de 
foame. Nu rare sint cazu
rile în care, din cauza du
rerilor abdominale, se a- 
junge — din proprie iniția
tivă — la un regim de ceai 
cu pîine, care provoacă 
denutriții, uneori destul de 
grave. Se întîmplă — nu 
numai în spitale mici, ci 
chiar și în cele mari — ca 
din cauza absenței unui 
personal calificat (bucătari 
pregătiți “în domeniul die
tetic, dieteticiene —la pre
gătirea cărora s-a renunțat 
în ultimul timp — medici 
nutriționiști), alimentația să 
fie săracă, monotonă, ne
adecvată formei de boală 
și tipului psihologic al .in
dividului Isolnav. Linsa 
unor norme precise de die
tetică, stabilite la nive
lul Ministerului Sănătății, 
creează adesea confuzii sau 
face ca practic dieta să fie 
inexistentă.

Este necesară și o edu
cație sanitară, susținută de 
oameni competenți, care să 
indice mijloacele dietetice 
terapeutice și mai ales pro
filactice. Ea poate juca un 
deosebit rol în crearea unei 
opinii de masă, nu numai 
printre bolnavi, ci și în co
lectivitățile de oameni să
nătoși și apți de muncă. 
Tendința actuală, susținută 
de nutriționiștii din toată 
lumea, este de a promova 
o alimentație dietetică ra
țională . la colectivități mari 
de oameni sănătoși, cu 
scopul de a pre peni apari
ția unor boli cronice dege
nerative.

Se știe, de pildă, cît de 
greu este r” — 
uneori un bolnav de sto
mac, aflat într-o fază de 
acalmie, că sarmalele reîn
călzite, deși sînt mai gus
toase, sînt foarte greu de

să convingem

(Urmare din pag. I)

sapei, la sapă |
de lemn

I Mai mulți locuitori din comuna • 
Feldru (Bistrița-Năsăud). dispu- I

I neau de importante stocuri de { 
cozi de unelte, confecționate in 

. gospodăriile lor. Nu aveau însă I 
cui să le vindă. Pină intr-o zi, 
cînd norocul le-a. scos în cale 1

Ipe ..inginerul" Andrei Kosa Ei— i 
nest și pe soția sa din Sf. Gheor- I 
ghe, care, cu comenzi ..grase" in |

I buzunare, „nu știau" unde ar . 
putea să le plaseze ! Prețurile I 
fiind mai mult decît avantajos- ] 
se, posesorii de cozi de unelte

Iau pus mînă de la mină și „au | 
virat" în contul soților A.K.E. i 
29 000 lei. într-una din zilele I

I trecute, la achitarea unei „rațe . 
suplimentare" de 8 000 lei,, a ți- I 
nut șă fie de față însă și un lu- | 
crător de miliție. Imediat după

I aceasta, cei ce se pregăteau să I 
expedieze cozile de sapă aveau 
să afle că soții A.K.E. puteau 1

Isă-i aducă... la sapă de lemn ! i 
Pentru că toate comenzile lor de | 
cozi de unelte erau fictive. De |

I aceea, acum, cînd falsul inginer 
se pregătește pentru a șaptea I 
condamnare, ei n-au decit să I 
fluiere a pagubă. •

I Rubrica redactată de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".

pucat să spargă ca la dru
mul mare vagoanele încăr
cate cu marfă fără ca. ni
meni să observe. Sarcina 
noastră este garantarea in
tegrității transporturilor.

loan Sultanovici :
— Noi credem în nevino

văția acestor oameni, în 
cinstea lor. Vrem să nu fie 
condamnați. Nu spun că la 
noi in unitate nu se mai 
întîmplă citeodată ca unul 
sau altul să săvîrșeaScă 
acte de indisciplină; să 
fure. Aceștia își primesc 
însă cu promptitudine pe
deapsa cuvenită. Atît con
ducerea unității, cît și noi, 
comisia de judecată, sin
tem deosebit de severi în 
reprimarea unor asemenea 
fapte degradante. A sanc
ționa însă oameni nevino
vat este un abuz, o ilega
litate.

Vreme de două săptămîni 
autorul acestor rînduri a 
cercetat, tot ceea ce era 
posibil și necesar în vede
rea elucidării acestui caz 
cu totul și cu totul ieșit 
din comun. A studiat do
sarul cauzei — 1855 file — 
alte dosare și documente 
conexe, a stat de vorbă cu 
salariați de la revizia de 
vagoane, cu martori, cu lu
crători care au întreprins 
cercetarea penală, a consul
tat forurile ierarhice ' supe
rioare’ reclamanților, a so
licitat opinia și concursul 
organelor de procuratură. 
Rezultatul : cei 17 salariați 
ai reviziei de vagoane 
București-Triaj sînt Vino- 
vați. Din 1968 și pină astăzi 
numiții Stan Gh. Stan, Con
stantin Vlăd, Ion Popa, Va- 
sile Ștefan, Nicolae Chiriac, 
Florin Ungureanu, Constan
tin Petre, Marin Milea, Du
mitru Paraschiv, Ion Ghi- 
țan, Nicolae Stanică, Con
stantin Nicolae, Stelian Mi- 
rică. Petre Alecse. Nicolae 
Mercone, Ștefan B. Ștefan 
și Marin Gh. Nicolae au 
săvirșit înainte. în timpul 
și după orele de producție 
numeroase sustrageri. Sus
trageri mărunte, numeroase 
și — mai ales — dăunătoare 
prin consecințele lor, aspect 
de care ne vom ocupa ceva

mai tirziu. Pentru a le des
crie în întregime ne-ar tre
bui întreg spațiul ziarului 
nostru ! Pe scurt, lucrurile 
stau astfel : numiții, profi- 
tînd de muncile încredința
te, singuri sau organizați 
în grup, spărgeau vagoanele 
în părțile mâi greu vizi
bile, cu puțin timp înainte 
de expediere, și sustrăgeau 
din ele diferite produse : 
ață, conserve, încălțăminte, 
băuturi — nimic nu le scă
pa. Lucrurile s-au petre
cut o dată, de două ori, de 
trei ori... de 95 de ori 1 Stau 
mărturie — contrar celor 
afirmate, de D. Zamfir, D. 
Giumanca și I. Sultanovici î 
— nu una, ci mai multe

organelor de cercetare pe
nală — așa cum au făcut 
Dumitru Zamfir, Dumitru 
Giumanca și loan Sultano
vici — este o distanță 1 Ce 
anume se ascunde în spa
tele unei asemenea atitu
dini ?

Mai înainte de a da răs
puns acestei întrebări, să 
argumentăm afirmațiile fă
cute :

Conform propriilor recu
noașteri, D.Z., D.G. și I.S. 
au afirmat nevinovăția in- 
culpaților în fața mai mul
tor organe de partid și de 
stat, fără să aibă vreun ar
gument. Trioul „nevinovă
ției" s-a auzit rînd pe rînd 
— fără a pune la socoteală

— Altui martor, care a 
declarat același lucru, nu i 
s-a plătit în întregime ziua 
de lucru atunci cînd s-a 
prezentat la tribunal (Stoi
ca Ion).

Un conducător de între
prindere poate crede la un 
moment dat că un salariat 
al său, cercetat pentru să- 
virșirea unei ilegalități, este 
nevinovat. Dacă are teme
iuri concrete pentru dove
direa acestei, convingeri 
poate interveni în apărarea 
sa. In cazul de care ne o- 
cupăm, lucrurile stau însă 
altfel : nu numai că cei în 
cauză nu aveau credința Că 
arestații sînt nevinovați, ci 
pentru mulți dintre ei a-

De ce
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dovezi : procesele verbale 
de constatare a spargerilor, 
zeci de declarații de mar
tori — din cadrul și din 
afara. unității — recunoaș
terile repetate ale inculpă
rilor in fața organelor de 
cercetare penală, în fața 
organelor de procuratură — 
multe din ele făcute în pre
zența unor martori luafi 
pur și simplu de pe stradă, 
unele din corpurile delicte 
găsite acasă la inculpați. 
Probe pe care numai cine 
nu vrea nu le vede. Și cu 
aceasta intrăm de fapt în 
fondul problemei.

într-o întreprindere mai 
mulți indivizi săvîrșesc 
în mod repetat mai 
multe sustrageri. Acte
le lor antisociale dove
desc cu prisosință nu numai 
mentalitatea retrogradă a 
celor în cauză, nu numai 
atitudinea de gură-cască a 
celor puși să vegheze la 
integritatea avutului ob
ștesc, ci* și slaba sau ine- 

•. xistenta activitate politico- 
educativă a factorilor de 
răspundere de aici. Și to
tuși, de aici și pînă la apă
rarea, directă a vinovaților, 
influențarea și intimidarea 
martorilor și calomnierea

calomniati?
B

digerat din cauza îmbibă- 
rii lor în grăsimi descom
puse prin încălziri succe
sive. Cu atît mai dificil 
însă va fi să convingi un 
om sănătos să renunțe la 
anumite mincăruri cu care 
s-a obișnuit — sosuri ne
dietetice, rintașuri, ceapă 
prăjită, ouă prăjite în un
tură, mincăruri gătite foar
te gras și condimentat etc. 
— atîta timp cît el consi
deră că acestea nu-i dău
nează, pentru moment, să
nătății. Bolile — pe care, 
eventual, le va face în 
viitor — sînt prea departe 
pentru a putea realiza pe
ricolul, mai mult, sau mai 
puțin iminent, al acestora.

că cea mai mare parte a 
populației știe acum că fu
matul este acuzat de a pro
duce cancer pulmonar sau 
alte, boli la fel de grave nu 
a pricinuit decit modificări 
neglijabile în nivelul fu
matului. Faptul că cei mai 
mulți oameni supraponde
rali. obezi știu că trebuie 
să-și schimbe obiceiurile a- 
limentare pentru a scădea 
în greutate și cunosc în a- 
celași timp bolile cronice 
grave, in primul rînd car- 

duce 
nu 
a-i

Da, într-adevăr

,,Spune-mi ce 
și cit mănînci 
ca să-ți spun... 
cît trăiești"!

Se știe astăzi, spre exem
plu, că între creșterea ni
velului colesterolului sang- 

'vin — ca să nu mai vor
bim și de celelalte frac
țiuni lipidiee — și apariția 
tulburărilor coronariene, a 
accidentelor cerebrale etc., 
există o strînsă legătură. 
Se știe, de asemenea, că a- 
limentația influențează, cel 
puțin în parte, scăderea 
colesterolului și poate ast
fel contribui la prevenirea 
aterosclerozei. Totuși, 
majoritatea cazurilor, 
ceasta nu determină 
schimbare a tipului de 
limentație.

Oamenii pot fi avizați 
supra faptului că piinea 
neagră este mai „sănătoa
să" decît cea albă, că pii
nea uscată este mai bună 
pentru digestie decît cea 
proaspătă (caldă), că dul
ciurile sînt cauza majoră a 
cariilor dentare sau că 
alcoolul poate să provoace 
ciroză hepatică. Totuși, ei 
continuă să mănânce pîine 
caldă, să consume dulciuri 
sau să bea alcool. Faptul

în 
a- 

o 
a-
a-

De la C. E. C
Unitățile C.E.C. din întreaga țară primesc pînă 

la data de 31 decembrie a.c. inclusiv, depuneri 
pe libretele de economii cu dobîndă și cîștiguri 
în autoturisme. în vederea participării la trage
rea la sorți pentru primul trimestru al anului 
1972.

De asemenea, pînă la aceeași dată se pot efec
tua și depunerile pe libretele de economii pentru 
turism, necesare participării la tragerea la sorți 
pentru trimestrul 1/1972.

în afara ciștigurilor în autoturisme și, respec
tiv, a ciștigurilor constind în excursii în străină
tate. Casa de Economii și Consemnațiuni acordă 
depunătorilor pe aceste librete de economii și 
DOBÎNZI.

sumatorului i se poate pune 
la dispoziție orice fel de 
aliment rafinat sau semi- 
rafinat, alimentația rațio
nală trebuie dirijată, orien
tată, trebuie dusă o activi
tate de educație.

Constatările noastre în 
acest sens nu sînt prea îm
bucurătoare. Nici industria 
alimentară, nici alimenta
ția publică — în ciuda po
sibilităților largi de care 
dispun, aș arăta chiar că în 
pofida unor recomandări și 
cereri repetate, venite din 
partea medicilor, din par
tea. Clinicii de nutriție și 
boli metabolice de la Insti
tutul r medico-farmaceutic

și ziarul nostru — la Comi
tetul de partid pe comple
xul C.F.R.-Triaj, la Comi
tetul de partid al sectoru
lui 8, la Comitetul de partid 
al municipiului București, 
la Direcția regională C.F.R. 
București.

Iată cum. s-a făcut influ
ențarea și intimidarea mar
torilor :

— Mai înainte ca aceștia 
să depună în instanță, cei 
trei au afirmat în fața maț, 
multor salariați ai unității 
că învinuiții sint nevino- 
vați

— Deși nechemat la ju
decătorie, Dumitru Zamfir 
i-â însoțit pe unii din mar
torii ■ de la intreprindere 
pînă în instanță (Nicolae 
Preda și Radu Anghel) ;

— în tot timpul judecății
— deși conducerea Regiona
lei C.F.R. București le-a 
interzis prezentarea in in
stanță fără a fi citați — cei 
trei au fost prezenți în sală;

— Unii dintre martorii 
care au declarat adevărul
— faptul că salariații tri
miși in judecată au sustras 
din avutul obștesc — au 
fost ținta unor critici în 
ședință (Marin S. Toma și 
alții) ;

veau ei înșiși probe că sînt 
vinovați.

Conducerea reviziei de 
vagoane București-Triaj, 
păctizînd cu infractorii, de 
multe ori depășind chiar 
eforturile hoților înșiși de 
a se apăra cu orice preț, au 
calomniat organele de. stat, 
inventînd cele mai aberan
te fapte, punindu-le in. sar
cină culpe născocite de ei 
înșiși. în scrisoarea citată, 
I. Sultanovici împinge ne
rușinarea pină la a susține 
că întregul proces ar fi re
zultatul... dorinței unui ofi
țer de miliție de a fi înain
tat în grad.

Aici nu mai avem de-a 
face cu abateri de la morală, 
ci cu împroșcarea cu noroi 
a celor care apără avutul 
obștesc în locul lui Zamfir, 
Giumanca, Sultanovici și 
ceilalți, primii obligați să-l 
apere. O 1 asemenea faptă 
intră sub incidența Codului 
penal. Pentru a recurge Ia 
asemenea procedee trebuie 
însă șă. ai motive foarte 
puternice.

Susținînd nevinovăția in
culpărilor, cei trei încearcă, 
de fapt, să susțină propria 
lor nevinovăție, caută să 
impună tacit un punct de

vedere potrivit căruia ei 
și-ar fi îndeplinit sarcinile 
care le reveneau. Dar nu 
numai atît. Cu mai bine de 
un an în urmă, după ce a 
aflat de spargerea unui va
gon de băuturi, șeful revi
ziei, în loc să sesizeze or
ganele în drept, în loc să 
ia măsuri pentru preveni
rea unor asemenea fapte, 
s-a mulțumit să-i dojeneas
că părintește pe hoții do
vediți într-o ședință.. Mai 
mult : nici în urma sesiză
rii exprese a unora dintre 
salariați nu a luat nici un 
fel de măsuri.

De ce ? Pentru că in re
petate rînduri, Dumitru 
Zamfir și Dumitru Giu
manca le-au dat ei înșiși 
ordin salariaților în subor- 1 
dine — printre care șî 
unora din actualii inculpați 
— să sustragă din vagoane 
materiale de construcții, 
materiale pe care le-au fo
losit apoi la construirea u- 
nor dependințe în întreprin
dere. (Cine vrea să le vadă 
nu are decît să viziteze re
vizia de vagoane. Sînt pro
be solide, din beton armat!) 
S-a furat... în „interesul 
întreprinderii", chipurile. 
Și cum între furtul de ma
teriale de 
furtul de 
bunuri nu 
sebire, nu 
furt, atîta 
donat să se făptuiască al
tul 1

Și loan Sultanovici își a- 
pără, îritr-un anume tel, 
propria cauză. Actualul 
președinte al comisiei de 
judecată, omul care sanc
ționează încălcările de lege, 
care veghează la respecta
rea normelor de conduită 
socială, care prezidează îm
părțirea dreptății in cadrul 
întreprinderii, este el însuși 
un... infractor. în 1968, tri
mis să ajute la verificarea 
unei gestiuni, a luat cu
noștință de faptul că maga
zionera Florica Vlăduță are 
unele plusuri de materiale. 
La propunerea lui, F. V. a 
acceptat să le dosească. 
Mărfurile au fost încărcate 
într-un camion, transpor
tate la peste 1 km de maga-

construcție și 
băuturi sau alte 
există nici o deo- 
poți sancționa un 
vreme cit ai or

zie și ascunse. In urma 
constatărilor organelor de 
cercetare penală, prin or
donanța nr. 952/1968, numi
ții Florica Vlăduță și loan 
Sultanovici au fost puși sub 
învinuire penală pentru 
sustragere din avutul ob
ștesc. O lună mai tirziu 
însă, același organ de cerce
tare penală a dispus — în 
mod greșit ! — scoaterea lor 
de sub urmărirea penală sub 
pretextul că faptele „șint 
lipsite de periculozitate so
cială" ?! Cît de „lipsite de 
periculozitate socială” sînt 
asemenea fapte, am văzut.

Mai mulți salariați ai re
viziei de. vagoane au încăl
cat dispozițiile legii, au 
sustras. Au lovit atît în 
avutul obștesc cît și în 
funcționarea normală a in
dustriei transporturilor. Pa
gubelor directe li se adaugă 
altele, poate mai mari, in
directe. (Lipsa unei singure 
sticle de coniac, de exem
plu, atrage după sine urmă
toarele operațiuni : scoate
rea vagonului din garnitura 
în cauză, desigilarea vagonu
lui. încheierea unui proces- 
verbal de constatare, des
cărcarea mărfii, măsurarea 
mărfii, completarea vago
nului, aplicarea unui nou 
sigiliu, expedierea vagonu
lui cu altă garnitură, sesi
zarea organelor de miliție.) 
Oare cîte din cele 95 
de infracțiuni au fost de
terminate de exemplul dis
pozițiilor date de Dumitru 
Zamfir și Dumitru Giu- 
nianca ?

Pentru faptele lor antiso
ciale, acuzații își vor primi 
pedeapsa cuvenită.

Ceea ce condamnăm 
toată asprimea, în acest 
ticol, dincolo de faptele
criminate, este intervenția 
neprincipială și — după 
cum am văzut — interesată 
â factorilor de 
din conducerea 
vagoane.

Și se cuvine
de anchetă penală — cărora 
le aducem pe âceastă cale 
o critică — să adincească 
cercetările și să stabilească 
exact toate vinovățiile Și 
pe toți vinovății.

ca 
ar
m

răspundere 
reviziei de

ca organele

diace, la care poate 
obezitatea netratată 
este suficient pentru 
convinge să renunțe la plă
cerea de a minca mult și 
bine și, deci, să slăbească. ■ din* București — nu și-au 

orientat, activitatea spre o 
diversificare, prezentare și 
popularizare, oît de cît co
respunzătoare, a produse
lor dietetice.

Lipsa de cunoaștere — 
și, mai ales, de preocu
pare — aplicarea incorectă 
a schimbărilor alimentare 
se găsesc la originea in
eficientei, pe plan colectiv, 
a unei alimentații raționa
le, în prevenirea unor boli 
cronice; Acest lhcru trebuie 
înțeles de fiecare om în 
parte, dar mai ales de cei 
cărora le revine sarcina or
ganizării alimentației pu
blice în cantine, cantine- 
restaurant, restaurante, rea
lizatorii de conserve și se- 
mipreparate dietetice etc. 
Secretul gastrotehniei mo
derne este toomai acela că 
a îmbinat, în materie de a- 
limentație, utilul cu plăcu
tul. I-a trebuit mult timp 
dieteticii să parcurgă dru
mul între bucătărie și me
dicină.

Un regim competent di- 
. rijat în colectivitate face 

educația maselor de consu
matori în sensul unei ali
mentații variate, gustoase, ' 
suficiente și în același timp'" 
corect pregătite. Pentru a- 
ceasta este nevoie însă ca 
alimentația colectivităților 
să fie dirijată de un perso
nal tehnic de specialitate, 
să fie executată de un per
sonal calificat, specializat 
în probleme de alimentație 
dietetică, să prezinte re
gimuri variate, executate 
corect din punct de vedere 
gastrotehnic și prezentate 
cît mai plăcut. Aceasta cere, 
între altele, un cît mai mare 
sortiment de preparate 
dietetice, care să fie la în- 
demîna întregii populații ; 
aceste preparate trebuie cu
noscute și folosite atît în 
cadrul familiei, cit și In 
cadrul alimentației publice.

Prof. dr. docent 
Iulian MINCU 
directorul clinicii 
de nutriție și boli 
metabolice, spitalul 
„Dr. I. Cantacuzino", 
București

★
Comerțul cere, dar nu 

primește. De ce? I se im
pune, după cum aflăm, ca 
— in cadrul acelorași canti
tăți — să opteze, de pildă, 
fie pentru compot de vișine 
obișnuit cu zahăr, fie pen
tru cel dietetic. Or. comer- 
.cignții „înțeleg, ca diversifi
carea să nu însemne redu
cerea cantităților la sorti
mentele obișnuite, solicitate 
de public.

Care-i ponderea conser
velor dietetice ? In jur de 
1 (unu !) la sută din total. 
Deci, diferendul privește o 
cantitate derizorie, care ar 
trebui să se bucure de o a- 
numită prioritate, ținînd 
seama'că este vorba de pro
duse pentru cei suferinzi.

în alimentația publică — 
același nivel scăzut al in
teresului. ~ 
făcută 
an — 
țiune, 
nulul, 
tetic, 
tată, 
cestui 
renovare și va fi gata, zi- 
ce-se, in septembrie 1972 
(construirea unui bloc du
rează de două-trei ori mai 
puțin !). In multe localuri 
nici măcar modestele me
niuri de cruțare (fără so
suri grele și grăsimi ani
male), botezate „regim", nu 
le poți găsi. O situație a- 
semănătoare există și la 
cantinele preluate de co
merțul de stat : mai puțin 
de jumătate din numărul 
total oferă abonaților ast
fel de meniuri.

Nu este admisibil să imbii 
cumpărătorul cu zeci și zeci 
de sortimente de băuturi al-.. 
coolice șî să nu știi dacă 
ai o conservă dietetică in 
magazin I Nu costă nici un 
ban în plus să produci pre
parate sau conserve diete
tice, în cantități corespun
zătoare.

Cît privește localurile a- 
limentației publice, ele sînt 
obligate, prin însuși statu
tul lor de existență, să a- 
sigure 6 alimentație rațio
nală, care să mențină și. șă 
asigure sănătatea omului. 
Atît unitățile de consum, 
cît — mai ales — consu
matorii nu au decit de 
ciștigat dacă varietatea 
meniurilor va erește pe 
seama produselor dietetice, 
dacă unele localuri vor fi 
reprofilate în acest sens. 
De aceea, socotim că pro
ducția și desfacerea de pro
duse dietetice trebuie să se 
bucure, in mai mare măsu
ră, de controlul opiniei pu
blice, de sprijinul specia
liștilor în materie, de în
drumarea competentă a or
ganelor Ministerului Sănă
tății, ca și a forurilor în 
subordinea cărora se des
fășoară aceste activități.

Statisticile apărute în acest 
sens în diverse publicații 
medicale sau de populariza
re — a se vedea și Alma
nahul „Scînteia" 1972 —
sînt numeroase ți edifica
toare.

Toate .aceste fenomene 
negative de comportare 
sînt în legătură cu o anu
mită psihologie a omului, 
care nu poate realiza un 
pericol mai îndepărtat, cît 
și cu o tradiție alimentară, 
care a creat anumite gus
turi și preferințe speciale. 
Practica alimentației rațio
nale, rezultatele obținute 
au combătut teoria „self- 
selecției" în alimentație, 
după care omul își alege 
instinctiv alimentele care-i 
sînt necesare și nu-i fac 
rău. Mai ales în epoca 
noastră, de dezvoltare a in
dustriei alimentare, de ex
tindere a formelor de ali
mentație publică, cînd con-

★
NOTA REDACȚIEI: Pri

mind articolul de mai sus, 
un redactor al ziarului nos
tru a investigat posibilitățile 
pe care industria noastră a- 
iimentară, comerțul, alimen
tația publică și cantinele le 
oferă celor suferinzi (nu
mai în Capitală, șint peste , 

■■'‘20000 de diălititicî) sdU pre- ' 
dispuși la îmbolnăviri, e- 
ventual și celor sănătoși, în 
scop profilactic — de a be
neficia de o alimentație die
tetică, rațională, variată, 
care să acopere necesitățile 
multilaterale ale organis
mului.

Ce s-a constataț:? ^umă
rul conservelor dietetice de 
legume, fructe sau carne, 
omologate și cu preț apro
bat, este extrem de redus, 
iar din acestea se produc 
numai o parte și în canti
tăți infime. Conserve diete
tice din pește nu se produc 
deloc. Repartizarea acestor 
produse in rețeaua comer
cială se face cu totul la în- 
tîmplare. Nimeni nu urmă
rește măsura in care sint 
cerute sau nu. De popu
larizarea lor — nici vorbă ! 
Cit privește sortimentul se- 
mipreparatelor, acesta se 
rezumă la parizer șl crem- 
vurști dietetici, existenți în 
scripte și foarte rar in u- 
nitățile de desfacere.

Ce au în intenție forurile 
răspunzătoare de această 
Situație ?

— Acum au loc contrac
tările. Am îndrumat orga
nizațiile comerciale să fie 
solicitate mai multe produ
se dietetice.' Sint greutăți cu 
furnizorii, (director N. Ble- 
jan, din Ministerul Comer
țului Interior).

Ce înseamnă mai multe ? 
Cîte 7 Și din care ? Cum 
vor fi desfăcute 7 Sint în
trebări rămase fără răspuns. 
N-au intrat încă in preocu
pările acestei direcții.

— Da, sortimentul de 
conserve dietetice este re- 
strins — ne spune, autocri
tic, ing. E. Luca, directorul 
general al Centralei de in
dustrializare a cărnii — 
n-avem 
încă puține... 
vat 
nu face 
nu este nici o problem 2 să 
se facă parizer sau crem- 
vurști dietetici!

Afirmațiile n-au acoperi
re în realitate. Comenzile 
făcute nu se onorează, iar 
fabrica profilată (este vor
ba de fabrica din Deva a 
I. C. Hunedoara) solicită 
beneficiarilor compensarea 
produselor dietetice con
tractate cu alte produse.

— In cadrul balanței sta
bilite — ne spune directorul 
Ș Opriș de la Centrala de 
valorificare a fructelor și 
legumelor — noi putem 
produce toate sortimentele 
omologate. Doar comerțul 
să ceară.

Promisiunea — 
la începutul acestui 
de a pune in func- 
pînă la finele a- 
un restaurant die- 

nu va fi respec- 
Localul destinat a- 
scop este in curs de

a 
destule, 

dar 
este comerțul 

comenzi.

facem 
vino- 

care 
Doar

ABONAMENTE EA REVISTA
SiPROTECȚIA MUNCII*

Prin articolele pe care 
tehnice, organizatorice, de 
gisla*ie, revista „Protecția

ie publică pe teme 
propagandă și de le- 

... ______ _ muncii", organ al Mi
nisterului Muncii, constituie un instrument de 
lucru util în activitatea de protecție a muncii. 
Prin oficiile poștale din întreaga țară se pri
mesc, în aceste zile, abonamente la revista „Pro
tecția muncii" pentru anul 1972. în lunile ianua
rie—februarie 1972 revista va publica, în supli
ment, Normativul republican pentru acordarea 
echipamentului de proiecție și a echipamentului 
de lucru.
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Podgoriile Odobești și Co- 
tești din județul Vrancea 
sint cunoscute atît pentru 
producțiile bune de struguri, 

. cit și pentru calitatea vinu
rilor. Intre unitățile a- 
gricole care să detașează 
net în ce privește nivelul 
producției — nu numai pe 
județ, ci și pe întreaga țară
— se află întreprinderea a- 
gricolă de stat Odobești. In 
acest an, ea a realizat pe 
3854 ha vie pe rod o pro
ducție medie de 9 652 kg 
struguri la hectar, cu 1 265 
kg mai miilt decit producția 
planificată.

In condițiile unei supra
fețe atît de mari (4 310 ha, 
din care 3 854 pe rod), la 
care se adaugă 455 ha livadă 
și 2 885'ha teren arabil și 
a unei mari concentrări de 
forțe — în anumite perioa
de, la I.A.S. Odobești au 
lucrat peste 10 000 oameni
— se impunea o temeinică 
organizare a muncii. In vi
ticultură. operativitatea, 
mai ales în momentele cheie 
ale procesului de produc
ție, chezășuiește succesul. 
Am căutat să descifrez me
canismul organizatoric și 
metodele care au contribuit 
ca în această unitate toate 
lucrările să se execute la 
timp și astfel să se obțină 
recolte mari de struguri.

„Cultura viței de vie pre
supune aplicarea unei teh
nologii care trebuie respec
tată punct cu punct — ne 
spunea ing. Stanică Dum
bravă, directorul întreprin
derii. Să luăm, de exem
plu, tăierile. Pe baza 
unei analize atente am con
statat că, în . anii trecuți, 
s-au făcut greșeli. Neasigu- 
rîndu-se o încărcătură co
rectă de ochi, producțiile de 
struguri au fost mai mici. 
S-au purtat discuții care au 
permis stabilirea unor cri
terii pe baza cărora tăierile 
e-au făcut diferențiat pe 
fiecare plai, fermă, parcelă.

butuc. Prin tăieri executate 
corect s-a creat prima con
diție pentru valorificarea în
tregii capacități de produc
ție a plantațiilor".

