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Hotărîtor pentru realizarea a ceea 
ce numim eficiența investiției de gîn- 
dire a maselor de salariați este fina
lizarea operativă și integrală, de către 
comitetele de direcție, a tezaurului 
de propuneri. Dar soluționarea 
unor probleme ridicate In adu
nările generale ale salariaților nu 
este condiționată numai de ini
țiativa comitetelor de direcție, ci 
și de intervenția, de sprijinul con
siliilor de administrație ale centrale
lor industriale, al factorilor de con
ducere din ministere. Se cere în a- 
ceastă privință nu numai o confir
mare formală a oportunității și efica
cității uneia sau alteia din propuneri, 
ci și un sprijin nemijlocit și concret 
în aplicarea operativă a unor măsuri 
ce depășesc posibilitățile comitetelor 
de direcție. Au fost înțelese aceste 
imperative în activitatea de pînă 
acum a forurilor de resort din cen
trale și ministere 7

Da I Acesta este răspunsul succint 
pe care l-am primit, cum era și de 
așteptat, în numeroase întreprinderi. 
Aflăm, de pildă, că imediat după în
cheierea adunărilor generale ale sa
lariaților, axate pe dezbaterea ci
frelor de plan pe 1971, consi
liile de administrație ale unor 
centrale și grupuri de întreprin
deri — Centrala industrială de 
anvelope și mase plastice și Com
binatul de confecții și tricotaje din 
București, Grupul de uzine pentru 
fabricarea rulmenților din Brașov, 
Grupul de uzine pentru utilaj mi
nier din Satu Mare — conducerile 
multor direcții generale din ministere 
au dat un răspuns prompt celor mai

dificile probleme ridicate de sala
riați.

Cum arată însă fațeta ignorării 
unor propuneri ale salariaților 1 La u- 
zina „Autobuzul" din Capitală cunoș
team multe din neajunsurile care im
pietau asupra producției, afectînd 
luni în șir din acest an rezultatele de 
ansamblu. S-au înregistrat sub plan 
cîteva zeci de autobuze și peste 150 
autoutilitare. Cauzele 7 Aprovizio- 
nare neritmică, dereglări cronice 
ale mecanismului cooperării cu alte 
uzine, deficiențe care au favorizat 
și o anumită stare de indisciplină. 
Nici una dintre ele nu se manifestă 
de ieri, de azi. Așa am auzit și în 
adunarea de dezbatere a cifrelor de 
plan pe anul viitor (an în care în
treaga uzină trece printr-un proces 
de modernizare a producției), cînd 
muncitorul Valeriu Lungu, maistrul 
Dumitru Cioran și alți salariați au 
spus clar că nu mai poate fi tole
rată nesiguranța în aprovizionarea 
tehnico-materială, că se cer măsuri 
imediate, nu în vorbe, ci în fapte, 
atît din partea Centralei industriale 
de autocamioane și tractoare din 
Brașov, cît și a ministerului. Cine 
i-a auzit 7 Din păcate, din cgntrala 
industrială, cu toate că se știa că 
uzina bucureșteană este „o unitate 
cu necazuri", la această adunare n-a 
participat decît un șef de serviciu, 
care nu a fost în măsură să dea un 
răspuns competent și satisfăcător la 
problemele ridicate de salariați.

Au trecut patru luni de cînd, 
în mod sincer, deschis, cu ho- 
tărîrea fermă de a depăși greutățile, 
muncitori, ingineri și economiști de 
la „Autobuzul" au cerut în adunarea

La toate chioșcurile și librăriile
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generală a salariaților să se pună 
capăt tuturor tarelor producției. Ce 
s-a făcut, concret, pină în prezent ?

— Nimic sau aproape nimic — ne 
răspunde tov. Vasile Nenciu, secre
tarul comitetului de partid din uzi
nă. Aceleași probleme le-au ridicat 
salariații și în iarna trecută, pentru 
soluționarea acelorași probleme a 
intervenit comitetul de partid, comi
tetul de direcție la centrală, de ne
numărate ori în acest an. Practic, 
nu se simte vreo îmbunătățire. Și 
culmea, tocmai unitățile din cadrul 
centralei ne fac cele mai mari greu
tăți. In două decade din luna 
noiembrie, de pildă. Uzina de 
autocamioane din Brașov a livrat, 
față de pian, mai puțin cu o 
treime la axele din față, cu 40 la 
sută la camerele de frînă, cu 45 la 
sută la genți. Ținem delegați perma
nent la uzina brașoveană și în alte 
părți pentru a urgenta livrările ; trei 
zile pe săptămînă, directorul comer
cial și alți factori de răspundere din 
uzina noastră se perindă pe la diverși 
furnizori, rugîndu-i să livreze di
ferite piese și subansamble pentru 
care există contracte încheiate.

Cum lesne se poate înțelege, măsu
rile propuse de salariați, a căror ma-,. 
terializare incumbă ajutorul centrale! 
și ministerului, în vederea asigurării 
de condiții materiale care să garan
teze desfășurarea normală a produc
ției, nu au găsit nici un ecou. Ele au 
fost consemnate, împreună cu promi
siunile de rigoare, în procese verbale, 
planuri de măsuri, fără ca cineva din 
centrală sau minister să se preocupe 
de materializarea lor efectivă și efi
cientă. Evident, o situație care nu 
mai poate fi tolerată, cu atît mai mult 
cu cît colectivul uzinei „Autobuzul" 
are de recuperat pină la sfirșitul a- 
cestui an importante rămîneri în 
urmă la sortimentele de bază.

Viorel SALĂGEAN 
Cezar IOANA 
Alexandru MUREȘAN

Aspect din Uzina de prelucrare a aluminiului de la Slatina
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Gloriosul Jubileu al semicentena
rului Partidului Comunist Român 
prilejuiește evocarea bogatelor tra
diții revoluționare ale mișcării noas
tre muncitorești, a drumului lung de 
lupte și victorii pe care l-a străbătut 
poporul nostru sub steagul partidului, 
drum jalonat de nenumărate mo
mente eroice, de mărețe fapte de e- 
roism, pilde de abnegație și spirit 
de sacrificiu față de interesele celor 
ce muncesc, față de cauza socialis
mului și a libertății patriei.

Un asemenea moment, ce va 
rămîne pentru totdeauna încrustat 
în conștiința generațiilor, îl repre
zintă luptele muncitorești din 13 de
cembrie 1918. Marcînd o verigă im
portantă în procesul revoluționar ce 
avea să ducă peste puțin timp la 
crearea partidului comunist, repre- 
zentînd o etapă de seamă în matu
rizarea politică și creșterea combati
vității mișcării muncitorești, consti
tuind, într-un sens, o avanscenă a 
grevei generale din 1920, aceste 
lupte constituie o impresionantă 
mărturie a înaltei conștiințe a pro
letariatului român, a voinței sale de 
a cuceri pe cale revoluționară liber
tăți democratice și o viață mai bună. 
In preajma sărbătoririi semicentena
rului Partidului Comunist Român, 
luptele muncitorești de la 13 decem
brie 1918 ne apar cu atît mai boga
te în semnificații. Ele pun în lumină 
faptul că Partidul Comunist Român 
s-a plămădit în focul unor mari bă
tălii de clasă, fiind rezultatul nemij
locit al experienței acumulate în 
cursul acestor bătălii de mișcarea 
muncitorească din România

Rădăcinile sociale ale luptelor 
muncitorești din decembrie 1918 
le-au constituit contradicțiile adinei, 
sociale și politice, din societatea ro
mânească, puternic agravate în con
dițiile primului război mondial. A- 
ceste lupte se încadrau în macile 
mișcări revoluționare pentru elibera
rea socială și națională care se des

fășurau în țările europene în acel 
ani. Ridicîndu-se împotriva sărăciei 
și mizeriei insuportabile, a politicii 
claselor exploatatoare, de aruncare a 
greutăților pe spinarea celor ce mun
cesc, clasa muncitoare, păturile largi 
populare din țara noastră, ca și din 
alte țări ale lumii erau însuflețite în 
lupta lor de istorica victorie a Macii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
care a inaugurat era trecerii omeni
rii de la capitalism la socialism. E- 
xemplul proletariatului rus arăta 
exploataților și asupriților de pretu
tindeni că numai prin luptă revolu
ționară își pot cuceri libertatea, 
dreptul la o viață omenească.

După cum se știe, sfirșitul anu
lui 1918 adusese împlinirea — prin 
lupta întregului popor — a aspira
ției seculare, devenită o necesitate 
obiectivă în procesul dezvoltării is
torice — unirea Transilvaniei cu 
România, făurirea statului național 
unitar român. Prin unire se crease, 
totodată, și un cadru propice pen
tru unificarea forțelor clasei munci
toare de pe întregul teritoriu al pa
triei, pentru intensificarea activității 
ei revoluționare. Dezideratul unității 
statale se îmbina strîns cu revendi
cările sociale, formînd o unitate 
indisolubilă în concepția maselor 
muncitoare, care nădăjduiau că uni
rea va fi însoțită de prefaceri de
mocratice și progresiste în viața so
cietății. In aceste împrejurări, au că
pătat o forță și o vigoare nemaiîn- 
tilnită acțiunile revoluționare, gre
vele, întrunirile și demonstrațiile 
împotriva politicii claselor stăpîni- 
tcare de intensificare a exploatării șl 
asupririi celor ce muncesc. In frun
tea forțelor militante se afla Parti
dul Socialist, in rindurile că
ruia creștea influența celor ce 
se situau pe poziții ferm revo
luționare. Acest proces și-a găsit 
oglindirea, printre altele, în adop
tarea de către Partidul Socialist,

Ada GREGORIAN
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— Cui îi este datoare poezia ?
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și din acest timp istoric

Interviul nostru cu scriitorul Ion BRAD

calpe
Invă-
mare

Cuvintele sînt ca banii" -- spunea in veac 
fătul; cele mai bune sint cele care au cea mai 
putere de circulație. Comparația a rămas și este de
seori invocată, lată insă că puterea de circulație nu 
este singurul element pe care îl posedă in comun 
vorbele și banii; mai există cel puțin încă unul: ca 
și banii, și cuvintele sînt pîndite de acea anemie per
nicioasă numită inflație.

Cum ajunge un cuvînt să insemne mai mult decît 
acoperirea sa în aur ? Sint multe de spus — și atîta 
cerneală cită este intr-o picătură nu ajunge pentru 
aflarea răspunsului. Mă voi mărgini să supun atenției 
cititorului cîteva cuvinte însoțite de rugămintea de a 
mai găsi și altele. Că, slavă domnului...

Să-l luăm, de pildă, pe numitul curaj. Auzi în jur 1 
„Ce curaj la X ! A spus in ședință că munca în hală 
e prost organizată !“ Sau : „Curajos Y ! Mereu încearcă 
o soluție nouă /“ Dar, oameni buni, de cînd o elemen
tară datorie de conștiință, o elementară datorie ce-

(Continuare în pag. a III-a)

Culegătorii și paginatorii — colaboratorii noștri apropiaji. Imagine din atelierele unde se lucrează ziarul nostru la Casa Scînteii

Perspective largi 
pentru colaborarea

»

româno-marocană

PICĂTURA DE CERNEALĂ
tățenească a devenit curaj (ca in cazul lui X) ? Și de 
cînd e curaj datoria de serviciu ? Pentru că Y, și eu, 
și dumneavoastră, și dinsul sintem ținuți, măcar prin 
faptul că primim salariu, să găsim soluții noi în slujba 
noastră. Dacă o ținem așa, miine-poimiine vom auzi 
de curajul lui Gigei care s-a ridicat in ora de științe 
naturale și a spus lecția...

Un amic îmi povestea că șeful său l-a invitat să me
diteze la problema (alt cuvînt inflaționist, problemă !) 
reașezării birourilor in încăpere. La care el i-a răspuns 
(cu curaj...) că de meditat meditează la sensul existen
ței ; cit despre birouri, împreună cu șeful, au pus 
mina și le-au schimbat în trei minute.

Cu mulți ani în urmă — îmi povestea un alt amic — 
in instituția unde a lucrat, se strîngeau cu toții cam o 
dată pe lună și vorbeau intre ei — simplu, frumos, fără 
ștaif, lucru rar pe vremea aceea — despre datorie, 
despre familie, despre... ale vieții. Era frumos. La o 
astfel de adunare, cineva a propus ca data viitoare să 
se vorbească despre „a doua pasiune". La care alt
cineva a zis că ar fi mai bine despre prima. Ați în
țeles ; prima pasiune era, după opinia primului, obli
gatoriu, profesia. Și erau printre ei niște chiulangii 
și niște nepricepuți de mina-ntii... Pasiunea — cu- 
vint potrivit pentru Bach, pentru Bălcescu, pentru 
Țuculescu - 
cel mai 
lor ; care 
chiul... — mă asigură astăzi amicul.

Săracele cuvinte ! Vă propun să le cintărim și să 
le utilizăm cu mal multă măsură : cuvintul potrivit 
la locul potrivit ; nu vom pierde nimic, in schimb vom 
ciștiga ceva mai multă rigoare. Ceea ce...

George-Radu CHIROVICI

- era, 
potrivit 
muncă

după părerea colegului, cuvintul 
pentru a desemna munca 

se compunea 50 la sută din

b

*

*

Avem o zi a tipogra
filor, așa cum avem o 
zi a minerilor, a pe
troliștilor, a construc
torilor sau a oameni
lor recoltei. Avem o zi 
consacrată unei profe
sii care înseamnă, deo
potrivă, și forajul de 
adîncime. deschizînd 
noi orizonturi cunoaș
terii noastre, și con
strucție, și cules sau 
recoltă. Nu întîmplător 
meșterul tipograf se 
numește „culegător", 
„culegătorul de sem
ne", culegătorul ace
lor fructe de aur care 
închid, ca pe un miez 
fertil și incandescent, 
Ideea. Avem, însem
nată, cu roșu în calen
darul prețuirii obștești, 
o zi — o sărbătoare — 
consacrată omului ca
re, aplecat pe fila de 
manuscris din care se 
naște ziarul sau cartea, 
ostenește la zidirea 
ideii, expunînd-o de 
pe pagina albă, ca de 
pe un soclu, privirii șl 
înțelegerii oamenilor.

I s-a zis. cîndva. și 
caligraf. Și a fost, in
tr-adevăr. și caligraf. 
Caligrafi au fost și 
Macarie, și Coresi, iar 
Arghezi, ca și Macarie 
sau Coresi, deopotrivă 
făuritori și culegători 
de semne, prelungește 
spre noi. aducînd-o în 
sertarele cu case dc 
litere din Mărțișor.

tradiția unui meșteșug 
— „meșteșugul de ju- 
vaere" — în care auto
rul ideii și cel al ima
ginii ei grafice se con
fundă, sub semnul a- 
celuiași nobil efort. 
Talentul a rămas tînăr 
prin vremi, și aceeași 
neîntreruptă artă a

plicînd un crez, un 
ideal, o idee, din în
săși clipa în care mina 
alege cuvintul din ca
seta de litere sau de 
pe clapele linotipului, 
această profesie și a- 
ceastă artă s-au înno
bilat, la noi, cu însem
nele luptei pentru a-

demn, cuvîntul-steag, 
cuvintul marilor ade
văruri sub faldul că
rora ne-am așezat e- 
xistența. Este același 
om care, de mai bine 
de o pătrime de 
ne aduce zilnic 
cuvînt, vestind 
rile transformări

veac, 
acest 
ma- 
prin

Omagiu tipografilor 
noștri

scrisului, îmbrăcînd 
intr-o potrivită imagi
ne grafică mărturiile 
timpului de care ține, 
ne-a emoționat par- 
curgînd, la recentul 
„Salon al cărții", cele 
1 500 de titluri expuse, 
într-o semnificativă 
confruntare, de cele 
21 de edituri ale țării.