La I.A.S. Odobești în
cărcătura de ochi lăsată pe 
butuc a fost susținută de 
alte lucrări agroviticole. Fo- 
losindu-se elementele de a- 
naliză oferite prin cartarea 
agrochimică, s-a stabilit 
un sistem optim de fertili
zare pe fiecare parcelă. S-a

via, producția a fost dimi
nuată simțitor. La Odobești, 
în' condițiile acestui an, pe 
unele parcele s-au făcut 
chiar 9—11 stropiri, deși 
inițial fuseseră planificate 
doar 5—S. Măsurile orga
nizatorice au constituit e- 
lementul hotăritor în ce 
privește executarea la timp 
a lucrărilor de stropit în 
vii.

Este util să insistăm asu
pra modului cum a organi-

Iul care răspundea de can
tină și nu întîmplător : tre
buia asigurată hrană pen
tru mii de oameni. Tot la 
acea oră, la sectorul meca
nic, așteptau, gata pentru 
ordin de lucru. 6 echipe de 
intervenție cu ateliere mo
bile dotate cu piese de 
schimb și utilaje, iar în fața 
magaziei de materiale aș
teptau 6—7 camioane șl ele 
gata de drum. Șl astfel în 
fiecare fermă, munca pu-

Un vagon de struguri la hectar!
LA ODOBEȘTI, UNDE S-A ÎNȚELES CĂ AGRICULTURA

SE FACE POTRIVIT CONDIȚIILOR NATURALE

prășit de cite ori a fost ne
voie și s-a executat desfrun- 
zitul de 2—3 ori atit la so
iurile de masă, cit și la 
cele pentru vin. Văzînd a- 
cest mod de a lucra se poa-> 
te deduce ușor cit de mult 
pierd acele unități agricole 
care nu fac tăierile în func
ție de vigoarea butucului, 
care nu aplică în mod co
rect ingrășămintele și 
execută cu răspundere lu
crările de întreținere.
sprijinul acestei afirmații 
mai aducem un argument 
oferit de I.A.S. Odobești.

Se știe că în condițiile a- 
eestui an, cu ploi multe, a- 
tacul manei a constituit un 
pericol mare pentru vița de 
vie. In acele unități unde 
nu s-au făcut stropirile la 
timp, unde mana a atacat

nu
In

zat conducerea întreprin
derii desfășurarea lucrări
lor. Este vorba de un sis
tem care are la bază ve
chea obișnuință a țăranului 
harnic : începerea lucrului 
din zorii zilei. In fiecare 
dimineață. în jurul orei 4, 
directorul general sau di
rectorul tehnic al I.A.S. 
discuta telefonic (foarte o- 
perativ) cu fiecare șef 
fermă nevoile urgente 
materiale, .
alimente. Se stabileau 
loc măsurile necesare.
cest lucru era cu putință 
deoarece la aceste „opera
tive" mai participau șefii 
sectorului mecanic, servi
ciului de aprovizionare-des- 
facere, serviciului cantină. 
Interesantă este participa
rea la aceste discuții a ce-

de 
de 

utilaje, oameni, 
pe 
A-

tea Începe dimineața, fără 
nici o întîrziere din lipsă 
de materiale sau din cauza 
unor utilaje defecte. După 
această discuție, cadrele din 
conducerea întreprinderii 
plecau pe teren, în direcții 
diferite, pentru a controla 
modul cum se îndeplinesc 
măsurile stabilite. Organi
zarea muncii făcută în zorii 
zilei, urmată de măsuri prac
tice imediate, a permis ur
gentarea lucrărilor în vii, în
cadrarea lor în epoca opti
mă. Rezultatele pot fi con
cretizate in citeva cuvinte : 
in viile I.A.S. Odobești nu a 
pătruns mana, ceea ce a 
permis ca producția să se 
apropie de un vagon Za 
hectar.

O altă perioadă hotărltoa- 
re a fost cea a culesului.

Pentru a se scurta peri
oada de recoltare, la 
Odobești au fost construite 
autobasculante, iar la toate 
centrele de vinificație s-au 
făcut modificări pentru me
canizarea descărcării. în a- 
cest fel, timpul de descăr
care s-a micșorat simțitor, 
s-a redus numărul de oa
meni necesari la centrele de 
vinificație, ceea ce a asigu
rat concentrarea unui nu
măr mai mare de oameni 
la celelalte lucrări în vie.

Urmărind aceste exemple 
îți dai seama că poți să ob- • 
ții recolte mari numai dacă 
știi să te adaptezi condi
țiilor naturale, să organizezi 
munca în așa fel incit să 
folosești din plin acesta 
condiții. Este adevărat că 
adesea sint necesare efor
turi suplimentare. Dar ele 
aduc întotdeauna un cîștig. 
In acest sens, I.A.S. Odo
bești a realizat 37 126 tone 
struguri, cu 4 736 tone mai 
mult decit a fost planificat. 
Pe această bază, unitatea va 
realiza un beneficiu de 
10 milioane lei peste cel 
planificat.

Desigur, se putea realiza 
și mai mult. O dovedesc, 
prin rezultatele lor, fermie
rii Dumitru Damian, Florin 
Dăescu, Dorina loan și al
ții, care au obținut produc
ții medii cuprinse între 11 
și 13 tone de struguri la 
hectar. Pornindu-se de la 
aceste realizări, la o recen
tă consfătuire de producție, 
fermierii și alți lucrători 
și-au exprimat hotărirea de 
a folosi experiența acestui 
an pentru a valorifica la 
maximum condițiile poten
țialului ridicat de producție 
al plantațiilor pentru obți
nerea de recolte de struguri 
și mai mari.

Ion NISTOR
corespondentul „Scinteii*
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Un grup de cercetători de Acum, setea de apă a pă- 
mîntului dobrogean poate 
fi oricind potolită : o su
prafață de 183 000 hectare 
cuprinsă în sistemul de iri
gație Valea Carasu benefi
ciază de apă după nevoi. 
Cimpurile experimentale

la stațiunea experimentală 
pentru culturi irigate Va
lul lui Traian, condus de 
ing. Ion Neguți, și-a propus, 
In toamna anului 1969, să 
dea un răspuns clar, ferm, 
întrebării adresate 
tării agricole : ce

■ întreprins ca și în județul 
Constanța să se producă 
cartofii necesari aprovizio
nării populației, pentru a 
se elimina astfel aducerea 
lor din alte zone ale țării 
cu cheltuieli de transport 
destul de ridicate ? Expe
riențele întreprinse și re
zultatele obținute dau răs
punsul așteptat.

„Stațiunea a mal experi
mentat cultivarea cartofu
lui, ne spune dr. ing. Petru 
Tomoroga, directorul sta
țiunii, dar rezultatele au 
fost contradictorii. Din 1955, 
timp de trei ani, am urmă
rit să stabilim cum se com- 

. portă unele soiuri de car
tofi și tehnologia cultivării 
lor așa cum o cerea pro
ducția. Dar, în multe ca
zuri, culturile s-au compro
mis. Este explicabil. Pe a- 
tunci nu eram în stare să 
învingem dificultatea arși
ței și a lipsei de precipitații 
din perioada critică de ve
getație. Pămîntul Dobrogei 
are fertilitate ridicată, dar 
apa nu putea fi adusă cu 
stropitoarea de mină la ră
dăcina plantelor".

cerce- 
trebuie

»Să încercăm încă o dată !» 
— aceasta a fost hotărîrea 
luată atunci".

Dispunînd de o bază teh- 
nico-materială adecvată, e- 
forturile cercetătorilor au 
fost răsplătite din plin. Pe 
loturi experimentale, într-o

La soiurile timpurii, potri
vit producțiilor amintite, 
venitul net la hectar depă
șește 25 000 lei, iar la cei 
de vară și de toamnă — 
peste 15 000 lei. Valorificînd 
producția obținută în acest 
an de pe 5 hectare, stațiu-

CULTURA CARTOFULUI IN JUDEȚUL
CONSTANTA

ale stațiunii sint cuprinse 
în această zonă. „Pornind 
la treabă — mărturisește 
inginerul Neguți — eram a- 
proape siguri de reușită. 
Datorită intrării în func
țiune a sistemului' de iri
gații Carasu avem apă din 
belșug. Scepticismul unor 
colegi nu avea temei. Opor
tunitatea abordării 
teme s.-a discutat pe larg 
și într-o ședință a organi
zației noastre de

acestei

partid.

gamă largă de variante, s-au 
obținut la soiurile de cartofi 
timpurii Ostara, Bintje, 
Urgenta, Brașovean, în me
die, 23 000 kg, iar la cele 
de vară și toamnă — Co
lina, Deșiră — cite 40 000 
kg la hectar. Experiența a 
fost repetată anul acesta cu 
aceleași rezultate bune. Din 
punct de vedere economic, 
în condiții de irigare, car
toful se dovedește o cul
tură deosebit de rentabilă.

înca-nea experimentală a 
sat 170 000 lei.

S-a luat decizia, la 1 
lui județului, ca pe 
rezultatelor obținute 
stațiunea experimentală 
Valul lui Traian, cultura 
cartofului să fie extinsă pe 
2 500 hectare. Au fost sta
bilite și o seamă de măsuri. 
Astfel, au fost organizate 
ferme specializate care vor 
cuprinde aproape toată 
această suprafață. De ase-

nive- 
baza 

■ de

menea, la cooperativa a- 
gricolă Agigea a fost în
ființată o fermă-pllot, con
dusă de cercetătorii sta
țiunii. In noile ferme spe
cializate pe cultura carto
fului, la cursurile agro
zootehnice, mecanizatorii șl 
țăranii cooperatori vor fi 
ajutați de specialiști din 
unitățile respective și de la 
stațiunea experimentală 
să-și însușească pînă în 
cele mai mici amănunte 
tehnologia culturii cartofu
lui in condiții de irigare. în 
viitor, cu sprijinul Institu
tului de cercetări pentru 
cultura cartofului și sfeclei 
de la Brașov, stațiunea ex
perimentală Valul lui Tra
ian va intensifica cercetă
rile pentru înmulțirea car
tofilor de sămînță.

Prin aplicarea măsurilor 
amintite din 1972 întreaga 
cantitate de cartofi ce se va 
consuma în județul Con
stanța se va asigura pe 
plan local. Se are în vede
re, totodată, obținerea unui 
excedent de peste 5 000 
tone, cantitate care va fi 
livrată centrelor urbane 
din alte județe ale țării. 
Un experiment reușit, de 
mare valoare, care merită 
extins în practică.

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scinteii

(Urmare din pag. I)

pe o profundă analiză. în care ele
mentele tehnice se îmbină cu cele 
economice și politice.

Problema de fond, de importanță 
hotăritoare pentru îndeplinirea cu 
succes a funcțiilor prețurilor men
ționate mai sus, o constituie redu
cerea prețului de cost. Nu se poate 
concepe o perfecționare reală a sis
temului de prețuri, dacă aceasta nu 
are la bază reducerea substanțială a 
cuantumului cheltuielilor de produc
ție ce revin pe unitatea de produs. 
Așa cum s-a subliniat in repetate 
rindurl în documentele de partid, 
scăderea continuă și sistematică a 
prețului de cost reprezintă o necesi
tate obiectivă pentru menținerea rit
murilor susținute de dezvoltare a 
economiei, pentru reducerea treptată 
a decalajului dintre nivelul produc
tivității muncii sociale din țara noas
tră față de cel realizat in țările in
dustriale dezvoltate, pentru ridicarea 
permanentă a nivelului de trai' al po
porului. Pe drept cuvint, nivelul pre
țului de cost constituie indicatorul 
sintetic de bază pentru aprecierea 
rezultatelor obținute de fiecare uni
tate in parte.

Din., proiectul noii legislații a pre
țurilor se distinge ca un element 
nou, de mare importanță, introdu
cerea taxei asupra fondurilor de 
producție și a taxei asupra terenuri
lor, care se propun a fi incluse în 
prețul de cost. Aceste taxe sint con
cepute a fi utilizate ca o pîrghie eco
nomică suplimentară menită să orien
teze Întreprinderile spre utilizarea cu 
eficiență cit mai mare a fondurilor 
fixe, a fondului funciar și a mijloa
celor circulante ce le-au fost încre
dințate, spre solicitarea cu mai mul
tă grijă de noi fonduri de investiții 
și renunțarea la unele fonduri fixe 
care pot fi utilizate mai complet și, 
implicit, mai eficient în alte sectoare 
de activitate.

In același timp, introducerea in 
costuri * taxei asupra fondurilor do

producție lichidează situația 
mală de astăzi, cind în prețul 
cost nu se 
cheltuielile 
face statul 
cu fonduri 
în prezent

anor- 
de 

includ sub nici o formă 
considerabile pe care le 
pentru dotarea unităților 
fixe și circulante, care 
se atribuie fără nici o 

plată și care in mod obiectiv tre
buie, la riadul lor, reproduse pe 
scară lărgită. Nu poate exista nici 
o diferență principială între dobîn- 
da — pe care întreprinderile o plă
tesc și o cuprind în costuri — pen
tru creditele primite de la bănci, în 
scopul Înzestrării cu unele fonduri 
fixe, și taxa asupra fondurilor pe

frecvente, care determină o creștere 
indirectă a nivelului de prețuri — și 
anume, apariția unor sortimente 
noi de mărfuri cu prețuri mai scum
pe, deși sub raportul valorii de în
trebuințare ele nu prezintă îmbună
tățiri sau schimbări substanțiale. E- 
vident. crearea unor sortimente noi 
cu prețuri mai mari decit ale celor 
existente poate să fie impusă de ne
cesitățile economice obiective de di
versificare a sortimentelor ; dar 
oportunitatea fabricării acestor pro
duse și a stabilirii unor prețuri su
perioare va trebui apreciată de or
ganele în drept, mergîndu-se — în

asemenea, normele șl criteriile sta
bilirii prețurilor la mărfurile care 
formează obiectul schimburilor cu 
alte țări. Obiectivul major în acest 
domeniu îl constituie — la măr
furile exportate — sporirea compe
titivității produselor românești pe 
piața externă, obținerea unui aport 
valutar ridicat. în ce privește măr
furile importate, prețurile acestora 
trebuie să țină seama de prețurile în 
valută plătite partenerilor externi, 
inclusiv transportul pînă la fron
tiera română, fără însă a se intro
duce în sistemul nostru de prețuri 
efectele fluctuației stihinice a pre

care le primesc din partea statului. 
Este de subliniat, totodată, că in
troducerea în costuri a taxei asu
pra fondurilor de producție este 
singura cale care permite utilizarea 
ei ca pîrghie economică și nu ca o 
simplă formă de prelevare la buget 
a unei părți din beneficiul cuvenit 
statului, sub o altă denumire.

De o importanță deosebită sint 
prevederile cuprinse în proiectul de 
lege care au în vedere necesitatea 
menținerii nivelului general al pre
țurilor. In această direcție, trebuie 
subliniată măsura introdusă pentru 
prima oară în economia noastră cu 
privire la stabilirea unor limite ma
xime de prețuri pe grupe și sub
grupe de produse. In cadrul acestor 
limite. întreprinderile vor putea di
versifica producția, fără insă ca pre
țurile ce se vor stabili pentru noile 
sortimente să poată depăși prețul 
sortimentelor existente. Această .mă
sură este menită să înlăture una 
dintre tendințele negative cele mai

cazul produselor de mare importanță 
pentru economia națională și nivelul 
de trai al populației — pînă la a- 
probarea Consiliului de Stat.

în aceeași direcție, a menținerii 
stabilității prețurilor și a realizării 
pe această cale a sarcinilor de creș
tere a nivelului de trai al populației, 
se înscrie și prevederea din proiec
tul de lege potrivit căreia prin pla
nurile de stat anuale se vor nomi
naliza principalele mărfuri ieftine de 
larg consum, în proporție corespun
zătoare necesităților populației cu 

■ venituri mai mici, unitățile produ
cătoare și organizațiile comerciale 
fiind obligate să producă, să livreze 
și, respectiv, să preia cu prioritate 
aceste mărfuri. Prevederi impor
tante se referă și la obligația uni
tăților de a produce mărfurile de 
calități corespunzătoare prețurilor 
stabilite, abaterile de la aceste pre
vederi fiind aspru sancționate de 
lege

Proiectul de lege precizează, de

țurilor de pe piețele externe capi
taliste.

Un capitol aparte al proiectului 
de lege se referă la competențele 
de stabilire, și modificare a prețuri
lor. Pornind de la aceeași grijă 
pentru asigurarea stabilității prețu
rilor și pentru 
lor general în 
cu sarcinile de 
muri susținute 
nale și de creștere a nivelului de 
trai al populației, proiectul de lege 
prevede un sistem de competențe 
ierarhizat în mod just, corespunză
tor actualelor cerințe ale economiei 
naționale, precum și rolului și răs
punderii care revine fiecărui organ 
central sau local în aplicarea poli
ticii de prețuri. Principiul adoptat 
in privința competențelor de stabi
lire și modificare a prețurilor este 
— evident — acela al centralismu
lui democratic, in virtutea căruia 
prețurile produselor cu rol hotărî- 
tor in economia națională sau cu

menținerea nivelului 
deplină concordanță 
dezvoltare în rit- 
a economiei națio-

Utilaje moderne, de mare randament la „Industria linii* din Timișoara Foto : M. Andreescu

ÎN „CULISELE
VSUPRASTOCĂRII

importante, 
au apărut

de cite ori

rilor de sulfat feros și alumină cal
cinată.

— Intrucît secția de șlefuit gea
muri a intrat în probe tehnologice cu 
două luni întîrziere, anul trecut am 
rămas cu un stoc de 100 tone de sul
fat feros — ne spunea tov. Vasile 
Pozdăric, șeful serviciului aprovizio
nare al fabricii buzoiene. între timp, 
lnsăj contractasem și cele 200 tone 
necesare anului 1971 ; din păcate, în 
anul în curs nu s-a consumat decit o 
cantitate infimă de sulfat feros. Teh
nologii fabricii ne-au cerut să con
tractăm, în luna martie a.c., încă 
285 tone de sulfat feros pentru 
1972 ; în octombrie au revenit și 
ne-au comunicat că necesarul pen-

• Exagerări în domeniul aprovizionării chiar de la in
trarea în funcțiune a întreprinderii • De ce „divorțul" 
dintre tehnicieni și economiști ? • în magazii, piese de 
schimb pentru... după 1980! • Cînd vom recepționa 

semnalul: ..Lichidat stocurile ?

După cum se știe, recent s-a înche
iat o vastă acțiune de recalculare a 
normelor de stoc și a normativelor de 
mijloace circulante, avînd ca scop de 
a asigura o dimensionare cît mai ra
țională a acestora, în funcție de nece
sitățile reale, actuale și de perspec
tivă ale întreprinderilor din indus
trie, transporturi și construcții-mon- 
taj. Această reașezare a volumului de 
mijloace circulante afectat fiecărei 
unități economice a creat posibilita
tea, scoaterii la iveală a tuturor can
tităților de materii prime și mate
riale „fără mișcare" existente în 
diverse întreprinderi, cărora practic 
nu le sint necesare. Masa acestor va
lori materiale imobilizate se ridică la 
sume 
Cum 
ele ?

Ori
se analizează cau
zele acestor imo
bilizări de mate
rii prime și ma
teriale, în dările 
de seamă, în ra
poarte și infor
mări, concluzia 
sintetică ce se 
desprinde este ur
mătoarea : stocu
rile se . . dațoresc 
unor aprovizio
nări exagerate,
cu mult peste necesitățile producției, 
a unor aprovizionări inoportune, fără 
calcule realiste de perspectivă. Intr-o 
întreprindere, în două, în nouă, de un 
an,, doi, cinci — numai aprovizionări 
peste necesar ! Bine, dar cine are in
teres să blocheze depozitele unități
lor cu diferite materii prime și ma
teriale inutile, să reducă viteza de 
rotație a mijloacelor circulante, să 
diminueze eficiența activității econo
mice. Nimeni. Și atunci ? Atunci, 
problema trebuie pusă altfel — și 
anume, aprovizionările exagerate, fă
cute la întimplare sint consecința 
concepției eronate — „producție cu 
orice preț", respectiv, „mai bine să 
prisosească, decît să lipsească" — a 
unor factori de răspundere, neînțele
gerii practice de către aceștia a ne
cesității de a acorda întreaga însem
nătate rezultatelor financiare ale în
treprinderii.

...Sîntem la noua Fabrică de gea
muri din Buzău, în care, de necrezut, 
volumul creditelor anormale, cu do- 
bîndă penalizatoare, se ridica, la ju
mătatea lunii noiembrie a.c., la zeci 
de, milioane lei. Intre cauze, existența 
unor imobilizări importante de fon
duri în stocuri materiale. Cu alte cu
vinte, fabrica nici nu a intrat bine în 
funcțiune, dar stocurile s-au și a- 
dunat. Factorul determinant al a- 
cestei stări de lucruri constă 
modul cu totul greșit, antieconomic 
am putea spune, în care s-au făcut 
diferite comenzi de aprovizionare, a- 
dică în neconcordanță cu cerințele 
reale ale producției. Iată, de altfel, 
confirmarea acestei aprecieri, prin 
prisma apariției și menținerii stocu-

intre In... gol de producție din lipsa 
materiei prime, a aprobat și impul
sionat formarea acestor stocuri su- 
pranormative de materii prime și 
materiale

Fără îndoială, unii specialiști în re
plici pot riposta : „nu am prevăzut", 
„experimentăm", „învățăm" — și alte 
asemenea justificări. Dar pe banii cui 
se fac aceste compromisuri, aceste 
aprovizionări peste necesar ? Pe banii 
statului — în nici un caz. Cine răs
punde, de pildă, pentru faptul că 
stocul de sulfat feros din întreprin
derea buzoiană asigură necesarul pe 
8 ani de-acum încolo, că această ma
terie primă se degradează, fiindcă 
nu se poate vinde, neexistînd cereri 

din partea altor 
unități economi
ce ?

Continulrid ana
liza la această 
nouă fabrică din 
Buzău, trebui» 
spus că observa
rea atentă a evo
luției imobilizări
lor de mijloace 
circulante relevă 
pregnant fenome
nul că stocurile 
de materii prime 
și materiale se 
datorează suba
precierii unor la

turi de ordin financiar ale activității 
economice. Oare la începutul de drum 
al unei noi întreprinderi numai pro
blemele inginerești, tehnice contează ? 
Consecința unei asemenea optici de
formate asupra conlucrării dintre 
tehnicieni și economiști în domeniul 
aprovizionării : în nu puține dintre 
unitățile industriale intrate de cîțiva 
ani în funcțiune se găsesc astăzi im
portante cantități de materii prime, 
materiale și piese de schimb absolut 
inutile. Despre cauzele suprastocării 
lor, nimeni nu știe mai mult decît 
atît : „au fost achiziționate in timpul 
probelor tehnologice". De ce nu le 
vindeți altor unități economice ? „Cine 
mai are nevoie de ele ? 1“ — ni s-a 
răspuns !

Iată, bunăoară, situația de Ia între
prinderea de produse din ceramică 
fină pentru construcții din București. 
Piesele de schimb din import, aduse 
în întreprindere, asigură necesarul a- 
cesteia pînă după anul 1980 ! Cei cara 
au contractat importul instalațiilor 
puse în funcțiune în această modernă 
întreprindere au cumpărat piese care 
se înlocuiesc o dată la 10 ani. Cine 
se face răspunzător 
situație ?

îri

tru întreg anul viitor 
numai 30 de tone. Cum o să lichi
dăm stocul de 237 tone de sulfat fe
ros, pe care il avem în magazie 
— .nu știu !

La fel s-a procedat în această 
fabrică și în cazul suprastocării a- 
luminei calcinate. „Cele 15 tone din 
magazie ne ajung tot anul" — ău 
anunțat, în ianuarie a.c., tehnologii. 
In aprilie, la serviciul de aprovizio
nare explodează „bomba", după 
cum s-a exprimat plastic un interlo
cutor : de fapt, au spus inginerii, 
avem nevoie de 118 tone alumină. In 
fine, două luni mai tîrziu, cantitatea 
de 170 tone de alumină aprovizio
nată a fost declarată'disponibilă, în- 
trucît se trecuse la folosirea altui 
material în producție.

Explicația acestor practici dăună
toare economiei, formulate de ing. 
Mircea Nistor, directorul fabricii — 
„aprovizionarea s-a făcut pe baza 
consumurilor specifice înscrise în 
proiecte, dar în producție s-au efec
tuat o serie de modificări tehnolo
gice" — ar putea sta în picioare. 
Numai într-o măsură, însă.. Modifi
cările tehnologice au fost cerute 
de necesitatea punerii la punct a 
producției acestei întreprinderi, al 
cărui flux este deficitar — și a- 
ceasta, datorită erorilor în proiecta
rea și achiziționarea utilajelor, a 
instalațiilor. Și de ce numai într-o 
măsură ? Deoarece, atît factori de 
răspundere din fabrică, cît și din cen
trala industrială de resort au re
curs la aprovizionări „paralele" ; 
centrala industrială, „grijulie" 
întreprinderea din Buzău să

ca 
nu

pondere importantă în consumul 
populației se stabilesc de Consiliul 
de Stat. Această stabilire de pre
țuri se va putea face fie direct, ca 
nivel, fie sub forma unor limite 
maxime de prețuri în cadrul cărora 
organele centrale sau locale vor 
stabili prețuri concrete pe produse 
sau servicii.

Concomitent cu aceasta, prin pro
iectul de lege se propune și lărgi
rea atribuțiilor de stabilire a pre
țurilor de către centrale, întreprin
deri și alte unități economice, po
trivit delegării de competență de 
către organele lor de resort. Stabi

lirea prețurilor de către acestea se 
va face pe baza normelor și norma- 

. tivelor date de organele în drept, 
în conformitate cu principiile și cri
teriile înscrise în lege.

Același principiu al stabilității 
prețurilor a impus necesitatea 
în domeniul competențelor de 
dificare a prețurilor existente, 
temui să fie mai centralizat, 
cunoscute implicațiile pe care 
comportă modificările 
atît asupra realizării 
de plan, cit și asupra nivelului de 
trai al populației. Dacă este pe de
plin justificat ca prețurile să nu 
fie rigide, ci să corespundă cit mai 
bine cheltuielilor sociale de produc
ție, în continuă evoluție datorită di
namismului economic, nu este mai 
puțin adevărat că această adaptare- 
a preturilor nu poate fi făcută de
cît pe baza unor schimbări ale con
dițiilor de producție, desfacere sau 
consum a produselo? respective la 
nivelul economiei, al ramurilor «au

ca, 
mo- 
sis- 

Sint 
le 

de prețuri, 
indicatorilor

acesteia. Schimbarea 
individuale de produc- 
de întreprindere, care 

creștere de costuri ne-

subramurilor 
unor condiții 
ție, la nivel 
determină o 
justificată — rezultat al unei gos
podăriri defectuoase — nu poate să 
se reflecte în prețul produselor res
pective.

O problemă importantă cuprinsă 
în cadrul noilor reglementări se re
feră la necesitatea întăririi discipli
nei prețurilor, a respectării legali
tății in acest domeniu. Practica de 
pînă astăzi a scos în evidență o se
rie de tendințe negative în activi
tatea unor întreprinderi și chiar a 
unor organe centrale, care încear
că — fie prin umflarea artificială a 
costurilor produselor noi, fie prin 
„presiuni" în vederea modificării 
prețurilor existente — să-și reali
zeze mai ușor indicatorii valorici e- 
conomici și financiari prevăzuți în 
plan. Societatea noastră este direct 
interesată ca indicatorilor valorici 
ai producției planificate sau reali
zate peste plan să le corespundă 
o producție fizică în conformitate 
cu cerințele economiei și ale oame
nilor muncii. încălcarea acestor 
reguli constituie o abatere de la 
principiile eticii noastre ; împotriva 
unor asemenea manifestări trebuie 
acționat cu toată hotărîrea. De aceea, 
proiectul de lege prevede o serie de 
măsuri pentru întărirea controlului, 
atît în ceea ce privește stabilirea 
cit și aplicarea prețurilor, precum și 
sancțiuni severe pentru cei care în
calcă legalitatea în acest domeniu.

Noul regim de stabilire și aplicare 
a prețurilor și tarifelor în economie 
interesează în mod nemijlocit ma
sele de oameni ai muncii — care 
sint in același timp producători 
și consumatori ai bunurilor mate
riale și serviciilor — direct intere
sați să vegheze la transpunerea in 
viață a măsurilor preconizate în pro
iectul de lege.

de această 
situație ? Tov. Ghcorghe Ionescu, 
directorul adjunct al fabricii, ne 
spunea că nimeni nu mai știe unde 
s-au răspîndit acești oameni „pri- 
cepuți". Nu mai pot fi depistați oare 
acești „specialiști" galantoni cu banii 
statului și trași la răspundere, puși să 
plătească ? Aproape 3 milioane lei 
blocați în piese de schimb utile 
cîndva, poate peste ani, nu este o 
sumă care poate fi trecută dintr-un 
bilanț în altul, Ia nesfirșit, pentru 
că cineva nu și-a făcut sau nu a știut 
să-și facă datoria !

Și nu e numai cazul pieselor de 
schimb. Aceeași situație stăruie în 
această întreprindere și în ce pri
vește coloranții din import. Aduși 
în țară, în urmă cu 7—9 ani — în 
mod inutil — ce nu s-a făcut pentru 
recircularea acestora ? I S-a încercat 
și reexportarea lor. în zadar. Stocul 
se menține intact. La fel ca și miile 
de duzini de nasturi care, după ce 
au fost cumpărați, în urmă cu ani 
de zile, de Fabrica de confecții din 
Rm. Sărat, s-a constatat că nu erau 
necesari producției.

Este drept, în fiecare dintre fabri
cile amintite ni s-a vorbit despre 
strădaniile ce se depun pentru lichi
darea tuturor stocurilor supranorma- 
tive de materii prime și materiale, nl 
s-au arătat planuri de măsuri am
ple. Dar parcă de planuri de măsuri 
duc lipsă aceste întreprinderi ? La 
Fabrica de nasturi din București 
există imobilizate materii prime și 
materiale in valoare de aproape 
100 000 de lei, care au figurat și în 
primul bilanț întocmit de întreprin
dere. acum cîțiva ani. Și aici, în timp, 
s-au întocmit planuri de lichidare a 
imobilizărilor Dar cei răspunzători 
de îndeplinirea acestora au plecat din 
întreprindere și planurile au rămas 
pe hîrtie. Acum s-a întocmit un alt 
plan de măsuri. Se va îndeplini ? Noi, 
în orice caz, vom urmări înfăptuirea 
măsurilor — și,ne-ar bucura dacă în 
scurt timp conducerea întreprinderii 
ar comunica redacției doar cuvintele: 
„Lichidat stocurile...".

Este timpul ca la unitățile la cara 
ne-am referit în rindurile de față — 
Fabrica de nasturi din București, 
Fabrica de geamuri din Buzău, între
prinderea de produse din ceramică 
fină pentru construcții din Capitală — 
ca și în alte întreprinderi aflate în 
această situație, să se dea un impuls 
efectiv valorificării stocurilor peste 
necesar, readucerii lor în circuitul e- 
conomic. Desigur, este bine că s-au 
întocmit planuri de măsuri ; apli
carea lor riguroasă, pentru lichidarea 
grabnică a stocurilor, contează în 
ultimă instanță.

Dan MATEESCU
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ÎMPOTRIVA „MUNCII ÎN ASALT** 

ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ!

Iarna este anotimpul 
optim al finalizărilor?

Cu doi ani tn urmă, unul dintre 
marile nuclee de creație tehnico- 
științifică din Capitală, Institutul de 
cercetări metalurgice, și-a propus — 
!n cadrul colaborării cu Combinatul 
siderurgic din Galați — rezolvarea» 
nu mai puțin de 10 teme referitoare 
la asimilarea unor noi tipuri de 
oțeluri. Institutul a programat livra
rea către combinat a protocoalelor 
tuturor acestor cercetări științifice 
către sfirșitul anului, mai exact... toa
te în luna decembrie. Și, cum nu era 
greu de prevăzut — fără ca totuși 
să se întreprindă ceva pentru reme
dierea situației — perturbațiile n-au 
întîrziat să apară. Fiind practic im
posibil ca, paralel cu îndeplinirea 
celorlalte sarcini, să-și onoreze și 
aceste obligații (masate toate, com
plet nerațional, în ultima lună a 
anului), colectivul de la I.C.E.M. 
București a fost nevoit să facă „ra
bat", în cele din urmă, și la termenele 
stabilite inițial și la numărul soluții
lor livrate ; decalate pînă în anul 
următor, unele dintre soluții au fost 
oferite cu întirziere siderurgiștilor 
gălățeni ; după cum, nerezolvarea a 
patru teme din cele 10 a determinat 
economia națională să apeleze în 
continuare la importuri și să anga
jeze în acest scop fonduri valutare.

Fenomenul aglomerării unui volum 
excesiv de sarcini în ultima etapă a 
anului nu este nici singular și nici 
localizat strict la anul despre care 
am amintit (1969). Această anomalie 
a persistat, într-o arie largă de ma
nifestare, în toți anii de cînd, în re
țeaua noastră științifică, s-a tre
cut la o activitate pe bază de plan
— și continuă sâ se manifeste și as
tăzi. Evident, nu planificarea activi
tății științifice este cauza unor ase
menea neajunsuri în organizarea, 
eșalonarea și valorificarea cercetării. 
Dimpotrivă ! Deficiențele de felul ce
lor amintite, care stăruie în activita
tea de cercetare științifică, se dato- 
resc faptului că planificarea nu este 
utilizată întotdeauna ca un instru
ment prețios de optimizare a efortu
rilor cercetării, de dozare judicioasă 
a acestora, în vederea obținerii unor 
termene cit mai scurte de fructifica
re a cercetărilor, a unei eficiențe su
perioare în practică.

în momentul de față există, indis
cutabil, posibilități cu mult mai mari 
de urmărire și control al proceselor 
din rețeaua de cercetare științifică 
proprie, ceea ce asigură o forță de 
cuprindere și de decizie net sporite
— și acestea tocmai prin întărirea 
rolului planificării în sfera cercetării 
științifice. Totuși, dintr-o analiză efec
tuată recent de specialiști ai Minis
terului Finanțelor și Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie — 
in legătură cu stadiul îndeplinirii

sarcinilor din planul de cercetare șl 
cel de valorificare pe anul 1971 — 
reiese că printre carențele principale 
ce pot greva serios îndeplinirea inte
grală a planului unor unități de cer
cetare se numără tocmai această 
anomalie : stabilirea sistematică, în 
mod premeditat, a unui volum exa
gerat de sarcini pentru ultimul tri
mestru al anului.

Pentru a ilustra această situație, ne 
oprim doar la unul dintre sectoarele 
de bază ale cercetării științifice: cel 
subordonat Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Astfel, in 
cinci institute aflate în sistemul aces
tui minister (Institutul de cercetări și 
proiectări pentru industria electro
tehnică, Institutul de cercetări și 
proiectări pentru mașini-unelte și a- 
gregate, Institutul de cercetări teh
nologice pentru construcția de mașini, 
Institutul de cercetări și proiectări 
de echipamente termoenergetice, In
stitutul de cercetări și proiectări 
pentru echipamente hidroenergetice 
și mașini de transportat și ridicat) se 
constată că din totalitatea celor 
aproape 400 de teme incluse în pla
nul de cercetare și de valorificare pe 
anul 1971, circa 71 la sută sînt pro
gramate să se încheie în ultima pe
rioadă a anului acesta, cu precădere 
în luna decembrie. Mai mult, în ca
drul acestei proporții predomină, te
matic vorbind, tocmai obiectivele ma
jore, complexe. Care sînt urmările u- 
nei asemenea stări de lucruri ?

După cum s-a desprins și din con
cluziile analizei amintite, o atare a- 
glomerare de teme și termene peri- 
dlitează însăși îndeplinirea integrală 
a planului de cercetare științifică pe 
anul în curs. Fapt cu atît mai serios 
cu cît se pun sub semnul întrebării 
soluționările în termen zale unor cer
cetări și obiective de reală însemnă
tate teoretică și practică. Pe de altă 
parte, în condițiile unei asemenea 
eșalonări neechilibrate a sarcinilor 
se înregistrează uneori — în această 
ultimă perioadă a anului și la faze 
de bază, esențiale, cum sînt cele 
ale finalizării investigațiilor — scă
deri ale exigenței în ce privește ni
velul calitativ al rezolvărilor, efica
citatea productivă a cercetării științi
fice. Totodată, specialiștii Ministeru
lui Finanțelor au constatat apariția 
unor consecințe nedorite pe plan 
financiar : este vorba de faptul că 
tocmai în această perioadă crește 
apreciabil, din această cauză, volumul 
creditelor solicitate de unitățile de 
cercetare științifică.

Este regretabil și de neînțeles fap
tul că. deși s-a constatat o repetare, 
de la an la an, a anomaliilor unei 
asemenea eșalonări, totuși nu s-au 
întreprins pînă în prezent măsuri 
hotărîte pentru a o contracara și li-

Expoziția de pictura, grafică 
și carte din R.P.D. Coreeană
A crea imagini ar

tistice sugestive, i- 
magini care să ilus
treze procesul de evo
luție, rapid și dinamic, 
parcurs pînă acum de 
poporul din R.P.D. 
Coreeană — iată sco
pul prim al activității 
desfășurate de artiștii 
acestei țări, scop lim
pede exprimat de lu
crările întregii expo
ziții organizate în să
lile Ateneului (str. 
Franklin nr. 2). Sec
toarele — pictură, ar
tizanat șî carte — se 
completează reciproc 
în a contura elemen
tele cele mai încărca
te de sens ale istoriei 
poporului coreean, în 
a reliefa caracteristi
cile epocii de edifi
care a socialismului 
pe care o trăiește. Cu
loarea, cuvîntul sau 
forma decorativă, in
vestite deopotrivă cu 
funcții militante, con
tribuie la exprimarea, 
unanimă, a sentimen
telor și voinței de a 
lupta pentru victoria 
deplină a cauzei so
cialismului. Exprimind 
aspirațiile colectivită
ții, arta coreeană pare 
a deveni ea însăși 
creație colectivă.

Expoziția îl pune pe 
privitor în . fața unui 
adevăr de necontestat:

oamenii sînt organic 
legați de idealurile lor 
socialiste, înalt uma
nitare. Concentrată 
în jurul personalității 
conducătorului întregu
lui popor coreean, to
varășul Kim Ir Sen, 
lupta desfășurată în 
condițiile unui deose
bit avînt patriotic a- 
pare ilustrată în mul
te din lucrările expo
ziției. Patriotismul a

Carnet plastic

generat și generează — 
în lucrări ca „A sosit 
armata revoluționară", 
„înaintea luptei" etc. 
— imagini luminoase, 
menite să insufle ma
selor dragostea și mîn- 
dria pentru marile fi
guri și momente ale 
istoriei naționale, dar, 
în același timp, să cul
tive în conștiința tine
relor generații erois
mul muncii construc
tive.

Orizontul tematic al 
picturii se diversifică 
intr-o variată gamă de 
preocupări menite, să 
aducă în atenția pri
vitorilor aspecte ale

uzinei constructoare de 
locomotive electrice, 
ale șantierelor navale, 
ale satului nou, socia
list. Echivalențe artisti
ce își află și atît de 
specificele aspecte ale 
trecătorii Chihoubou, 
ale colinei Maghiond- 
ze, ale muntelui Pe- 
kustan etc. Atitudinea 
lirică, meditativă înso
țește aceste din urmă 
peisaje spre deosebire 
de dramatismul care 
impregna substanța co
lorată a celorlalte lu
crări. Expoziția cu
prinde numeroase măr
turii despre tradiția în 
sectorul artizanatului. 
Milenarele tehnici ale 
porțelanului, încrusta- 
țiile de sidef, realizate 
cu aceeași măiestrie, 
vin să contureze cu 
pregnanță aria tema
tică pe care am întîl- 
nit-o în pictură. Ală
turi de . pictură și arti
zanat, cărțile — lu
crări ale tovarășului 
Kim Ir Sen, broșuri 
despre viața și activi
tatea poporului coreean 
— împlinesc, pe pla
nul informației, cu
noașterea vieții spiri
tuale a acestui harnic 
și talentat popor, prie
ten apropiat al po
porului român.

Marina PREUTU

ehlda. Nici măcar pentru investigarea 
aprofundată a cauzelor care o pro
voacă. în această ordine de idei, ne 
permitem să redăm cîteva dintre 
opiniile împărtășite de cercetători cu 
privire la factorii care concură la 
apariția acestui fenomen. Părerea 
unora este că de aglomerarea cu 
sarcini a colectivelor științifice in 
această perioadă se fac vinovate, in 
primul rind, forurile de resort care se 
ocupă de întocmirea și aprobarea 
planurilor anuale de cercetare și 
valorificare. Acestea ar trebui să a- 
sigure în practică o pondere rațională 
ca număr de ‘ teme și volum de lu
crări, în fiecare etapă a anului. Alții 
relevă deficiențele de concepție și 
procedură în aplicarea principiilor 
planificării în acest domeniu. între 
altele, se aduce în discuție tendința 
de transpunere mecanică a principii
lor planificării din producție pe te
renul mai particular și complex al 
cercetării tehnice și științifice. Ceea 
ce are drept consecință, mai întîi, 
conceperea și tratarea planului anual 
de cercetare, dintr-o1 perspectivă pur 
calendaristică. Or, o deosebită impor
tanță au aci problemele de or
din tematic. în sensul că, esențială 
trebuie să fie programarea tematică 
(care depășește, de regulă, dimensi
unea unui an) și din care să se de
falce, in fiecare plan anual de cer
cetare și valorificare, acele lucrări 
care trebuie realizate obligatoriu, 
prioritar, în. funcție de timpul cel 
mai strins, optim și de urgența so
licitărilor economiei.

Neprocedindu-se astfel, în momen
tul de față se constată o adevărată 
„goană" a diferite unități de cerceta
re științifică după „teme avantajoase"; 
în realitate, teme de „respirație mai 
scurtă", cu eficacitate economică li
mitată, neconcludentă, care. însă pot 
fi abordate și terminate îiitr-un an 
și pot justifica mai bine... activitatea, 
dovedindu-se aducătoare rapide de 
beneficii. O asemenea mentalitate 
și practică împing însă pe un plan 
secundar preocuparea unor unități 
de cercetare pentru abordarea te
melor cu adevărat majore, de greu
tate, a temelor de perspectivă, de 
anvergură, cu eficiență economică 
maximă și de durată. Or, aceste teme 
trebuie totuși abordate — iar amîna- 
rea sistematică, de la o lună la alta, 
a cercetării lor produce din nou o 
aglomerare a lucrărilor de finalizare 
către ultima etapă a perioadei de plan. 
Tot aici își are originea și tendința 
de a se încheia contractele de cer
cetare în campanie, într-o anume 
perioadă a anului — și anume, spre 
sfirșitul acestuia. în realitate, această 
activitate ar trebui să fie prezentă in 
tot cursul anului, corespunzător apa
riției diferitelor cerințe ale economiei, 
urmind ca eșalonarea rezolvării lor 
să se facă în funcție de posibilitățile 
existente, fructificate, insă, în con
diții de maximă eficiență practică.

Pe de altă parte, eșalonarea defici
tară a finalizării și valorificării te
melor este determinată, se pare, și 
de faptul că — atit sub aspectul in
vestițiilor cît și al aprovizionării teh- 
nico-materiale — cercetarea rămîne 
subordonată și dependentă, în ultimă 
instanță, de specificul planificării 
activității direct productive. Mai 
concret, este vorba de faptul că eșa
lonarea investițiilor și a aprovizio
nării tehnico-materiale nu sint core
late întotdeauna cu fazele cercetării, 
cu necesitățile acesteia, într-un ter
men de mai largă perspectivă.

Desigur, problema optimizării ter
menelor de finalizare și valorificare 
a temelor cercetării științifice, a evi
tării aglomerărilor din ultima parte 
a anului este mult mai complexă. 
Am adus in discuție această problemă 
pentru ca forurile in drept să o exa
mineze cu atenție șj să găsească o 
rezolvare grabnică neajunsurilor sem
nalate. Cu atît mai mult, cu cît în 
prezent se definitivează prevederile 
planului de cercetare și valorificare 
pe anul viitor. Și, fără îndoială, că 
oamenii de știință, oameni ai știin
țelor exacte, ai calculului precis 
și riguros, pot stabili cele mai ju
dicioase termene (intermediare și fi
nale) de valorificare a cercetărilor, în 
strînsă legătură cu cerința obținerii 
unui efect economic maxim în pro
ducție, potrivit cerințelor economiei 
naționale.

Teodor CAZACU

(Urmare din pag. I)
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• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mihai 
Brediceanu — 20.
• Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Take, Ianke 
șl Cadîr — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : D-ale carnavalului — 16; 
Play Strindberg — 20, (sala din 
str. Alex. Sahia) : Mincinosul — 
20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Omul care... — 19,30, 
(sala Studio) : Gaițele — 20.
o Teatrul Mic : Pisica sălbatică 
- 19,30.
• Teatrul Giulești : Măsură pen
tru măsură — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Cara- 
giale, o soacră și., alții — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninlgra șl Ali- 
gru — 17.
• Teatrul evreiesc de stat : Adam 
și Eva — 19,30.
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Cînticele comice ; Trei
crai de la Răsărit — 20.q Teatrul de revistă și comedie

„Ion Vasilescu" : Cînd revolverele 
tac — 19,30.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30- (la Sala Palatului) : Vox 
Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" • Concert de muzică 
populară românească — 19,30.
• Circul Globus : Spectacol susți
nut de Circul din R.P.D. Coreeană 
— 19,30. z

t
15,00 Tenis : „Turneul campioni

lor". înregistrare de la Paris.
15,55 Rugbl : Franța — *“’*

Transmisie directa 
ziers.
Emisiune în limba 
Tenis : „Turneul 
lor". Transmisiune 
la Paris. 
Publicitate.
1001 de seri • Creionul fer
mecat — „Comoara de pe 
fundul mării".
Telejurnalul de seară. 
Săptămina internațională. 
Teleenciclopedia 
Filrr' serial : Invadatorii (IV). 
Tele-dlvertișment. Dicționar 
muzical-distractiv 
Telejurnalul de noapte.
Tenis : „Turneul campioni
lor". înregistrare de la Paris.

România, 
de la Bâ-

19,30
20,00

22,40
22,50

germană 
campioni- 
directă de

*
*
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de clasicii marxism-leninismului. Or, 
nu poate fi vorba de o.- înregistrare 
mecanică a unor formule și redarea 
lor mai mult sau mai pufm fidelă ca 
într-o imprimare magnetică; dim
potrivă, aici este vorba de o însușire 
prin asimilare, de receptare prin fil
trul judecății proprii — prin prisma 
partinității. Acestea sînt deopotrivă 
calități definitorii ale comunistului 
și îndatoriri fundamentale ce de
curg din înregimentarea în detașa
mentul de avangardă al clasei munci
toare. învățarea pe de rost a ceea 
ce se scrie in cărți și broșuri nu 
produce atitudini și convingeri, nu 
declanșează inițiative în domeniul de 
activitate al celui în cauză, ci mai 
degrabă o stare de pasivitate, spirit 
bucher și dogmatic, repudiat de parti
dul nostru comunist, partid prin ex
celență al creației și al inițiativei 
istorice.

Parafrazînd o cunoscută teză a lui 
Marx, am putea spune că după cum 
creierul acestei creații este filozofia 
— filozofia marxist-leninistă, se în
țelege — inima ei este comunistul. Iar 
telurile supreme, convingerea de 
viață a celui ce a intrat în rîndurile 
partidului comunist emană din în
vățătura . fondatorilor comunismului 
științific potrivit căreia ..dacă împre
jurările sînt acelea care-i formează 
pe om. trebuie să facem ca împre
jurările să fie omenești". Această 
transformare nu poate fi decit re
zultatul unei activități practice re
voluționare. pătrunse de idei înain
tate.

în tumultul vieții, oricare i-ar fi 
profesia — muncitor, specialist în
tr-o ramură sau alta a științei ori 
tehnologiei, brigadier în cooperativa 
agricolă de producție, profesor, scrii
tor — comunistul este un om al ac
țiunii sociale eficiente al dăruiri’ 
totale pentru triumful comunismului 
La baza opțiunilor ■sa’" stau convin
gerile comuniste, iar un membru al 
partidului comunist — Da-tid a’ ade
vărului, al rațiunii și al dreptății —

Constituirea Consiliului științific 
al Institutului de științe politice 

și de studiere a problemei naționale
Vineri seara a avut loc în Capi

tală adunarea de constituire a Con
siliului științific al Institutului de 
științe politice și de studiere a pro
blemei naționale al Academiei de 
Științe Sociale și Politice a Republi
cii Socialiste România.

Au luat parte Miron Constanti- 
nescu, membru supleartt al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele . Academiei de Științe 
Sociale și Politice, membri ai C.C. al 
P.C.R., miniștri, activiști de partid, 
membri de partid cu stagiu din ile
galitate. cercetători, cadre didactice 
din învățămîntul superior, ziariști.

Directorul institutului, Constantin 
Vlad, vicepreședinte al Academiei 
de Științe Sociale și Politice, a pre
zentat o informare privind organi
zarea noii instituții de cercetare știin
țifică și rolul său în înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid pentru îm
bunătățirea activității ideologice.

în încheierea adunării, participan- 
ții au trimis o telegramă Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu,

In eare se spune : „Membrii Consi
liului științific, Întregul colectiv și 
colaboratorii Institutului de științe ■■ 
politice și de studiere a problemei 
naționale văd în constituirea institu
tului o nouă expresie a grijii și aten
ției deosebite pe eare conducerea 
partidului, dv. personal, mult stimate 
tovarășe Ceaușescu, o acordați știin
ței, dezvoltării cercetării științifice 
în toate domeniile, inclusiv în știin
țele sociale și politice. Institutul va 
stabili legături strînse cu organele 
de partid și de stat, cu cadre ce lu
crează nemijlocit în activitatea poli
tică și social-ecoinomică, pentru cu
noașterea temeinică a problemelor 
concrete din întreprinderi, din insti
tuții, din mediul urban și rural. Sîn- 
tem hotărîți să orientăm întreaga 
noastră muncă de cercetare în spiri
tul profund novator, pătruns de prin
cipialitate comunistă și fermitate 
revoluționară, pe care conducerea 
partidului, dv. personal, tovarășe se
cretar general, il promovați cu con
secvență in toate domeniile vieții 
sociale". (Agerpres)

La 25 de ani 
de la crearea 
U. N. I. C. E. F.

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE
La București au luat sfîrșit vineri 

lucrările simpozionului științific „Ro
lul și locul legii in sistemul actelor 
normative din Republica Socialistă 
România", organizat sub egida Aca
demiei de Științe Sociale și Politice

Pe marginea celor trei rapoarte în
scrise pe agenda reuniunii : „Funda
mentarea locului legii în sistemul 
normelor dreptului socialist", pre
zentat de prof. dr. Dumitru Mazilu, 
„Raportul dintre lege și celelalte acte 
normative in sistemul constituțional 
socialist român", susținut de dr. Ani
ta Nâschit, și „Controlul legalității 
în Republica Socialistă România ; 
diferite forme de control obștesc și 
de stat", expus de prof. dr. docent 
Ion Vintu, au avut loc ample discu
ții la care au luat parte atit specia
liști din țară, cit și din străinătate.

în încheierea simpozionului, prof, 
dr. docent Ioan Ceterchi, vicepre
ședinte al Academiei de Științe So
ciale și Politice, a prezentat conclu
ziile pe marginea lucrărilor.

Vineri s-au desfășurat la București 
lucrările celei de-a treia sesiuni știin
țifice a Academiei de Științe Medica
le, consacrată rolului factorilor gene
tici în patologie. Cele peste 70 de lu
crări prezentate în cadrul sesiunii, ca 
și dezbaterile pe mărginea lor, au re
liefat avantajele mari pe care le ob
ține medicina practică de pe urma 
achizițiilor de genetică.

Vineri dimineața în Capitală a 
avut loc reuniunea Consiliului Aso
ciației internaționale Ovidianum pen
tru promovarea studierii operei ma
relui bard al latinității, poetul Pu
blius Ovidius. Naso.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadelor Italiei și Franței la 
București.

Secretarul general al asociației, 
prof. Grigore Tănăsescu, a prezentat 
o informare asupra pregătirii primu
lui Congres mondial de studiere a 
operei lui Ovidiu, convocat în țara 
noastră pentru vara anului 1972,

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

12, 13 și 14 decembrie. în (ară : Vre
mea va fi în general umedă, cu ce
rul mai mult acoperit. Vor cădea 
precipitații, atit sub formă de ploaie 
și lapoviță, cît și sub formă de nin
soare. Vintul va sufla potrivit, tem
peratura va continua să. crească la 
început, apoi va scădea din nou. Mi
nimele vor fi cuprinse între. —8 și 2 
grade, local mai coborite in depre
siuni și nordul țării, iar maximele 
între —5 și 5 grade. Pe alocuri se 
va produce polei și ceață, cu depu
neri de chiciură. In București : Vre
me in general umedă, cu cerul mai 
mult acoperit, temporar precipitații. 
Vînt potrivit, temperatura în creștere 
la început, apoi în scădere.

LOTO
Numerele extrase la tragerea din 

10 decembrie 1971.
FOND GENERAL DE CÎȘTI- 

GURI : 1 047 962 lei.
EXTRAGEREA I : 30 72 J 51 77

66 47 83 69
Fond de câștiguri : 502 510 lei.
EXTRAGEREA a Il-a : 80 68 16 59 

10 71 7
Fond de dștiguri : 345 432 leî.
Plata cîștigurilor de la această 

tragere se va face astfel : în Capi
tală de la 18 decembrie 1971 pînă la 
24 ianuarie 1972 ; în țară de la 21 
decembrie 1971 pînă la 24 ianuarie 
1972 inclusiv.

Au trecut 25 de ani de ci-nd a luat 
ființă U.N.I.C.E.F. (Fondul Națiuni
lor Unite pentru Copii), organism 
specializat in vederea sprijinirii 
eforturilor, țărilor membre ale O.N.U. 
pentru dezvoltarea și educarea sănă
toasă, fizică și spirituală, în con
diții de libertate și demnitate, a co
piilor din lume, a' tinerei generații. 
Expresie a preocupării cercurilor 
înaintate ale comunității internațio
nale pentru soluționarea marilor 
probleme care frămîntă lumea con
temporană — tinăra generație con; 
stituind pentru ea obieotul unei 
atenții cu totul speciale, demonstra
tă și prin adoptarea, la 20 noiembrie 
1959, de către Adunarea Generală a 
OiN.U., a Declarației pentru. dreptu
rile copilului — U.N.I.C.E.F. a adus 
în cei 25 de ani de existență impor
tante contribuții la înfăptuirea a nu
meroase programe de ajutorare pen
tru peste 700 milioane de copii din 
mai mult de 120 de țări din Africa, 
Asia, Europa, America, în domeniul 
activităților recreative și al asisten
ței medicale, al îm)ățămîntului și 
protecției sociale, al educației tine
rei generații în spiritul păcii, uma
nismului și înțelegerii între popoare. 
Pentru activitatea sa meritorie, 
U.N.I.C.E.F. a fost distins cu „Pre
miul Nobel" pentru pace.

Apreciind rolul și contribuția tu
turor organismelor internaționale 
care luptă pentru promovarea co
laborării și păcii, pentru educarea 
tineretului in spiritul unei înalte 
responsabilități față de idealurile 
umanismului, înțelegerii și coope
rării intre popoare, statul nostru 
acordă sprijinul său activ și susținut 
traducerii in viață a acestor prin
cipii. Grija permanentă cu care 
partidul și statul nostru înconjoară 
tînăra generație, pentru ca aceasta 
să se dezvolte plenar, să ducă o 
viață fericită, ește magistral expri
mată în întreaga politică promovată 
de P.C.R. și de guvernul țării noas
tre. Ea iși găsește expresie concretă 
în măsurile pentru a asigura un trai 
material cit mai bun copiilor, tine
retului, pentru a dezvolta și perfec
ționa continuu posibilitățile ' de 
instrucție publică, de formare spiri
tuală. Fidelă înaltelor principii pe 
care le proolamă asemenea docu
mente cum sint Carta O.N.U., Decla
rația universală a drepturilor omu- 
lui, Declarația pentru drepturile co
pilului — Republica Socialistă Româ
nia duce o consecventă politică de 
pace, aplicînd, totodată, stăruitor 
prevederile Declarației privind pro
movarea în rindul tineretului a idea
lurilor de pace, respect reciproc și 
înțelegere între popoare, propusă de 
România și adoptată de Adunarea 
Generală a O.N.U. la 7 decembrie 
1965.

*
Cu prilejul festivităților consacra

te împlinirii unui sfert de veac de 
existență a U.N.I.C.E.F., la Centrul 
de informații al O.N.U. din Bucu
rești a avut, loc deschiderea expo
ziției de pictură, șculptură și lu
crări de artizanat .ale pionierilor,.ro
mâni. *

La vernisaj au fost prezenți Geor
ge Mâcovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe și Ministerul învăță- 
mintului. Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Cuvîntul introductiv a fost rostit 
de S. A. Chedid, directorul Centru
lui de informare ai Națiunilor Unite
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e Unchiul Vania : SCALA — 10; 
13; 15,30; 18; 20,30.a 12 oameni furioși: FAVORIT
— 9,15, 11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30, 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20,45.
« Waterloo : BUCUREȘTI — B; 
11,45; 14,30; 17,30; 20,30, LUCEAFĂ
RUL — 8,45; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45.
• Poveste sîngeroasă : CAPITOL
— 10; 12: 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Duel straniu : FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Spartacus (pe ecran panoramic 
2 serii) ; PATRIA — 10; 16; 20.
• Așteptarea : CENTRAL — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.

• Fablld magicianul : 
continuare, Program de 
cumentare 18.45—20,15 în 
re : TIMPURI NOI.
• Anna celor o mie de zile : ME
LODIA — 9; 12,30; 16; 19,30, GLO
RIA — 9,30; 12,45; 16; 19,15, MO
DERN — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Avînt: 
20,15.
• Oliver : 
16.15; 19,45, 
16,30; 19,30.
• Facerea 
15,3Q; 18; 20,15.
• Mihail Strogoff : EXCELSIOR 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,31), 
TOMIS — 8,45; 11; 13,15; 15,36; 18; 
20,30.
• Nu te Întoarce : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15, COSMOS — 15,30; 
13: 20,15.
« Saltul : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Vinovatul este în casă : IN

9—17 tn 
filme do- 
continua-

, IU, xu,ou.
BUZEȘTI — 15,30; 18;

FEROVIAR — 9; 12,30 
AURORA — 9,30; 12,30;

lumii : POPULAR

9;

FRĂTIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,30: 17,45; 20.
• Gervaise — 10; 12; 14,15, Bestia 
umană — 16,30, Trenul — 18,45, 
Bun venit dl. Marshall ! — 21 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Marele premiu : GRIVIȚA — 
9; 12,15; 16; 19,30, FLOREASCA — 
15,30: 19.
• Timpul berzelor : UNIREA — 
15,30; 18, 20.
• Aeroportul : LUMINA - 9- 
19,45 in continuare.
• Brigada Diverse în alertă : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Floarea de cactus : BUCEGI — 
15,45; 18: 20,15, ARTA — 15,30; 18; 
20,15.
• Asediul : PACEA — 15,45; 18; 
20.
• Castanele sint bune : MIORIȚA
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20, FLAMU
RA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;

„O deosebită Importantă în edifi
carea lumii de miine — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu, în mesa
jul adresat recent UNESCO — 
revine tinerei generații", tn spiritul 
acestor inalte preocupări și răs
punderi, țara noastră a participat de 
mai mulți ani la activitățile Fondu
lui Națiunilor Unite pentru Copii — 
U.N.I.C.E.F., contribuind anual cu im
portante resurse financiare, ajutoare 
materiale (donații, asistență etc.) 
pentru copiii din țările slab dezvol
tate, precum și la dezvoltarea co
laborării și acțiunilor de cunoaștere 
reciprocă între copiii din diferite 
țări ale lumii.