O profesie care în
seamnă o artă. O pro
fesie care înseamnă o 
luptă. Arta tipografu
lui a fost dintotdeauna 
o artă a baricadei. 
Combatantă și comba
tivă prin definiție, im-

părarea și promovarea 
idealurilor militante, 
revoluționare și pro
gresiste. Muncitorul- 
bijutier care sculptea
ză în plumb podoaba 
de aur a gindului este 
același care, cu 52 de 
ani în urmă, la 13 de
cembrie 1918, soria cu 
cerneala sîngelui său 
manifestele luptei pen
tru libertate, progres 
social, viață nouă. Este 
același care, de aproa
pe cinci decenii, 
duce poporului 
vîntul partidului,
vîntul-flacără și în-

cu- 
cu-

care trecem, luminîn- 
du-ne și îmbărbătîn- 
du-ne efortul de cti
tori ai orînduirii so
cialiste.

Deschidem ochii spre 
viață, deschidem pri
ma fereastră sp«e 
lume, ținînd în mii.ri 
cea dinții carte : abe
cedarul. Urcăm Ia bor
dul unei noi zile ținînd 
în mină o pagină ti
părită : ziarul. Intrăm 
în contact cu ultimele 
descoperiri ale geniu
lui omenesc, cu cele 
mai noi cuceriri ale 
științei, ale civilizației.

ale ideii, prin interme
diul cuvîntului tipărit, 
la care ostenesc nop
țile, anonimi, mii de 
meșteri, ca să-1 așeze 
sub ochii noștri în di
minețile proaspete.

E sentimentul 
care-1 transcrie, în cu
vinte potrivite, Ar
ghezi : „Aș aduna caz
na ta deoparte și caz
na mea deoparte, ca să 
le asemăn și să le deo- 
sibesc, și mi-e teamă 
că totul tău întrece de 
cîteva ori citul meu de 
cîntăreț și de povesti
tor... Și de cite ori 
mîinile tale de coșar, 
murdare de funingeni 
cu ulei pînă la ochi, 
îmi aduceau pe dede
subt... coala mare de 
hîctie tipărită, eu ți le 
sărutam cu smerenie, 
închipuind, și ți le-aș 
fi sărutat cu adevărat 
dacă nu mă sfiam"...

Omagiul pe care îl 
închinăm, de ziua lor. 
tipografilor, detașa
ment glorios în marea 
oaste a muncitorilor 
țării, e un omagiu în
chinat hărniciei, no
bleței unui străvechi 
meșteșug ridicat azi la 
valorile marilor adevă
ruri pe care — cu for
ța cuvîntului tipărit — 
le exprimă.

pe

I. OLTEANU

****

**
*
*
**
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București—Rabat; situate la mare 
distanță una de cealaltă, pe conti
nente diferite, cele două capitale 
s-au simțit mai aproape ca oricînd 
în această săptămînă, fiind conec
tate la puternicul efluviu al senti
mentelor de prietenie și stimă care 
unesc popoarele român și maro
can, sentimente ca și-au găsit o 
atît de pregnantă expresie In 
timpul celor patru zile ale vizitei 
In Maroc a președintelui Consiliu
lui de Stat al României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Prin intermediul 
presei, radioului, televiziunii, po
porul nostru a putut fi martor la 
primirea deosebit de călduroasă fă
cută șefului statului român de 
regele Hassan al II-lea și ce
lelalte înalte oficialități marocane, 
de ospitaliera populație a Maro
cului. De-a lungul unui traseu 
care a însumat sute de kilo
metri, de la țărmurile Atlanticului 
și pînă la poalele Marelui Atlas, 
oaspeții români au fost întîmpinați 
pretutindeni cu cordialitate, cu o 
sinceră prietenie, cu urări și cu
vinte de caldă simpatie față de po
porul român, de prețuire și stimă 
pentru personalitatea politică mar
cantă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Desfășurate în această ambianță, 
convorbirile purtate între cei doi șefi 
de state. întrevederile și discuțiile 
avute de personalitățile oficiale ro
mâne și marocane, au reliefat carac
terul profund constructiv al acestei 
vizite, menită să lărgească și să in
tensifice colaborarea și cooperarea 
pe multiple planuri între cele două 
state.

„Vreau să exprim sentimentele 
prietenești pc care le nutrim față de 
poporul marocan — a subliniat pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în toas
tul rostit la dineul din seara 
zilei de 8 decembrie — impre
siile deosebite pe care ni le-au

lăsat munca șl preocupările sale 
îndreptate spre dezvoltarea țării, 
spre prosperitate. Trebuie să vă spun 
că sint deosebit de satisfăcut de vizi
ta în Maroc și de discuțiile pe care 
le-am avut cu Maiestatea Voastră. 
Sint convins că acestea vor contribui 
la dezvoltarea și mai largă a rela
țiilor dintre România și Maroc și că, 
pe această cale, popoarele noastre 
vor învăța să se cunoască mai bine 
și să colaboreze tot mai rodnic".

La rîndul său, regele Hassan al 
II-lea a dat o înaltă apreciere rela
țiilor prietenești stabilite între cela 
două țări, spunînd :

„Legăturile de profundă prietenie 
care unesc popoarele noastre, coope
rarea instaurată intre țările noastre 
în domeniile culturii, economiei și 
științei, noile perspective care se 
deschid in fața noastră, toate acestea 
dovedesc că buna înțeleseră și co
laborare nu numai că garantează sta
bilitatea, securitatea și liniștea, ci 
contribuie pozitiv la consolidarea 
bazelor civilizației și fericirea uma
nității".

Deși între România și Maroc există 
relații diplomatice de dată relativ 
recentă, schimburile și contactele, 
raporturile de prietenie dintre țările 
noastre au cunoscut o evoluție ascen
dentă. Așa cum s-a subliniat însă și 
cu prilejul convorbirilor, există încă 
mari posibilități pentru extinderea 
și diversificarea relațiilor româno- 
marocane. în interesul ambelor po
poare. al cauzei păcii șl înțelegerii 
internaționale — iar întreaga desfă
șurare a vizitei a reliefat dorința co
mună de a se valorifica aceste posi
bilități. de a se depista căile și mij-

Paul DIACONESCU 
Dumitru ȚINU

(Continuare in pag. a V-a)
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Noaptea încă nu-și ridicase vălul 
de pe casele și ulițele comunei Afu
mați din județul Ilfov. Ora 5. In 
curtea fermei nr. 2 a întreprinderii 
agricole de stat — nici țipenie de 
om. Doar portarul ne întîmpină 
binevoitor : „oameni-s la muls 
deja". împreună cu medicul igie- 
nist — inspector Marian Drăgulici
— ne îndreptăm spre grajduri, a 
căror prezență mai mult o ghicim 
prin negură. Ce căutăm aici, la o 
oră atît de matinală ?

în urmă cu o săptămînă, în nr. 
8629 al ziarului nostru, analizam — 
revenind pe urme
le anchetelor „Scîn- 
teii" cîteva aspecte 
legate de calitatea 
unor produse lacta
te. Consemnam cu 
acel prilej că „din 
cantitatea de circa 
66 milioane litri de 
lapte recepționate 
de fabrică (F.P.L.
București) în ulti
mele șase luni, nu
mai 0.18 la sută a 
corespuns gradu
lui de puritate 
menționat de stan
dard. Subliniam, 
de asemenea, că 
recepția laptelui la 
această fabrică a constituit doar o 
operație formală, cantitățile de lap
te fiind acceptate, deși ajungeau a- 
deseori sub formă coagulată la 
rampele fabricii. Pentru a sublinia 
cauzele deprecierii calitative a lap
telui ne propunem — în rîndurue 
de față — să analizăm fiecare mo
ment mai important al drumului 
parcurs de lapte de la producăto
rul agricol la fabrică.

...Deschidem pe rînd ușile masive 
ale grajdurilor 2, 3, 4, 5. Din prag 
ne învăluie o lumină plăcută. Apa
ratele electrice de muls, utilajele 
mecanice de alimentare a bovinelor 
de cea mai bună rasă, cele de eva
cuare a gunoiului de grajd sînt 
mînuite cu pricepere de oameni în 
halate albe. Un tablou modern, 
neașteptat pentru locul în care ne 
aflăm. Ne-am închipuit că, într-un 
asemenea veritabil laborator, orice 
posibilitate de impurificare a celui 
mai sensibil aliment este exclusă. 
Dar ochiului vigilent al inspectoru
lui nu i-au scăpat unele fap
te — în aparență mărunte, însă 
cu consecințe importante — care 
atestau neglijarea, ignorarea unor 
reguli profesionale și de igienă ele
mentare. Iată cîteva dintre ele : 
a) bidoanele pentru lapte așteptau
— în preajma unei grămezi de paie
— fără capace și avînd urme de 
lapte în interior (deși am fost in
formați că-sint spălate) >-; b) se clă
teau apoj cu 1—2 1 de apă caldă, 
fără nici un fel de substanță dezin- 
fectantă ; c) „patul" vitelor era 
primenit, stîrnind praful ce se de
punea în bidoanele cu lapte ; d) 
capacele murdare (ni s-a spus că 
sînt curate) erau trîntite pe rampă 
și apoi cărate într-o camionetă și 
aplicate bidoanelor așa cum se pre
zentau : pline și de lapte, și de... 
impurități ; e) smîntîna neridicată 
de cîteva zile de delegații I.C.I.L. 
Ilfov se păstra neacoperită, „la 
vedere" (expusă tuturor impurități
lor) etc.

Consecințele nerespectărli aces
tor reguli elementare nu sînt greu 
de imaginat. Semnificative în acest 
sens sînt rezultatele analizelor de 
laborator : toate cele cinci prohe 
recoltate Ia I.A.S. Afumați indică 
un procent ridicat de impurități, 
determinind includerea laptelui în 
gradul II de puritate !

Pe poarta C.A.P. Afumați am in
trat ca la noi acasă, fără să ne fi 
oprit cineva. Pătrunzînd în grajdul 
unde mulgătorii îșl desfășurau ac
tivitatea a trebuit să așteptăm 
cîteva minute pentru a ne dezmeti
ci : lumina aruncată de cîteva

becuri abia ne-a permis să desco
perim siluetele lucrătorilor. Era și 
greu. N-am zărit nici măcar un 
singur halat alb, ci numai haine cu 
totul nepotrivite la mulsul vacilor. 
Prosoapele, detergenții. tifonul, să
punul și dezinfectantele lipseau cu 
desăvîrșire. Parcă nici nu fuseseră 
descoperite încă ! Apa pentru spă
latul bidoanelor clipocea lălîie In
tr-un cazan, care avea mîzgă și 
noroi de-un deget pe pereți. Afară, 
gunoiul de grajd ajunge pină la 
streașină. Doar prezența laptelui 
ne-a convins, în pofida asaltului ne-

asemenea stări de lucruri sînt șefii 
de fermă, președinții și directorii de 
C.A.P. și I.A.S., care iși neglijează 
îndatoririle, minimalizează impor
tanța unor operațiuni absolut nece
sare. Dar numai ei sînt vinovați ? 
Vina aparține in egală măsură și 
lucrătorilor incorecți, comozi și ne
păsători, care profită de lipsa de 
control a șefilor și iși permit să 
execute cu indolență lucrări care 
cer un deosebit respect pentru 
igienă. Dar — veți spune — în co
mune există Inspectori și tehnicieni 
veterinari, care, în primul rind, au

NEBULOASE PE CALEA
LAPTELUI

Extindem
preambalarea, 
dar vindem
ca înainte

standurile oricărui 
de desfacere a le-

Privind 
magazin 
gumelor și fructelor se poa
te constata cu ușurință că, in
tr-adevăr, a crescut cantitatea 
preambalatelor : cartofi, ceapă, 
zarzavat, mere se vînd în 
pungi sau săculețe gata cîntă- 
rite. Procurarea lor ar putea să 
dureze doar cîteva minute. 
Spunem „ar putea", deoarece, 
preambalatele sint puse 
vînzare la aceleași 
la care se desfac

> în 
standuri 
și pro

dusele în vrac. Vrea omul o 
pungă de cartofi sau de ceapă 
— stă frumușel la rînd, ală
turi de toți cei care doresc să 
li se cîntărească conopidă, var
ză, roșii.. Regretabil este că 
nu este vorba de cazuri izo
late. Recent, la Alimentara 
din Piața Dorobanți — pentru 
a ne referi doar la un singur 
caz — se vindeau la același 
stand și de către același vîn- 
zător făină preambalată în 
pungi și mălai la kilogram. 
Se înțelege că pierderea de 
timp a cumpărătorilor a fost 
apreciabilă.

Faptele impun o concluzie 
unică : în magazinele neprofi
late încă pe autoservire este 
absolut necesar ca mărfurile 
preambalate — care sînt. în
deobște, produse de largă _ și 
curentă solicitare — să fie vîn- 
dute separat, astfel ca organi
zarea internă a unității să nu 
anuleze principalul cîștig al 
sistemului — economia de 
timp pentru cumpărător.

Maria BABOIAN

glijentei șl a lipsei de igienă, că 
asistăm la muls — operație care, 
prin excelență, trebuie să iradieze 
puritate. „Am
— ne declară
Cazacu, medic _____  _ _ __
măsuri n-am reușit să înțelegem. 
Consecința acestor stări de lucruri : 
laptele livrat cu gradul 
puritate. Avem dovada unei 
indolente și 
bilitate din 
mei. C.A.P.

Al doilea ____ ____ _____
laptelui spre fabrică și consumator 
este transferul lui din bidoanele 
producătorilor în bazinele și tancu
rile centrelor de colectare ale com
binatelor din industria alimentară. 
Laptele recoltat — am văzut în ce 
condiții ! — la C.A.P. Afumați, de 
pildă, este preluat de centrul din 
aceeași comună. Aici ne încearcă o 
nouă deziluzie : în locul doritei or
dini „de farmacie" găsim bazinul, 
coturile, conductele și tancul mur
dare. nespălate de cine știe cînd ; 
lapte vechi, coagulat în grămezi și 
grămăjoare, așteaptă întîlnirea cu 
cel proaspăt. „Ce vreți — se scuză 
M. Balaban, angajata I.C.I.L. Ilfov
— Ia noi nu e farmacie !“ Și de ce, 
mă rog. să nu fie ? în spatele a- 
cestei scuze penibile se ascund 
de fapt lipsa de interes, nepăsarea 
față de muncă. Pe angajata I.C.I.L. 
n-o interesează decit să pri
mească salariul, nimic altceva — 
nici că laptele se va acidula, si nici 
că nu trebuie colectat și acceptat 
fără un control prealabil al densi
tății și grăsimii...

...Așteptam cisterna care va e- 
fectua transportul — al treilea mo
ment în drumul laptelui — spre 
fabrică. Sosește mașina cu nr. 
32—B—5416. Un control sumar și : 
„Caneaua și interiorul cisternei au 
resturi vechi de lapte închegat, co
agulat" — constată inspectorul. I se 
indică șoferului să se întoarcă la 
fabrică pentru spălarea cisternei, 
îl urmărim și constatăm că inter
venția n-a prea avut efect, tn loc 
să se întoarcă, s-o spele, șoferul o- 
prește mașina la un alt centru de 
colectare. Doar a doua intervenție 
a inspectorului și amenințarea cu 
amenda îl hotărăsc să plece spre 
fabrică. Este cert : dacă nu inter
venea medicul-inspector. laptele ar 
fi fost încărcat în cisternă și ajun
gea la fabrică.

Așadar, in toate cele trei mo
mente importante, aflate In „calea 
laptelui", este viciată calitatea a- 
cestui produs biologic viu. Observa-» 
țiile, constatările anchetei noastre 
evidențiază că defecțiunile nu țin 
de dotare, nici de existența vreunui 
creier electronic, ci se datoresc in 
exclusivitate neglijenței și ignorării 
unor elementare operațiuni tehnolo
gice și reguli de igienă. Așa cum am 
văzut, principalii vinovați pentru

luat toate măsurile" 
șefa fermei. Ana 

veterinar. Ce fel de

II de 
crase 

a lipsei de responsa- 
partea conducerii fer- 
și a lucrătorilor.

moment în drumul

S-A MAI 
RĂSTURNAT 

UN CAR
Comuna Malu cu Flori 

are o brutărie. Brutăria 
face piine și o vinde. Cum 
o vinde ? Bineînțeles că 
nu prin drogherie, ci prin 
magazinul de consum si
tuat la 200 m de această 
brutărie. întrebarea e cum 
să ajungă piinea de unde 
se coace în locul unde se 
vinde ? Mai simplu spus, 
cum va parcurge piinea 
acea distanță de 200 m 7 
Dumneavoastră cam cum 
credeți 7 S-a săpat vreun 
tunel 7 Nu. Au instalat 
vreo bandă rulantă ? Nțțț ! 
Ajunge cumva printr-o

postă pneumatică 7 Nici 
măcar. Știți cum ajunge 7 
întreprinderea de panifi
cație din Tirgoviște tri
mite o mașină. Deci, ma
șina vine goală pină la

în- 
Ați 
cei

datoria să ducă o muncă susținută 
de educație și control. Este nece
sară, în acest sens, instruirea pro
fesională sistematică pentru a oferi 
lucrătorilor cunoștințele care să le 
permită înțelegerea tuturor conse
cințelor activității lor. Iar, în al 
doilea rînd, acolo unde se constată 
cazuri de neglijență repetată e ne
cesar ca munca educativă să fie 
dublată de sancțiuni corespunză
toare. După ce am înfățișat medicu
lui veterinar Gh. Crăciun, din co
muna Afumați, deficiențele găsite 
la I.A.S. și C.A.P. l-am întrebat :

— Cunoșteați această gravă 
călcare a normelor sanitare ? 
luat măsuri, ați sancționat pe 
vinovați ?

— Desigur, știm și noi de exis
tența unor asemenea lucruri. Dar 
am mers pe ideea de a colabora, pe 
bază de bună înțelegere, cu oa
menii.

Ce să mai spunem, dacă medicul 
veterinar — cei care răspunde de 
respectarea cu strictețe a regulilor 
sanitare în sectorul zootehnic — 
umblă cu duhul blindeții, închide 
ochii la deficiențe și colaborează 
„Pe bază de bună înțelegere" la 
compromiterea eforturilor depuse 
pentru asigurarea sănătății publice. 
Astfel, cercul neglijențelor este în
chis chiar de către cel care ar tre
bui să-l frîngă

Ținînd seama că n-am luat in 
discuție decit două unități agricole 
și că am analizat fapte aparent mă
runte, ni s-ar putea reproșa că exa
gerăm. Realitatea este alta, mai 
gravă decit pare. Asemenea defec
țiuni nu sint întîmplătoare. Ele au 
fost depistate de reprezentanții Ins
pectoratului general pentru contro
lul calității produselor și în unități 
agricole din alte județe : Arad, Ar
geș, Sibiu, Covasna etc. Diagnosti
cul : același ca în cazurile anali
zate în ancheta de față. Discutînd 
cu unii lucrători din agricultură 
ne-a încercat senzația că aceștia 
consideră în mod eronat legea ca
lității, aprobată în acest an de Ma
rea Adunare Națională, ca fiind va
labilă numai pentru ramurile in
dustriale. în realitate. asigurarea 
tuturor condițiilor materiale pentru 
îmbunătăjirea calității produselor, 
exercitarea unui control permanent 
și sever asupra tuturor comparti
mentelor de activitate reprezintă 
obligații permanente, ce decurg din 
lege pentru întreaga viață econo
mică ; șefii de fermă, președinții 
sau directorii de unități agricole nu 
pot să facă excepție de la lege. Ei 
trebuie să înțeleagă că unde-i lege 
nu-i tocmeală și ca atare le este ca
tegoric interzisă livrarea unor pro
duse inferioare standardelor chiar 
și numai în privința unei singure 
caracteristici.

De fapt, ce consecințe are neres- 
pectarea parametrilor de calitate ? 
E adevărat, ancheta noastră pe te
ren s-a rezumat la a consemna a-

PROMITE

cu sare

orga- 
sâpă- 
— pe

/. T. B.-UL
COMODĂ!O IARNĂ...

co- 
La a- 
adăugat

numite deficiențe, care au dus la 
impurificarea laptelui. Dar o dată 
ajuns la fabrică — unde, după cum 
am văzut în articolul precedent, 
este recepționat și acceptat cu în
găduință — în ce se transformă 
laptele impurificat ? Ne răspunde 
medicul Marian Drăgulicl.

— Impuritățile de orice fel : or
ganice, anorganice, microorganisme 
etc., generate de neglijență și mur
dărie, produc in primul rind o mo
dificare a proprietăților fizico-chi- 
mice și organoleptice (gust, miros) 
ale laptelui sau ale produselor de

rivate. în al doilea 
rind se constată un 
proces de fermen
tație accelerată ne
dirijată 
dirijată 
produsele 
tate), care 
folosirea 
numai în 
scopuri — 
cu pierderi însem
nate — și nu pen
tru consumul 
rent.

Iată deci că 
mănuntele" pot 
vea adeseori conse
cințe social-econo- 
mice dintre cele 

De 
faptul că 
produselor, 

celor lactate, în spe-

(prin cea 
se obțin 

fermen- 
impune 
laptelui 

anumite 
adeseori,

cu-

„a- 
a-

Zilele trecute, la redacție a sosit o scrisoare prin 
care ing. HORIA IACOB TEIUȘAN, directorul ge
neral al I.T.B., dorea să informeze pe cititorii noș
tri asupra măsurilor întreprinse de organizatorii 
transportului in comun bucureștean in întimpinarea 
sezonului rece. In cele ce urmează reproducem 
principalele pasaje ale scrisorii, pe care o interpre
tăm și ca un angajament ferm al conducerii I.T.B. 
de a asigura îmbunătățirea în continuare a deservi
rii publicului călător.

i
In plan a lăzilor 
și nisip.

S-a urmărit la 
drumuri și spații 
C.P.M.B., în mod

să se elimine . parcarea 
autoturismelor pe arte
rele de Circulație cu tra
see de transport în 
mun municipal, 
ceasta este de 
curățirea operativă a tro
tuarelor, pentru a se evi
ta circulația pietonilor pe 
partea carosabilă a străzii. 
In deszăpezirea arterelor 
străbătute de liniile de 
tramvai este necesar să 
se degajeze de la început 
toată lățimea carosabilu
lui, pentru evitarea circu
lației în șir numai pe ca
lea de rulare, fenomen 
care se petrece In fiecare 
iarnă, producind pertur- 
bații, întîrzieri și dere
glări permanente în tra
ficul general și în ritmi
citatea transportului cu 
tramvaiele in special. în 
sfirșit ar fi de amintit și 
cerința ca organismele 
Direcției de drumuri și 
spații verzi, ca și ale Mi
nisterului Chimiei să 
studieze și să asimileze 
soluții de înlocuitori de 
sare, care să nu aibă e- 
fecte corozive asupra au
tovehiculelor, îmbrăcă- 
minții drumurilor și in
stalațiilor edilitare sub
terane, să nu ducă la a- 
gresivizarea solului în 
spațiile verzi ale Capita
lei.

Asigurăm cetățenii mu
nicipiului București că 
timpul care a mai rămas 
pină la apariția efectivă 
a intemperiilor va fi uti
lizat în primul rînd pen
tru finalizarea pregătiri
lor și luarea de măsuri 
operative pentru îmbună
tățirea acestora. Conside
răm că măsurile luate 
pină în prezent, urmări
rea realizării lor în con
tinuare — de către toți 
factorii de răspundere din 
întreprinderea noastră, cit 
și la nivel municipal — 
constituie o garanție a 
desfășurării corespunză
toare a transportului în 
comun în iarna acestui 
an.
Ing. Horia lacob 
TEIUȘAN 
director general al I.T.B.

Direcția 
verzi a 
special, 

terminarea lucrărilor de 
modernizare și reparare 
de drumuri, degajarea lor 
de obstacolele existente — 
create de diverse 
nizări de șantier, 
turi, demolări etc. 
toate traseele de transport 
in comun. în cadrul 
I.T.B. s-a realizat un sis
tem de încălzire electrică 
a macazurilor care — mon
tat în 8 dintre cele mai 
importante noduri de cir
culație — va elimina blo
cările prin înghețare a 
dispozitivelor automate 
de schimbare a direcției 
de mers. S-a găsit o so
luție pentru a reduce ca
zurile 
siune 
să a 
zelor 
nei „Autobuzul" 
lizarea ei la 
în curs de fabricație.

Continuăm încă să în- 
tîmpinăm dificultăți da
torită lipsei de anvelope 
și camere pentru auto
vehicule, motorină de 
iarnă, lubrifianți pentru 
anotimpul rece, piese de 
schimb pentru agregate 
auto și troleibuze, bandă 
de crom-nichel pentru re
zistențe de demaraj la 
troleibuze ș.a. — pe care 
uzinele producătoare ni 
le-au livrat sub nivelul 
strictului necesar.

Experiența iernilor tre
cute, evidența faptelor 
ne determină să ridicăm 
din nou — în speranța u- 
nei rezolvări ferme — 
cîteva probleme majore, 
de interes general. în 
primul rînd, necesitatea 
stringentă de a se reali
za decalarea orarelor 
pentru atenuarea vîrfuri- 
lor de transport, pentru 
evitarea degradării vehi
culelor supraaglomerate 
și a accidentelor. Asigu
rarea unei mai mari 
fluențe a transportului, a 
condițiilor de lucru pen
tru utilajele și formațiile 
de deszăpezire pretinde

ființate — 6 linii de auto
buze și 2 de tramvaie — 
ca și creșterii capacității 
de transport cu circa 10 
la sută. Intrăm în iarna 
1970/1971 cu un parc de 
614 trenuri tramvai, 382 
troleibuze și peste 950 au
tobuze.

Comitetul de direcție al 
întreprinderii noastre, cit 
și conducerile gospodă
riilor și unităților au 
dezbătut pe larg, în lunile 
septembrie și octombrie, 
măsurile suplimentare ce 
trebuie luate în continua
re pentru desfășurarea 
nestingherită a transpor
tului în comun in condi
ții de iarnă. Menționăm 
cîteva din acțiunile mai 
importante ce au fost în
treprinse pină la ora ac
tuală : sporirea numărului 
de autodepanări (cu 6 ve
hicule), mașini de patru
lare. vagoane utilate cu 
plug și perie de zăpadă 
(de la 3 la 8) ; revizuirea 
și repararea 
de îndepărtare 
(platforme de 
pentru sare și 
pozitive de 
sare, utilaje de deszăpe
zire etc.) ; 
numărului 
diotelefon 
culele de 
de
pregătirea parcului de ve
hicule și verificarea di
feritelor instalații ; revi
zia căii de rulare și a re
țelei de contact (macazuri, 
încrucișări), a cablurilor 
de înaltă tensiune, a sub- 
stațiilor electrice de trac
țiune, a circuitelor tele
fonice, precum și a restu
lui dotărilor de pe liniile 
de transport ; instalarea 
în toate punctele stabilite

Pornind de la experien’a 
iernilor 1968/1969 și 1969/ 
1970 și cunoscînd efectele 
condițiilor climatice asu
pra asigurării circulației 
vehiculelor de transport 
in comun, unitățile I.T.B. 
au început elaborarea pla
nului pregătirilor pentru 
iarnă încă în luna mai. 
La îmbunătățirea lui pe 
parcurs s-a avut în vede
re starea parcului de ve
hicule, starea căii de ru
lare, a drumurilor, a ba
zelor de întreținere și in
stalațiilor energetice, a u- 
tilajelor de deszăpezire, ca 
și evoluția lucrărilor de 
drumuri, edilitare etc, in
tervenite în trama strada
lă a municipiului.

De o mare utilitate pen
tru realizarea unor pre
gătiri operative și efici
ente cit mai complete 
este să ne reamin
tim — atît nouă, cit și 
publicului călător — că in 
iarna 1969/1970 situația 
determinată de tempera
tură și precipitații a dus 
la înregistrarea unui nu
măr important de defici
ențe. In decembrie 
1969 s-au înregistrat de
raieri — din cauza 
zii abundente și a 
lației tuturor 
culelor numai pe
de tramvaie, ceea ce 
dus la înfundarea liniilor 
și înghețarea macazurilor. 
De asemenea, în luna ia
nuarie 1970, datorită 
cantităților foarte mari 
de precipitații., circulația 
a fost afectată.