Ținînd seama de experiența pozi
tivă a creșterii an de an a colabo
rării țării noastre cu U.N.I.C.E.F., cu 
citva timp în urmă a fost înființat, 
printr-o hotărîre a Consiliului de 
Miniștri, Comitetul Național Român 
pentru U.N.I.C.E.F., in scopul coor
donării pe plan național a activită
ților specifice cu caracter umanitar 
și educativ ale U.N.I.C.E.F., comitet 
care funcționează pe lingă Consiliul 
Național al Organizației Pionierilor.

în programul Comitetului Național 
Român pentru U.N.I.C.E.F. sînt pre- , 
văzute concursuri, expoziții, adunări 
publice, emisiuni la radio și televi
ziune, organizarea unor spectacole și 
turnee, la care să participe și for
mațiuni ale pionierilor și școlarilor, 
în vederea realizării unor fonduri 
pentru U.N.I.C.E.F., schimburi de 
vizite turistice ale copiilor din dife
rite țări în cadrul „Taberelor prietfr-, 
niei", dezvoltarea colaborării i» ) 
U.N.I.C.E.F., cu comitetele similare 
din alte țări, organizarea și desfă
șurarea unor programe naționale in 
domeniul activității copiilor. A luat 
ființă Clubul prietenilor U.N.I.C.E.F., 
la Palatul pionierilor, s-au organi
zat diverse manifestări artistice, 
printre care se înscrie și cea orga
nizată în cinstea acestei aniversări.

Cea de-a XXV-a aniversare a 
U.N.I.C.E.F. reprezintă un fericit 
prilej de popularizare a obiectivelor 
sale umaniste și de intensificare a 
activității in direcția înfăptuirii no
bilelor idealuri de educație a tinerei 
generații in spiritul păcii, al colabo
rării și înțelegerii între popoare, al 
respectului pentru valorile autentice 
spirituale și morale ale civilizației 
contemporane, pentru cultivarea so
lidarității tinerei generații a lumii în 
lupta pentru promovarea progresu
lui social.

Conf. univ.
Virgiliu RADULIAN 
președintele Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor, 
președintele Comitetului 
Național Român 
pentru U.N.I.C.E.F.

la București. A vorbit apoi Virgiliu 
Radulian, președintele Comitetului 
Național Român pentru U.N.I.C.E.F. și 
președintele Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor din România.

©(poziția este deschisă zilnic în» 
'ire orele 8 și' 19 pină la 17. decem

brie a.c.

La Centrul de informare al Na
țiunilor Unite a avut loc, ■ de ase
menea, o întîlnire între pionierii ro
mâni și copiii străini care învață la 
școli buoureștene.

A fost prezentat un frumos pro- 
•• gram artistic consacrat celei de-a 

XĂV-a aniversări a U.N.I.C.E.F.

(Agerpres)

• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Floarea-soarelui : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; Iff,15; 20,30.
• Frații : GIULEȘTI — 15,30; 17,45; 
20.
• Voi sări din nou peste băl
toace : FLACĂRA — 15,30; 18;
20,15.
O Tick, Tick, Tick : LIRA — 15,30: 
18; 20,15.
• Serata : VITAN — 15,15; 17,45; 
20,15.
• Steaua de tinichea ; VIITORUL 
— 16; 18; 20.
• Dacii ; MUNCA — 16; 18; 20.
• Hello. Dolly î : CRÎNGAȘI — 
15,30; 19.
o Haiducii lui Șaptecal : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : FERENTARI — 
15,30; 17,45; 20.
• Articolul 420 : MOȘILOR — 
15,30; 19.

* 
ț •

î

I

este primul care știe sau trebuie să 
știe că totdeauna laptele oamenilor 
le exprimă mai direct convingerile 
lor decit declarațiile. Unitatea din
tre ideologie și acțiune, dintre gin- 
dire și faptă este componenta inse
parabilă a profilului moral al co
munistului. A face — în fapte și nu 
in vorbe, în acțiuni concrete și nu 
declarativ — dovada unei gîndiri vii, 
a efortului neîntrerupt spre depășirea 
oricărei inerții spirituale, spre lichi
darea oricărei scheme imobiliste, spre 
înlăturarea curajoasă a concepțiilor 
perimate și lichidarea lor hotărită în-

tinuu de lărgirea orizontului său 
spiritual, de însușirea a tot ce este 
mai înaintat in epoca sa, un om liber 
de orice fel de idei și practici mis
tice, retrograde. Intrarea în partid 
înseamnă opțiune pentru concepția 
despre lume a partidului și incumbă 
înțelegerea libertății de conștiință în 
sensul angajării. însușirii și propa
gării acestei concepții și deci â eli
berării de orice concepții străine, re
trograde, mistice-religioase. Aceas
ta nu este o chestiune particulară, 
pur personală. Atitudinea mate
rialistă, ateistă, setea de cultură, în-

munistul nu se lasă furat de iluzii, 
nu ocolește obstacolele. Conștient de 
acest proces, comunistul trebuie de
sigur să învingă anumite inerții, ale 
lui sau ale altora, ca și unele entu- 
ziasme naive și facile. Vizionar al zi
lei de miine. el este un realist, un 
om a cărui luciditate emană din con
cepția despre lume de care e călăuzit.

Din această perspectivă, partidul 
stimulează dezbaterea concretă, des
chisă, fără\ reticențe, a tuturor pro
blemelor și fenomenelor noi, adesea 
contradictorii, pe care dialectica 
vieții sociale le scoate la suprafață,

COMUNISTUL
seamnă a acționa creator, eficient pe 
planul activității profesionale, a te 
manifesta in toate împrejurările ca 
om politic cu vederi înaintate.

Gindirea și convingerile politice 
comuniste nu constituie o dimensiune 
exterioară a conștiinței omului so
cietății noastre și cu atît mai mult 
a comunistului, ci ele il integrează 
organic în societate. în epoca noastră, 
epocă a unei profunde revoluții so
ciale la scara întregii umanități, gin
direa și conștiința omului progresist 
sint pronunțat politice. Ca purtător 
ai celei mai înaintate concepții des
pre lume, comunistul — oricare l-ar 
fi profesia — pledează pentru ca ta
bla de valori și normele de compor
tare ce și le impune sieși în depli
nă cunoștință de cauză să fie accep
tate din aceeași convingere de către 
alții, dacă se poate de către toți,

Ă fi comunist presupune a fi un 
om ci r’nUi^Ie cunoștințe științi
fice și culturale, care se ocupă con-

sușirea adevărurilor științei repre
zintă un corolar al concepției înain
tate despre lume a comunistului.

Socialismul multilateral dezvoltat 
înseamnă implicit — ca factor mo
tor și rezultat totodată al acestui pro
ces — și omul multilateral dezvoltat, 
omul unei vaste culturi, profund mo
ral, liber și stăpin pe destinul său, 
făuritor conștient al istoriei — replică 
la acel „om unidimensional" la care 
s-ar ajunge, după unii ideologi 
nemarxiști, in orice societate evo
luată.

Comunistul știe că noua orinduire 
căreia iși închină, viața, puterea lui 
de muncă nu este deloc un 'marș 
triumfal, ci, dimpotrivă. pune 
la încercare toate însușirile fizice și 
morale ale individului, ale colectivi
tății De multe ori. succesele obținute 
generează ele insele. în chip firesc, 
noi probleme mai complexe, chiar 
cîteodată dificultăți, reclamă resurse 
superioare — și tocmai de aceea co

dărificarea teoretică, filozofică, ideo
logică a poziției ce se cere adoptată 
față de aceste fenomene, desfășurînd 
o . intensă muncă ideologico-educativă, 
care să facă înțelese resorturile in
terne și forțele motrice obiective și 
subiective ale mersului accelerat 
înainte.

Politica partidului nostru, ideolo
gia sa reprezintă marxism-leninis- 
mul aplicat Ia condițiile României. 
Examenul crucial pe care l-a trecut 
și-I trece cu succes în acest sens 
partidul nostru este acela al unirii 
teoriei generale marxist-lenin'ste cu 
situația concretă din România, cu 
realitatea națională și internațională 
in dezvoltarea ei istorică, în necon
tenită transformare. Această poli
tică, această concepție nu e n'cide- 
cum un elaborat artificial, ci o crea
ție conștientă, autentică, produsul a 
peste cinci decenii de lupte, de 
izbînzi. încercări și sacrificii, de 
reflecții critice și acțiuni prac

tice pentru corijarea erorilor, de 
analiză științifică și entuziasm mi
litant. Componentele acestei con
cepții întrunesc de bună sea
mă suma — nu aritmetică desigur 
— a celor mai bune însușiri ale cla
sei muncitoare, ale oamenilor mun
cii de toate naționalitățile, poartă in 
ele ecourile istoriei multiseculare a 
poporului, relevă inițiativa creatoare 
și influența dinamică, stimulatoare a 
unor personalități deplin afirmate 
sau în devenire pe care le repre
zintă cei peste două milioane de 
membri ai partidului. Așa cum spu
nea tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
partidul îl eonst’tuie oamenii, istoria 
sa este istoria oamenilor, conștiința 
lui este conștiința oamenilor. Iar 
cum în prezent și în viitor partidu
lui — ca forță politică conducătoare 
a tuturor sectoarelor de activitate —îi 
revin mari îndatoriri, apare in mod 
firesc, legic, cerința ridicării conti
nue a nivelului de pregătire ideolo
gică, înarmării tuturor comuniștilor 
cu cele mai noi cuceriri ale științei) 
însușirii de către toți a celei mai 
înaintate concepții despre lume, a 
politicii partidului.

Călăuzit de o concepție înaintată, 
comunistul știe că în lumea contem
porană, o lume în care cursul pro
gresului social urmează o linie.-as- 
cendentă, factorul dinamizator îl 
constituie acțiunea socială concretă, 
bazată pe sp’ritul înnoitor, pe abor
darea creatoare a problemelor, pe 
fermitatea țelurilor.

Analiza profundă întreprinsă de 
plenara Comitetului Central al parti
dului din noiembrie 1971, orizontu
rile mobilizatoare ale vastului pro
gram de făurire a civilizației spiri
tuale socialiste, fermitatea criticilor 
îndreptate împotriva lipsurilor, ră- 
mînerilor in urmă. îmbogățirea pro
fundă a arsenalului gîndirii teoreti
ce, gama de miiloace pract’ce puse 
în slujba înfăptuirii obiectivelor tra
sate de cel de-al X-lea Congres al 
partidului exprimă dinamismul și 
spiritul novator al întregii activități 
a partidului nostru.
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Patru scriitori 
răspund

la întrebarea:

Ce calități tint definitorii 
pentru EROUL 

LITERATURII NOASTRE?
Inaugurăm, incepind cu această pagină, o dezbatere prin care ne propunem 

să contribuim — cu participarea prozatorilor, dramaturgilor, a criticilor literari — 
la clarificarea uneia din problemele majore aule creației : aceea a EROULUI LITE
RATURII NOASTRE SOCIALISTE, A PERSONAJULUI LITERAR.

Dezbaterile însuflețite, lucide și de matură responsabilitate, generate de 
documentele de partid privind îmbunătățirea activității ideologice, creșterea nive
lului general al cunoașterii și educația socialistă a maselor, au avut un larg ecou 
și in rindul creatorilor de artă, care au deslușit in spiritul acestor documente inalta 
învestitură ce Ie revine, rolul important ce se acordă literaturii în procesul de 
formare a omului nou, de perfecționare a relațiilor dintre indivizi și societatea 
noastră socialistă.

Vorbind despre eroul de azi a! literaturii, in expunerea la plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia pe bună dreptate : 
„Omul, constructor al socialismului, să se poată regăsi in aceste lucrări de artă, să-și 
descopere și defectele, dar si trăsăturile nobile 1 Nu avem nevoie de o artă care să 
poleiască cu aur realitățile, dar nu avem nevoie nici de o artă care să acopere cu 
noroi sau smoală aceste realități ; avem nevoie de o artă care să fie suflet din 
sufletul poporului, să redea și greul, și bucuria, și visurile spre viitor ale oamenilor 
muncii, o artă izvorîtă din realitățile națiunii noastre, profund umanistă".

Prospectarea realităților noastre semnificative, înfățișarea acelor medii șl 
oameni care oferă o imagine grăitoare a dinamismului și efervescenței creatoare 
specifice societății românești actuale — eroi desprinși din viața uzinelor, a satelor. 

a intelectualității — conturarea acelor personaje care să se impună ca întruchipări 
memorabile ale omului cel mai înaintat al orinduirii noastre socialiste — comunistul 
— constituie o îndatorire fundamentală a scriitorului de azi și. implicit, o condiție 
a perenității produsului muncii sale artistice.

Realitățile patriei, acest incandescent generator uman în care, cu dăruire și 
abnegație, se inalță zi cu zi edificiul societății noastre socialiste, oferă scriitorului 
o generoasă și inepuizabilă sursă de inspirație. Problematica spirituală și morală a 
omului înaintat al societății noastre se cuvine, in mod firesc, să stea in centrul 
atenției scriitorilor. în acest spirit începem și dezbaterea de față, ale cărei concluzii 
finaie — rod al confruntărilor punctelor de vedere, al unor confesiuni scriitoricești, 
cu sugestii fecunde asupra creației — le dorim contribuții la clarificarea unei pro
bleme de fond a culturii noastre socialiste.

1. —
Scopul acestei dezbateri 

nu este, după cite înțe
leg, acela de a discuta 
problema estetică a per
sonajului, ce reprezintă el 
în configurația și in cris
talizarea operei literare 
(in proză și teatru), care 
«ste eventual mecanismul 
~ău de producere, originea 
sa din observație și expe
riență. Aceasta este to
tuși o problemă de „spe
cialitate" și discuția asu
pra sa comportă o analiză 
amănunțită.

Important este, pornind 
de la ideea, evidentă, că 
fiecare epocă își arc per
sonajele literare proprii și 
caracteristice, să ne între
băm cum sînt și eventual 
cum ar fi firesc să fie, li
terare mai ales, și pe ce 
material de observație și 
experiență se bazează, cum 
a fost prelucrat acest ma
terial în cele mai semni
ficative opere contempo
rane, la noi mai ales, 
dar și în alte literaturi so
cialiste.

Este evident că orice 
personaj literar reprezintă 
o prelucrare a unei obser
vații și nu redarea ei. A- 
deseori auzi oameni, foar
te mulți oameni,, spunind 
„viața mea este un ro
man", ceea ce, de cele 
mai multe ori, nu este a- 
devărat, chiar cînd e vor
ba de o viață deosebită și 
deosebit, de bogată în e- 
venimente. Personajul li
terar conține, în sine, o 
superioară generalizare. 
Arta, ca și știința, nu se 
ocupă cu individualul, ci 
cu' generalul. Știința, ex- 
primind generalul în pro
poziții abstracte, arta in 
imagini concrete, dense 
de generalități. Cazurile 
nu sînt obiect de literatură 
decit atunci cînd sînt sem
nificative, deci atunci cind 
încetează să mai fie ca
zuri. în viața oricărui om 
se întretaie situații, semni
ficative pentru o epocă, 
pentru o istorie sau pen
tru om în general și si
tuații nesemnificative, cir
cumstanțiale, particulare. 
Poate una dintre operațiu
nile esențial artistice este 
eliminarea nesemnificati
vului (foarte important 
adesea pentru individ), 
așa cum sculptorul elimi
nă din blocul de piatră 
materialul ce depășește fi
gura sau volumul care îl 
interesează. O mare operă 
este aceea care a reușit 
să elimine tot ce este de 
prisos, fiecare cuvint de 
prjsos, care a îndepărtat 
superfluul cu desăvirșire. 
însă acest semnificativ, cu 
maximă capacitate de ge
neralizare, nu exprimă 
doar comunul ceea ce se 
găsește la toți, cu atit mai 
mult nu o medie statistică, 
rezultat al unei banale ni
velări, ci marile tendințe 
istorice și umane, caracte
rele pregnante și expresi
ve ale întrebărilor, neli
niștilor și structurilor u- 
mane care iau o formă 
concretă în fiecare epocă 
istorică, care determină 
din adincuri, dincolo de a- 
parențe, viețile și. desti
nele oamenilor.' Destinul 
artistic este un destin e- 
xemplar pentru un timp, 
așa cum e modelat de ne
întrerupta luptă dintre 
valori, dintre vechi și- nou, 
dintre dinamism și inerție, 
înțelegerea semnificației 
exemplare a personajului 
și operei trebuie să se pro
ducă dialectic, adică sin- 
tetizind existența în fie
care structură sau viață a 
luptei și unității contra
riilor, a nesfîrșitului con
flict ce determină nesfir- 
șita mișcare. Acest lucru, 
dialectica marxistă îl con
sidera general valabil, in 
toate timpurile, ca pe un 
proces esențial și deter
minant al existenței. în 
orice caz, acest adevăr, 
care firesc cere- eforturi 
pentru a-1. decela, atunci 
cind descrierea este lentă, 
apare jn epoca noastră, 
epoca marilor conflicte re

Adevăratul scriitor con
știent de chemarea sa nă
zuiește întotdeauna, fără 
excepție, să se exprime cît 
mai deplin pe _sine însuși, 
cu alte cuvinte să exprime 
acea imagine a lumii pe 
care i-ău format-o, in 
cursul vieții, forțele obiec
tive ce acționează indepen
dent. de el : mediul, socie
tatea, istoria, tradiția și 
dorința de a cunoaște vi
itorul,

însă valabilitatea și efi
cacitatea acestei năzuințe 
de a se autoexprima sint 
determinate tocmai de for

voluționare, ca,o evidență, 
desigur ca fenomenul cel 
mai caracteristic.

Deci, personajul literar 
al unei majore literaturi 
— sau al unei literaturi 
care aspiră să fie majoră — 
nu poate fi conceput de- 
cît ca un loc de întilnire, 
viu și autentic, al marii 
problematici a evoluției 
sociale. Pe fundalul isto
riei, devenită evidentă, de- 
terminînd nemijlocit exis
tențele umane, se pot pro
fila cu adevărat oamenii 
deveniți personaje, eroi 
sau antieroi, cei care ac
ceptă, cei care refuză, cei 
care determină sau cei 
care, din lașitate, se lasă 
doar determinați. Ciocni
rea și unitatea dintre des
tinul colectiv și cel indi
vidual, desenarea destinu
lui individual prin acțiu
nea forțelor istorice — iată 
adevăratele subiecte care 
pot fi sintetizate expresiv 
de personaje pasionante.

Cele mai bune cărți ale 
acestui timp s-au ridicat 
la asemenea esențialitațe. 
Numele de oameni memo
rabili, deși produși ai fan
teziei creatoare, care de
pășesc * uneori titlul unei 
cărți, sînt tocmai expresia 
unei asemenea încleștări 
dramatice. Sint fundamen
tați pe dialectica unor a- 
semenea conflicte majore. 
Nu sint ilustrarea unor 
teze abstracte, ci tocmai 
sinteza creatoare a între
bărilor epocii. Iar epoca 
noastră este caracterizată 
poate prin obligația impu
să tuturor; de a opta. Or, 
opțiunea nu există în a- 
farâ de conflict, iar conflic
tul adevărat este cel in
terior, lupta omului cu 
sine însuși, pe. marele flu
viu al confruntărilor is
torice. Consecința acestui 
conflict este complexitatea, 
infinita nuanțare a stări
lor. Nu vreau să citez 
nume de eroi, însă mi se 
pare că nuanța și com
plexitatea, caracterul de
cisiv, ferm al alegerilor ii 
caracterizează pe toți, ca 
și marele elan construc
tiv, atît de ilustrat de ro
manele lui G. Călinescu — 
creatorul unui tip de tita- 
nism specific modului cum 
răspundem acum la între
barea de totdeauna : cum 
pot să. mă realizez, cum 
pot face ceva din viața 
mea ? Uneori s-a răspuns : 
contemplă, alteori crede, 
acum însă cred că veșni
cia se poate realiza prin 
intensitatea nu a trăirii, 
ci a faptei. Este condiția 
Creației, a permanenței 
personajelor sale într-o 
orînduire constructivă, cum 
este orînduirea noastră so
cialistă.

Nu vom putea da măr
turie despre timpul nostru 
fără a vorbi despre cei 
mai dăruiți fii ai patriei, 
despre comuniști, despre 
partidul care conduce țara. 
De aceea, scriitorul este 
dator să se situeze in mie
zul evenimentelor, să nă
zuiască la surprinderea ti
purilor esențiale, vii. Mun
citorii, comuniștii, noile 
clase ca structură și men
talitate sînt ceea ce ca
racterizează timpul nostru. 
Către ele se cere îndrep
tată firesc atenția creato
rului. Altfel, s-ar condam
na la neesențial. Medita
ția, observația, întrebarea 
activă și preocuparea pen
tru a surprinde aceste ti
puri constituie o condiție 
vitală pentru literatura a- 
devărată.

O literatură majoră tre
buie să aspire la eroii com
plecși care-și fundamentează 
permanența valorilor pe o 
scenă mereu schimbătoare, 
care sint puși în situația ca 
mereu să aleagă. în luptă 
cu ei înșiși,, in lupta dintre 
comoditate și realizare. Nu
mai o asemenea litera
tură va indica tuturor, 
acum și mai tîrziu, com
plexitatea unei trăiri cu 
adevărat, dar și demnita
tea ei.

țele exterioare ce influen
țează și dezvoltă mai ar
monios personalitatea scri
itorului. Nu se poate ima
gina o personalitate crea
toare care, făcind abstrac
ție de orice altă influență, 
și-ar căuta un imbold doar 
in simpla sa existență pen
tru a da viată vreunei 
creații artistice. Crea
torul ideal nu e, pentru noi, 
scriitorul inconștient, sau 
care se lasă cu tot dina
dinsul în voia contradicți
ilor Oricită importanță 
trebuie să acordăm imbol
durilor creatoare înnăscute, 

le acceptăm totuși numai 
ca pe niște condiții ele
mentare ce conferă viabili
tatea talentului artistic. 
Creatorul care se bazează 
exclusiv pe simțurile in
stinctive ne surprinde prin 
prospețime, prin cruditatea 
sinceră — dar în spatele 
acestor calități îl pîndește 
permanent pericolul de a 
greși, de a merge pe căi 
greșite, ceea ,ce face îndo
ielnică nu numai opera ar
tistului, ci și judecata de 
valoare ce determină rezul
tatul final.

Chiar dacă recunoaștem 
dăruirea, forța, valoarea 
artistică ce creează instinc
tiv, ne interesează, în pri
mul rînd, acel talent care, 
păstrînd întreaga prospe
țime izvorîtă din aptitudi
nile naturale, e in stare să 
opteze pentru recunoaște
rea conștiinței colective a 
timpului său. Așadar, dacă 
trebuie să aleagă — și în 
anumite momente alegerea 
nu se poate evita in nici 
un chip ! — atunci am a- 
corda întîietate acelui ar
tist care, folosind nealterat 
aptitudinile native, înțe
lege totodată și intuiește 
comandamentele hotărîtoa- 
re ale istoriei timpului său, 
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și în acord cu aceasta își 
modelează propriile capaci
tăți creatoare, in așa fel ca 
ele să fie în concordanță 
cu aceste comandamente. 
Avem, deci, nevoie.- de ar
tiști conștienți și conștienți 
de ei înșiși, in ale căror 
capacități creatoare și de 
îndrumare ne putem încre
de tocmai pentru că,, ținînd 
seama mai ales de sensibi
litatea noastră artistică, ei 
simt ori cunosc mai exact, 
necesitatea faptelor noastre 
demne de urmat și izbu
tesc să exprime forța aces
tor comandamente.

Evident, un astfel de scri
itor nu se opune — con
știent sau inconștient — as
pirațiilor progresiste ale 
timpului său. Dimpotrivă, 
el se străduiește, tocmai 
prin recunoașterea coman
damentelor istoriei, să dea 
o orientare aspirațiilor. pro
prii, care-1 asaltează nestă
vilit, pentru ca acestea să 
fie în armonie cu orienta
rea forțelor sociale și eco-. 
nomice care acționează in 
jurul său. Ca urmare, în 
munca sa de creație se 
străduiește să dea viață, 
în condițiile existenței sale, 
și să pună în relații de con
cordanță sau de opoziție 
imul față de altul eroi 
care oglindesc acțiunea a- 
cestor fapte, nu numai prin 
puterea expresiei artistice, 
ci și a convingerii.

Acest artist cu un punct 
de vedere ideologic con
știent nu disprețuiește nici 
o clipă darurile creatoare 
înnăscute — ba uneori ur
mărește cu invidie acțiunea 
cu efect sigur a acestora, 
fie ea și inconștientă — 
și totuși nu poate scăpa de 
acel sentiment de angajare 
care-1 stimulează la'culti
varea și lărgirea propri
ilor valențe. Acest senti
ment de angajare îl face 
să recunoască, înainte de 
toate, că în procesul de 
creație e bine să abordeze 
marile probleme ale timpu
lui său, să abordeze reali
tățile existente.

Firește, in această stră
danie a sa. el urmărește să 
creeze eroi imaginari sau 
exprimînd eul său poetic, 
care pot da valabilitate, în 
toată complexitatea, între
gului tablou al lumii con
temporane. Astăzi însă nu 
se mai pune în discuție 
faptul că nu e cîtuși . de 
puțin o sarcină ușoară să 
oglindești aspectele sociale 
și individuale , caracteris
tice uriașelor transformări 
sociale care au zguduit în
treaga lume contempo-ană. 
Multă vreme am crezut că 
și în domeniul artelor 

voința și intenția sînt sufi
ciente pentru a înfăptui 
creațiile noi care să oglin
dească o lume nouă. Din 
aceste închipuiri copilărești, 
pe care azi, cu mintea 
noastră mai înțeleaptă, le 
găsim oarecum explicabile, 
deși inacceptabile, s-au 
născut cărțile schematice, 
eroii schematici. însă expe
riența rece a istoriei a de
monstrai grabnic calitatea 
indubitabilă a legilor spe
cifice artelor și ne-a învă
țat, sau cel puțin ne-a făcut 
âtenți, că dacă vrem să zu
grăvim viața nouă intr-un 
chip nou, trebuie să cău
tăm cu prețul unui efort 
fără margini, indirjit, și 
mijloacele care conduc la 
asta.

Azi, aproape că nu mai e 
cazul să repetăm că uni
versul etic și artistic al 
omului ce construiește so
cietatea socialistă și înain
tează spre comunism e 
mult mai complex ca al o- 
mului constructor al socie
tăților altor vremuri — d'n 
moment ce căile ce duc la 
viitorul previzibil, dar to
tuși in esență necunoscut, 
trebuie căutate în condiții 
fundamental și esențial di
ferite. Nu numai revoluția 

socială, ci și cea tehnico- 
științifică a provocat și 
provoacă, de la o zi la alta, 
transformări' hotărîtoare in 
modalitățile noastre de 
gîndire și de acțiune. Ex
primarea artistică a acestor 
modalități impune creato
rului sarcini necunoscute 
pină acum — dacă vrea să 
creeze ceva nou și uman 
în poezie, roman, teatru.

Acel deziderat pe care 
secretarul general al parti
dului l-a exprimat în cu
vântarea sa din iulie cu o 
limpezime exemplară și 
care la ultima plenară, din 
noiembrie, a Comitetului 
Central a fost subliniat și 
mai hotărît impune sarcini 
deosebite pentru creator, 
tocmai pentru că exprima
rea artistică solicită desco
perirea unor modalități 
pină acum necunoscute ori 
nici măcar bănuite. Omul 
de azi — fie că vrea să se 
exprime pe sine însuși, fie 
că ar dori să deseneze 
chipul individualităților 
complexe născute din în
trepătrunderea relațiilor 
sociale — nu se poate mul
țumi nici pe departe cu 
mijloacele și modalitățile pe 
care i le-au oferit experi
ențele noastre anterioare. 
Descrierea artistică a o- 
mului de azi, fidelă reali
tății, ne solicită eforturi 
spirituale mult mai 'mari 
decit am putea bănui la 
prima vedere.

Complexitatea relațiilor 
sociale e, în actualul mo
ment istoric, ’ substanțial 
superioară altor epoci. Toc
mai din acest motiv e ne
voie de tot efortul de sim
țire. și înțelegere artistică 
și literară, pentru a putea 
descoperi mai repede, mă
car cu o frîntură de clipă mai 
devreme, coordonatele de 
bază ale legilor evoluției 
sociale, pe care le va con
semna mai tîrziu. sistema
tic. știința'. Legătura indi
vidului cu societatea — fie 
în totalitatea ei, fie numai 
cu anumite grupuri mai 
restrinse — e mult mai 
complexă decit ceea ce 
s-ar putea cuprinde in ta
blouri și expresii artistice 
văduvite de studierea atentă 
și nemijlocită a vieții. Iată 
de ce e mal grea sarcina 
noastră — și uneori se poa
te împotmoli in experi
mente nereușite, ba chiar 
in eșecuri. Iată de ce nu 
putem abdica nici un mo
ment de la datoria noastră, 
nu putem să nu ne stră
duim a căuta forțele inter
ne. cu un rol activ, ce îm
ping înainte societatea con- 
temnn ană. și să încercăm 
să le înfățișăm in evoluția 

și consecințele lor. Vom 
descoperi, desigur, repede 
acele ciocniri și contradic
ții caracteristice care nu 
pot lipsi niciclnd din dez
voltarea societății și a că
ror înfățișare constituie una 
dintre cele mai importante 
sarcini ale scriitorului. 
Descoperirea și exprimarea 
acestora este cu atît mai 
importantă cu cît din a- 
ceste ciocniri ies in eviden
ță personajele pe care le 
căutăm, oamenii angajați 
definitiv pe drumul afir
mării ideilor socialiste, 
promotorii unor concepții 
înaintate, comuniste, ies în 
evidență acele sclipiri care 
aruncă lumină asupra coor
donatelor înnoitoare ale 
societății și totodată dez
văluie și frămîntările su
fletești care se desfășoară 
inevitabil în universul 
lăuntric al scriitorului și 
care — aproape în chip 
pilduitor — duc la o evo
luție etică și spirituală, de
tectabilă în fiecare pagină 
de carte. în asemenea co
ordonate aș înscrie eu e- 
fortul creatorului de a 
desprinde din epoca în care 
este deplin implicat chipul, 
profilul moral-spiritual al 
oamenilor, aflați într-un

proces continuu de deve
nire. de innobilare și. u- 
manizare. Realitatea noas
tră socialistă, ilustrată 
prin mărețe realizări, poate

Literatura orei de față 6e 
caracterizează printr-o in
terpretare a actualității 
surprinsă în esențele ei 
istorice, sociale și morale.. 
De la o factologic înșelă
toare — cu ce dreptate a 
exclamat Balzac : „stupid 
ca un fapt" — s-a trecut 
la un sondaj intensiv în 
zone neexplorate și cu re
zultate ce nu pot fi igno
rate în toate domeniile ar
tei noastre literare : poe
zie, proză, dramaturgie sau 
critică.

îmbogățirea conținutului 
a dus la o evidentă diver
sificare a modalităților de 
expresie.

Ceea ce a constituit pină 
nu de mult un deziderat — 
dobîndirea unui stil perso
nal — a fost depășit prin 
profilarea unor personali
tăți literare, avînd toate un 
merit major : acela de a fi. 
Pentru că o literatură 
se impune prin personali
tățile de frunte care o de
termină în efigia ei pere
nă. Emrnescu. Creangă, Ca- 
ragiale, Sadoveanu sau Ar- 
ghezi sînt tot atîtea piscuri 
care nu numai că nu infir
mă peisajul înconjurător, 
dar îi stabilesc, la nivel de 
măreție și eternitate, coor
donatele. Personalitatea li
terară, ca și cea istorică, se 
dezvoltă și crește ca arbo
rele din seva pădurii, dind 
in același timp colectivității 
legitimitatea ancorării în 
universalitate, resortul ma
gic al permanenței sale în 
timp.

Iar personalitatea. — cele 
ce urmează sună numai a- 
parent a tautologie — se 
caracterizează prin ceea ce 
are identic cu unitatea, dar 
și prin ceea' ce aduce dife
rit și unic, originalitatea 
în domeniul creației fiind 
dată de contradicția dintre 
comun și excepțional, ajun
să la sinteză. Opera unei 
reale personalități artisti
ce vehiculează. încorpora
te, cele mai nobile și mai 
valoroase semne ale tradi
ției, retopite la temperatu
ra prezentului sub im
pulsul unor energii viitoa
re, presimțite.

în acest spirit, discuția tra
ditionalism-modernism in
tră in zona scolasticii de
zolante. Nu confruntarea 

considera, pe bună dreptate, 
ca realizare supremă a sa 
pe aceea a formării unui om 
nou, a constructorului unei 
noi societăți, afirmat în e- 
fortul creator din fabrici și 
de pe ogoare, în nobila ac
tivitate, spirituală a intelec
tualității noastre. Aici, în 
mijlocul vieții, al colective
lor de oameni ai muncii 
trebuie să-i aflăm pe eroii 
cărților noastre ! Și între ei, 
in mod firesc, în mod ne
cesar, întîii merită să fie 
comuniștii. Nu cred că 
poate fi un titlu de mai 
mare mîndrie pentru crea
tor decit acela de a fi con
ferit identitate artistică 
durabilă chipului omului 
înaintat, comunistului. De-a 
lungul celor peste cinci de
cenii de cînd există parti
dul nostru au fost nenumă
rate momentele cind comu
niștii s-au ilustrat drept 
cele mai înaintate conștiin
țe ale poporului. Comunis
tul, cel ce și-a legat defi
nitiv numele de cauza po
porului, avem datoria să-l 
aducem în primul rînd în 
cărțile noastre. Ad'că, pe 
omul reprezentativ al tim
pului nostru socialist. în a- 
semenea coordonate se cer, 
cred, gindite personajele 

timpului nostru și puse în 
lumină puternică cele ce 
poartă cu adevărat semni
ficațiile majore ale epocii 
noastre soc'aliste.

\ . • ' 
pe tereziile unei analize 
farmaceutice a elementelor 
tradiționaliste cu cele, mo
derne poate prefigura sen
sul dezvoltării unei litera
turi, ci numai scrutarea 
responsabilă a liniilor de 
forță pe care le prezintă 
o cultură, întrebarea-cheie 
rămînînd una singură : in 
ce măsură artiștii epocii 
dau sau nu răspuns la pro
blemele majore ale timpu
lui lor.

Sîntem angajați într-un 
dialog patetic cu problema
tica vremii noastre și nici 
o altă ispititoare și înșelă
toare tematică, oricît de 
seducătoare, nu i se poate 
substitui.

De aceea, dacă se poate 
formula o cerință, aceasta 
nu vine decit dintr-o legi
timă năzuință : aceea de a 
se da actualității noastre 
socialiste, pasionantă în 
aspecte, inepuizabilă în 
conținutul ..ei debordant de 
viață, o interpretare la ni
velul generalizărilor filozo
fice cele mai înalte.

Un asemenea efort ex
clude, de plano, exercițiile 
epigonice, adoptarea snobă 
a unor mode literare, sor
tite pieirii, tocmai din pri
cina caracterului lor trecă
tor, redigerarea întîrziată 
a unor vetuste experiențe, 
tot ce ține de arsenalul fri
volității literare.

Există o singură îndrăz
neală creatoare reală : a- 
ceea de a fi tu însuți, de a 
fi, deci, in acord cu epoca 
ta, cu spiritul ei.

Literatura, ca formă de 
expresie nemijlocită a re
alului, se realizează prin 
tot ceea ce acest real re- 
prez'ntă mai complex, mai 
personal, mai profund, mai 
plin de inepuizabile sur
prize : prin om, prin omul 
real, devenit în literatură 
personaj. Transferul de ca
litate de la om la personaj 

, nu echivalează cu o dena
turare. cu o trădare, dim
potrivă. se traduce prin- 
tr-un efort de esențializare 
a tot ce e ma! reprezenta
tiv in ființa umană, eloc- 
ventă pentru profilul unei 
enoci și pentru explicarea 
ei.

Ilustra literr.t” antică 
nu este decît o <-x ihcare 
a OMULUI, chiar dacă tra

vestit în zeu, lumea OLIM- 
PULUI mitologic mistuit 
de iubiri, patimi, răzbu
nări și moarte nefiind de
cît o" prospecție a sufletu
lui omenesc mutat, provi
zoriu, intr-un teritoriu în 
care pasiunile puteau fi în
țelese mai adine. De la mi
tologia antică pină la mi
tologia contemporană în 
care încercăm să desc'frăm 
un OM al VIITORULUI, e- 
forturile scriitorului se 
mișcă pe aceleași linii : de 
înțelegere și explicare a 
OMULUI în tot ce această 
ființă mirifică are mai se
cret, mai tulburător și, 
uneori, mai misterios, mai 
necunoscut lui însuși.

O literatură fără perso
naje, fără eroi, fără oa— 
meni echivalează cu efor
tul zadarnic și încăpățînat 
de a concepe cifra șapte ca 
o cifră cu soț. degringolînd, 
ca efort de gîndire. într-o 
zonă a nimicului. Or, nimi
cul. căutat de unii cu dis
perare, n-a constituit nici
odată o categorie spirituală 
sau morală, mintea ome
nească refuzîndu-1. Dimpo
trivă, gindirea umană s-a 
caracterizat, de la începu
turile ei. fie și naive, fie și 
rudimentare, prin efortul de 

a înțelege TOTUL. Iar a- 
cest TOT rămine OMUL, 
oricîți denigratori ar avea, 
oricit ar încerca unii exe- 
geți ai disperării să-l înfă
țișeze ca pe o „abatere de 
la ordinea naturii".

Dovada că „omul rămîne 
măsura tuturor lucrurilor" 
este că fără Oedip ne-ar fi 
greu să înțelegem spiritul 
Eladei. fără Hamlet — Re
nașterea, fără fauna balza
ciană a „Comediei umane" 
— nu numai Franța epocii 
respective, dar întregul u- 
nivers al capitalismului 
preimperialist.

Orice operă literară e un 
testimon'u, o mărturisire și, 
declar, mi-ar fi cu nepu
tință să-mi imaginez Româ
nia de pînă la 23 August 
fără „Ion".

Derivă de aici-o obligație 
scriitoricească, de egală în
cărcătură politică și art's- 
tică : descifrarea OMULUI 
in tot ce are mai definito
riu pentru efigia unui timp. 
Și cum toate vremurile au 
avut OAMENI și NEOA
MENI. rezultă că literatura 
poartă cu sine obligația de 
a-i înfățișa lumii neidea
lizați — fiindcă atunci de
vin ' neconvingători — ci 
explicați in tot ce prezintă 
ei mai înălțător, sau. dim
potrivă, mai degradant și 
mai ofensator pentru condi
ția umană. Hamlet rămine, 
fără îndoială, un prototip 
ideal de ființă superioară, 
mistuită de patima cunoaș
terii și a spiritului de justi
ție, dar fără lago, întregul 
univers Shakespearean ar fi 
sărăcit, dec' incomplet) jn 
consecință, neadevărat.

Derivă din constatare o 
gravă răspundere ce apasă 
pe umerii scriitorului con
temporan, atît de plastic și 
de elocvent formulată de 
secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in expunerea sa 
din fața plenarei Comitetu
lui Central din zilele de 
3—5 noiembrie : „Redați în 
artă mărețele transformări 
socialiste ale țării, munca 
clocotitoare a milioanelor 
de oameni ; veți găsi și 
contradicții, și conflicte re
ale, nu închipuite, și fapte 
mărețe, emo'io >ante, dem
ne de numele de om ! Re
dați și frumosul, și îuȘiî.-oa 
in înțelesul lor măreț ! Fo
losiți arma umorului, sati
rizați defectele care se ma
nifestă în societate și Ia 
oameni".

în chemările secretarului 
general e cuprins un întreg 
program estetic, de o vastă 
amplitudine. Fiindcă a tinut 
să sublimeze că datoria 
artei e să prezinte conflicte 

reale și nu închipuite, a- 
dică reflectînd adevărul 
vieții și nu pastișa ei vo
luntaristă. „Folosiți arma 
umorului"..., a spus secre
tarul general al partidului, 
și „satirizați defectele care 
se manifestă în societate și 

la oameni", fiindcă fără o cri
tică aspră, necruțătoare, pli
nă de minie a tot ce este 
rău și Înapoiat în lume lite
ratura nu-și îndeplinește 
sarcina de a fi o oglindă în 
care O?/IUL, contemplîn- 
du-se, să se bucure de tot 

. ce îl înnobilează, dar să se 
și inspă'mînte în fața gri
maselor sale care îl mai 
trag înapoi spre trecutul său 
de umilințe și de ofense. 
Personajele înaintate ne

Dezbaterilor recentei 
plenare a Comitetului Cen
tral, expunerii documen
tate a secretarului general 
al Partidului Comunist 
Român, generosului apel 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a adresat a- 
nume scriitorilor le vom 
răspunde într-un singur 
fel : prin cărți 1 ; prin 
cărți cinstite. Cinstite față 
de propria noastră profe
siune, scrise cu toată grija 
și cu tot talentul de care 
dispunem fiindcă, în ac
tuala fază de construire a 
socialismului, bunăvoința 
cirpacilor mai rău ne stri
că și bunele intenții ne
pricepute mai mult rău ne 
fac. E necesar ca toți mun
citorii să facă treabă te
meinică. de nădejde și 
scriitorul e și el un pro
ducător de bunuri spirir 
tuale, adică tot un muncl- 

.r tor. O carte cinstită fața de 
poporul căruia-i aparți
nem, căruia-i datorăm to
tul. o carte adevărată des
pre viața, strădaniile și 
aspirațiile sale reale, o 
carte cinstită față de cei 
cinstiți și dură față de cei 
necinstiți. O carte cinstită 
față de înaltele .Jdei ' ce 
s-au remarcat de lav-tri
buna plenarei, idei ce sint 
ale noastre, idei ce ne 
dau forța să scriem, idei 
ce dau un sens existenței 
noastre : ideile socialismu
lui și ale comunismului. 
Acești oameni care con
struiesc cu nădejde o so
cietate nouă sînt singurii 
eroi posibili fiindcă ei sînt 
contemporanii noștri și 
dacă dorim să captărn a- 
tenția. trebuie să le vor
bim despre ei. și dacă do
rim ca ei să învețe ceva 
de la noi, trebuie, mai în- 
tîi, să invățăm noi toarte 
mult și foarte multe de la 
ei.

Romanul e un gen liber. 
Se poate povesti o intim- 
plare, se pot povesti rinai 
multe, ne putem ocupa pe 
larg de cîțiva eroi sau sin
tetic de mulți. putem face
— sau să nu facem ■— 
descrieri, dialoguri, consi
derații eseistice, să ținem 
firul cronologic sau să 
nu-1 ținem : nu acestea 
sint determinante 1 Impor
tant este despre cine vor
bim, despre cine scriem și 
cui ne adresăm și ca să-i 
spunem ce 1 Unii dintre 
colegi au scris — și cum 
să nu fiu de acord cu ei !
— despre datoria noastră 
de a ‘ elogia omenia, cin
stea, munca, eroismul, sim- 
țămîntul patriotic și să a- 
tacăm cu toate miiloacele 
artei cruzimea, hoția, le
nea. lașitatea. incompe
tența, demagogia. încă o 
dată : cum să nu fiu de 
acord. Numai că. pentru 
mine — fiindcă glodurile 
mele le transcriu aici — 
cadrul acesta e prea gene
ral. oameni și neoameni 
au existat totdeauna și nu 
cunosc vreo etică mai a- 
cătării care să fi negat 
virtuțile și să fi slăvit vi
ciile. cel puțin pe față, 
dacă pe dos, nu. Si atunci, 
care-i deosebirea', vreau să 
zic ce e nou. specific, în 
societatea noastră socialis
tă, pe mine tocmai asta 
mă interesează. De la Băl- 
cescu la Rebreanu și Sa-' 
doveanu nu cunosc un 
mare scriitor-român care 
să nu elogieze virtuțile 
poporului creator de va
lori și să nu ironizeze mi- 
nios viciile claselor para
zitare. Dar. de trei decenii 
au început să se intimple 
in țara noastră evenimen
te fără precedent, s-a dă
râmat o societate și se 
creează alta, s-au creat 
noi relații. s-a creat o 
nouă mentalitate — cine, 
poate să nege acest ade
văr ? ! Or, tocmai acest 
adevăr este al nostru, el 
nu a mai avut loc înainte 
și nu se va mai repeta în
tocmai peste încă o gene
rație. și tocmai despre a- 
cest adevăr, despre ae-ști 
oameni, despre acest timp

arată cum sintem sau cum 
năzuim să fim, personajele 
degradate ne previn, pro
filactic, cum să nu ajun
gem. Și sintem mîndri să 
recunoaștem că trăim o vre
me in care marea majori
tate a OAMENILOR, depă- 
șindu-se', dau exemple de 
felul cum trebuie să arate 
OMUL, acea ființă supe
rioară; comunistul.

Cu alte cuvinte, să re
dăm prin personajele noas
tre adevărul vieții în tot 
ce acest adevăr aduce mai 
mobilizator pentru speran
țele omului, pentru demni
tatea lui, pentru realizarea 
idealurilor lui superioare — 
in cazul nostru, a idealuri
lor socialiste.

anume trebuie să depunem 
mărturie noi, cei ce am 
trăit acest timp, cu cît ta
lent avem, cu cîtă forță 
creatoare avem.

Treaba noastră nu e să 
rescriem romanele lui Re
breanu sau ale lui Camus: 
le-au scris ei, n-ar mai fi 
nevoie și de noi. Cei foar
te tineri și cei ce vor veni 
după ei vor avea — rea
litatea este, inepuizabilă 1
— evenimentele, necazu
rile, bucuriile lor. ale vre
mii lor, și vor scrie des
pre ele : firesc, nu ? Dar 
vremea asta, a noastră, 
acest timp al marilor pre
faceri, acești oameni care, 
buni, răi, au creat o lume 
nouă, această vreme fără 
seamăn — cine să o scrie, 
dacă nu noi ? Vor veni 
poate scriitori mai înzes
trați' care, pe bază de do
cumente, vor „reface" li-

...'..te.rar epova.-... noastră : dar 
lor le va lipsi ceva înf 
semnat : participarea, tră
irea. Știu, n-am rezolvat 
toate problemele — și încă 
întreb care generație le va1 
rezolva pe toate... Priviți-! 
pe acești oameni : nu toți 
seamănă a eroi și mulți 
poate s-ar mira dacă 
le-am spune că sînt eroi, 
eroi de roman, eroi ai is
toriei. Și poate tocmai aici, 
în asta stă eroismul lor : 
că- fiind oameni oareearj 
au fost puși de istorie să 
înfrunte greutăți ce pă
reau supraomenești ; iar ei, 
neavînd nimic de supra
oameni. ei bine, le-au în
fruntat și le-au biruit. Ei 
păreau oameni foarte o- 
bișnuiți, dar ceea ce au fă
cut ei nu era deloc, dar 
deloc ceva obișnuit : ei au 
mutat lumea din loc.

De la un timp, istoria nu 
mai e in mod formal spec- 

. taculoasă ; dar ceea ce se 
petrece în adîncuri, în ma
rile mase, la nivelul în
tregii națiuni este consi
derabil. Ceea ce apare in
sului mediocru este mica 
eroare, micul ridicol. Spi
ritul banal vede peste tot 
banalitatea. Dar eroismul, 
chiar dacă nu mai este 
întotdeauna spectaculos, a- 
pare privirii sintetice de 
proporții enorme și de 
perspective greu de bă
nuit. Realitatea este că 
viitorul este aici, printre 
noi. și nu nc rămîne decit 
să-l descifrăm. Fără în
doială că optimismul isto
ric nu coincide totdeauna 
și neapărat cu destinul 
fiecărui ins, dar mă îndo
iesc că vom restitui . ade
vărul epocii dacă vom co
lecționa doar eșecurile și
— mai ales — dacă ne vom 
identifica ranchiunelor 
mustite de toate estropie- 
rile fizice și psihice. Că 
unii dintre cei ce ar fi tre
buit să meargă înainte 
s-au dovedit ne-vrednici, 
s-au înșurubat in erorile 
lor sau au prins mucegai
— se știe ; e un fapt : 
să-l spunem. Dar a miri 
vedea pe ceilalți ce conti
nuă marșul cel lung, pe 
cei — tot mai mulți — ce 
apar din mase și merg 
.înainte, a nu-i vedea pe 
toți aceștia ar fi pur și 
simplu calomnie artistică. 
Nu sîntem poporaniști, nu 
sintem chemați să mergem 
în popor, _ ca niște falși 
profeți, să ne aplecăm 
deasupra nevoilor' Iui, cu 
atitudini de blinda carita
te ; masele nu au nevoie 
de bunăvoința, și simpatia 
„creatorilor". Masele au 
descoperit sentimentul 
demnității', iar creatorul 
este firesc să se cuprindă 
în mase, să învețe să pri
vească. să înțeleagă și să 
scrie Ce vede și ce înțe
lege, să selecteze ce este 
esențial, specific vremii 
noastre și să redea po
porului, „curat și luminat", 
ceea ce a învățat de la 
dînsul. Să-i ajutăm pe oa
menii simpli și obișnuiți 
să regăsească in cărțile 
noastre propria lor măre
ție : mă-eția celor ce tac 
i.storia. Să se regăsească 
pe ei înșiși ca personaje, 
ca eroi.
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...Dcspuîați pină la brlu, sub arșița unui soare torid, înfruntând jungla 

eu topoare, timăcoape și cu site arhaice, căutătorii de diamante din Sierra 
Leone scormonesc cu_ înfrigurare pămintul. De aci și pină Ia Capul Bunei 
Speranțe, goana după diamante se desfășoară intr-un ritm galopant. Cîți 
din cei ce formează „distinsa clientelă" a magazinelor de bijuterii din 
marile^ metropole occidentale se gindesc oare că aceste pietre prețioase 
au apărut nu numai după îndelungate chinuri geologice, dar și după o 
muncă umană încordată, istovitoare ? Cîți cunosc tristul adevăr că băș
tinașii din Sierra Leone nu primesc pentru truda lor decit o îmbrăcămin
te sumară, un acoperiș de paie și un blid de orez pe zi ? In schimb, cea 
mai mare parte a veniturilor obținute din exploatarea acestor „lacrimi ale 
pămîntului" intră în seifurile unor trusturi britanice și sud-africane 
concesionare. Iar „țara diamantelor și a pietrelor prețioase" —■’cum i se 
mai spune Sierrei Leone — se numără, in realitate, printre cele mai 
subdezvoltate țări ale Africii.

...în porturile Americii Centrale, macaralele funcționează zi și noap
te, încărcind vasele cu mii de lăzi în care au fost ambalate legături aurii 
de banane. Dar partea principală a venitului obținut din recoltarea și co
merțul cu acest produs nu revine țărilor respective și cu atît mai pu
țin sutelor de mii de muncitori prin truda cărora este realizat. El este 
însușit de faimosul „mons'tru verde" — compania nord-americană „Uni
ted Fruit", care și-a întins tentaculele în toate „republicile bananiere" 
din această zonă — Honduras, Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa 
Rica — și controlează 60 la sută din recolta și comercializarea bananelor. 
Rezultatul ? Iată-1 în cifre care ne pot apărea la prima impresie incre
dibile : în Guatemala, de pildă, 70 la sută din populație este subnutrită 
și măcinată de boli, din 1 000 de copii, peste 300 mor inainte de a împlini 
un an, iar 90 la sută din populație este analfabetă.

...Secvențe ca acelea de mai sus, 
care ar putea fi multiplicate consi
derabil, aduc în atenție una din cele 
mai grave probleme care preocupă în 
prezent umanitatea — starea de sub
dezvoltare a zeci de țări, problemă 
ds rezolvarea căreia depind intr-o 
largă măsură progresul general și 
chiar asigurarea păcii pe planete 
noastră. Multiplele fațete ale acestui 
fenomen au format recent obiectul 
unor ample dezbateri în cadrul ce
lei de-a doua Conferințe ministeriale 
a „grupului celor 77“ de la Lima, care 
a reunit, intre 25 octombrie și 7 no
iembrie 1971, reprezentanți din. 95 de 
țări in curs de dezvoltare din Ame
rica Latină, Africa și Asia, membr® 
ale O.N.U.

Reuniunea din capitala peruană — 
ale cărei lucrări au fost urmărite de 
circa 300 de ziariști și corespondenți 
de presă din diferite țări ale. lumii, 
printre care și din România — fă- 
cind bilanțul eforturilor și realizări
lor înregistrate pe frontul luptei îm
potriva subdezvoltării, a schițat Un 
program de acțiune viitoare a țărilor 
subdezvoltate și a propus o platfor
mă comună a statelor respective 
pentru dezbaterile celei de-a treia 
sesiuni a Conferinței Națiunilor U- 
nite pentru comerț și dezvoltare, ce 
se va desfășura în aprilie 1972, la 
Santiago de Chile.

Bogatul material de idei șl statis
tic analizat la conferința din Lima, 
convorbirile avute cu un șir de par
ticipanți ne oferă posibilitatea de a 
invita pe cititorii ,,Scânteii" la un 
moment de reflecții asupra proble
maticii subdezvoltării.

Șomerii planetei

Evantaiul realităților conferă epo
cii pe care o trăim atributele de se
col al vitezei, al ciberneticii, al zbo
rurilor interplanetare ș.a.m.d. Revo
luția tehnico-științifică contemporană 
a determinat o accelerare a dezvol
tării economice a unor țări, fără pre
cedent in întreaga istorie a umani
tății., Ritmurile ..dezvoltării au gținș . 
un asemenea nivel, Incit, potrivit 
calculelor unor specialiști, societatea ■ 
umană realizează în ansamblu' O pro- .J 
ducție materială de 32 ori mai mare 7 
decit în urmă cu 7 decenii.' în zilele 
noastre, omul se înalță pină la pulbe
rea de argint a stelelor, iar cu ajuto
rul microscoapelor electronice, el 
poate coborî în templul sacru al ce
lor mai intime taine ale materiei. Ci
bernetica, investigațiile cosmice, ex
periențele în domeniul folosirii paș
nice a energiei atomului — deveni
te familiale,. deschid omenirii nenu
mărate ferestre spre viitor. Și, to
tuși, dincolo de aceste vitrine strălu
citoare ale Terrei se întinde, para
doxală și ilogică, umbra imensului 
zid ridicat de asuprire și exploatare, 
de sărăcie și foamete, incultură și 
boli, care separă circa două treimi 
din omenire de cuceririle civilizației 
contemporane.

în secolul dezvoltării, al ritmuri
lor accelerate, o vastă centură a sub
dezvoltării încinge planeta noastră : 
este în general o zonă largă la nord 
și sud de Ecuator, a cărei linie tra
versează mijlocul „continentelor să-; 
race" — Asia, Africaj America La
tină. Aici, în imperiul așa-zisei „lumi 
a treia1* domnește din plin subdezvol
tarea, cu întregul ei cortegiu de ne
voi și suferințe : economii naționale 
trunchiate, caracterizate prin niono- 
producție sau monocultură, industrie 
cvasiinexistentă, analfabetism, folosi
rea incompletă a forței de muncă, 
dezechilibru cronic al schimburilor cu 
exteriorul și, ca un corolar al aces
tora — dimensiunile extrem de re
duse ale nivelului de trai, care se 
traduc prin proliferarea maladiilor, 
subnutriție cronică și chiar moartea 
prin inaniție a milioane de oameni.

Subdezvoltarea, departe de a fi o 
„perioadă de trecere normală" în is
toria acestor .țări, cum încearcă' să 
convingă unii pseudosavanți din Oc
cident, este — fapt îndeobște cunos
cut — o stare moștenită de pe urma 
îndelungatei dominații coloniale, un 
produs al exploatării, jefuirii și asu
pririi neîngrădite a popoarelor res
pective de către statele imperialiste, 
al practicilor neocolonialismului sub 
cele mai diverse forme ale sale. Iată 
sursa uriașei prăpăstii denumite în li
teratura de specialitate „decalaj".— 
care desparte „lumea a treia" de 
grupul țărilor avansate, două treimi 
din populația planetei trăind, cum 
s-a exprimat un. participant la con
ferință, „in afara secolului nostru".

Potrivit unor statistici, in timp ce 
pentru un miliard de oameni de pe 
glob produsul național brut pe locui
tor este de 2 300 dolari pe an, pentru 
circa două miliarde de ființe umane 
— de numai 180 dolari pe an. In epo
ca unei tot mai ample mecanizări a 
agriculturii, din 350 milioane de fa
milii de agricultori din Asia, Africa 
șl America Latină,. 250 de milioane 
se află incă în pragul primului mile
niu, folosind drept unică unealtă de 
lucru sapa sau plugul de lemn. în 

același timp, din totalul de J00 mi
lioane de oameni, cit reprezintă 
populația activă din țările „lumii a 
treia", nu mai puțin de 250 milioane, 
adică 31 la sută, sînt șomeri totali 
sau parțiali. Cinci miliarde de cărți 
ies anual în lume de sub teascurile 
tipografiilor, în timp ce aproximativ 
800 de milioane de oameni sînt nefe
riciți prizonieri ai neștiinței de car
te. Statistici publicate recent de 
UNESCO arată că ponderea analfabe- 
ților pe ansamblul populației este de 
73,7 la sută în țările africane, 46,S 
Ia sută în numeroase țări din Asia 
și 23,6 Ia sută in majoritatea țărilor 
Americii Latine. în aceste țări, unul 
dintr-o sută de mii de tineri termină 
o facultate și unul din cîteva mii 
sau zeci de mii poate găsi de lucru 
într-o fabrică.

Prăpastia ce separă statele „lumii 
a treia" de țările capitaliste avansa
te generează paradoxuri și anomalii 
pe care propaganda burgheză preferă 
să le treacă sub tăcere. De pildă, nu 
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arareori în țări capitaliste dezvolta
te, monopolurile stochează munți de 
unt sau distrug efectiv cantități uria
șe de cereale și alte alimente pen
tru a nu-și altera profiturile. In a- 
celași timp, 70 Ia sută din decesele 
înregistrate in țările slab dezvoltate 
sînt cauzate de subnutriție (35 mili
oane din 50 de milioane de decese pe 
an). Aproape în fiecare secundă, un 
om din imensa „centură a mizeriei" 
de pe Terra moare prin inaniție. 
„Foamea este maladia cea mai gra
vă, care decimează cel mai mare nu
măr de oameni în lume" — scrie cu
noscutul sociolog . brazilian Josue de 
Castro, autorul celebrei cărți „Geo
grafia foamei". Foametea cronică și 
bolile ucigătoare fac ca durata me
die a vieții în majoritatea țărilor din 
Asia, Africa, și America Latină să fie 
în prezent aceeași cu cea existentă 
în Europa secolelor XVII și XVIII.

Și oare nu apare ca o absurditate 
strigătoare „la cer" că, în această 
vreme, în lume se irosesc peste 200 
de miliarde dolari pe an în scopuri 
militare, pentru înarmare, pentru în
treținerea focarelor de încordare și 
război, care nu numai că primejdu- 
iesc grav pacea și securitatea po
poarelor, ci dăunează relațiilor eco
nomice internaționale, creează obsta
cole in calea dezvoltării, a mobilizării 
totale a resurselor naționale în fo
losul progresului economic ? Calcule 
precise ale specialiștilor, — stabilite și 
pe baza cunoscutului proiect de re
zoluție inițiat de România la O.N.U., 
intitulat „Consecințele economice și 

sociale ale cursei înarmărilor și e- 
fectele sale profund dăunătoare asu
pra păcii și securității in lume" — 
arată cit de mult ar avea de' cîști- 
gat, pe multiple planuri, cauza dez
voltării dacă toate aceste fonduri ar 
îi orientate in scopuri pașnice. Este 
deosebit de elocvent să amintim, de 
pildă, că cheltuielile militare mon
diale sini egale cu produsul național 
total al țărilor în curs de dezvoltare 
din Africa, Asia de Sud și Orientul 
Apropiat luate la un loc, cu o popu
lație de 1,3 miliarde de oameni ; șl 
sînt de 30 de ori mai mari decît to
talul întregului ajutor economic ofi
cial acordat țărilor slab dezvoltate 
de către țările industrializate ; cu 
numai 2 la sută din aceste cheltuieli 
s-ar putea asigura școlarizarea, în 
condiții optime, pe timp de 4 ani a 
tuturor analfabeților de pe glob, iar 
cu circa o treime s-ar putea acoperi 
totalul cheltuielilor mondiale pentru 
sănătate.