Volumul sarcinilor I.T.B., 
referitoare la acțiunea de 
pregătire în vederea ano
timpului friguros, s-a 
amplificat considerabil, 
datorită noilor trasee în-

de punere sub ten- 
electricâ periculos- 
caroseriei troleibu- 
și s-a propus Uzi- 
.................. genera- 

troleibuzele

mijloacelor 
a zăpezii 

transport 
nisip, dis- 
împrăștiatdintre 

aceea nu tre- 
asigura- 
în ge-

mai g-ave. 
buie 
rea 
neral — și a 
cial — constituie un proces amplu, 
care începe cu recoltarea materiei 
prime — în speță laptele — conti
nuă cu păstrarea și transportul și 
se încheie o dată cu prelucrarea in
dustrială și consumul. De modul de 
organizare a muncii, de exigența cu 
car» este executat controlul de că
tre coordonatorii unităților econo
mice, de gradul in care este inrădă- 

responsabilității, a 
’ ’ " “ de consu

mai mare 
produse de 

cerințelor

uitat 
calității

cinată ideea 
conștiinței datoriei față 
maiori depinde în cea 
măsură realizarea unor 
calitate corespunzătoare 
actuale ale populației.

zăpe- 
circu- 
vehi- 
liniile 

a

suplimentarea 
de stații ra
pe autovehi- 

patrulare și 
intervenții-depanare ;

George POPESCU

La repararea unor locuințe
Desen de C. TABACU

Se așteaptă un „prim ajutor'*
pentru „Electrometalica“

Pe zi ce trece, pe șoselele 
țării circulă tot mai multe 
autoturisme, autocamioane, 
autobuze. Reguli legiferate 
obligă ca fiecare asemenea 
mijloc de transport să aibă 
la bord o trusă medicală de 
primă urgență. Conducătorii 
auto, șefii de autobaze se 
străduiesc să-și procure o ase
menea trusă. Dar de unde ? 
în comerț ea nu se mai vinde 
de mult timp ; producătorul 
— cooperativa „Electrometali- 
ca“ din Ploiești — nu pri
mește comenzi decît cu li
vrare în 1971.

Am vrut să aflăm de ce un 
asemenea articol, atît de cău
tat, impus de regulile de cir
culație în vigoare, continuă 
să fie de neprocurat. Iată-ne, 
deci, față-n față cu furnizo
rul ; ing. Vasile Pascu, vice
președinte al cooperativei 
„Electrometalica”, se justi
fică : „Dacă nu putem face 
față cerințelor nu e din cauza 
noastră, ci din vina unor în
treprinderi care nu-și ono
rează obligațiile contractuale 
față de noi. 
exemplu : la 
avem în stoc 
care însă nu 
deoarece ne 
sute de grame de metosept 
(dezinfectant care intră în

Să vă dau un 
ora actuală, 

3 000 de truse, 
pot fi livrate, 
lipsesc cîteva

compunerea trusei medicale). 
La cererile noastre repetate, 
Oficiul farmaceutic Bucu
rești ridică din umeri, deși 
are obligații ferme. Mari ne
cazuri ne provoacă și Fabrica 
de mase plastice din Iași, 
care ne livrează cu mari întîr- 
zieri — și nu în cantitățile 
contractate — plăcile de poli- 
stiren de 3 mm grosime ; Fa
brica de vată din Buftea, de 
asemenea, întârzie să ne tri
mită tifonul comandat".

De lipsurile proprii ale coo
perativei, inginerul V. P. nu a 
socotit necesar să mai amin
tească. Dar, mă rog.

— în situația aceasta, ce 
faceți ? — l-am întrebat.

Interlocutorul nostru a dat 
din umeri, a zîmbit jenat : 
„Ce să facem ? Solicitanților 
pe care nu-i putem satisface 
le dăm negații, pentru a se 
justifica în fața agenților de 
circulație. Știți, ei sint pasi
bili de amenzi, în conformi
tate cu decretul nr. 328 din 
1966, privind circulația pe 
drumurile publice".

— Să presupunem că agen
tul de circulație va ține sea
ma de negația dată de dv. 
Dar. negația respectivă nu 
mai e de absolut nici un fo
los în cazul unui eventual 
accident.

Inginerul ne dă dreptate

și ridică din umeri a nepu
tință. Ne surprinde faptul că 
aici, la cooperativa „Electro- 
metalica", nu prea pare să se 
caute soluții, căi de lichidare 
a greutăților existente. Ase
menea căi ar exista : de pildă, 
centrul farmaceutic din Plo
iești și-a oferit singur spriji
nul, dar cooperativa evită să 
i se adreseze. Am înțeles, din 
discuția purtată, că „Electro- 
metalica" nu își asumă obli
gații ferme pentru ca întregul 
parc de autovehicule să fie 
dotat cu truse medicale de 
tipul omologat de Ministerul 
Sănătății și Ministerul Aface
rilor Interne. în această situa
ție, se pun cel puțin două în
trebări : 1) de ce s-a acceptat 
ca o singură cooperativă, cu 
atît de modeste posibilități 
de aprovizionare, să fabrice 
un produs atît de necesar; 
2) de ce factorii interesați — 
organele Ministerului Sănă
tății și cele care asigură res
pectarea regulilor de circula
ție pe drumurile publice — 
nu intervin să fie soluționată 
operativ problema ? Cînd e 
vorba de acordarea primului 
ajutor medical, în discuție nu 
încap tărăgănelile, formalis
mul, nepăsarea. Este în joc 
salvarea unor vieți omenești 1

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"*

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
Malu cu Flori, incarcă 
piinea, o duce la 200 m și 
se întoarce tot goală la 
Tirgoviște. Așadar, oame
nii care vor să cumpere 
piine se așează la coadă 
și așteaptă să vină ma
șina de la Tîrgoviște. Se 
fac niște cozi intermina
bile. Si mașina uneori 
vine, uneori nu. Pentru 
că nu este trimisă după 
un grafic, ci după un ceas 
reparat de doi tinichigii. 
Astfel, cu piinea lingă ei, 
cetățenii din Malu cu 
Flori mor de foame, pen
tru că așa e „contractul", 
să nu se transporte piinea 
decit cu mașina care o 
dată vine, alteori nu.

Același magazin din 
Malu cu Flori nu prea 
este aprovizionat cu con
serve, tomate, biscuiți, co
vrigi și multe alte articole 
intre care intră și uleiul. 
De ce nu-i aprovizionat 7 
Nu au cu ce aduce marfă 
de la Tirgoviște. Mașina 
care uneori vine de la 
Tirgoviște, fiind „progra
mată" să vină goală, goală 
vine. Cititorii care ne-au 
trimis această scrisoare 
ne întreabă :

— De ce susține folclo
rul nostru că acel car s-a

răsturnat la Caracal 7 Noi 
susținem că s-a răsturnat 
pe undeva, prin preajma 
întreprinderii cu pricina 
de la Tîrgoviște !...

lată, deci, o problemă 
de care trebuie să se ocu
pe cu seriozitate institu
tul nostru de folclor. Sau, 
mă rog, altcineva...

de Nicuță TANASE

CAUZA 
MOTIVULUI ?

Din martie 1966 s-a des
chis un proces intre Petre 
Ciortan, din comuna Lun-

cavița-Caraș-Severin, și 
vecinul lui, Iosif Răiescu. 
Cauza motivului de pro
ces 7 Un zid. Un zid care 
le desparte ogrăzile. Pri
mul vrea să-și constru
iască un grajd lipit 
dul cu pricina. Al 
nu-l lasă, susținind 
dul e mai mult al 
in afară de asta e și pe

dărimate (zidul). Primul 
susține și dovedește că e 
și el co-proprietar al zidu
lui și că iși ia angajamen
tul să-l repare, numai să 
fie lăsat să-și facă grajdul 
lipit de el. (De zid). Jude
cătoria din Orșova n-a 
reușit să-i împace și in 
1968 dosarul a fost trans
ferat la judecătoria din 
Caransebeș. S-a apelat la 
fel și chip de cxperți in 
materie de ziduri și, cu 
toate astea, procesul inci 
nu> s-a stins. In încheie
rea scrisorii sint rugat 
să-mi dau și eu părerea 
in legătură cu zidul cu 
bucluc.

Miine mă duc la obor 
să-mi iau niște pește. Tre
buie fosfor pentru rezol
varea acestei probleme. 
Dacă nu găsesc pește...

de zi- 
doilea 
că si

lui. Și

SIMPLU, NU ?
Iată cit de simplu se in

stalează un contor elec
tric la Oradea.

1. Te duci la „Presta
rea" ori I.P.I., dai cinci 
lei, iți taie o chitanță, vine 
un delegat la fața locului, 
vede despre ce este vorba, 
se duce după „scule", vine 
cu „sculele" și-ți întoc
mește un deviz.

2. Urmezi un curs pre
gătitor și după absolvire 
formulezi o notă de co
mandă și te duci cu ea la 
biroul unității respective, 
in orele indicate.

3. Te-mprietenești ori 
înrudești cu un vinzător 
de la magazinul de apa
rate electrice, dai 250 de 
lei și iei contorul.

4. Aștepți o zi de post, 
ori chiar de dulce, iei con
torul cu tine și te duci cu 
el la I.R.E.O., îl predai 
ți se dă o dovadă.

5. Cu dovada alergi 
casieria uzinei, unde ți 
inapoiază o parte din ba
nii pe care i-ai dat pe 
contor (contorul devine 
proprietatea uzinei).

6. Revii la l.P.l. cu toate 
actele și ridici două degete 
în sus ca să fii văzut, să 
te înscrie la cuvînt. Dacă 
ai norocul să fii băgat in 
seamă...

7. Plătești o taxă de 20 
de lei și-i rogi să-ți trimi-

Și

la 
se

tă dosarul cit mai urgent 
la uzină pentru a veni să 
vadă dacă l.P.l. a făcut ra
cordul ca lumea.

8. Iți cumperi 100 gra
me de cafea ori chiar un 
kilogram, o bei in rate, 
pregătești ceașca pentru 
ghicit. Trebuie să ghicești 
în ceașcă cînd trebuie să 
stai acasă pentru a te găsi 
delegatul în problema ra
cordului.

9. Dacă te pricepi la ghi
cit și ai scăpat de verifi
care, te deplasezi la uzină 
pentru încheierea contrac
tului.

10. După cîteva zile îți 
vine... să te iei cu mâinile 
de cap de bucurie. Iți vine 
delegatul de la uzină cu 
contorul (dacă n-a uitat 
contorul acasă). Ai și 
contor, ai și lumină.

Simplu, nu 7 Foarte sim
plu, nu 7 Numai că trebuie 
să te gindești la contor 
imediat cînd intri la gră
diniță. Ca să-l ai gata in
stalat cînd ieși la pensie 1

suoară in comuna Alma- 
Sibiu. Prin dreptul C.A.P., 
se zice in scrisoarea pe 
care am primit-o alaltă
ieri, cetățeanul cu acor
deonul ar fi fost oprit de 
președintele C.A.P. și...

— Nu vinzi acordeonul 
ăla 7

— Abia l-am cumpărat, 
n-am achitat nici toate ra
tele.

— Dă-mi-l că-ți dau un 
cal pe el.

— Dar nu știu să cint la 
cal...

Se zice că pină la urmă 
s-a făcut tirgul. Omul a 
luat calul C.A.P.-ului, iar 
președintele acordeonul. 
S-a brodit insă ca preșe
dintele să nu știe să cinte 

acordeon, neavînd ure-

CÎT FAC 7x8?

CALUL 
Șl ACORDEONUL

Părinții copiilor școlari 
din satul Obirșia-Vilcea 
ne informează că la Școa
la de 4 ani au fost repar
tizate anul 
domnișoare 
care frecventează foarte 
des biblioteca sătească.

— Și ce vedeți rău 8» 
asta 7

— Păi lasă copiii in cla
să și... Dacă s-ar duce in 
timpul lor liber n-ar zice 
nimeni nimic. Învățătoa
rea Nuți Georgescu e de 
pe undeva, de prin Argeș, 
și uneori pleacă acasă. 
Lasă copiii cite 3—4 zile 
in supravegherea altei în
vățătoare.

— E bine, totuși, că-i dă 
in grija cuiva.

— Nu e bine, pentru ci 
pleacă hai-hui și domni
șoara care-i are in grijă. 
Și copiii sint lăsați in paza 
domnului...

— Deci nu sint M«ați 
fără supraveghere totală.*

— Dar domnișoarele sint 
plătite să ne Învețe copiii 
carte. Dumnezeu crezi cfi 
se pricepe la tabla înmul
țirii ?

— Asta nu mai știu, tfu 
știu dacă dumnezeu știe 
cit fac 7 ori 8. Așa că...

Pentru informare trimi
tem întrebarea la Inspec
toratul școlar al județu
lui.

acesta trei 
învățătoare

muzicală. A încercat

Cică țin cetățean trecea 
cu un acordeon la sub-

la

che
și inginerul. Și a mers.

Aceasta fiind povestea 
cu calul și acordeonul am 
trimis scrisoarea U.J.C.A.P. 
cu rugămintea de a-i tri
mite președintelui care nu 
știe să cinte la acordeon 
niște note...
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DEZVOLTĂRII AGRICULTURII NOASTRE COOPERATISTE
în județul Prahova, paralel cu reorganizarea întreprinderii de me

canizare, s-a trecut la constituirea consiliilor intercooperatiste. Pină 
acum au fost create șase consilii, urmind ca celelalte să fie constituite 
in zilele următoare. în legătură cu măsurile luate de organele locale 
de partid și agricole pentru studierea aprofundată a condițiilor lo
cale, pentru stabilirea variantelor optime de constituire a fiecărui con
siliu intercooperatist, publicăm articolul de față.

Și tn județul Prahova, sub îndru
marea directă a comitetului județean 
de partid, s-a trecut la efectuarea unor 
studii aprofundate, referitoare la or- 
?anizarea consiliilor intercooperatiste. 

n acest scop au fost întocmite patru 
variante. Ele au fost analizate în 
cadrul biroului comitetului județean 
de partid, precizîndu-se varianta op
timă și soluțiile de Îmbunătățire a 
acesteia. Intr-o ședință de lucru, 
condusă de primul secretar al comi
tetului județean de partid, varianta 
considerată optimă a fost supusă u- 
nei ample dezbateri, la care au par
ticipat cadrele de bază din agricul
tura județului.

Larga confruntare de păreri a 
contribuit la Îmbunătățirea 
țiilor adoptate, la 
nu numai în li
nii mari, ci pînă 
la o serie de de
talii importante. 
Pozitiv este fap
tul că, în locul 
luărilor 
vînt cu caracter 
general, s-a dis
cutat foarte con
cret, la obiect, în 
fața hărții jude
țului, pentru a 
putea elucida, în
tre altele, 
dintre cele 
importanțe 
bleme privind a- 
ceastă acțiune : 
amplasarea se
diilor consilii
lor intercoopera
tiste și a noilor 
Întreprinderi de 
mecanizare, de
limitarea razei 
lor de activitate 
pe bază de crite
rii tehnice și e- 
conomice precise. 
Pe această bază, 
în cursul zilei de 
vineri 11 decem
brie, s-a trecut 
la crearea prime
lor consilii inter
cooperatiste de la 
Ciorani, munici
piul Ploiești, Dră
gănești, Inotești, 
Băicoi și Buda- 
Stoienești, ' 
mînd ca și 
lai te să fie

Unul din 
derare este 
tivitate a consiliilor intercooperatiste 
să fie aceleași cu ale întreprinderilor 
pentru mecanizarea agriculturii. 
Condițiile pedoclimatice și economi
ce ale cooperativelor agricole ne-au 
determinat să adoptăm măsuri di
ferențiate pentru profilarea produc
ției, zonarea culturilor, a diferitelor 
specii și categorii de animale. Spre 
exemplu, consiliul intercooperatist 
de la Ciorani cuprinde cooperative 
agricole a căror suprafață totalizea
ză 15 000 hectare, avînd numeroase 
posibilități de a acționa în comun 
pentru ridicarea fertilității solului, 
profilarea fiecărei unități pe un nu
măr mai restrîns de culturi care în
trunesc cea mai favorabilă conve
niență economică. Aceste unități vor 
fi deservite de întreprinderea de 
mecanizare cu sediul tot în localita
tea amintită. Unitățile cooperatiste 
din această zonă, cu o mare pondere 
în economia județului, au condiții 
pedoclimatice și economice favora
bile producției de cereale și plante 
tehnice, din care o bună parte vor fi 
irigate. în această parte sud-estică 
a județului se vor dezvolta totodată 
un bazin legumicol, precum și creș
terea vacilor.

Dintre numeroasele criterii tehni- 
co-economice avute în vedere la or
ganizarea consiliilor Intercooperatiste 
un loc important au condițiile pen
tru concentrarea producției în unități 
mari specializate. Acest lucru a de
terminat luarea deciziei de a con
stitui consiliul intercooperatist și în
ființarea unei noi întreprinderi de 
mecanizare la Drăgănești, a căror ac-

solu-
optimizarea lor

tivitate se va circumscrie pe o su
prafață de 13 800 ha. Profilul acestei 
zone este cerealier și zootehnic, e- 
xistînd condiții deosebit de favora
bile pentru întreprinderea unor ac
țiuni comune de cel mai larg interes 
pentru toate cooperativele agricole. 
Spre exemplu, cooperativele de aici 
sînt interesate în regularizarea pî- 
riului „Vîtnău" pentru a obține efec
te economice multiple : apărarea de 
inundații, desecarea și irigarea unei 
suprafețe de 2 600 hectare. Solurile 
profunde existente, ca și posibilită
țile de irigare permit crearea unui 
important bazin legumicol. De ase
menea, urmează să fie extinse live
zile intensive de piersici plantate în 
masive la cooperativele agricole din 
Drăgănești și Gherghița. Tinîndu-se

principal, profilarea șl dezvoltarea cu 
prioritate a culturilor intensive, a ca
tegoriilor de animale mai pretențioa
se, cum sînt vacile de lapte, în așa 
fel încît să se obțină maximum de 
producție cu minimum de cheltuieli.

Sarcini de mare complexitate re
vin consiliilor intercooperatiste din 
zonele limitrofe 
centre muncitorești 
producției destinate 
populației cu produse 
pătă, îndeosebi lapte 
cest criteriu și altele 
constituirii consiliului intercoopera- 
tist al municipiului Ploiești, care îșf 
va desfășura activitatea pe raza a 
13 cooperative agricole situate în co
munele suburbane. Acest consiliu 
va avea un foarte mare rol și în co
ordonarea activității complexelor 
create în cadrul asociațiilor interco
operatiste. Mă refer la faptul că pe 
raza de activitate a consiliului func
ționează complexul intercooperatist 
de sere de la Brazi cu o suprafață 
de 70 ha, și tot aici este amplasat 
complexul de îngrășare a tineretului 
bovin cu o capacitate de 5 600 capete

marilor orașe și 
în organizarea 

aprovizionării 
în stare proas- 
și legume. A- 

au stat la baza

acțiunî, urmate de măsuri pentru ca
lificarea cadrelor, organizarea coope
rării intre unități pentru producerea 
răsadurilor, vor asigura aprovizio
narea cu legume a centrelor urbane 
și a localităților turistice de pe Va
lea Prahovei.

Studiile și măsurile amintite au 
menirea să creeze consiliilor inter
cooperatiste un punct de pornire te
meinic fundamentat, să contribuie la 
aprofundarea problemelor care se 
pun în raza lor de activitate.

Vom acorda mai multă atenție va
lorificării resurselor agriculturii în 
zonele de deal și de munte, zonării 
producției cooperativelor, îndeosebi 
în ceea ce privește creșterea anima
lelor și pomicultura. într-o astfel de 
zonă își vor desfășura activitatea 
consiliile intercooperatiste de la Mă
gurele, Văleni și altele. în zona Vă
leni, cooperativele agricole au un 
profil zoopomicol. Pînă acum s-a 
făcut prea puțin pentru dezvoltarea 
acestor unități în raport cu condiții
le locale. Or, aici pot și trebuie des
fășurate ample 
live pe mii de

Uzina „Progresul" Brăila, unitate cu tradiție a industriei noas
tre constructoare de mașini, se află într-un larg proces de mo
dernizare. In fotografie : aspect de la linia caruselelor mari 

din sectorul prelucrări mecanice
Foto : M. Andreescn
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ÎN JUDEȚUL PRAHOVA

CONSTITUIREA CONSILIILOR
INTERCOOPERATISTE

• Grijă pentru cunoașterea condițiilor concrete din 

fiecare zonă
• Studierea atentă a posibilităților de punere in 

valoare a resurselor oferite de cooperare

ur-
cele-
constituite imediat, 
criteriile luate în consi- 
ca sediile și raza de ac- Ing. Aurel FURFURICÂ

directorul Direcției agricole județene Prahova

seama de condițiile pedoclimatice 
favorabile cerealelor și, îndeosebi, 
porumbului, la Gherghița a fost am
plasat un complex intercooperatist 
cu o capacitate de 30 000 porci pe 
an. Desigur, proporțiile în care se 
vor dezvolta aceste activități, orien
tarea in perspectivă a producției, zo
narea diferitelor culturi și specii de 
animale urmează să fie studiate de 
către consiliul intercooperatist, îm
preună cu consiliile de conducere 
ale cooperativelor agricole.

Aș vrea să subliniez că în cadrul 
ședinței de lucru amintite s-au pur
tat discuții și s-au făcut interesante 
observații privind raportul dintre 
suprafața care intră în raza de acti
vitate a unui consiliu intercoopera
tist și gradul de intensivizare a pro
ducției. Este știut că problemele ce 
trebuie rezolvate depipd nu numai 
de suprafață pe care se desfășoară 
activitatea, ci și de ceea ce se culti
vă și se obține pe teritoriul respec
tiv, de complexitatea proceselor de 
producție. Spre exemplu, cele 7 co
operative agricole din zona Crivina, 
cu o suprafață totală de 6 088 hec
tare, vor putea obține un randament 
superior la unitatea de suprafață, 
unindu-și eforturile pentru dezvol
tarea zootehniei și legumicultorii 
intensive. Iată de ce consiliul 
intercooperatist și I.M.A. cu sediul 
la Poienarii Burchii vor urmări, în

pe an. Ținînd seama de experiența 
și tradițiile cooperativelor agricole 
de la Bucov, Tîrgșorul Vechi, Bărcă- 
nești, Negoiești și alte unități mari 
cultivatoare de legume se înființează 
o asociație pentru producerea legu
melor de cîmp care va avea un rol 
însemnat în îmbunătățirea aprovizio
nării municipiului. Pe această linie, 
activitatea desfășurată de organele 
agricole, sub îndrumarea comitetului 
județean de partid, urmărește rezol
varea unor probleme practice, de 
primă urgență și însemnătate. încă 
din anul agricol care începe, datori
tă măsurilor întreprinse, se va mate
rializa indicația conducerii de partid 
și de stat referitoare la autoaprovi- 
zionarea județelor cu legume. In 
acest scop, pe lîngă măsurile luate 
pentru concentrarea și specializarea 
producției, anul viitor suprafața cu 
legume irigate se va mări de la 
2 500 ha la 3 200 ha, iar cea de car
tofi de la 1500 la 3 000 ha. Aceste

acțiuni ameliora- 
hectare de pajiști. 

Pentru efectua
rea lucrărilor ne
cesare. întreprin
derea de 
canizare 
tată la 
va fi dotată 
utilaje necesare 
acestor activități, 
deservind și zona 
de munte necoo- 
perativizată.

In rezolvarea 
multiplelor pro
bleme legate de 
organizarea con
siliilor intercoope
ratiste și de 
ființare a 7 
întreprinderi 
mecanizare acțio
năm cu perseve
rență în depista
rea posibilităților 
materiale 
deosebi a 
strucțiilor 
xistente. 
derăm că 
putem permite să 
cheltuim fonduri 
pentru noi cons
trucții în detri
mentul dotării cu 
tractoare, mașini 
și utilaje. De a- 
ceea au fost in
ventariate clădi
rile care pot ser
vi atît consiliilor 
intercooperatiste, 

cît și noilor 
I.M.A. Spre e- 

xemplu, I.M.A. Drăgănești va func
ționa în construcțiile rămase de la 
fosta I.A.S din localitate.

In această perioadă, paralel cu ac
țiunile pentru organizarea consiliilor 
intercooperatiste, ne preocupă în 
mod deosebit mărirea aportului spe
cialiștilor la promovarea metodelor 
și tehnologiilor modeme, eficiente, 
încadrarea noilor I.M.A. cu cadre co
respunzătoare. Ținînd seama că în
treprinderile de mecanizare noi vor 
avea la început unele greutăți, aces
tea vor fi încadrate cu specialiști, și 
mecanici din actualele I.M.A., care 
au o bogată experiență. De aseme
nea, urmărim ca in raza de activi
tate a fiecărui consiliu intercoope
ratist să fie încadrați specialiști cu 
profil adecvat specificului producției, 
necesității de a rezolva ansamblul 
de probleme care stau în fața consi
liilor, a cooperativelor agricole.

Am schițat doar cîteva din pro
blemele care ne preocupă și măsuri
le luate sau in curs de înfăptuire în 
actuala perioadă. Sîntem convinși că, 
acționînd cu energie și cu răspunde
re sporită, vom asigura condiții pen
tru ca toate consiliile intercooperatis
te să contribuie efectiv și cît mai sub
stanțial la progresul rapid și multila
teral al agriculturii cooperatiste.

me- 
înfiin- 
Văleni 

eu

în
noi 
de

La uzina „Independența"-Sibiu

NOI TIPURI DE MAȘINI»
SI UTILAJE

Printre cele aproape 1500 
de produse noi, realizate în a- 
cest an de uzina „Indepen
dența" din Sibiu, se numără 
și prototipul omologat în a- 
ceste zile al unui nou utilaj 
de format miezuri — cel mai 
mare utilaj de turnătorie de 
acest fel realizat pînă acum 
in țară Utilajul, complet au
tomatizat, are parametrii teh- 
nico-funcționali la nivelul ce
lor mai modeme produse si
milare realizate în alte țări. 
Tot recent au fost omologate 
8 noi prototipuri de cuptoare 
de tratamente termice secun
dare, ou ciclul complet auto
matizat Se află, de asemenea, 
în cur» de asimilare, noi cup
toare de inducție de mare ca
pacitate pentru topirea oțelu
lui și a fontei.

Colectivul de specialiști ai 
uzinei au conceput, proiectat 
și executat 4 noi tipuri de ma
șini pneumatice de găurit și 
înșurubat, precum și un cio

can perforator cu randament 
sporit. în prezent, numărul 
mașinilor-unelte pneumatice 
aflate în fabricația de serie a 
crescut la 35.

Numărîndu-se printre pri
mele unități industriale ale 
județului Sibiu care și-a rea
lizat, înainte de termen, sar
cinile actualului cincinal, uzi
na „Independența" a executat 
în ultimul timp și o lucrare 
de mare complexitate tehnică. 
Este vorba de fabricarea tron
soanelor — uriașe blindaje 
metalice — care vor alcătui un 
tunel de 1 250 m, prin care va 
trece apa spre paletele celor 
3 turbine ale viitoarei centra
le electrice subterane de la 
Ciunget, pe Lotru.

Mașinile și utilajele de înal
tă tehnicitate realizate de har
nicul colectiv al uzinei „Inde
pendența" din Sibiu sînt cu
noscute. apreciate și solicita
te nu numai în țară, ci și peste 
hotare.

doar 18 zile
(Urmare din pag. I)
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CEPECA...
Ați căzut pe gînduri, nu l așa T Și dumneavoastră 
ați dori să urmați cursurile Centrului de perfecțio
nare a pregătirii cadrelor de conducere din între
prinderi... Ei bine, nimic mai simplu! Cumpărați 

chiar azi

ALMANAHUL SCÎNTEIA 1971!
Veți găsi în cuprinsul său bogat și o anchetă prin
tre pionierii metodelor noi de conducere și orga

nizare a întreprinderilor

ALMANAHUL SCINTEIA 1971
432 de pagini, se găsește la chioșcuri și librării

Industria chimică

Suceava

ordine) și disciplinei în acest

LA SEMNALELE ZIARULUI

chl- 
unui 
pro-

menționăm că uzina din Sla- 
azi în bune condiții și se fac 
pentru recuperarea unei părți 
producția restantă".
răspunsul direcției de specia-

UN PLAN DE MASURI EFICACE 
Șl TOTUȘI INCOMPLET

Dezvoltarea rapidă a industriei noastre 
mice a determinat, se știe, acumularea 
vast fond de mijloace tehnice în unitățile . 
ductive ale acestei ramuri. Dar în unele dintre 
aceste unități s-au manifestat, din diverse cauze, 
serioase deficiențe : exploatarea anumitor insta
lații chimice s-a făcut în mod nechibzuit, grafi
cele de reparații nu s-au respectat întocmai, lu
crările de întreținere au fost deficitare sub 
raport calitativ Referindu-se la aceste neajun
suri care au diminuat randamentul capacită
ților de producție din anumite uzine și combi
nate, articolul „Instalațiile chimice : prețul unui 
tratament vitreg", publicat în numărul 8 554 al 
ziarului, sublinia necesitatea aplicării unor mă
suri eficace în vederea exploatării și întreți
nerii corespunzătoare a echipamentelor tehno
logice, instaurării 
domeniu.

într-un amplu 
dacție din partea

răspuns primit recent ia re-
__ „___  Direcției mecano-energetice 

a Ministerului Industriei Chimice am fost in
formați că în minister și în unitățile vizate 
s-au examinat atent problemele care se pun în 
acest domeniu, stabilindu-se măsurile de ri
goare. „Pe drept cuvînt, articolul publicat s-a 
oprit îndeaproape asupra neajunsurilor exis
tente la Uzina de aluminiu din Slatina — se 
spune in răspunsul primit. Citeva din cauzele 
care au adus uzina slătineană în situația grea 
In care s-a aflat la mijlocul acestui an au con
stat în suprapunerea unor deficiențe de aprovi
zionare cu materii prime și materiale peste o 
exploatare necorespunzătoare a instalațiilor 
tehnice și o defectuoasă organizare a sectorului 
mecano-energetic și de automatizări. Aceste 
neajunsuri au putut exista și s-au extins și da
torită faptului că organele Ministerului Indus
triei Chimice, care aveau sarcini pe linia con
trolului și îndrumării activității uzinei, nu au 

■ reușit să semnaleze la timpul oportun această 
situație șl să stabilească măsurile cele mai po
trivite pentru înlăturarea și prevenirea extin
derii sale. Ca urmare a analizei efectuate de

Ministerul Industriei Chimice s-a elaborat un 
plan de măsuri amănunțit, care cuprinde atît 
intervențiile urgente pentru redresarea situa
ției, cît și măsurile care să asigure în viitor o 
activitate corespunzătoare a sectorului mecano- 
energetic. Astfel, s-au detașat importante forțe 
de muncă din alte unități ale industriei chi
mice pentru repunerea grabnică în stare de func
ționare normală a uzinei și s-au asigurat unele 
piese de schimb din țară și din import absolut 
necesare reparării unor utilaje chimice. Tot
odată, s-au repus în funcțiune instalațiile 
de automatizare absolut necesare conducerii pro
cesului tehnologic și obținerii unei calități co
respunzătoare a producției.