Subdezvoltarea este menținută și 
amplificată de influența exercitată 
asupra afiestor țări de către o serie 
de procese strîns legate de actuala 
structură a relațiilor lor cu statele 
capitaliste avansate, care au ca efect 
spolierea țărilor subdezvoltate și 
menținerea lor în stare de depen
dență, prin politica neooolonialistă, 
de dominație și dictat, de presiuni și 
șantaj economic, prin raporturile in
ternaționale de schimb, in cadrul că
rora „foarfecă prețurilor" este un 
simbol al inechității și o frînă în 
calea progresului statelor în curs de 
dezvoltare, prin diviziunea interna
țională capitalistă a muncii impusă 
acestor țări, prin jocul inflației din 
lumea capitalistă care se răsfrînge 
cu grele efecte negative asupra 
economiilor subdezvoltate, prin ex
ploatarea forței de muncă ș.a.m.d.

„Explozia demografică" din aceste 
țări, în condițiile stagnării economice, 
duce la reproiectarea pe un ecran 
cu dimensiuni mult sporite a tuturor 
problemelor subdezvoltării. Iată de 
ce în literatura recentă de specia
litate se vorbește tot mai frecvent 
despre „dezvoltarea subdezvoltării", 
care se traduce prin agravarea for

melor de manifestare a subdezvoltă
rii, prin adîncirea decalajelor dintre 
cei „săraci" și cei „bogați".

Apel la un marș

ireversibil

Halucinanta panoramă a subdez
voltării, caracterul acut al proble
melor aflate in fața țărilor „lumii a 
treia", de rezolvarea cărora depind 
intr-o măsură însemnată înseși pa
cea și progresul omenirii, impun cu 
stringență găsirea unor căi și mij
loace care ^ă permită popoarelor 
respective sa se smulgă treptat din 
strinsoarea suferințelor în care se 
zbat și să se inscrie pe orbita unei 
dezvoltări economice și sociale multi
laterale.

Se poate spune că nu numai de 
decenii, dar și de secole omenirea 
este angajată într-o „cruciadă împo
triva subdezvoltării". Dar niciodată 
această bătălie nu a fost mai înver
șunată ca în zilele noastre, niciodată 
nu s-a afirmat cu mai multă vi
goare hotărirea popoarelor respective 
de a obține victoria, de a păși pe ca
lea progresului multilateral.

Unii observatori occidentali, obse
dați de teamă față de orice idei pro
gresiste, afirmă adesea că această 
luptă a popoarelor oprimate s-ar 
desfășura ca urmare a unor „lnsti- 

gațil comuniste" și nu ca o rezultan
tă legică a unor stări politice, econo
mice, sociale devenite insuportabile. 
Dar cine mai poate da crezare unor a- 
semenea afirmații? într-o pagină pu
blicată nu demult chiar în revista ma
rii finanțe americane, „FORTUNE", 
alături de portretul lui Karl Marx, se 
aflau scrise cuvintele : „Nu Karl 
Marx este răspunzător de foametea 
din Asia sau de epidemiile din A- 
frica. Nu este vina lui că sud-ameri- 
canul mijlociu ciștigă numai 75 de 
cenți pe zi. Dacă Africa, Asia și Ame
rica Latină vor deveni comuniste, 
nu-I invinuiți pe el".

în. același timp, cu sprijinul state
lor socialiste, al altor state iubitoare 
de pace, au fost inițiate și unele x 
acțiuni pe plan internațional mai 
largi, în problemele subdezvoltării. 
Așa a fost „PRIMUL DECENIU AL 
DEZVOLTĂRII" (1961—1970), pro
clamat în cadrul O.N.U., care a re
prezentat un efort, conceput la scară 
mondială, pentru crearea în țările, în 
curs de dezvoltare a unor condiții 
prielnice înfăptuirii aspirațiilor lor ; 
din păcate, datorită acțiunii cercu
rilor imperialiste, politicii lor de 
frinare az oricărei măsuri propice țe
lului vizat, rezultatele acestui „de
ceniu" au fost departe de ■ a cores
punde așteptărilor. Astfel îneît noul 
program de acțiuni al Adunării Ge
nerale privind „CEL DE-AL DOILEA 
DECENIU AL NAȚIUNILOR UNITE 
PENTRU DEZVOLTARE" (1971— 
1980), elaborat la sfîrșitul anului tre
cut, nu a început în condiții prea fa
vorabile. însă trebuie spus că 
nici un program extern nu poate 
înlooui eforturile proprii pentru 
depășirea subdezvoltării. Iar acea
stă idee a fost cu putere expri
mată de numeroși participanți la 
conferința de la Lima : „Pentru pri
ma dată, reprezentanții popoarelor 
«lumii a treia» se întîlnesc pe pă- 
mîntul Americii Latine, intr-un mo
ment crucial al istoriei continentului 
nostru — declara președintele 
Republicii Peru, Juan Velasco Alva
rado, la deschiderea reuniunii „ce
lor 77". America Latină a început un 
marș ireversibil de transformări pro

funde, căruia nimic nu-i va putea 
sta împotrivă, întrucît răspunde de
zideratelor și idealurilor a milioane 
de oameni. în fapt, acțiunea revolu
ționară a popoarelor noastre își pro
pune ca unul din obiectivele funda
mentale de a lupta împotriva tutu
ror formelor de dominație străină... 
Ceea ce este important, cu adevărat 
hotărîtor e faptul că ne-am angajat 
pe calea eliberării noastre. De noi și 
nu de alții va depinde, în esență, 
destinul nostru in viitor".

„Stăpinul casei —

gospodarul casei!11

...Pe Avenîda Tacna, în centrul Li- 
mei, mii și mii de peruani erau pre- 
zenți în fața clădirii conferinței cu 
sentimentul că sînt martorii unui 
eveniment privind problemele lor vi
tale. în apropiere, două imagini cu 
valoare simbolică in peisajul multi
colorei capitale, etalată de la dantela, 
de talazuri albe ale oceanului și pină 
spre fundalul neguros al Anzilor : pe 
strada Miro Quesada — o clădire 
trufașă, din beton și sticlă, purtînd 
pe frontispiciu firma cu litere aurii 
— „Bank of America", puternică 
pompă-aspiratoare de profituri, 
ale cărei tentacule au împinzit în
tregul continent de la sud de Rio 
Grande ; iar vizavi, o casă de oa
meni simpli, aproape o cocioabă cu 

pereți măcinați, cu o curte interioară 
din care răzbate un aer fetid, cum 
poți întîlni Încă nenumărate in acest 
oraș. O secvență-șoc, concretizind 
plastic un raport fundamental de la 
cauză la efect.

Dezbaterile de la Lima au pus î.n 
lumină încă o dată adevărul că 
progresul dezvoltării este indisolubil 
legat de obținerea independenței nu 
numai politice, dar și economice. 
Prezența monopolurilor străine în 
sectoare cheie ale vieții economice 
frînează considerabil procesul dez
voltării din țările respective.

în acest context, este de înțeles 
puternica rezonanță și semnificație 
pe care- o au astăzi cuvintele intrate 
recent în vocabularul dezvoltării — 
„peruanizare", „chilenizare", „afri- 
canizare" ș.a.m.d. Ele exprimă sen
sul măsurilor și acțiunilor întreprin
se în ultima vreme în tot mai multe 
țări de pe cele trei continente.

în Peru, după cum se știe, una din 
primele măsuri inițiate de guvernul 
Alvarado a fost exproprierea tuturor 
bunurilor aparținînd .societății ame
ricane „International Petroleiim CO”, 
care, pină la venirea Ia putere a 
grupului de militari progresiști, con
trola 79 la sută din extracție și 90 Ia 
sută din prelucrarea petrolului. As
tăzi, pe străzile Limei. întâlnești o 
firmă nouă „PETROPERU". în ciu
da amenințărilor și manevrelor re- 
acțiunii interne și ale monopolurilor 
internaționale, guvernul a luat o se
rie de alte măsuri care au dus la na
ționalizarea și preluarea de către 
stat a controlului și în alte impor
tante -sectoare ale economiei.

în Chile, procesul de transformări 
economice inițiate de guvernul Uni
tății Populare, exprimat în chip a- 
tît de sintetic în cuvintele care azi 
se aud pe buzele tuturor în această 
țară : „el cobre cs chileno" (cuprul 
este chilian) a atins punctul culmi
nant prin votarea legii privind na
ționalizarea minelor de cupru, care 
erau controlate în proporție de 90 la 
sută de trei companii nord-amerj- 
cane — Kennecott, Anaconda și Cer- 
ro Corporation. Ce a însemnat pen
tru poporul chilian dominația stră

Africa latina

ină asupra acestei resurse naționale 
de bază (cuprul asigură 80 la sută 
din veniturile valutare ale țării) re
iese din concluziile economiștilor din 
această țară, care au arătat că, în 
decurs de numai șase, decenii, marile 
monopoluri străine care exploatau 
cuprul chilian au realizat profituri 
insumind 10,8 miliarde dolari — sumă 
depășind toate valorile create in 
Chile de-a lungul a patru secole 1 
Respingînd presiunile exercitate din 
partea trusturilor străine, .președin
tele Allende spunea : „Progresul po
poarelor nu poate fi împiedicat prin 
amenințarea cu forța. Cerem să fim 
respectați, să ni se recunoască drep
tul la autodeterminare și să se apli
ce deplin principiul neintervenției. 
Demnitatea națiunilor nu se măsoa
ră în venitul pe cap de locuitor".

Măsuri similare în direcția apără
rii suveranității asupra bogățiilor 
proprii, a progresului economic au 
fost luate și în alte țări ale Americii 
Latine, ca Bolivia, Venezuela, Pa
nama, Ecuador.

Pași hotărîtori în același sens au 
fost făcuți și în tinerele state afri
cane. Recent, Algeria și celelalte țări 
producătoare de petrol au obținut o 
victorie importantă în lupta cu ma
rile monopoluri, reușind să-și impu
nă revendicările, ca o expresie a 
exercitării suveranității asupra bo
gățiilor naționale. „în cursul anului 
1971, țările lumii a treia, în ansam
blul lor, au trăit momentele bătăliei 
țărilor producătoare de petrol, sol

dată cu o victorie considerabilă, pe 
calea soluționării problemelor dez
voltării — declara ministrul algerian 
de externe, A. Bouteflika, în cadrul 
reuniunii de la Lima. A fost înre
gistrat un progres hotărîtor și s-au 
stabilit raporturi econom'ce noi, fon
date pe echitate. Dincolo de cercul 
restrîns al țărilor producătoare ale 
acestei materii prime, este vorba 
despre o victorie a întregii lumi a 
treia. In cîteva săptămîni, țăr'le pro
ducătoare de petrol au ajuns, într-a- 
devăr, la rezultate care nu au putut 
fi atinse în 25 de ani de conferințe 
internaționale".

Programul înnoirilor „din țara cu
prului și a celebrei cascade „Victoria" 
se desfășoară sub deviza „Zambia a- 
parține zambierilor". Libia, cu 
imensele ei rezerve de petrol, desfă
șoară o puternică ofensivă împotri
va monopolurilor străine. Operațiu
nea de „libianizare", ca și cea de 
„nigerianizare" exprimă același sens 
al unor transformări progresiste.

Tendințe asemănătoare își fac tot 
mai mult loc și în unele țări în curs 
de dezvoltare din Asia — India, Cey
lon etc.

în condițiile afirmării practice în 
numeroase țări în curs de dezvol
tare a dreptului inalienabil, sacru al 
fiecărui popor de a-și făuri singur 
destinele, delegații prezenți la Lima 
au condamnat cu vehemență încer
cările statelor capitaliste dezvoltate, 
ale marilor monopoluri de a recurge 
la represalii și sancțiuni economice, 
ca măsuri de răspuns la transpune
rea în viață a acestor principii în 
aria largă de desfășurare a proce
sului dezvoltării, De altminteri, în 
„DECLARAȚIA DE LA LIMA", do
cument final al conferinței, a fost 
enunțat un principiu nou, de maxi
mă importanță pentru procesul dez
voltării : „Orice țară are dreptul 
suveran de a d spune liber de re
sursele sale naturale, în interesul 
dezvoltării economice și bunăstării 
propriului popor. Orice măsuri șl 
presiuni politice sau economice ex
terne de natură să lezeze exercitarea 
acestui drept reprezintă o violare 
flagrantă a principiilor liberei deter
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minări a popoarelor și neinterven
ției, principii recunoscute de Carta 
Națiunilor Unite".

Ca un leit-motiv al conferinței din 
capitala peruană a fost sublinie
rea pregnantă de către participanți 
— atît de la tribună, cît și în con
vorbiri particulare — a responsabi
lităților ce incumbă în mod prioritar 
înseși țărilor „lumii a treia" în ac
țiunea lor de a depăși cercul vicios 
al subdezvoltării. „In bătălia împo
triva subdezvoltării — ne spunea, 
într-un interviu, ministrul planului 
și cooperării internaționale din Re
publica Africa Centrală, Frangois 
Pewa — cred că trebuie să se știe 
în primul nnd că stăpinul casei este 
cel căruia îi revine să se priceapă 
să pună ordine în gospodărie. Efortul 
propriu înseamnă a conta pe pro
priul potențial uman, pe disponibili
tățile de resurse naționale și, mal 
ales, pe o voință hotărîtă de a atinge 
ob ectivele propuse. Cu' alte cuvinte, 
în primul rînd, numai prin noi înșine 
vom putea reuși".

Pe un plan mai general, dezbate
rile de la Lima au preconizat, de' a- 
semenea, ideea extinderii și adîncirii 
cooperării d-'ntre țările în curs de 
dezvoltare, în vederea mobilizării u- 
nui efort propriu colectiv, la scara 
întregii „lumi a treia", a formării 
unui front unitar al acestor state, a 
înmănuncherii energiilor lor într-o 
acțiune de largă cooperare, care să 
faciliteze progresul fiecăruia dintre 
ele și totodată să contracareze ten
dințele de dominație neocoloniaăistă 
ale cercurilor imperialiste.

Virtuțile unor relații

echitabile

Efort propriu nu înseamnă însă 
autoizolare, ci, dimpotrivă, deschide
rea unor căi mai largi de acces la 
virtuțile colaborării și oooperării in
ternaționale. în această ordine de 
idei, au fost exprimate o serie de 
deziderate majore ale țărilor în curs 
de dezvoltare. De pildă, dat fiind că 
aproape 80 la sută din exporturile 
„lumii a treia" îmbracă forma ma
teriilor prime, la Lima s-a preconi
zat înfăptuirea unor măsuri de sta
bilizare a prețurilor la materiile pri
me, în vederea asigurării unor veni
turi constante ale țărilor exporta
toare. De asemenea, țările în curs 
de dezvoltare au cerut instaurarea 
unui comerț pe baze echitabile, re
ciproc avantajos, condamnînd nivelul 
ridicat al taxelor vamale, restric
țiile și discriminările de tot soiul, 
impuse în acest sens de țările capi
taliste dezvoltate.

în același timp, a fost relevată 
însemnătatea asistenței financiare 
din partea țărilor industrializate ca 
factor complementar al dezvoltării. 
Se știe însă că așa-zisul „ajutor 
pentru dezvoltare" acordat de țările 
capitaliste este, adeseori, condiționat 
de clauze politice și, mai ales, gre
vat de amortizări și dobînz: în creș
tere, care îl transformă practic, după 
cum se exprima plastic un econo
mist, într-un „ajutor eare se autode- 
vorează". Este semnificativ, de altfel, 
că totalul datoriei publice externe a 
țărilor în curs de dezvoltare a ajuns 
în 1970 la suma de 60 miliarde do
lari.

Un prieten de nădejde, un fern*, 
susținător al eforturilor statelor în 
curs de dezvoltare s-au dovedit și se 
dovedesc a fi țările socialiste, care 
urmăresc cu adincă simpatie și soli
daritate lupta tinerelor state pentru 
depășirea dificultăților cu care sînt 
confruntate, pentru lichidarea sub
dezvoltării, le acordă sprijin, pe mul
tiple planuri, în direcția consolidării 
independenței politice și economice, 
a suveranității lor. „Relațiile pe care 
țările socialiste le întrețin cu țările 
lumii a treia merită o atenție deose
bită — remarca, la Lima, Manuel 
Perez-Guerrero, secretarul general 
al U.N.C.T.A.D. Există în acest do
meniu un potențial care poate fi pus 
și mai larg in valoare in condițiile 
actuale, în avantajul reciproc. In nu
meroase țări s-au constatat progrese 
notabile in acest sens, care trebuie 
mai departe intensificate și extinse".

în acest sens a acționat și acțio
nează consecvent România socialistă, 
care se manifestă ca un factor activ 
in sprijinirea acțiunilor tinerelor 

• state de a se dezvolta multilateral, 
de a infringe piedicile neocolonia- 
liste, pentru întărirea suveranității 
lor. Prin relațiile de colaborare șl 
cooperare pe care le promovează cu 
aceste țări, România le ajută în mod. 
efectiv, oferind modelul unor rapor
turi pe bazele echității și avantaju
lui reciproc, în interesul fiecăruia 
dintre parteneri.

„Intensificînd colaborarea cu țările 
care au pornit pe calea dezvoltării 
independente — a arătat tovarășul 
Nicolae Cpăușescu — noi sprijinim 
eforturile popoarelor respective pen
tru consolidarea suveranității lor na
ționale, pentru valorificarea în inte
res propriu a bogățiilor lor naturale. 
Noi concepem colaborarea cu țările 
în curs de dezvoltare în contextul 
luptei pentru evoluția independentă, 
de sine stătătoare a fiecărui stat, al 
luptei împotriva politicii imperialiste 
și ncocolonialiste, pentru prietenia șl 
colaborarea între popoare".
vLa Lima am putut auzi deseori cu

vinte de apreciere la adresa politicii 
profund principiale și constructive 
promovate de țara noastră față de 
„lumea a treia" — cuvinte care ex
primă o dată mai mult prestigiul 
României pe plan internațional.

„România a fost întotdeauna un 
prieten de nădejde al lumii a treia, 
— a ținut să ne sublinieze într-un 
interviu. Victor Tamba Tamba, mi
nistrul minelor din Republica Popu
lară Congo. Ea însăși angre
nată într-un amplu proces de dez. 
voltare, țara dv. aduce o contribu
ție însemnată la accelerarea proce
sului de eliberare a țărilor lumii a 
treia de tarele subdezvoltării. La se
siunile U.N.C.T.A.D., delegația ro
mână constituie o forță în plus, pe 
care „lumea a treia" poate conta. Aș 
dori să exprim urarea ca România, 
promotoare fermă a politicii de a- 
propiere, prietenie și sprijin față de 
țările lumii a treia, să obțină noi 
succese în domeniul propriei ei dez
voltări economice".

Pe lungul și deloc ușorul traseu al 
dezvoltării, țările lumii a treia au 
parcurs deja cîteva etape esențiale, 
dar bătălia este încă departe de a se 
fi încheiat. Vechii stăpîni, cei care 
veacuri de-a rîndul au spoliat avu
țiile acestor popoare, nu se pot îm
păca, in cupiditatea lor, cu gîndul 
pierderii acestor mănoase. 6urse de 
profituri, recurg la manevre șt prac
tici de toț. felul, care merg pină la 
acțiuni agresive în scopul reciștigă- 
rii pozițiilor lor. Desfășurată în con
diții dificile, bătălia împotriva sub
dezvoltării cunoaște și reculuri, mo
mente de pauză sau chiar înfrîn- 
geri temporare. A trecut insă de mult 
vremea cînd soarta lumii era dictată 
de aceste forțe ale trecutului. Astăzi 
preponderente sînt forțele socialismu
lui, păcii și progresului care deter
mină în măsură tot mai mare sensul 
și direcțiile evoluțiilor contemporane. 
Istoria se îndreaptă în mod inexorabil 
spre afirmarea postulatului funda
mental al epocii noastre — popoarele 
să fie stăpîne pe propriile lor des
tine, să-și făurească viitorul potrivit 
intereselor și aspirațiilor lor.

Forța irezistibilă, impetuozitatea 
cu care se impune acest drept vital, 
această cerință obiectivă a progresu
lui, voința fermă a popoarelor de 
a-și consacra toate energiile promo
vării progresului stau chezășie că 
lupta acestor popoare de a se smulge 
din chingile dominației și sărăciei și 
a se ridica spre orizonturile dezvol
tării va fi încununată de succes.

Viorel POPESCU
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Vizitele prim-vicepreședintelui Consiliului 

de Miniștri al Republicii Arabe Egipt, 

dr. Aziz Sedki

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Arabe E- 
gipt, dr. Aziz Sedki, a avut, în cursul 
dimineții de vineri, oonvorbiri cu 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Pățan.

La convorbiri au participat Va- 
sile Răuță, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Ion Morega, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, Alexandru Al- 
bescu, adjunct al ministrului indus
triei 'chimice, Titus Sinu, ambasado
rul României la Cairo, Emilian Man- 
ciur, director în M.A.E., Florian Stoi
ca, director general adjunct în M.C.E., 
Constantin Gavril, consilier economic 
la Agenția Economică a Republicii 
Socialiste România din Cairo.

Din partea egipteană au luat parte
★

Prim-vîcepreședintele Consiliului 
de. Miniștri al Republicii Arabe 
Egipt, Aziz Sedki, și persoanele 
oficiale care-1 însoțesc, împreună cu 
Bujor Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, au plecat vi
neri după-amiază într-o călătorie 
prin țară. Oaspeții au făcut un po
pas la grupul industrial de petro
chimie Ploiești, unde au fost salu
tați de ing. Nicolae Ionescu, adjunct 
al ministrului Chimiei, de membri ai 
conducerii grupului industrial. După 
o* li s-au prezentat profilul unității, 
■p eocupările actuale și de perspecti
vă ale colectivului, ei au fost invi
tați să viziteze principalele secții.

Ahmed Fuad, președintele Băncii — 
M.I.S.R., Hamed Mahmoud Habib, 
prim-subsecretar de stat în Ministe
rul Industriei Petrolului și Bogății
lor Minerale, Saad Mortada, minis
tru plenipotențiar, director de depar
tament în Ministerul Afacerilor Străi
ne, dr. Abdel Gazarin, președintele 
Companiei „N.A.S.R. Automotive", 
Moustafa Roujdi Sayed Roujdi, di
rector general al Organismului ge
neral pentru comerț exterior.

în cadrul convorbirilor, desfășura
te într-o atmosferă prietenească, de 
înțelegere reciprocă, au continuat 
discuțiile referitoare la intensificarea 
și diversificarea cooperării și colabo
rării româno-egiptene în domeniile 
economic, tehnico-științific și în alte 
domenii.

♦
unde se realizează peste 100 de pro
duse cunoscute și apreciate în 50 de 
țări ale lumii. Prim-vicepremierul 
egiptean a apreciat gradul înalt de 
tehnicitate al instalațiilor, precum și 
numărul mare de sortimente derivate 
din țiței, care se realizează aici.

In încheierea vizitei, dr. Aziz Sedki 
a mulțumit gazdelor pentru explica
țiile primite și a urat colectivului noi 
succese în muncă.

în seara aceleiași zile, prim-vice- 
premierul egiptean și persoanele ofi
ciale care îl însoțesc au sosit în 
orașul Brașov.

(Agerpres)

ȘEDINȚA CONSILIULUI NATIONAL
» • »

Vineri a avut loc ședința Consiliu
lui Național al Radioteleviziunii Ro
mâne. Consiliul a ascultat darea de 
seamă prezentată de tovarășul Mi
hail Sion Bujor, președintele Comi
tetului de Stat al Radiodifuziunii și 
Televiziunii, cu privire la activitatea 
desfășurată de instituție in ultima 
perioadă, în vederea îndeplinirii sar
cinilor rezultate din programul ideo
logic al partidului, din hotăririle ple
narei C.C. al P.C.R. din 3—5 noiem
brie a.c.

Consiliul a ' analizat Proiectul noii 
scheme-program a televiziunii pri
vind extinderea programului I in 
cursul dimineții și sporirea orelor în 
cursul după-amiezii și generalizarea 
programului II in toate, zilele săpta- 
mîpii. Proiectul schemei -program ur- . 
mărește concretizarea ‘în emisiuni moi" 
a sarcinilor sporite ce revin televi
ziunii în activitatea consacrată lăr
girii orizontului de cunoaștere, edu
cației socialiste a maselor, dezvoltă
rii contribuției televiziunii la activi
tatea generală a partidului de intro
ducere în viața socială a principiilor 
eticii și echității socialiste. Membrii 
Consiliului Național al Radiotelevi
ziunii care au luat cuvîntul au fă
cut aprecieri asupra activității Ra
dioteleviziunii în ultima perioadă și, 
totodată, au exprimat propuneri și 
sugestii pentru perfecționarea noii 
scheme-program, pentru îmbogățirea 
paletei de emisiuni de toate genurile, 
corespunzător indicațiilor partidului, 
Intereselor tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii beneficiari ai emi
siunilor de radioteleviziune.

La discuții au participat tovarășii :

Mihnea Gheorghiu, prim-vicepre- 
ședinte al Institutului Român pentru 
Relații Culturale cu Străinătatea, 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ște
fan Voicu, redactor șef al revistei 
„Lupta de clasă", vicepreședinte al 
Academiei de Științe Sociale și Po
litice, Eugen Mareș, adjunct al mi
nistrului sănătății, Aurel Stoica, se
cretar al C.C. al U.T.C., Virgiliu Ra- 
dulian, președintele Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor, ad
junct al ministrului învățămintului, 
Jozsef Meliusz, vicepreședinte al U- 
niunii Scriitorilor, Ecaterina Oproiu, 
redactor șef al revistei „Cinema", 
Nicolae Dinu, secretarul Comitetului 
de partid din comuna Snagov, jude
țul Ilfov, Alexandru Ivasiuc, secretar 
al Uniunii Scriitorilor, Nicolae Bâr- 
deanu. profesor la liceul „Mihail Sa- 
doveanu" din București, Mircea Sin- 
timbreanu, director general al Cen
trului Național al Cinematografiei, 
Dina Cocea, vicepreședinte al Aso
ciației oamenilor de artă din institu
țiile teatrale și muzicale, Mihai 
Fediuc, lector la Academia de Studii 
Economice, și Geza Domokos, direc
tor al Editurii „Kriterion", vicepre
ședinte al Consiliului Național al Ra
dioteleviziunii Române.

Consiliul Național al Radiotelevi
ziunii Române a aprobat noua sche
ma-program a Televiziunii Române.

în incheiere, a luat cuvintul tova
rășul Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Național al Radioteleviziunii 
Române.

Tovarășul Iosif Banc, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, minis
trul agriculturii, industriei alimenta
re, silviculturii și apelor, a primit 
vineri după-amiază pe Tome Kusma- 
novski, adjunct al secretarului fede
ral pentru economie al R.S.F. Iu
goslavia.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă de prietenie și cordialitate, 
au participat Florin Iorgulescu, 
președintele Consiliului național al 
apelor, precum și Iso Njegovan, am

basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

★
între 1 și 10 decembrie au avut 

Ioc in Capitală lucrările celei de-a 
XVIII-a sesiuni a Comisiei hidroteh
nice româno-iugoslave. Documentele 
încheiate cu acest prilej au fost sem
nate din partea română de Florin 
Iorgulescu, președintele Consiliului 
național aî apelor, iar din partea iu
goslavă de Tome Kusmanovski, ad
junct al secretarului federal pentru 
economie al R.S.F. Iugoslavia.

Semnarea Protocolului privind schimbul 
de mărfuri pe anul 1972 intre 

România și R. D. Germană
in urma tratativelor purtate în

tr-o atmosferă de prietenie și înțe
legere reciprocă, la 10 decembrie a 
fost semnat, la București, Protocolul 
privind schimbul de mărfuri între 
Republica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană pe anul 
1972.

Documentul încheiat prevede o ma
jorare cu circa 18 la sută a schim
bului, de mărfuri intre cele două țări, 
față de volumul prevăzut pentru 
1971.

România va livra în R.D. Germa
nă, printre altele : instalații de foraj 
și alte echipamente petroliere, ma- 
șini-unelte, utilaje energetice, ma
șini și utilaje' electrotehnice, utilaje 
pentru aglomerarea minereurilor, 
mijloace de transport auto, vagoane 
de marfă, rulmenți, obiective foto, 
tuburi cinescop, mașini pentru in
dustria metalurgică, armături in
dustriale, produse petroliere, chimice 
și ale industriei lemnului, fructe și 
legume proaspete și prelucrate, di
verse bunuri de larg consum etc. 
R.D. Germană va livra mașini- 
unelte, utilaje de ridicat și trans
portat. mașini și instalații pentru in
dustriile metalurgică, textilă, alimen
tară și poligrafică, utilaj minier, pro
duse de mecanică fină și optică, va
goane de călători, nave de pescuit, 
produse electrotehnice, mașini de 
birou, armături, rulmenți, produse 
chimice, îngrășăminte potasice, ma
terial fotochimic, diverse produse de 
larg consum etc.

Protocolul prevede, de asemenea, 
schimburi importante de produse si
derurgice și reflectă extinderea ac
țiunilor de cooperare industrială în 
domeniul mecanicii fine și opticii, al 
mașinilor unelte etc.

Protocolul a fost semnat din partea 
Republicii Socialiste România de 
Nicolae Nicolae, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, iar din 
partea Republicii Democrate Ger-

mane de Eduard Schwierz, adjunct 
al ministrului economiei externe.