Dintre măsurile cu caracter permanent și de 
perspectivă menționăm, în primul rînd, reor
ganizarea sectorului mecano-energetic, pe baza 
experienței acumulate în alte unități ale in
dustriei chimice, tn acest sens, o comisie din 
cadrul ministerului. împreună cu cadre cu ex
periență din alte unități, au efectuat o analiză 
amănunțită a dotării cu personal de întreținere 
și reparații și a făcut propuneri de reorgani
zare pe baze noi a acestui sector. La elabora
rea acestor propuneri s-a avut în vedere fap
tul că la Uzina de aluminiu din Slatina acti
vitățile de întreținere și reparații au o pondere 
foarte mare (circa 50 ta sută) în ansamblul acti
vității întreprinderii și deci trebuie să i se 
acorde o atenție deosebită. Aceste propuneri au 
fost însușite încă din luna septembrie urmînd 
să se îmbunătățească pe parcurs. Tot legat de 
problema personalului, s-au luat măsuri de re
împrospătare a torțelor de muncă, prin aduce
rea de specialiști cu experiență din unitățile 
ministerului și eliminarea fluctuației.

Planul de măsuri de care am amintit mai 
»us este in prezent în mare parte realizat și 
se fac eforturi în continuare pentru înfăptuirea 
sarcinilot cu caracter permanent și de perspec
tivă Ca urmare, 
tina funcționează 
eforturi deosebite

• cît mai mari din
Este drept, din 

litate din Ministerul Industriei Chimice rezultă 
cu claritate intervențiile imediate și cele 
avute tn vedere în perspectivă pentru îmbună
tățirea funcționării și întreținerii utilajelor și 
instalațiilor la Uzina de aluminiu din Slatina, 
iar înviorarea, tn ultimele săptămîni a rilmu-

lui producției și îmbunătățirea calității produ
selor dovedesc oportunitatea șl eficacitatea mă
surilor luate în această întreprindere Articolul 
publicat în ziar viza totuși o serie de lacune 
existente în acest domeniu și în alte unități 
din această ramură, spre exemplu la Combi
natul chimic din Craiova și la cel de fibre arti
ficiale din Brăila. De ce în răspuns nu se 
spune nimic în legătură cu activitatea produc
tivă din aceste Întreprinderi ? Consideră minis
terul că toate lucrurile au fost puse la punct ? 
In plus, nu înțelegem de ce comitetele de di
recție de la Combinatul chimic din Craiova și 
de la Combinatul de fibre artificiale din Brăila 
nu au răspuns la observațiile formulate. Ca
drele de conducere din cele două unități aș
teaptă Invitații speciale în acest sens î

TRANSPORTUL CARTOFILOR 
A FOST PUS „PE ROATE"

în urma articolului „Cartofi recoltați, dar tot 
în cîmp", publicat în ziarul „Scînteia" nr. 8509, 
în care erau criticate deficiențele grave în orga
nizarea transportului la bazele de recepție din 
județul Suceava, Centrala de transporturi auto 
din Ministerul Transporturilor a trimis redacției 
următorul răspuns : „In urma publicării articolu
lui, Centrala de transporturi auto a dispus efec
tuarea unei anchete amănunțite. La aceasta au 
participat tovarăși din centrală, din unitățile de 
transport ale întreprinderii de transporturi auto 
Suceava, precum și din organele agricole județe
ne. în general, s-a constatat că cele sesizate in 
articol corespund adevărului, aspectele sesizate 
datorindu-se pe de o parte unei urmăriri insufi
ciente a activității șoferilor, iar pe de altă parte 
— timpului cu totul nefavorabil, precum și lipsei 
de capacitate de transport în unele zile. Vă in
formăm că, în timpul verificării, s-a întocmit 
un proces verbal între organele noastre și Di
recția agricolă județeană Suceava, menționîn- 
du-se problemele principale și luîndu-se măsuri 
corespunzătoare, o dată cu analizarea zilnică, în 
continuare, a executării transporturilor cartofi
lor, prin I.T.A. Suceava și cele 4 comandamente 
zonale agricole".

Cu acuitate se ridică problema re
ceptivității organelor tutelare față de 
propunerile salariaților și la Uzina 
mecanică de material rulant „16 Fe
bruarie" din Cluj. Aici, începînd cu 
anul viitor se vor executa — pentru 
prima oară în țară— lucrări de repa
rații Ja locomotivele Diesel hidraulice. 
Manifestînd o preocupare serioasă în 
vederea asigurării unei riguroase pre
gătiri a producției pe 1971, în aduna
rea generală a salariaților s-a cerut 
să se organizeze calificarea unor echi
pe de muncitori și specialiști, capa
bile să efectueze lucrările reclamate 
de repararea locomotivelor Diesel hi
draulice. Astfel, la propunerea uzi
nei, Ministerul Muncii și Ministerul 
învățămîntului, împreună cu Minis
terul Transporturilor au aprobat un 
plan de școlarizare a 80 de muncitori 
la uzinele „23 August" din Capitală 
— care fabrică aceste locomotive — 
și la unitățile care cooperează la rea
lizarea lor. S-au alocat și fondurile 
necesare pentru școlarizare. Centrala 
mecanică de material rulant însă s-a 
scumpit la... țările. Nu a aprobai 
fondurile necesare pentru transpori 
și deplasare decît pentru jumătatf 
din perioada de școlarizare. „In felul 
acesta — ne spunea ing. Victor Fo- 
tescu, directorul uzinei — sînterr 
puși în situația să nu ne putem pre
găti oamenii decît numai pentru c 
parte din sub’ansamble. In prezent 
muncitorii care au parcurs jumătatr 
din perioada de școlarizare lucreazl 
In uzină la confecționarea S.D.V.-uri- 
lor numai pentru subansamblele în
vățate. Cum ne vom descurca mal 
departe, nu știu..."

Asemenea probleme atît de Impor
tante pentru producția anului viitoi 
sînt privite de Centrala mecanică d< 
material rulant și Ministerul Trans
porturilor cu destulă indiferență. Ni
meni nu aude, nimeni nu vede ! Nic 
inginerul M. Brateș. care a participa 
la adunarea salariaților și a luat ci 
el planul de măsuri Întocmit cu a- 
ceastă ocazie, nici directorul genera 
al centralei, tov. Luca Mateescu, cart 
a dat asigurări conducerii uzinei ci 
va face totul pentru rezolvarea pro 
blemelor. Cînd se va trece însă de li 
vorbă la faptă ?

Salarfații de la întreprinde
rea timișoreană „Ambalajul meta 
lie" (la ora actuală unicul pcoducăto 
de suveici și rame metalice pentn 
industria textilă din țara noastră) ai 
revenit. In discuțiile din adunare: 
generală de dezbatere a sarcini 
lor de plan pe 1971. asupra măsuri 
lor care trebuie luate neapărat d 
către conducerea Centralei industria 
le pentru articole casnice, utilaje ș 
piese de schimb din București pen 
tru a asigura punerea în funcțiun 
la termen a unității 
te. Reprezentantul 
Constantin Preda, a 
problemele ridicate 
fi aduse la cunoștința conducerii cen 
tralei, personal nefiind competent si 
soluționeze vreuna dintre ele. Re 
zultatul ? Cu toate că noua capaci 
tate trebuie să producă începînd ct 
luna ianuarie 1971, lucrările — îi 
special cele de instalații — sint îi 
continuare rămase în urmă. Un cal 
cui arată că o Intîrziere de numa 
15 zile în punerea in funcțiune : 
noii capacități de producție duce 1 
un minus de producție de 12 000 su 
veici și 120 000 canete.

Este adevărat, tn ultima vrem< 
prin întreprinderea timișoreană s-a 
perindat mai mulți tovarăși de 1 
centrala industrială, între care ingi 
nerul Gheorghe Muscalu, directo 
tehnic, inginerul George Niță, consi 
Her, inginerul Eugen Grădinaru 
șeful serviciului investiții, iar de 1 
minister inginerul Nicolae Nicola 
și șeful de serviciu Mihail Mani 
S-au luat și unele măsuri, în sensu 
că s-au adus de la alte întreprinde; 
ale ministerului meseriași pentru 
sjuta la executarea lucrărilor de in 
vestiții. Dar. așa după cum apreci 
tov. 
siei 
țean 
vine 
la termen a noului obiectiv rămîn< 
in continuare, nesolutionată.

Ca în atitea alte cazuri s-a căutc 
șl de această dată o rezolvare a pre 
punerilor făcute de salariați în cea 
sul al 12-lea. Ce sorți de tzbîndă a 
asemenea Intervenții nu este greu d 
presupus Grav este că deși chestie 
nile ridicate de salariați au fost clar 
și precise, delegatul centralei, trim 
nu în vizită turistică, ci în calitat 
de împuternicit să rezolve o serie d 
probleme, se declară a nu fi î 
măsură să răspundă la „dificilele" în 
trebă.i formulate In adunarea gens 
rală a salariaților. Este greu de sta 
bilit. In aceste condiții, cine își asu 
mă o rațională răspundere pentru fi 
nallzarea promptă a măsurilor hotă 
rit» de salariați 1

de suveici-cane 
Centralei, ing 

dat asigurări ci 
de salariați vo

Gheorghe Cristea, șeful corni 
economice a Comitetului jude 
de partid Timiș, acest ajuto 
tîrziu, iar punerea în funcțiun
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Omului din aceasta țara
și din acest timp istoric

Scriitorul Ion Brad, a cărui activitate literară a-a ilustrat cu pre
dilecție in poezie, s-a impus prin lucrări în care patosul militant se im- 
bină firesc cu meditația gravă, manifestindu-se ca un autor preocupat 
cu constantă responsabilitate de mesajul creației sale. Toate acestea 
ne-au determinat ca, în continuarea suitei de interviuri cu oameni de 
cultură, să-i solicităm opiniile.

NICOLAE DRAGOȘ : Cum ați de
fini poezia și care credeți că ar fi 
datoriile poeziei noastre contempo
rane ?

ION BRAD : DeȘi greu de definit, 
fapt evident în exegezele întreprin
se secole și milenii la rînd de poeți 
și de teoreticienii poeziei, eu văd 
în acest gen literar modalitatea este
tică cea mai aleasă, cea mai dificilă 
de a sta de vorbă cu tine însuți și 
cu semenii tăi. Aleasă, pentru că 
exclude cantitatea și banalul, impli- 
cind esențele. Dificilă, pentru că fu
gind de superficial și obișnuit, tre
buie să comunice, să dea sentimentul 
firescului, să pară ceea ce a gîndit 
sau simțit fiecare din cei care citesc 
sau ascultă poezia, dar nici unul n-a 
știut, n-a putut să spună atit de pă
trunzător, de neobișnuit, ca poetul. 
De aceea, datoriile oricărui om care, 
nesilit de nimeni și de nimic, aspiră 
la acest titlu de noblețe a spiritului, 
merg în direcția fugii de cantitate 
(prin aceasta nu înțeleg epicul) și 
banal (prin aceasta nu înțeleg fapte 
și întimplări de fiecare zi), forînd în 
straturile adînci ale conștiinței sale, 
ca individ ce însumează o colecti
vitate pe care o cunoaște și o re
prezintă, lăsînd să țîșnească pură 
ideia, pasiunea fierbinte, sensibilita
tea inefabilă. îndatorire covîrșitoare, 
aspirație greu și rareori atinsă. To
tuși, avînd mărturia poetului anonim, 
care și-a zidit în cîntec, ca Manole 
în pereții mînăstirii, tot ce a avut 
mai drag și mai frumos, îmbogățind 
spiritualitatea poporului nostru, va
lorile perene ale umanității, avînd 
mărturia marilor poeți care au pus 
temelia și au dat strălucire culturii 
noastre, nu putem fugi de marile, 
neliniștitoarele noastre răspunderi ca 
scriitori din această țară, din această 
vîrstă istorică a țării. A le trata cu 
optimism ieftin sau cu scepticism 
crîncen, scriind poezii săltărețe sau 
elucubrații angoasate, sofisticări ma
cabre este la fel de dăunător. Po
porul nostru nu-și stropește visurile, 
nădejdile, planurile lui realiste nici 
cu apă de trandafiri, dar nici cu 
mîlul celor care confundă literatura 
eu un teritoriu lubric, erodat de 
toate disperările spiritelor condam
nate, de cinismul caracteristic unor 
timpuri și clase revolute, pretinși 
poeți incapabili să vadă altceva în 
am „decît conservă". Amintesc de a- 

■este extreme, tocmai pentru a sub
linia că ele nu au, nu pot avea ni
mic comun cu orientările și implică- 
ile artistice fundamentale ale poe- 

tiei noastre contemporane. Dacă anu- 
niți poeți și critici închid ochii în 
(ața erorilor, sau unii încearcă chiar 
;ă le legitimeze în cîmpul literelor, 
iceasta nu relevă decît o falsă înțe- 
egere a democrației culturii, o som- 
lolență a spiritului critic. Prin acu- 
nulare, poezia morbidă, anti-poezia, 
>oate consuma oxigenul de care au 
itîta nevoie tocmai căutările reale, 
iresc dramatice, ale poeților ade- 
'ărați pentru găsirea cuvintului „ce 
xprimă adevărul", confruntările de 
lăreri menite să constituie spiritul 
ritic director, specific esteticii re- 
•oluționare, marxiste, la care am 
iderat.

N. D. : în ce măsură orientările și 
mplicațiile artistice ale poeziei ac- 
uale vă dau sentimentul racordării 
i la starea de spirit și filozofia ac- 
uală ?