La semnare au fost prezenți Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior, alți membri ai conducerii mi
nisterului, precum și membrii celor 
două delegații Ia tratative.

Au luat parte dr. Hans Voss, am
basadorul R.D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
în alocuțiunile rostite cu acest 

prilej, cei doi semnatari ai proto
colului și-au exprimat satisfacția 
pentru atmosfera în care s-au des
fășurat tratativele, precum și pentru 
finalizarea lor cu succes.

După ce a arătat că documentul 
semnat, prin stipulațiile importante 
pe care le cuprinde, atit de ordin 
cantitativ, cit și în ce privește struc
tura mărfurilor destinate schimburi
lor, reprezintă o depășire a preve
derilor pentru anul 1972 din Acordul 
comercial pe termen lung, demnita
rul român a spus : „Considerăm că 
sînt create condiții pentru a dezvolta 
și diversifica continuu comerțul și 
colaborarea economică dintre țările 
noastre. In acest sens, în următoarele 
luni noi vom realiza — așa după 
cum am convenit — o lărgire a pro
tocolului comercial pe anul viitor".

La rîndul său, conducătorul dele
gației din R.D. Germană a evidențiat 
însemnătatea și importanța docu
mentului, relevînd că el constituie o 
contribuție la realizarea programu
lui complex al economiilor celor două 
țări socialiste.

„In protocolul semnat, a spus el, 
am înscris, pe lingă mărfurile care 
fac obiectul schimburilor noastre cu
rente, o serie de produse noi, în
deosebi din construcția de mașini și 
din alte ramuri industriale, am găsit 
posibilități de conlucrare favorabilă 
în sectoare de interes reciproc, ceea 
ce constituie elemente de lărgire a 
colaborării fructuoase dintre țările 
noastre".

(Agerpres)

Semnarea înțelegerii de colaborare pe anul 
1972 între Uniunea Scriitorilor din România 

si Uniunea Scriitorilor din U. R. S. S.
In prezența unor prozatori, poeți 

?i dramaturgi, vineri a fost semnată 
nțelegerea de colaborare pe anul 

1972 intre ” Uniunea Scriitorilor din 
Republica Socialistă România și 
Uniunea Scriitorilor din ȚJ.R.S.S.

Erau de față membri ai ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

înțelegerea prevede schimburi de 
publicații, traduceri din literatura ce
lor două țări, vizite reciproce de 
scriitori, manifestări culturale.

Documentele au fost semnate, din

partea română, de Laurențiu Fulga, 
vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, 
iar din partea sovietică de Gheorghi 
Markov, prim-secretar al Uniunii 
Scriitorilor din U.R.S.S., care, în alo
cuțiunile rostite .cu acest prilej, și-au 
exprimat satisfacția pentru semnarea 
înțelegerii. Vorbitorii au subliniat că 
aceasta va contribui la o mai bună 
cunoaștere a realizărilor scriitorilor 
din cele două țări, la întărirea prie
teniei dintre popoarele român și so
vietic.
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ASTĂZI, LA BEZIERS

FRANȚA -
un meci de rugbi

Presa, radioul și televiziunea fran
ceză comentează pe larg meciul de 
rugbi între selecționata României și 
Franței, care se va desfășura sim- 
bătă seara la Beziers. Interesul stîr- 
nit de această confruntare — deve
nită tradițională, intre sportivii ce
lor două țări — este sporit de faptul 
că, după ultimele două meciuri cu 
echipa Australiei, considerate necon
cludente, se așteaptă acum.o testare 
serioasă a lotului francez in fața 
unei echipe puternice, cu jucători ex
perimentați, care, pe deasupra, cunosc 
foarte bine stilul de joc al gazdelor. 
Astfel, cotidianul sportiv. „L’Equipe" 
își supraintitulează articolul de 
prezentare a meciului : „Românii vor 
juca în maniera franceză". Ziarul mai 
publică un amplu reportaj, în care 
sint reproduse declarațiile antrenoru
lui Teofilovici și ale jucătorului Cio
bănel, autorul ezitînd insă să facă 
pronosticuri.

Comentind remanierea echipei fran
ceze, în care vor juca șase rugbiști 
de la A. S. Beziers, ziarul „l’Huma- 
nită" se întreabă dacă „această în
tărire prezumtivă va fi binevenită pen
tru echipa Franței sau se va întoarce 
împotriva clubului din orașul gazdă". 
De asemenea, „France Soir" și „Le 
Figaro" consacră evenimentului co
mentarii și declarații. Oricare ar fi 
rezultatul meciului, succesul de pu
blic este asigurat de pe acum. După 
cum relatează, „Paris Jour", pină joi 
seara fuseseră vlndute 22 000 de bi
lete, din cele 28 000 de locuri, cite 
are stadionul din Beziers.

In vreme ce redactam această co
respondență, teleimprimatorul agen
ției „France Presse" mi-a adus o 
veste de ultimă oră : componența de
finitivă a celor două formații. Ro-

ROMÂNIA
de mare atracție
mânia: Durbac — Constantin, Iri- 
mescu, Nica, Suciu, Nicolescu, Țața,
— Rășcanu (căpitanul echipei), Țu- 
țuianu, Ciobănel, Atanasiu, Șerban, 
Dinu, Iorgulescu, Baciu.

Franța : Villepreux — Dubfertrand, 
Dourthe, Naso, Cantoni, Berot, Astre
— Boffelli, Buonomo, Saisset, Dauga 
(căpitanul echipei), Spanghero. Mar
tin, Benesis, Vauerin.

Partida va fi arbitrată de scoțianul 
Grierson.

P. DIACONESCU

Paris, prin telefon

N.N. — Meciul de rugbi 
Franța-Romănia va fi transmis 
în direct, de Ia Beziers, Ia tele
viziune, cu începere de Ia ora 
15,55.

începe campionatul mondial 
de handbal feminin

o Româncele debutează în compania echipei Norvegiei

Cel de-al patrulea campionat mon
dial feminin de handbal în 7 se 
va desfășura, începînd de astăzi și 
pină la 19 decembrie, în Olanda. 
Sălile a patru mari orașe : Rotter
dam, Utrecht, Groningen și Arnhem 
vot găzdui meciurile acestei com
petiții. care reunește la start 
echipele reprezentative ale Ungariei 
(deținătoarea titlului), 1LD. Ger
mane, României, R.F. a Germaniei. 
Iugoslaviei, Japoniei, Norvegiei, Da
nemarcei și Olandei.

In faza preliminară cele nouă for
mații sînt repartizate în trei grupe, 
după cum urmează : Grupa A : Ja
ponia, R.F. a Germaniei, Danemarca ; 
Grupa B : România, Iugoslavia, 
Norvegia ; Grupa C : Ungaria, R.D. 
Germană, Olanda. Echipa României 
va susține primul meci duminică. Ia

Rotterdam, cu selecționata Norve
giei. Luni, handbalistele românce 
vor intilni la Groningen reprezen
tativa Iugoslaviei. Primele două cla- 
state in fiecare grupă preliminară se 
califică pentru grupele semifinale.

• Scor egal (10—10) 
în primul meci 

Cehoslovacia-România
Ieri la Trinec, în apropiere de 

Ostrăva, s-a disputat întîlnirea in
ternațională de handbal dintre echi
pele masculine ale Cehoslovaciei și 
României. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 10—10 (7—5). 
Cele două echipe vor susține mîine, 
la Bratislava, o nouă partidă.

tenis.• „Turneul campionilor"

HOCHEI PE GHEAȚA. — Selec
ționatele de iiochei pe gheață ale 
României și Franței s-au întîlnit în 
meci revanșă la Asniăres lingă Pa
ris. Partida, desfășurată în prezența 
a 1 500 spectatori, a fost de bun 
nivel tehnic, cu multe faze intere
sante și s-a terminat la egalitate : 
2—2 (1—0, 0—2, 1—6).

Năstase la a

Comentînd rezultatele din cea de-a 
patra zi a „Turneului campionilor11 
la tenis, cronicarul sportiv al agen
ției France Presse scrie, între al
tele: Românul Ilie Năstase continuă 
să se remarce in acest concurs care 
încheie lntr-un chip strălucitor „Ma
rele premiu al F.I.L.T.". Joi seara, in 
fața a peste 2 500 de spectatori aflați 
în tribunele sălii „Pierre de Couber
tin" din Paris, Năstase l-a învins pe 
cehoslovacul Jan Kodes în trei se
turi : 5—7, 6—2, 6—2. In acest fel, 
Năstase și-a etalat din nou marile 
sale calități prin voleuri foarte reu
șite și o rapiditate de execuție care 
l-a incomodat pe adversarul său, mai 
lent în riposte.

Intr-un alt meci important al se
rii, iugoslavul Zeliko Franulovici și-a 
înscris prima victorie în acest tur
neu, dispunind cu 6—4, 7—6 de ame-

patra victorie

ricanul Clark Graebner, singurul 
dintre participant care nu a obținut 
pină acum nici un punct.

Unul dintre favoriții spectatorilor, 
francezul Pierre Barthes, resimțind 
eforturile depuse in meciul cu 
Smith a cedat în două seturi : 3—6, 
3—6 partida cu americanul Richey.

*
Ieri, Hie Năstase a obținut a patra 

Victorie ; adversarul său de acum, 
Franulovici, a avut un început bun, 
dar Năstase și-a revenit repede și a 
dominat cu mare autoritate, punctînd 
in mod spectaculos, spre admirația 
publicului parizian. Scor : 3—6, 6—1, 
6—3 (meciul a durat doar o oră !).

Astăzi, după-amiâză, penultima zi 
a turneului, se vor disputa în ordine 
următoarele meciuri : Năstase-Bar- 
thes, Smith-Graebner, Franulovici- 
Richey.
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CONVORBIRI
ROMÂNO-SUDANEZE 

IA M.A.E.
Vineri, la Ministerul Afacerilor 

Externe, au avut loc convorbiri in
tre ministrul afacerilor externe, 
Corneliu -Mănescu, și dr. Osman 
Omar Al Hadhari, reprezentantul 
personal al președintelui Republicii 
Democratice Sudaneze, Gaafar Mo
hammed el Numeiry.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială și de înțe
legere reciprocă. Au participat Su
leiman Babikir Suleiman, consilier 
prezidențial, și Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

de activiști ai P.M.S.U.
Vineri a sosit în Capitală dele

gația de activiști ai P.M.S.U., con
dusă de Kornidesz Mihaly, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.M.S.U., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită de schimb de experiență in 
țara noastră.

La sosire, în Gara de Nord, de
legația a fost salutată de tovarășul 
Petre Constantin, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei R. P. Ungare la București.

(Agerpres)

Plecarea ministrului 
comerțului interior si al 
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serviciilor din R.P. Bulgaria
Vineri a părăsit Capitala minis

trul comerțului interior și al servicii
lor din R. P. Bulgaria, Gheorghi Ka- 
ramanev, care, la invitația ministru
lui comerțului interior, Nicolae Boz- 
dog, a făcut o vizită în țara noastră.

Ministrul bulgar a semnat la Bucu
rești protocolul privind schimbul de 
bunuri de larg consum și colabora
rea tehnico-științifică între ministe
rele comerțului interior din cele două 
țări și a vizitat unități și complexe 
comerciale din București și județul 
Brașov.

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a trimis o telegramă 
de felicitare tovarășului Alois Indra, 
cu prilejul alegerii acestuia in func
ția de președinte al Adunării Federa
le a Republicii Socialiste Ceho
slovace.

★ ....
Ministrul afacerilor externe. Cor

neliu Mănescu, a adresat o telegra
mă ministrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Bohuslav Chnoupek, prin care-i adre
sează calde felicitări cu ocazia nu
mirii în această funcție.

★
Consiliul Culturii și Educației So- □ 

cialiste a oferit vineri un cocteil în B 
cinstea colectivului Teatrului de Co- S 
medie din Budapesta, care întreprin- | 
de un turneu în țara noastră. B

Au luat parte Ion Dodu Bălan, | 
vicepreședinte al Consiliului Culturii g 
și Educației Socialiste, Octav Live- I 
zeanu, vicepreședinte al Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, perso
nalități ale vieții culturale și artis
tice.

Au participat Ferenc Martin, am
basadorul Republicii Populare Un
gare, și membri ai ambasadei. u

Sub auspiciile A.D.I.R.I., vineri a u 
avut loc, în amfiteatrul „N. Titules- | 
cu“ al Facultății de drept din Bucu
rești, o adunare consacrată împlini
rii a 23 de ani de la adoptarea de 
către O.N.U. a Declarației Universale 
a Drepturilor Omului.

Adunarea a fost deschisă de prof, 
dr. docent Mihail Ghelmegeanu.

Directorul Centrului de informa
re al O.N.U. la București, Sayed 
Abbas Chedid, a adresat participan- 
ților un cuvint de salut, reliefind 
contribuția pe care o aduce Româ
nia în cadrul Organizației Națiuni
lor Unite. Au luat apoi cuvîntul prof, 
dr. docent Ion Demeter și lector 
univ. Ion Muraru.

★
Sub auspiciile Academiei de Știin

țe Sociale și Politice și Comitetului 
național de literatură comparată, vi
neri a avut loc în Capitală un sim
pozion științific consacrat implinirii 
a 150 de ani de la nașterea marelui 
scriitor rus Fiodor Dostoievski.

Au participat prof. univ. Zoe Du- 
mitrescu-Bușulengă, vicepreședinte 
al Academiei de Științe Sociale și 
Politice, cadre didactice universitare, 
cercetători, studenți.

Au luat parte, de asemenea, ca in
vitați, Gheorghi Markov, prim-secre- g 
tar al Uniunii Scriitorilor și vicepre- I 
ședințe al Comitetului jubiliar Dosto- B 
ievski din U.R.S.S., specialiști din B 
cadrul Academiei de Științe a B 
U.R.S.S., precum și membri ai am- B 
basadei Uniunii Sovietice. R

(Agerpres)

Reînnoiți-vă abonamentele la revista

O R 
A L 
AL

GAN TEORETIC Șl POLITIC 
COMITETULUI CENTRAL 

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Prețul unui abonament este de :
36 lei — pe un an ;
18 lei — pe șase luni.
Abonamentele se fac la oficiile și agențiile P.T.T.R., prin factorii 
poștali și difuzorii de presă din întreprinderi și instituții.

Sarcina majoră: A INTENSIFICA
lupta Împotriva

OFENSIVEI FASCISTE!
DOCUMENTUL COMISIEI POLITICE A COMITETULUI CEN

TRAL AL PARTIDULUI COMUNIST PORTUGHEZ

Comisia Politică a Comitetului Central al Partidului Comunist Portu
ghez a dat publicității un document intitulat „In fața ofensivei represiunii 
fasciste, lupta continuă", în care se analizează situația din Portugalia la 
trei ani după venirea la putere a echipei conduse de Marcelo Caetano, 

-precum și activitatea partidului comunist în această perioadă.

„La capătul a trei ani de guver
nare — se arată in document — M. 
Caetano nu numai că nu îndrăznește 
să facă un bilanț al activității sale, 
care ar infirma toate promisiunile 
sale demagogice, dar nici nu poate 
prezenta o perspectivă poporului por
tughez, mulțumindu-se doar să amin
tească de «mari dificultăți... ce pot 
crește în număr și greutate»-".

Nu întimplător, după trei ani, M. 
’Caetano lasă să cadă masca „libera
lizării" și afișează în mod ostentativ, 
prin vorbe și fapte, adevărata față, 
arbitrară și violentă, a dictaturii fas
ciste. Acest fapt demonstrează inca
pacitatea guvernului de a rezolva 
marile, probleme naționale și eșecul 
demagogiei „liberalizatoare" sau. cu 
alte cuvinte, eșecul încercării de a 
împiedica prin promisiuni, manevre, 
schimbări de titulaturi și parodii de 
reforme, lupta clasei muncitoare, a 
forțelor democratice și a tineretului".

In document se subliniază că în 
decursul acestor trei ani lupta po
porului portughez contra dictaturii 
s-a desfășurat pe multiple planuri. 
Clasa muncitoare, reprezentată de 
Comisiile muncitorești, a obținut im
portante succese în lupta sa reven
dicativă, care a îmbrăcat forme va
riate — de Ia manifestații și greve 
pină Ia obținerea de către -muncitori 
a unor posturi importante în sindica
tele oficiale. Făcînd o trecere in re
vistă a tuturor sectoarelor democra
tice și categoriilor sociale, angajate în 
lupta contra regimului — muncitori, 
intelectuali, tineret — documentul 
subliniază: „Mișcarea democratică,
unind intr-un larg front antifascist 
toate tendințele, a creat noi forme 
de organizare, noi structuri, a condus 
și conduce importante bătălii pentru 
obiective concrete și imediate și a 
rezistat tuturor încercărilor fasciste 
de a împiedica activitatea sa le
gală și semilegală". Pe toate fron
turile de luptă — se arată în 
continuare în document — s-a întă
rit, în principal, unitatea de acțiune 
a oamenilor muncii,., a -democraților 
de .toate'tendințele. Tocmai de aceea, 
autoritățile nu și-au atins principa
lele lor obiective: să frîneze nemul
țumirea populară, să împiedice lupta 
de clasă, să lichideze împotrivirea față 
de războiul colonial și să izoleze par
tidul comunist.

„Partidul Comunist Portughez — re
levă documentul — a sprijinit și ,va 
continua să sprijine acțiunile juste 
ale A.R.A. (Acțiunea Revoluționară 
Armată), organizație autonomă cu 
forme specifice de ^ctivitate, și ex
primă solidaritatea sa cu curajoșii 
luptători pe care represiunea fas
cistă încearcă să-l lovească. El sub
liniază în același timp că acțiunile 
A.R.A. nu au nimic de-a face cu te
rorismul. Este suficient să arătăm că 
acțiuni atit de complexe ca aceea 
denumită „Cunene" (vasul portughez 
care a fost găsit în derivă în largul

coastelor Mozambicului și al cărui 
echipaj a dispărut in mod misterios 
— n.r.), distrugerea materialului mi
litar în portul Lisabona, a materialu
lui destinat aviației la Tancos, sa
botajul comis în timpul reuniunii 
N.A.T.O. de la Lisabona au fost în
treprinse fără pierderi de vieți ome
nești. Partidul comunist va continua 
să se opună actelor de terorism pe 
care numai aventurieri iresponsabili 
le pot provoca, furnizînd astfel pre
texte pentru represiunea fascistă..." 

Analizind politica externă a regi
mului, Partidul Comunist Portughez 
arată că „In Angola, Guineea și Mo- 
zambic, în loc să caute o soluție paș
nică, să înceapă convorbiri cu repre
zentanții legitimi ai popoarelor res
pective, guvernul continuă războiul 
criminal, comploturile și provocările 
contra statelor africane indepen
dente".

„O mare mișcare a opiniei publice 
Împotriva războiului colonial s-a 
materializat plin acțiuni de rezisten
tă în unitățile militare, prin crește
rea numărului actelor de nesupunere 
și al dezertărilor, precum și prin ac
țiunile A.R.A. îndreptate direct îm
potriva mașinii de război colonia
liste".

„Represiunile guvernului șl ale po
liției politice se îndreaptă, ca întot
deauna. cu deosebită violență, contre 
Partidului Comunist Portughez — 
subliniază documentul — pentru că 
Partidul Comunist Portughez este 
unicul partid politic revoluționar 
din țară și pentru că activitatea sa 
este de importanță capitală pentru 
desfășurarea întregii mișcări popu
lare și antifasciste".

„Comitetul Central, activiștii de 
bază, toți membrii de partid — rele
vă documentul — sîntem la postu
rile noastre. Partidul Comunist Por
tughez va continua să-și îndeplineas
că cu cinste îndatoririle sale față de 
oamenii muncii și mișcarea antifas
cistă"... E necesar să insistăm cu 
fermitate pentru apărarea și conso
lidarea structurilor. semi-legale ale 
mișcării democratice, să reînsuflețim 
inițiativele sale politice, să dezvol
tăm și să întărim unitatea, să conti
nuăm lupta pentru obiective concrete 
imediate, prin organizații și miș
cări specifice — împotriva represiu
nii, pentru eliberarea deținuților po
litici, pentru amnistie".

„Lupta pentru Instaurarea libertă- 
"„ ților politice și sfîrșitul războiu

lui colonial reprezintă platforma e- 
sențială a unității tuturor forțelor de 
opoziție" — arată documentul. E- 
voluția situației politice — se re
levă în încheiere — va face ca ac
țiunea revoluționară să devină tot 
mai complexă și mai multilaterală. 
Continuînd lupta pe diferite fronturi, 
utilizind cele mai variate forme de 
organizare șl de acțiune, poporul 
portughez își va cuceri libertatea și 
adevărata independență a patriei sale.

URUGUAY:

LUPTA MASELOR POPULARE A MODIFICAT 
RAPORTUL DE FORTE PE PLAN NAȚIONAL
@ Cuvîntarea lui R. Arismendi la reuniunea activului 

de' partid

MONTEVIDEO 10 (Agerpres). — 
La Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Uruguay a avut loc o 
reuniune a activului de partid la care 
au participat peste trei mii de mem
bri. Luind cuvintul cu acest prilej, 
Rodney Arismendi. prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Uruguay, a subliniat 
că rezultatul înregistrat de coaliția de 
centru-stîngâ „Frente Amplio" — din 
care face parte, între alte grupări

politice, și partidul comunist — la 
recentele alegeri parlamentare și 
prezidențiale din 28 noiembrie a.c. 
constituie un Succes al acestor forțe.

Totodată, Rodney Arismendi a rele
vat perspectivele luptei forțelor popu
lare împotriva politicii reacționare a 
oligarhiei, care determină modifica
rea raportului de forțe pe plan na
țional.
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Astăzi este sărbătoarea națională a poporului Voltei Superioare : împli
nirea a 13 ani de la proclamarea republicii. în fotografie : una din noii® 
școli pentru pregătirea cadrelor nafionale, construită în capitala țârii, 
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Lucrările Congresului 

al Vl-lea al P. M. U. P.

DELEGAȚIA M. A. N. ȘI-A ÎNCHEIAT

VIZITA ÎN COLUMBIA

• SOSIREA LA CARACAS
VARȘOVIA 10. — Trimișii speciali 

Agerpres transmit. : Vineri, lucrările 
Congresului al Vl-lea al P.M.U.P. 
au continuat cu dezbaterea rapoar
telor privind sarcinile partidului în 
dezvoltarea socială și economică a 
Republicii Populare Polone, liniile 
fundamentale ale noului cincinal.

Prezentînd raportul comisiei sta
tutare, Edward Babiuch, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a subliniat însemnătatea 
respectării normelor leniniste ale 
vieții de partid ca factor esențial al 
asigurării rolului conducător al parti
dului și al întăririi continue a legă
turilor sale cu masele.

Jozef Buzinski, prim-secretar al 
Comitetului voievodal Olsztyn al 
P.M.U.P., a înfățișat congresului 
perspectivele de dezvoltare a agri
culturii din acest voievodat, arătînd, 
intre altele, că pînă la sfîrșitul ac
tualului cincinal vor fi puse în va
loare încă 100 000 hectare teren. El 
a vorbit, de asemenea, despre rezul
tatele discuțiilor individuale ale or
ganelor de partid cu membrii parti
dului, pentru o cunoaștere mai pro
fundă a profilului lor politic, moral 
și profesional și pentru înlăturarea 
unor elemente pasive sau descom
puse.

Andrzej Wasilewskî, directorul E- 
diturii ‘de stat, a subliniat atenția a- 
cordată de partid creației contem
porane, care trebuie să joace un rol 
activ în influențarea atitudinii față 
de muncă și societate a cetățenilor.

Leon Wantula, scriitor, provenit 
din rîndurile minerilor de la mina 
Chwalowice, voievodatul Katowice, a 
relevat eficiența contactelor scriito
rilor și altor creatori cu clasa mun
citoare.

Jozef Nowotny, prim-secretar al 
Comitetului de partid al combinatu
lui siderurgic „V. I. Lenin" din Nowa 
Huța, a vorbit despre rolul organi
zațiilor de partid în îndeplinirea sar
cinilor ce revin marilor întreprin
deri industriale în introducerea for
melor superioare de organizare și 
conducere a economiei.

Jozef Majchrzak, prim-secretar al 
Comitetului P.M.U.P. din Bydgoszcz, 
a abordat în cuvîntu.1 său impor
tanța asigurării corelației dintre rea
lizările în producție și ridicarea ni
velului de trai al oamenilor muncii.

Contribuția științei la dezvoltarea 
economică a Poloniei, stadiul actual 
al cercetării științifice în diferite 
domenii și sarcinile care-i revin în 
noul cincinal, în contextul revolu
ției tehnico-științiflce contemporane 
au constituit tema cuvîntului rostit 
da prof. Wlodzimierz Trzebiatowski, 
vicepreședinte lil Academiei poloneze 
de științe.

Jerzy Muszinski, prim-secretar al 
Comitetului voievodal Lodz al 
P.M.U.P., a relevat că discutarea de 
către masele largi a documentelor 
privind dezvoltarea viitoare a Polo
niei a avut ca efect intensificarea 
activității oamenilor, muncii, atît in 
domeniul politic, cit și în construc
ția economică, a contribuit la strân
gerea legăturilor între partid și so
cietate. Relevând ca principală . sar
cină ridicarea productivității muncii 
sociale, indisolubil legată de îmbu
nătățirea condițiilor de trai, vorbito

Una din constantele politi
cii internaționale promovate 
de Partidul Comunist Ro
mân o reprezintă preocu
parea neabătută pentru dez

voltarea relațiilor de prietenie, colabo
rare și solidaritate frățească cu toa
te partidele comuniste și muncitorești, 
relații fundamentate pe respectare^ 
strictă a principiilor marxism-leni- 
nismului și internaționalismului pro
letar. Internaționalismul P.C.R. se 
manifestă cu tărie în consecvența 
cu care el promovează aceste 
principii, cu care dezvoltă con
tactele cu partidele comuniste 
și muncitorești din țările socia
liste, din celelalte țări ale lumii. în
treaga activitate internaționalistă a 
partidului nostru este străbătută, ca 
un fir roșu, de ideea solidarității și 
unității mișcării comuniste interna
ționale, a slujirii cauzei, socialismu
lui în lume.

Făurind societatea nouă în patria 
sa, poporul român urmărește în ace
lași timp cu mult interes și se bu
cură din toată inima de succesele pe 
care le obțin în construirea noii 
orînduiri țările socialiste, succese 
care reprezintă tot atitea contribuții 
de preț la întărirea sistemului mon
dial socialist, la cauza socialismului 
în lume.

în acest cadru, comuniștii din Ro
mânia, întregul popor român au sa
lutat cu căldură evenimentul central 
din v:ața comuniștilor polonezi — cel 
de-al Vl-lea Congres al P.M.U.P., ale 
cărui lucrări se desfășoară în aceste 
zile Ia Varșovia. Prezența la lucrări 
a delegației P.C.R., conduse de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, constituie o nouă 
expresie elocventă a legăturilor de 
prietenie ale partidului nostru cu ce
lelalte partide comuniste și. munci
torești din țările socialiste frățești. 
Dind glas satisfacției față de sta
diul actual al relațiilor româno- 
polone, de perspectivele larg* pentru 
intensificarea colaborării pe multiple 
planuri între partidele, țările și po
poarele noastre, in cuvintarea rostita 
de la tribuna congresului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta : „Partidul 
Comunist Român și guvernul Repu
blicii Socialiste România vor acționa 
cu consecvență și in viitor pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor, ro- 
măno-polone, cu convingerea că a- 
ceasta corespunde intereselor ambe
lor popoare, servește unității țărilor 
socialiste, întăririi forțelor socialis
mului, cauzei progresului și păcii".

Tot cu prilejul particinării la lu
crările înaltului forum al comuniști
lor polonezi. delevaHa P.C.R. a făcut 
o vizită Ia Combinatul chimic din 
Polawy, unde s-a întîlnit cu colecti

rul s-a ocupat pe larg de problemele 
modernizării industriei textile.

Primul secretar al Comitetului vo
ievodal Opole al P.M.U.P., Jozef 
Kardys, a raportat congresului că. 
drept urmare a intensificării muncii 
politice a organizațiilor de partid, în 
voievodat se va realiza o importantă 
producție suplimentară. Pe baza ex
perienței din acest an. el a subliniat 
însemnătatea justei îmbinări a sti
mulentelor materiale cu cele morale 
în îndeplinirea sarcinilor în toate do
meniile de activitate. Apreciind pe 
deplin realist prevederile de dezvol
tare economică in noul cincinal, el 
a menționat că pentru înfăptuirea 
lor trebuie înlăturat stilul defectuos, 
birocratic al unor.verigi intermedia
re ale aparatului administrativ.

Perspectivele dezvoltării agricultu
rii în voievodatul Bialystok au con
stituit tema principală a cuvîntului 
rostit de Arkadius Laszewicz, prim- 
secretar al Comitetului voievodal al 
P.M.U.P.

Stanislaw Kujda, prim-secretar al 
Comitetului voievodal Koszalin. a 
abordat în intervenția sa posibilită
țile de valorificare superioară a bo
gățiilor litoralului baltic.

Henryk Kamienczak, miner la în
treprinderea extractivă „Milowice", 
a arătat că, în discuția premergătoa
re congresului, minerii au abordat 
în spirit critic și autocritic rezulta
tele muncii lor, scoțînd la iveală noi 
posibilități de sporire a producției 
de cărbune. El a insistat asupra ne
cesității îmbunătățirii continue a 
conlucrării dintre muncitori, tehni
cieni și ingineri, menționînd ridica
rea continuă a cunoștințelor tehnice 
ale muncitorilor.

Raportînd congresului depășirea 
planului la producția marfă cu 60 
milioane zloți de către uzinele „H. 
Cegielski" din Poznan, Aleksander 
Wyrozebski, secretar al organizației 
de bază dintr-una din secțiile fabri
cii de motoare marine, a insistat a- 
supra necesității continuei ridicări a 
calității și performanțelor tehnice ale 
produselor.

Roman Marczyk, prim-secretar al 
Comitetului P.M.U.P. de la Uzina de 
aparate de radio din Varșovia, a vor
bit despre experiența organizației de 
partid din întreprindere în folosirea 
tuturor posibilităților existente de 
îmbunătățire a condițiilor de muncă 
și viață ale salariaților.

Alojzy Karkoszka, prim-secretar al 
Comitetului voievodal Gdansk al 
P.M.U.P., și-a consacrat cuvîhtarea 
principalelor probleme ecorjomice 
ale voievodatului : perfecționarea or
ganizării muncii în șantierele navale 
în vederea'- producerii vaselor de 
mare tonaj, modernizarea flotei ma
ritime, îmbunătățirea pescuitului.

în cursul zilei de vineri, congre
sul a fost salutat de Mahgoulo Os
man. membru al C.C. al P.C. din Su
dan. Knud Jespersen, președintele 
P.C. din Danemarca, Zuheir Abdus- 
samad, membru tal Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C. din Siria.

După amiază, delegații la congres 
au trecut la ultimul punct al ordiliii 
de zi, alegerea organelor conducă
toare ale partidului.

Lucrările congresului continuă.

vul de muncă al acestui Important 
obiectiv economic al R.P. Polone și 
a participat la un însuflețit miting, 
înalților oaspeți români li s-a făcut 
o primire călduroasă, expresie'a sen
timentelor de aleasă stimă pe care le 
nutrește poporul polonez pentru con
ducătorul partidului și statului nos
tru, de prietenie frățească față de 
poporul român — sentimente reci
proc împărtășite.

Se poate aprecia că prezența dele
gației P.C.R., în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la lucrările celui 
de-al Vl-lea Congres al P.M.U.P. se 
înscrie ca un moment de deosebită 
importanță în cronica relațiilor mul
tilaterale de colaborare și prietenie 
tovărășească. dintre Partidul Comu
nist Român' și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, dintre cele două țări 
și popoare constructoare ale socialis
mului, ca o contribuție remarcabilă 

la dezvoltarea acestor _ relații, la 
cauza socialismului și păc:i.

Pe un alt continent — in America 
Latină — o delegație a partidului 
nostru, purtînd mesajul de prietenie 
si solidaritate al comuniștilor ro
mâni. participă la Congresul P.C. din 
Columbia, ca o expresie a întăririi 
legăturilor P.C.R. cu toate detașa
mentele mișcării comuniste interna
ționale și, totodată, a interesului viu 
față de procesele pozitive de pe con
tinentul latino-american, față de 
lupta popoarelor din această zonă a 
lumii pentru transformări înnoitoare, 
pentru independență politică și eco
nomică, și progres social.

Âcționind cu fermitate pentru 
întărirea continuă a legătu
rilor de prietenie, aPanță și 
colaborare strînsă cu toate 
țările socialiste, România 

desfășoară, în același timp, o poli
tică activă de extindere a relațiilor 
cu toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, în spiritul princi
piilor coexistenței pașnice. în ansam
blul acestor preocunări, se cuvine a 
fi relevat procesul de întărire și am- 
pl’ficare a raporturilor de colaborare 
cu țările în curs de dezvoltare. Cu
nosc un curs ascendent relațiile noas
tre cu țările arabe, față de care po
porul român a nutrit întotdeauna 
sentimente de solidaritate, simnatie și 
sprijin pentru eforturile lor de con
solidare a independenței și suverani

BOGOTA 10. — Trimisul special 
Agerpres, E. Pop, transmite : în 
continuarea vizitei în Columbia, de
legația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Mihai Dalea, pre
ședintele Comisiei de politică exter
nă a M.A.N., a avut o întrevedere 
cu ministrul de externe al Columbiei, 
Alfredo Vasques Carizosa. Au fost 
discutate probleme de interes reci
proc.

Cu prilejul vizitei, la Senatul co
lumbian a avut loc, cu participarea 
delegației M.A.N., actul solemn de 
constituire a „Casei de prietenie co- 
lumbiano-române". Senatorul Cjro 
Rios Nieto — ales președinte al a- 
ceștei instituții — a exprimat senti
mentele de profundă prietenie ce au 
stat la baza acțiunii unui important 
grup de parlamentari, oameni de 
cultură și de știință columbieni, care 
au inițiat fondarea acestei instituții.

Luind cuvintul la ceremonia con
stituirii „Casei de prietenie colum- 
btano-române", tovarășul Mihai Da
lea a mulțumit tuturor organizatori
lor acestei acțiuni de strîngere a re
lațiilor dintre cele două țări, care 
exprimă dorința de a da noi dimen
siuni legăturilor de prietenie dintre 
ele, în cele mai diferite domenii.

Ambasadorul României la Bogota,

Evoluția conflictului 
dintre India și Pakistan

DELHI 10 (Agerpres). — Postul de 
radio „AII India" — reluat de agenția 
United Press International — a anun
țat că trupele indiene au ocupat por
tul Narayanganj, aflat .la 16 kilo
metri de Dacca, și că lupte grele 
continuă în apropiere de Dinajpur. 
Forțele aeronavale indiene, preci
zează sursele menționate, au atacat 
porturile est-pakistaneze Chittagong 
și Barisal și au bombardat instala
țiile portului Karaci.

Purtători de cuvînt militari de la 
Delhi au anunțat că în regiunea 
Chamb, din sudul Cașmirului, tru
pele pakistaneze au fost obligate să 
se replieze de pe malul estic al rîu- 
lui Munawar Tawi, ca urmare a 
presiunii exercitate de forțele indie
ne. Pe de altă parte, purtători de 
cuvînt oficiali de la Delhi au infor
mat că avioane pakistaneze au bom
bardat . localitățile indiene Alamgir 
și Ghorabahi, din apropierea fron
tierei cu Pakistanul de vest.

CAMBODGIA FORȚELE PATRIOTICE 
ASALTEAZĂ PNOM PENHUL

PNOM PENH 10 (Agerpres). — 
Centura exterioară de apărare a 
Pnom Penhului a continuat să fie 
supusă unor puternice atacuri ale 
forțelor de rezistență și, în noaptea 
de miercuri spre joi, din oraș s-a 
putut auzi — a doua noapte con
secutiv — zgomotul apropiat al ca
nonadei, informează agenția Asso
ciated Press. Patrioții au bombardat 
cu rachete o importantă poziție stra
tegică a trupelor lonnoliste, Pnom 
Baset, situată la 22 kilometri- nord- 

tății naționale, împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru înfăptuirea aspira
țiilor lor de progres social și viață 
mai bună. în acest context, se înscriu 
contactele frecvente din ultimul timp, 
pe -diverse planuri și Ta diferite ni
veluri, dintre reprezentanții Româ
niei și âi țărilor arabe. Agenda relați
ilor româno-arabe a consemnat, în 
cursul unei singure săptămîni, vizita 
oficială în țara noastră a prim-vice- 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Arabe Egipt, dr. Aziz 
Sedki, vizita pe care a efectuat-o în 
România ministrul afacerilor externe 
al Regatului Maroc, dr. Abdellatif Fi- 
lali, precum și prezentarea scrisori
lor de acreditare de către ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Liban la București. 
Toate aceste evenimente, caracteri
zate de un spirit cordial, prietenesc, 

au evidențiat dorința comună de a 
dezvolta prietenia, înțelegerea și co
laborarea multilaterală d'ntre po
porul român și popoarele țărilor a- 
rabe. în același timp, vizitele la 
București ale reprezentanților Repu
blicii Arabe Egipt și Marocului 
au adus noi confirmări în ce privește 
utilitatea întîlnirilor și schimburilor 
de păreri ca metodă constructivă 
pentru o mai bună cunoaștere reci
procă și întărirea conlucrării fruc
tuoase între popoare.

Conflictul dintre India și Pa
kistan a atins în această 
săptămînă proporții îngri
jorătoare. Amploarea pe 
care au luat-o operațiunile 

militare se soldează — după cum 
transmit agențiile de presă — cu 
însemnate p'erderi umane și mate
riale de ambele părți, ca și cu nu
meroase victime din rîndul populației 
civile. Acest conflict a constituit o- 
biecțul dezbaterilor de miercuri ale 
sesiunii extraordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U., adoptindu-se o re
zoluție prin care se exprimă îngrijo
rarea și se cere guvernelor Indiei și 
Pakistanului să ia neintîrziat toate 
măsurile pentru imediata încetare a 
ostilităților și retragerea forțelor lor 
armate în interiorul granițelor na
ționale, desfășurarea tuturor efortu
rilor pentru găsirea unei soluții po
litice a conflictului. în vederea nor
malizării situației în această zonă.

Octavian Bărbulescu, a oferit un 
cocteil în cinstea delegației Marii 
Adunări Naționale. Au fost prezenți 
senatori, deputați, membri ai guver
nului, numeroase personalități ale 
vieții cultural-artistice din capitala 
Columbiei.

Joi seara, delegația M.A.N. a pă
răsit Columbia, plecind spre Caracas, 
într-o vizită oficială in Venezuela.

★
Pe aeroportul din capitala Vene- 

zuelei, delegația română a fost în- 
timpinată de membri ai Congresului 
Național venezuelean, în frunte cu 
Jesus Soto Amesty, președintele Co
misiei de politică externă a Sena
tului.

Senatorul dr. Jovito Villalba a ofe
rit un dineu în onoarea delegației 
Marii Adunări Naționale a Republi
cii Socialiste România.

Vineri, șeful delegației parlamen
tare române a depus o coroană la 
mormîntul lui Simon Bolivar, la 
Pantheonul național. Membrii dele
gației s-au întîlnit, apoi, cu conducă
torii Institutului de comerț exterior 
din țara gazdă. Cu acest prilej, au 
fost abordate probleme de perspec
tivă ale relațiilor economice dintre 
România și -Venezuela și activitatea 
viitoare a Comisiei guvernamentale 
mixte de colaborare economică.

RAWALPINDI 10 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al armatei pa
kistaneze, citat de agenția Associated 
Press, a declarat că „trupele pakis
taneze opun o rezistență hotărîtă for
țelor indiene, pe întreg teritoriul Pa
kistanului de est". El a menționat că 
luptele continuă în împrejurimile 
orașului Jessore, unde „situația este 
incertă", precum și în districtele Co- 
milla și Sylhet, din Pakistanul Ori
ental.

La Rawalpindi, un purtător de 
cuvînt al marinei pakistaneze a con
firmat că forțele aeriene indiene au 
atacat portul Karaci. Pe de altă par
te, postul de radio pakistanez a co
municat că trupele pakistaneze îna
intează in sudul Cașmirului și că 
și-au consolidat pozițiile de-a lungul 
rîului Munawar Tawi.

vest de centrul Pnom Penhului. O 
altă poziție lonnolistă, din localita
tea Tuol Key, situată la 19 kilometri 
sud-vest de Pnom Penh, a fost de 
asemenea, atacată. în sfirșit, un alt 
atac violent a fost dezlănțuit de for
țele de rezistență împotriva garni
zoanei lonnoliste care păzește lagă
rul de la Prey Sar (din imediata ve
cinătate a capitalei) unde se află de
ținuți citeva mii de oponenți ai re
gimului de la Pnom Penh. '

Toți cei ce iubesc cauza păcii și 
progresului în lume nutresc speranța 
că realismul și luciditatea vor tri
umfa, că vocea armelor va amuți, că 
părțile în cauză vor lua loc la masa 
tratativelor, singura’ cale ce cores
punde intereselor celor două po
poare, intereselor păcii și securității 
internaționale, — cu atît mai im
perioasă în cazul unor țări în 
curs de dezvoltare care au ne
voie să-și consacre toate energiile, 
toate resursele și eforturile in vede
rea r lichidării grelei moștemri lăsate 
de dominația colonială, a edificării 
unor structuri economice și sociale 
care să asigure propășirea popoarelor 
respective.

Rațiunea impune să se acționeze 
perseverent ca problemele litigioase 
dintre state să fie rezolvate pe cale 
politică, prin tratative pașnice, pentru, 
a se pune capăt focarelor de conflicte 

și încordare existente și a se împie
dica ivirea de noi surse de tensiune 
care ar putea pune în primejdie 
pacea popoarelor lumii.

Nu cu multe săptămîni în 
urmă, presa mondială a- 
nunța începerea tratative
lor preliminare între dele- 
gațiile societăților de Cruce 

Roșie din R.P.D. Coreeană și Coreea 
de sud, veste primită cu deosebită 
satisfacție de opinia publică, care ve
dea în acest dialog un pr!m pas pe 
calea înlăturării barierelor, impuse 
din afară, dintre cele două părți ale 
Coreei, a împlinirii năzuinței naționa
le fierbinți — unificarea patriei — 
de către coreeni înșiși. Ultimele te
legrame de presă atestă însă • că, a- 
Iarmat de implicațiile unui asemenea 
curs pozitiv, ce a întrunit o puter- 
n!că adeziune atît în Nordul cît și 
în Sudul Coreei, regimul lui Pak 
Cijan Hi a lansat o furibundă cam
panie cu caracter războinic, care a 
culminat cu proclamarea, zilele a- 
cestea, a stării de urgență în Coreea 
de sud. Acest act al autorităților de 
Ia Seul, profund ostil păcii, urmărește 
în mod văd:t împiedicarea procesu
lui de restabilire a unității națiunii 
coreene pe o bază pașnică, menține
rea cu orice preț a șubredului re
gim marionetă la sud de parale
la 38.

DEZBATERI IN ADUNAREA GENERALA 0. N. II.
ASUPRA SITUAȚIEI DIN ORIENTUL APROPIAT

NEW YORK 10. — Corespondentul 
nostru, C. Alexandroaie, transmite : 
Adunarea Generală a O.N.U. și-a re
luat dezbaterile asupra situației din 
Orientul Apropiat, întrerupte ca ur
mare a abordării de către plenară a 
problemei conflictului indo-pakiista- 
nez. Discuțiile au loc pe baza rapor
tului secretarului general al O.N.U., 
U Thant, asupra situației din Orien
tul Apropiat și în urma prezentării 
poziției țărilor lor în această proble
mă de către Mahmud Riad și Abba 
Eban, miniștrii de externe ai Egip
tului și, respectiv, Israelului.

Reprezentantul Turciei la O.N.U., 
Haluk Baiulken, a subliniat, in ca
drul intervenției sale, că rezoluția 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967 constituie o bază rezona
bilă pentru negocierea stingerii a- 
cestui focar de tensiune. El s-a pro
nunțat pentru reactivizarea misiunii 
Jarring și a cerut Israelului să dea 
dovadă de receptivitate la inițiative
le de pace avansate de reprezentan
tul special al secretarului general al 
O.N.U.

Lazar Moisov, reprezentantul per
manent al Iugoslaviei la Națiunile 
Unite, a avertizat că, în cazul în 
care nu se va înainta grabnic pe o 
cale de soluționare a conflictului, 
s-ar putea ca relațiile internaționale 
să fie periclitate tocmai în acest mo
ment, cînd evoluții conflictuale sînt 
semnalate și în alte părți ale lumii. 
Vorbitorul a salutat inițiativa celor 
zece șefi de stat africani pentru gă
sirea unei soluții pașnice a conflic
tului, arătînd, totodată, că numeroa
sele rezoluții adoptate de O.N.U., 
conferința statelor nealiniate, Orga
nizația Unității Africane și . de alte 
organizații internaționale conțin ba
zele și cadrul unei soluții juste și 
durabile a crizei din Orientul Apro
piat.

Ambasadorul Greciei la O.N.U., 
Dimitri Bitsios, a subliniat, la rîndul 
său, că pacea în Orientul Apropiat 
depinde de aplicarea rezoluției din 
noiembrie 1967 a Consiliului de Secu
ritate, clădită pe inadmisibilitatea 
dobîndirii de teritorii străine prin 
folosirea forței și pe necesitatea gă
sirii unei soluții pentru instaurarea 
unei păci ’ trainice în această regiu

In Comitetul 
pentru problemele politice 

și de securitate 
ADOPTAREA UNUI PROIECT DE REZOLUȚIE 

INIȚIAT DE ROMÂNIA
NEW YORK 10 (Agerpres). — 

Comitetul pentru probleme politice 
și de securitate al Adunărij Gene
rale a O.N.U. a adoptat in unanimi
tate proiectul de rezoluție inițiat de 
România — căreia i s-au alăturat, 
in calitate de coautoare, alte 27 de 
state — privind „consecințele eco
nomice și sociale ale cursei înarmă
rilor și efectele sale profund dăună
toare asupra păcii și securității în 
lume".
■ Rezoluția subliniază îngrijorarea 
statelor ca urmare a continuei esca
ladări a cursei înarmărilor și chel
tuielilor militare, care constituie o 
grea povară pentru toate popoarele 
lumii și are efecte extrem de dău
nătoare asupra păcii și securității 
internaționale. Totodată, exprimă 
convingerea statelor că aspirațiile

In pofida tuturor actelor de te- | 
roare și represiuni antipopulare, ac- H 
tivitatea forțelor patriotice din Co- h 
reea de sud cunoaște însă un avînt fl 
puternic. Stimulate de propune- fl 
rile realiste și consti-uctive ale gu- Q 
vernuiui R.P.D. Coreene, masele H 
populare sud-coreene sînt hotărîte M 
să-și continue lupta , pentru demo
cratizarea vieții sociale și înfăptuirea 
marelui deziderat al celor 40 milioa
ne de coreeni : reunificarea pașnică 
a patriei lor. Cauza justă a poporu
lui coreean este susținută de toate 
forțele democratice și progresiste de 
pe glob. Este în interesul destinde
rii și păcii în Asia și în întreaga H 
lume să se pună capăt dezmembrării 
artificiale a Coreei, să fie retrase 
toate trupele americane din Coreea 
de. sud și să se respecte dreptul im
prescriptibil al poporului coreean de 
a-și hotărî singur destinul — curs 
în favoarea căruia țara noastră s-a 
pronunțat și se pronunță în modul 
cel mai ferm.

Si în această săptămînă pei
sajul social-politic al lumii 
capitaliste, caracterizat de

• grave contradicții și inechi
tăți, a fost dominat de pu

ternice lupte de clasă. Numeroase au 
fost informațiile care anunțau din 
diferite capitale ale lumii occiden
tale — Roma, Bonn, Londra, Paris, 
Washington — că, in fața creșterii 
prețurilor, a tarifelor, a amenințării 
cu concedierea, .a fenomenelor 
de înrăutățire a situației maselor 
largi de oameni ai muncii, clasa 
muncitoare a răspuns prin extinderea 
mișcărilor revendicative, ce înglobea
ză sute și sute de mii de oameni. 
Continuă greva celor 360 000 de me- 
talurgiști vest-germani ; în Italia, 
după greva generală declanșată de 
cele trei mari centrale sindicale și 
greva celor 1,7 milioane de munci
tori agricoli, se află în curs o acți
une grevistă a personalului adminis
trativ și a infirmierilor din spitalele 
publice, la care participă aproape 
200 000 de persoane ; de șase săptă
mîni durează greva muncitorHor bri
tanici de la întreprinderea Rolls- 
Royce din Bristol.

Amplele acțiuni revendicative din 
lumea capitalului reflectă creșterea 
combativității clasei muncitoare care 
î’i afirmă cu hotărîre forța și unita
tea crescîndă în marile confruntări 
sociale.

Eugen IONESCU
/

ne, care să permită tuturor statelor 
să trăiască in securitate, la adăpost 
de orice pericol. ./

Reprezentantul permanent al Ior
daniei la Națiunile Unite, Bahamud- 
din Toukan, a cerut adoptarea de 
urgență de către Adunarea Generală 
și Consiliul de Securitate a unor mă
suri eficiente pentru a determina 
transpunerea în practică a tuturor 
prevederilor rezoluției Consiliului de 
Securitate. El a afirmat că orice a- 
mînare a soluționării acestui con
flict pe cale pașnică nu poate decît 
să adauge noi elemente, și mai pe
riculoase, situației de tensiune deja 
existentă.

Hamdi Ould Mouknass, ministru al 
afacerilor externe al Mauritaniei, a 
declarat că Israelul nu trebuie să ig
nore apelul la pace lansat de Orga
nizația Unității Africane, să dea un 
răspuns pozitiv, fără echivoc, la me
morandumul prezentat de mediatorul 
O.N.U. privind retragerea trupelor 
israeliene de pe teritoriile arabe și 
începerea tratativelor de pace. Tot
odată, vorbitorul a arătat că în orice 
tratative de pace trebuie, pentru ca 
acestea să se încheie cu succes, să se 
aibă în vedere existența populației 
palestinene, legitimitatea drepturilor 
și aspirațiilor sale.

A urmat la cuvînt șeful delega
ției chineze, Ciao Kuan-hua, care a 
subliniat solidaritatea poporului chi
nez față de cauza popoarelor arabe. 
El s-a pronunțat pentru retragerea 
imediată și necondiționată a trupe
lor israeliene de pe teritoriile arabe 
ocupate.

Reprezentantul Bulgariei la O.N.U., 
Guero Grozev, a declarat că prezen
ța trupelor israeliene pe teritoriile 
arabe ocupate și continuarea menți
nerii acestora sub ocupație nu con
stituie pentru Israel garanții mai 
bune și mai sigure decît cele pe care 
le-ar putea oferi Națiunile Unite. El 
a cerut, totodată, Israelului să accep
te propunerile mediatorului O.N.U., 
Jarring, avansate în februarie 1971, 
și propunerile Egiptului vizînd reali
zarea unui acord pentru redeschide
rea navigației pe Canalul de Suez.

Dezbaterile din Adunarea Gene
rală continuă.

comune de pace, securitate și pro- I 
greș ale omenirii impun încetarea | 
cursei înarmărilor, in special a . 
cursei înarmărilor nucleare, reduce- I 
rea cheltuielilor militare, cit și adop- I 
tarea de măsuri eficace in direcția 1 
dezarmării generale și complete, fapt I 
care ar contribui la promovarea dez- I 
voltării economice și sociale a tutu- I 
ror țărilor și ar spori posibilitățile' > 
de ajutorare a țărilor în curs de dez- I 
Voltare.

în ceea ce privește raportul în 1 
materie prezentat de secretarul ge- I 
neral al O.N.U., rezoluția exprimă I 
speranța că acest raport va concen- I 
tra atenția statelor asupra negocieri- ■ 
lor privind realizarea dezarmării nu- I 
cleare, in vederea atingerii scopului | 
final — o lume fără armamente.

în continuare, în rezoluție se cere I 
secretarului general al Q.N.U., tutu- I 
ror guvernelor, organizațiilor inter- I 
guvernamentale, naționale, neguver- i 
namentale și agențiilor specia- I 
lizate să asigure o publicitate cît mai | 
mare raportului privind consecințele . 
cursei înarmărilor și cheltuielilor mi- I 
litare, iar concluziile acestui raport I 
să fie luate în considerație in cadrul • 
viitoarelor negocieri asupra dezar- I 
mării.

Rezoluția cheamă toate statele să-și • 
Intensifice eforturile în perioada De- l 
ceniului Națiunilor Unite pentru de- | 
zarmare în scopul promovării nego- | 
cierii unor măsuri eficiente pentru . 
încetarea cursei înarmărilor, la o j 
dată cît mai apropiată, trecerea la I 
dezarmarea nucleară, ca și la înche- ' 
ierea unui tratat- de dezarmare gene- I 
rală și completă sub un strict și e- I 
ficient control internațional.-

în încheierea rezoluției se subli- I 
niază hotărîrea Adunării Generale ca I 
punctul privind consecințele econo- I 
mice și sociale ale cursei înarmărilor | 
să se afle în permanență în atenția . 
O.N.U. și să fie inclus pe ordinea de I 
zi a celei de-a 28-a sesiuni a Adună- I 
rii Generale a Organizației Națiuni- 1 
lor Unite.

Evidențiind incompatibHitatea din- I 
tre cursa înarmărilor și aspirațiile * 
popoarelor spre pace, progres econo- | 
mic și social, numeroși delegați au I 
salutat inițiativa României de a a- I 
duce problema consecințelor econo- . 
mice și sociale ale cursei înarmărilor I 
în dezbaterea O.N.U. și de a con- I 
centra, astfel, atenția guvernelor și 1 
popoarelor lumii asupra pericolelor I 
pe care le generează spirala înarmă- i 
rilor.

CHILE

Starea excepțională j 
din provincia Santiago j 

a lost ridicată |
SANTIAGO DE CHILE 10 (Ager- I 

preș). — Președintele Salvador Al- | 
lende a semnat un decret prin care , 
se ridică starea excepțională institui- I 
tă la 2 decembrie in provincia San- | 
tiago. transmite, agenția Prensa . La- • 
tina. Autoritățile chiliene au luat I 
măsuri pentru a preveni noi tulbu- I 
rări, provocate de elementele de • 
dreapta, de genul celor care au de- i 
terminat instituirea stării excepțio- I 
nale.

AGENȚIILE 

DE PRESĂ

TRANSMIT:

Guvernul Republicii Popu
lare Chineze și guvernul 
Republicii Senegal au hotărit 
să stabilească relații diplomatice Ia 
nivel de ambasadă — se arată în- 
tr-un comunicat dat publicității de 
agenția China Nouă. Cele două gu
verne — se menționează în comuni
cat — vor dezvolta relații de 
prietenie și colaborare pe baza prin
cipiilor respectării suveranității și 
integrității teritoriale, neamestecului 
în treburile interne, egalității și 
avantajului reciproc.

Iosip Broz TitO, președintele 
R. S. F. Iugoslavia, l-a primit pe 
N. K. Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de' Stat al 
Planificării, aflat în vizită în Iugo
slavia.

AI V-Iea Congres al Fe
derației Generale a Sindi
catelor Coreene ?i a nt 
ieri lucrările la Phenian. La ședința 
de deschidere — relatează A.C.T.C. 
— au luat parte Kim Ir Sen, secre
tar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Ca
binetului de Miniștri al R. P. D. Co
reene, și alți conducători coreeni.

LONDRA. Acad. Henry Coan- 
dă i s-a decernat Diploma de 
membru de onoare al Academiei 
aeronautice regale britanice. Di
ploma l-a fost inminată de către 
S. D. Davis, președintele acestui 
important for științific. Cu acest 
prilej a fost subliniată imensa 
contribuție a savantului român 
la dezvoltarea abiației, prin 
realizarea unor proiecte origi
nale de avioane. Henry Coandă. 
a arătat în expunerea sa coman
dorul Rod Banks, a conceput și 
construit primul avion cu reac
ție, expus la Salonul aviatic de 
la Paris, din 1910. De asemenea, 
el este universal cunoscut pen
tru descoperirea „Efectului 
Coandă", care constituie baza 
științei moderne a fluidelor.

Președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, 
Walter Ulbricht, l-a primit, vineri, pe 
Mirko Tepavaț, secretarul federal, 
pentru afacerile externe al R.S.F. Iu
goslavia — informează agenția 
A.D.N. Cu acest prHej, a avut loc o 
convorbire prietenească cu privire la 
problemele legate de pregătirea con
ferinței general-europene pentru 
securitate și colaborare. La convor
bire a luat parte Otto Winzer, mi
nistrul afacerilor externe al R.D.G. 
In aceeași zi. Mirko Tepavaț și-a 
încheiat vizita oficială in R.D. Ger
mană, plecind spre patrie.

La sediul N.ILT.0.din Bru- 
xelles s-au încheiat ieri lucrările se
siunii de iarnă a Consiliului Ministe
rial, la nivelul miniștrilor de externe. 
La încheierea lucrărilor a fost dat 
publicității un comunicat.

In1 orașul vest-german Frei
burg au avut loc lucrările celui 
de-al 9-lea colocviu organizat 
de societatea „Mihail Eminescu" 
de pe lingă Universitatea) din 
localitate pe tema „România 
după edictul lui Aurelian și for
marea limbii române". Această 
manifestare științifică s-a bucu
rat de prezența unui număr 
însemnat de profesori și stu- 
denți de la universitățile din 
R.F. a Germaniei și din alte opt 
țări euronene.

Cancelarul R.F. a Germa
niei, WiUy Brandt, a primit, vineri, 
la Oslo, Premiul Nobel pentru pace 
pe anul 1971. Ceremonia remi
terii premiului a avut loc la se
diul Universității din capitala nqt’-.e- 
giană. într-un scurt cuvînt de mulv..- 
mire, Willy Brandt a afirmat că des
tinderea și colaborarea dintre popoa
re „sînt sarcini realizabile, cărora 
trebuie să ne consacrăm".

In memoria militarilor 
români. Generalul colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al ministru
lui forțelor armate ale Republicii So
cialiste România, șef al Marelui Stat 
Major, care se află într-o vizită în 
Franța, a depus, vineri, o coroană 
de flori la Cimitirul de la Soulzmatt 
(Alsacia) al militarilor români care 
și-au dat viața în primul război 
mondial pe pămîntul Franței.

Cu prilejul imPIinir>>a 20 de 
ani de la constituire, la Kongresshaus 
din Viena s-a deschis reuniunea Con
siliului General al Federației Inter
naționale a Rezistenților (F.I.R.), la 
care sînt prezenți peste 200 de de
legați. Din partea țării noastre parti
cipă o delegație formată din 
N. Guină, președintele Comitetului 
foștilor luptători antifasciști din 
România, vicepreședinte al F.I.R, 
N. Cioroiu, vicepreședinte al comite
tului și membru al Biroului F.I.R., și 
Anca Magheru, secretara comitetului 
și membră în consiliul general al 
F.I.R.

La Panmunjon 3 avut loc- 
vineri. o nouă intilnire in cadrul con
vorbirilor preliminare dintre repre
zentanții organizațiilor de Cruce Ro
șie din R.P.D. Coreeană și Coreea de 
Sud. în scopul depășirii actualului 
impas al convorbirilor preliminare și 
pentru a fi inițiate cit mai curînd 
convorbirile definitive în problema 
reîntregirii familiilor care trăiesc 
despărțite în cele două părți ale 
peninsulei, ca și a asigurării schim
bului liber de corespondență între 
R.P.D. Coreeană și Coreea de Sud, 
reprezentantul părții nord-coreene a 
prezentat o pronunere în trei puncte 
— relatează A.C.T.C.
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