I. B. : Starea de spirit, filozofia 
ctuală, la care vă refereați în în- 
•ebare, sînt o chintesență a ceea ce 
aspirat și gîndit poporul nostru în 

ecursu) existenței sale istorice, cu 
>ate implicațiile spirituale ce de- 
irg din ondulările tragic-optimiste 
le furtunii veacurilor ; deci poeții 
a pot face abstracție de ele, nu 
ot respira în vid. A sfida istoria, 

sfida logica existenței, sensul ei 
nan, nu poate fi azi, pentru un 
Tiitor din România un mod de via- 
i a spiritului, a creației. Nu poate 

decît contrariul — aventură, a- 
jantizarea energiilor creatoare, imi- 
ție pernicioasă, hoinăreală în țara 
mănui. Scriind cîndva despre doi 
n marii poeți ai lumii, atît de an- 
tjați în frămîntările timpului lor, 
irgiliu și Dante, marele savant și 
driot Nicolae Iorga, pe care l-au 
primat legionarii tocmai pentru că 
ideile lui nu încăpea îngenunche- 

a existenței naționale în fața ni- 
ănui, cu atît mai puțin în fața 
lor care urau cultura, formula u- 
le aserțiuni extrem de actuale pen- 
1 discuția noastră. îmi permit să 
lintesc două dintre ele : „Și nu e 
eiărat poet mare decît acela care 
tște puterea de a simți a neamului 
u și, prin el, a omenirii"... „Se pare 
din aceasta, din sentimentul uman 

prefăcut, capabil de a chema in 
itorul său toate ideile, întregimea 
ztimentelor, se hrănește orice poe- 
>, in orice timp".
7. D. : In contextul unor asemenea 
inii, ce vi se pare a fi de natură 
împiedice afirmarea talentului 

or creatori, îndeosebi tineri ?
I. B. : Neînțelegerea pînă la capăt

a unor asemenea idei, nobile, supe
rioare comandamente ale timpului pe 
care îl trăim escaladîndu-1, mi se 
pare că poate împiedica și împiedică 
chiar afirmarea și definirea unor ta
lente tinere. Mă gîndesc, într-adevăr, 
la cei care sînt la primele volume, 
dintre care cei autentici, real înzes
trați, aduc adeseori un abur de pros
pețime, o înțelegere a ceea ce în
semnează continuitatea unei culturi, 
necesitatea înnoirilor reale, dialectic 
necesare, nu imitația sterilă, inven
ția snobă, superficială, ce poate epa
ta doar semidocții în materie de 
poezie. Din păcate, mai apar multe 
volume, deci fatal și multe nume, de 
la care e greu să reții altceva decît 
goana după elucubrații, un formalism 
desuet, infantilism întîrziat cu o ju
mătate de secol, „noutăți" pe care 
literatura antebelică le-a catalogat, 
prin exigența unui mare spirit și 
erudit ca G. Călinescu (vezi „Istoria 
literaturii române") într-un colțișor 
de curiozități ale vieții literare ro
mânești. Este inadecvat, deci, să 
vorbim despre „limite" la asemenea

cu stîlpi de lemn al casei părintești 
din Gorj.

N. D. : In ce condiții credeți că se 
poate realiza azi accesibilitatea poe
ziei avînd in vedere evoluția ei ac
tuală ?

I. B. : Accesibilitatea ține In pri
mul rînd de idee. A încărca poezia 
de idei înalte, generoase, ținte spre 
care aspiră, în fond, toți oamenii, 
chiar și cei ce nu știu citi și scrie
— vezi încă o dată Miorița, epoca 
ei, sutele de variante, circulația lor
— nu însemnează a o face automat 
inaccesibilă. Să nu confundăm difi
cultatea cu inaccesibilul. Falsele idei, 
meschinăria, simulacrul, încărcarea 
barocă, vidul absurdului, da, acestea, 
neacceptate, se erijează uneori în „fi
lozofie" neînțeleasă, în „artă supe
rioară", „poezie pentru inițiați". Fără 
să negăm sau să neglijăm, chiar ca 
program de studiu, inițierea în poe
zie, putem spune azi că „Luceafă
rul" e accesibil, și „Duhovniceasca", 
și „După melci", și „Mirabila sămin- 
ță“, și atîtea alte capodopere ale 
ziei filozofice.

întortocherea nu însemnează 
poezie, cum se amăgesc unii. E 
mai ușor să fii încîlcit, dificil, ilogic, 
visceral, decît să dai limpezime, prin 
chinul sacru al decantărilor cuvîntu- 
lui, ideilor adevărate, încărcate de 
aburul poeziei ca vehiculele cosmice
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cărți de versuri. Și dacă ar fi numai 
cărți. Dar unii dintre ei își spun 
poeți, se erijează în unicate, în spi
rite exclusiviste, care dincolo de șa
bloanele lor împrumutate, folosite la 
cafeneaua literară ca o gumă de 
mestecat, nu mai înțeleg, nu mai 
acceptă, nu mai admit nimic. Și ce 
le spune critica 7 Uneori, da, le spu
ne adevărul întreg. Alteori, mai ni
mic, sau chiar nimic. Citiți, vă rog, 
cu atenție nu numai unele cronici din 
revistele literare, dar chiar și din u- 
nele cotidiene și vedeți cite din aceste 
volume sînt examinate exigent, cu 
pasiunea ideilor și ideologiei noastre 
comuniste ! Prea puține 1 In schimb, 
volumele unor poeți care își pun, în 
chip artistic, problemele reale ale 
conștiinței, ale omului din această 
țară și din acest timp istoric, ori sînt 
eludate, ori expediate sentențios, de 
spirite dogmatic-estetizante, la fel de 
înguste ca acelea de pe reversul me
daliei critice de acum douăzeci de 
ani.

N. D. : Comentatorii volumelor dv. 
de versuri au remarcat o filiație care 
onorează pe oricare creator, legătura 
cu puternicul filon popular, cu sem
nificațiile lui artistice și umane. Cum 
vedeți această comuniune pentru ca 
ea să fie fertilă pentru 
tică ?

I. B. ! Sînt măgulit 
d-tale, tovarășe Dragoș. 
asiduă, evidentă în cărțile mele, de 
a mă integra din unghi filozofic și 
estetic în viziunea artistică a po
porului nostru, am avut de la cine 
s-o deprind. Cred că ea este domi
nanta poeziei noastre culte 
modernă. Am putea oare 
întregul fenomen Eminescu 
liația literaturii populare 7 
obsedat oare pînă la a-1 face să bată 
drumurile tuturor provinciilor româ
nești, în căutarea semnelor istoriei, a 
literaturii orale, a datinilor 7 Ce-ar 
fi însemnat, decît schemă rece, toată 
influența filozofiei germane, dacă în 
opera lui n-ar fi pulsat viu acel uni
vers, tradus în metafore și ritmuri, 
în tropi și în cadența frazei, în cris
talul și catifelarea limbii, desprins 
din matca, din filonul gîndirii, sen
sibilității poporului român 7 în cine, 
dacă nu în Eminescu, trebuie să ne 
căutăm biblia noastră poetică 7 Poa
te fi Arghezi înțeles deplin în afara 
acestei matrice populare 7 Dar Bla- 
ga, la care ne referim atît de des, 
cu toate că noi, ca marxiști, ne de
limităm categoric de anumite zone 
ale filozofiei lui? Barbu, Bacovia, Voi- 
culescu, Pillat, Isac, ca să vorbim mi
mai despre cei ce ne-hu părăsit în 
ultimele decenii, sînt universali toc
mai prin specific, unii dintre ei ex- 
plicînd această notă a modernismului 
românesc în expozeuri teoretice con
vingătoare. Această notă originală 
și-au extras-o tot din literatura popu
lară — adică din istoria, filozofia, sti
listica, viziunea integrală a poporului 
asupra manifestărilor existențiale.

Dacă am izbutit sau nu să mă în
scriu în această nobilă tradiție, ilus
trată de atîția alți poeți prezențl, din 
fericire, în viața noastră literară, ră- 
mîne la aprecierea criticii, a iubito
rilor și cunoscătorilor fenomenului 
poetic actual. Eu mi-am făcut din 
această aspirație un crez, o conduită 
estetică și morală în artă. Nu pot 
vedea universul, nu pot vedea lumea 
decît prin ochii pătrunzători, melan
colici și luminați ai poporului din 
care m-am născut. Pasărea măiastră 
a lui Brâncuși a ieșit din ovoidele în
călzite în țărîna acestui pămînt al 
nostru, sub strașina, lingă pridvorul

creația poe-

de remarca 
Preocuparea

în epoca 
înțelege 
fără fi- 
Nu l-a

poe-

încă 
mult

de pulberea stelelor. Falsele zorzoane 
poetice nu mai pot fura ochii ni
mănui.

N. D. : Și acum o întrebare adre
sată multora dintre scriitorii cil care 
am avut prilejul fericit al unor con
vorbiri : Care trebuie să fie raportu
rile intre tradiție și inovație pentru 
ca poezia să se înscrie într-o conti
nuitate organică cu opera predeceso
rilor, constituind, în același timp, un 
pas înainte in îmbogățirea liricii ro
mânești 7

I. B. : în parte, am răspuns la 
această întrebare. Fără înnoiri reale 
nu poate exista originalitate în artă. 
Fără continuitate, înnoirile riscă să 
fie simple salturi în gol. înnoitorii 
veritabili construiesc punți, așează 
ambele capete ale viaductelor într-un 
teren statornic, durabil. Marii înnoi
tori sînt rari, ei creează epoci în 
poezie. Fără să ambiționezi in aceas
tă direcție, rămîi un simplu contro
lor de șosele, să repari fisurile, să 
netezești denivelările. Lucruri utile. 
Necesare. Demne de toată stima 
Dacă nu reușești mai mult, ai mul
țumirea încercărilor. Orchestrele nu 
trăiesc, nici chiar nu strălucesc nu
mai prin soliști. Fiecare vioară bună 
dă noblețe unui concert. Stridențele, 
coatele și ghionturile pe clapele pia
nului sînt maimuțăreală, claunerie, 
„inovații" ieftine, la indemîna oricui 
vrea să se dea în spectacol. Nu nu
mai în poezie, în toate artele, secolul 
nostru e năpădit de atîția „inovatori" 
încîț negîndu-se unii pe alții de la 
o zi la alta, se anulează în serie. 
Asta nu însemnează că în poezia 
noastră putem rămîne indiferenți la 
cei care întorc cuvintele cu capul în 
jos — și prin ele filozofia, sensurile 
existenței — sperînd că vor veni 
miine alții mai furioși, mai icono
claști decît ei, anulîndu-i. Nu. Ase
menea „inovatori", ca regele gol din 
poveste, trebuie arătați cu degetul 
criticii literare, pentru a nu ajunge 
să spună publicul că poeții și criticii 
au dat în mintea copiilor. Ar fi pă
cat, pentru că avem, în toate gene
rațiile, atîția poeți buni, poeți adevă- 
rați, care cred în misiunea artei lor, 
menită să continue tot ce a fost mai 
durabil în „scripturile române". A-

dlcă, aurul, platina, în nici un caz 
tinichelele, fie ele și sudate electric, 
puse să zbîrnîie ca sperietorile între 
lanuri.

N. D. : Știu că v-ați ocupat pe 
cind lucrați la revistele literare de 
descoperirea și promovarea unor noi 
talente. Ce calități credeți că trebuie 
să îndeplinească un scriitor care-și 
asumă această nobilă și grea răspun
dere 7

I. B. : Mi-aduc aminte cu plăcere 
că printre acei scriitori pe care am 
încercat să-i încurajez, cînd lucram 
la „Luceafărul" (cu Mihu Dragomir, 
Dan Deșliu, Tiberiu Utan) se numă
ra și poetul Nicolae Dragoș. El 
poate-și mai amintește și alte nume 
— Constanța Buzea, Ion Crînguleanu, 
Iosif Naghiu și atîția alții. La revis
tele pentru copii și la „Scînteia tine
retului" am publicat poeziile unor, 
pe atunci elevi, ca Ilie Constantin și 
Adrian Păunescu. Dar ca să răspund 
mai direct ia întrebare, cred că un 
scriitor care își ia răspunderea și ris
cul de a-i încuraja pe alții, trebuie 
să creadă în utilitatea acestui act, 
să-l exercite ca un coleg, cu senti
mentul că ar fi vorba de propriile 
sale poezii. Să fie exigent, să fie 
drept, să nu-și transforme gusturile 
și preferințele în canoane, dar nici 
să nu fie un simplu factor poștal, 
care împarte mecanic manuscrisele 
în rubricile stabilite de machetatori. 
A prefera, a alege, deci a respinge, 
a argumenta, a rosti un cuvînt cald 
și cînd încurajezi și cînd respingi, 
pentru ca omul să meargă mai de
parte sau să renunțe fără să fie 
jignit, iată ce cred că ar putea 
fi o preocupare, o pasiune, o înda
torire a redactorilor de poezie. Să 
cunoască, să iubească poezia înainta
șilor, a poeților contemporani, să în
curajeze cinstit poeții de miine, în 
nici un caz, cu nici un preț, impos
torii, pretendenții fără har, posibila 
clientelă literară.

N. D. : Țara noastră se află In 
preajma unui eveniment cu semnifi
cații dintre cele mai deosebite : ani
versarea semicentenarului partidului. 
Creatorii se vor simți desigur onorați 
în a semnifica și prin opera lor im
portanța acestui eveniment. Cum ve
deți implinindu-se practic această 
nobilă aspirație a creatorului ?

I. B. : Pentru creatorii de frumos, 
ca pentru întregul nostru popor, se
micentenarul e un eveniment deose
bit, un popas de meditație asupra 
istoriei, asupra revoluției, asupra re
lațiilor om și societate, artist și so
cietate, pe care socialismul le-a așe
zat într-o lumină nouă, pătrun
zătoare în toate cutele existenței. 
Numai observînd atent experiența 
noastră istorică, toate dramele și bi
ruințele unei jumătăți de secol. în 
care de fapt s-au interferat veacurile 
trecute cu cele ce vor veni, schițîn- 
du-ne nouă primele tablouri. vom 
putea transpune ceva din crezul, din 
lupta, din frămîntările și neliniștile 
acelor oameni deosebiți, care au fost 
și rămîn comuniștii, membrii parti
dului nostru, pe care-i cunosc și-i 
judecă azi, după idei și fapte, nu 
numai țara, ci lumea întreagă.

Nimic, din toată această epopee, 
nu trebuie simplificat, dar nici răs
tălmăcit, falsificat. Subiectivismul 
firesc al fiecărui scriitor poate fi 
cordat la adevăr. Fără el, operele 
artă se nasc moarte, sau debile, 
o viață scurtă.

E nevoie mai mult ca oricînd 
o artă bărbătească, definitorie pentru 
fenomenul românesc, comunist, în 
complicatele evenimente Și fenomene 
ale lumii și artei contemporane.

Practic, fiecare să gîndim, să scriem 
ca martori, ca participanți la istorie, 
cu conștiința trează. Dacă scrisul are 
și calitate, vom putea citi sau aplau
da cu bucurie lucrări literare noi. Le 
așteptăm ți ni le dorim.

• Z : PATRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
21, CAPITOL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.
• Căpitanul Florian : LUCEAFĂ
RUL — 9, 12, 15 ; 18 ; 21.
e Vagabondul : BUCUREȘTI — 
8,45; 12,15; 16,30; 20, FAVORIT — 
9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30 ; VICTORIA —
8.30 . 12 ; 16 ; 19,30.
• Femeia să se teamă de băr
bat : FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18.30 ; 20,45.
• Soarele alb al pustiului : LU
MINA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, MOȘILOR — 15,30 ; 18:
20.30.
0 Al grijă de Susl : CENTRAL
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16.
• Amintiri bucureștene : CEN
TRAL — 18,15 ; 20,30, GRIVIȚA — 
18,15 ; 20,15.
• Dreptul de a te naște: GRI- 
VITA — 9,30 ; 11,45 ; 16.
• Program pentru copil — DOI
NA — 10—11.
• A trăi pentru a trăi t DOINA
— 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Fumul : TIMPURI NOI — 
9—20,30 în continuare.
• Omul din Sierra : FEROVIAR
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
EXCELSIOR — 9 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, MELODIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN
— 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Tot aurul din lume — 14,15 ;
16.30, Serbările galante — 18,45 ; 
21 : CINEMATECA (sala Union).
• De șapte ori șapte : COSMOS
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
Îl Cadavrul viu : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 16 ; 19.
• Medicul de la asigurări : BU- 
ZZȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Ultimul Mohican : DACIA — 
8,45—20,30 In continuare, RAHO
VA — 15,30 ; 17,45 ; 20,15.
• King Kong evadează : 
CEGI — 10,30 ; 16 ; 18 ; 20,30, 
MUL SĂRII — 15,30;
20, GIULEȘTI — 15,30 ; 13 ; 
ARTA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Unghiul de cădere : UNIREA 
— 16 ; 19,15.
• In umbra coltului : LIRA — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Paria : FERENTARI — 15,30 ;
17,45 ; 20.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
COTROCENI — 14,30 ; 17,15 ; 20,
VIITORUL — 16 ; 19,15.
0 100 de carabine : PACEA — 
15,45; 18; 20,15, MUNCA — 15,30; 
18 ; 20,15.
0 Călugărița din Monza : FLO- 
REASCA — 15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Soarele vagabonzilor : CRIN- 
GAȘI — 16 ; 18 ’; 20.
0 Răzbunarea Sflntlilul : GLORIA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 20,30, 
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15, TOMIS — 9—15,45 in 
continuare ; 18 ; 20,15, FLAMURA 
— 9 ; 11,15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Fantasme : MIORIȚA - 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 13,15 ; 20,30.
0 Vînătoarea de vrăjitoare : 
POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Hibernatus : FLACĂRA —
15,30 ; 18 ; 20.15.
0 Sentința : VITAN — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
0 In arșița nopții : PROGRESUL 
— 15,30 ; 18 ; 20,15, CLUBUL UZI
NELOR REPUBLICA.

BU- 
DRU- 
17,45; 
20,30.

9;
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Nicolae DRAGOȘ

teatre
• Filarmonica de Stat „Georg» 
Enescu" (Ateneul Român) : Ciclul 
„Concerte pentru elevii liceelor 
din Capitală" — 10 și 12.
• Opera Română • Prinț șl cerșe
tor — H ; Bal Mascat — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Văduva 
veselă — 10,30 ) My fair Lady — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara-
giale" (sala Comedia) : Fanny — 
10,30 , Coana Chirița — 15,30 ; 
Enigma Otiliei — 20 ; (sala Stu
dio) ; Moartea ultimului golan — 
10,30; Cui 1-e frică de Virginia 
Woolf — ------- ------ "
— 20.
• Teatrul 
landra" U

_j Virginia
15,30; Cine ești tu 7

„Lucia Sțurdza„_____ _______  Bu-
______ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 20 ; 
(sala din str. Alex. Sahia) Harfa 
do iarbă — 10.30 ; Viraj periculos 
— 20.
0 Teatrul de Comedie : Mandra
gora — 10.30 ; Cher Antoine — 
15 ; Dispariția lui Galy Gay — 20. 
o Teatrul Mic : Don Juan moare 
ca toți ceilalți — 20.

• Teatrul 
Magheru) 
sac — 10
— 15,30 ; L 
Studio) : Năzdrăvanul 
lui — 10,30 ; O lună la 
Cercul morțli — 20. 
e Teatrul Giulești : 
Nisa — 10 ; Gîlcevile 
gla — 19,30.
• Teatrul Evreiesc de Stat : Ac
tul de căsătorie — 11 ; Vrăjitoa
rea — 19,30.
• Studioul „Casandra* al Institu
tului de Teatru : Comediile vremii
— 10.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Comoa
ra din insula piraților — 9.
O Teatrul Țăndărică (sala din ca
lea Victoriei) : O poveste cu ctn- 
tec — 11; (sala din str. ■ 
miei) : Căluțul cocoșat — 11.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus 
— 19,30.
e Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș — 19,30 ; (sala Victoria) : 
Logodnicele aterizează la Paris — 
19,30 ; (la Sala Palatului) — Se 
caută o vedetă — 19.30.
• Ansamblul „Rapsodia Română"- 
Pe aripile rapsodiei — 19,30.
« Circul „Globus" : Star Circus 

’70 — 10, 16 și 19,30.

„C. I. Nottara" (sala 
: Sus pe acoperiș... in 

i ; Bărbați fără neveste 
Rebelul — 19,30 ; (sala 

Occidentu- 
țară — 16 :

Tango la 
din Chiog-

Acade-

*

I

8,45 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica de dimineață.

9,00 Matineu duminical pentru 
copii și școlari. Filmul artis
tic ; „Dominica și prietenii 
săi".

10,00 Viața satului. în cuprins :
• Pagini din monografia sa
tului românesc contemporan : 
365 de zile din viața comunei 
Stolcănești, județul Olt
• Consultație : Noi forme de 
organizare și retribuire a 
muncii in cooperativele agri
cole de producție. Răspunde 
la întrebările unor președinți 
de cooperative agricole de 
producție Ion Toma, se
cretar general In Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii
• Folosirea pesticidelor în 
agricultură • Cîntece șl 
jocuri populare în interpre
tarea artiștilor amatori din 
comuna Stolcănești, județul 
Olt.

12,00 De strajă patriei.
12,30 Fotbal. Ultima etapă a divi

ziei naționale A : Petrolul — 
F.C. Argeș. Transmisiune de 
la Ploiești.

14,15 în reluare, la cererea tele
spectatorilor, meciul de box 
dintre Cassius Clay și Oscar 
Bonavena, disputat la Arena

la 9 decembrie 1918, a Declarației de 
principii, document programatic de 
mare însemnătate care înscria ca țel 
final al luptei „cucerirea prin orice 
mijloace a puterii politice din mii- 
nile burgheziei române și întronarea 
dictaturii proletare in vederea reali
zării idealului comunist".

Muncitorimea din București, cu o 
veche tradiție revoluționară, consti
tuind detașamentul cel mai numeros 
și mai concentrat al clasei muncitoa
re din România, s-a situat în frun
tea marilor acțiuni de la sfirșitul a- 
nului 1918, care au culminat cu lup
tele din 13 decembrie.

Cauza imediată a declanșării aces
tor lupte a constituit-o hotărîrea 
muncitorilor tipografi din Capitală de 
a declara o grevă generală, cu scopul 
de a obține satisfacerea atît a unor 
revendicări economice, ca ziua de 
lucru de 8 ore, mărirea salariilor, cît 
și a unor revendicări politice, ca 
desființarea stării de asediu, a cen
zurii, recunoașterea organizațiilor 
muncitorești. în sprijinul muncitori
lor tipografi s-a ridicat, într-o impre
sionantă solidaritate, întreaga munci
torime a Capitalei, care a organizat 
o puternică demonstrație de stradă 
sub lozincile : „Vrem i'1

’jos starea de 
mint țăranilor !“, 
tea !“,

pîine I", 
,Vrem ziua de lucru de 8 ore !“, 

asediu I", „Pă- 
„Trăiască liberta- 

.... „Jos regele !“, „Trăiască repu
blica socialistă !“. A fost o desfășu
rare de forțe muncitorești cum nici
odată pînă atunci nu se văzuse pe 
străzile Capitalei, evidențiind înalta 
hotărîre de luptă a muncitorimii, pu
terea de organizare și mobilizare a 
partidului socialist și a sindicatelor, 

înspăimîntate de avîntul revoluțio
nar al muncitorimii, temîndu-se că 
valul luptelor va crește și mai mult, 
și mai amenințător, cercurile reacțio
nare guvernante au hotărît să dea o 
lovitură sîngeroasă care să constituie 
„o lecție" pentru întreaga mișcare 
muncitorească, s-o Inspăimînte și s-o 
demoralizeze. Potrivit acestei optici 
a fost pus la cale un plan de înăbu
șire prin violență a demonstrației 
populare. In Piața Teatrului Națio
nal, coloanele de manifestanți au fost 
așteptate de forțe armate represive, 
masate în dispozitive de atac. Cind 
piața era plină de demonstranți, a- 
cestea au deschis focul in plin, scăl- 
dind piața în singe muncitoresc. Peste 
100 de muncitori au fost uciși, iar 
alte sute răniți. Această crimă odioa
să nu a constituit însă decît un sem
nal pentru declanșarea unui val de 
teroare antimuncitorească. Un mare 
număr de muncitori și conducătorii 
lor au fost arestați și maltratați cu 
sălbăticie, printre care și I. C. Frimu, 
care a murit în spital, la scurt timp 
după aceasta, datorită schingiuirilor 
suferite. Presa socialistă a fost sus
pendată, iar sediile muncitorești si
gilate.

Dar planurile reacțiunii au dat

greș. Masacrul din Piața Teatrului 
Național, necruțător act de acuzare 
împotriva claselor exploatatoare, a 
regimului bucghezo-moșieresc, nu a 
izbutit să frîngă sau să stăvilească 
avintul revoluționar al maselor mun
citoare. Clocotind de minie și re
voltă, clasa muncitoare și-a regru
pat rîndurile și a trecut la desfășu
rarea unor acțiuni mai puternice, 
mai viguroase. Punctul lor culmi
nant l-a constituit greva generală 
din octombrie 1920, 
pentru prima dată întregul proleta
riat român, scoțînd în evidență înal
ta forță combativă a clasei munci
toare, hotărîrea și capacitatea ei de a 
folosi forme superioare de luptă 
pentru transformarea revoluționară 
a societății. Din experiența luptelor 
muncitorești desfășurate in perioada 
1918—1920 a desprins clasa noastră
muncitoare concluzia, de imensă în
semnătate, a necesității transformă
rii Partidului Socialist intr-un partid 
comunist, consecvent revoluționar, 
călăuzit de invățătura marxist-leni- 
nistă, capabil să organizeze și sâ 
conducă cu succes proletariatul In 
lupta pentru îndeplinirea sarcinilor 
sale istorice. Crearea Partidului Co
munist Român la Congresul din mai 
1921 a constituit un moment de cea 
mai mare importanță în istoria pro
letariatului din România, in viața 
întregului popor, marcind ridicarea 
pe o treaptă superioară a întregii 
mișcări muncitorești din țara noastră.

Cele cinci decenii care au trecut 
de la crearea partidului comunist 
confirmă că partidul a răspuns întru- 
totul nădejdilor pe care și le-au pus 
în el militanții revoluționari, oa
menii muncii din patria noastră. Sub 
steagul partidului, poporul român a 
repurtat strălucite victorii, a înlătu
rat dominația claselor exploatatoare 
și a imperialismului străin, a devenit 
singurul stăpîn al destinelor sale. Sub 
același steag glorios, poporul român 
a pășit în cea mai luminoasă epocă 
din îndelungata sa istorie, epoca In 
care idealul socialist, visurile scumpe 
ce au însuflețit lupta a nenumărate 
generații au devenit 
mîntul României.

în etapa actuală, 
popor este angajat 
pentru înfăptuirea programului adop
tat de Congresul al X-lea, de făuri
re a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, program care îi des
chide mărețe perspective de progres 
și prosperitate. Evocarea momente
lor eroice din istoria mișcării mun
citorești revoluționare, pilda jertfelor, 
a curajului și abnegației cu care clasa 
muncitoare a înfruntat clasele ex
ploatatoare în lupta pentru drepturi 
și libertăți democratice, pentru o 
viață mai bună constituie un îndemn 
pentru oamenii muncii de a-și con
sacra toate forțele înfăptuirii poli
ticii partidului, a-și înzeci eforturile 
spre a asigura ridicarea patriei so
cialiste pe treptele tot mai înalte ale 
progresului și civilizației socialiste.

care a cuprins

realitate pe pă-

Întregul nostru 
în munca vastă

Madison Square Garden din 
New York.

15.00 Emisiune In limba maghiară. 
16,45 Studioul N. Invitatul emisiu

nii : George Macovescu. Din 
cuprins : > „Ape șl comori" 
— De vorbă cu Dinu Moraru 
— consilier UNESCO — des
pre Veneția și Florența • Un 
poem cinematografic ; „Tra- 
canelli".

tv

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 O nouă verticală. Transmi

siune directă de la Hotel „In- 
tercontlnentaU-Bucureștl. E- 
misiune de Alex. Stark.

20,25 Film artistic : „Cine-1 vino
vatul 7“ — Premieră pe țară.

31.50 Telejurnalul de noapte.
22,00 Vedete în culise : Alain Bar* 

rlâre.
22.30 Hochei. Repriza a 3-a a me

ciului dintre echipele repre
zentative ale Suediei șl 
U.R.S.S. înregistrare d» la 
Moscova.

23,00 închiderea emisiunii progra
mului I.

PROGRAMUL II

17,30 Handbal feminin : Lokomotiv 
Zagreb — Universitatea Timi
șoara, meci retur în cadrul 
„Cupei campionilor euro
peni". Transmisiune directă 
de la Zagreb a reprizei a 
II-a. Comentator : Hrlstache 
Naum.

18,00 Emisiunea-concurs „Unde-i 
greșeala 7“ Transmisiune de 
la Casa de cultură a sindi
catelor din Bacău.

19,00 „Pe Milcov în sus" — pro
gram de cîntece și jocuri din 
Tara Vrancei.

20,00 Lumea copiilor.
20,35 Teatru scurt; „Ripa albas

tră" de Leonida Teodorescu. 
în distribuție : Sandu Sticla- 
ru, Ștefan lordache, Sebas
tian papaianL

21,25 Buletin de știri.
21,30 Carnet bucureștean. Emisiu

ne consacrată „Zilei Tipo
grafului".

21,45 Actualități literare.
22,10 Film serial ; „Incoruptibilii". 

Reluarea episodului „Anti
dotul".

23,00 închiderea emisiunii progra
mului II.

adnotări • adnotări « adnotări • adnotări • adnotări • adnotări

Săptămîna culturală 
a Capitalei" intr-o

noua serie
Revista „SĂPTAMÎNA 

culturală a Capitalei", or
gan al Comitetului de 
cultură și artă al muni
cipiului București, apă
rută — într-o serie nouă 
și cu o formulă publi
cistică vizibil îmbunătă
țită — sub conducerea 
scriitorului Eugen Barbu, 
se prezintă o dată cu pri
mul ei număr în fața citi
torilor.

Viața culturală intensă 
a Bucureștiului, centru 
care polarizează multiple 
și complexe manifestări 
artistice, impunea apariția 
unei asemenea publicații, 
profilate în direcția in
formației și comentariu
lui cultural, a analizei 
cu obiectivitate și spirit 
critic a manifestărilor Ce 
configurează, săptămînal, 
un bogat „afiș artistic".

Sumarul divers al pri
mului număr — cronicile 
de film, teatru, plastică, 
literare, versurile publi
cate, articolele dedicate 
unor aspecte de fond ale 
urbanisticii, însemnările 
despre sport, modă 
— oferă cititorului 
bilitatea de a 
semnăturile unor 
prozatori, critici, 
ciști. multi dintre
recunoscută audientă 
popularitate. Desigur, nu 
se poate face după un sin
gur număr aprecierea 
unei reviste, a profilului 
și nivelului său publicis
tic ; numărul inaugural.

etc. 
nosi- 

întîlni 
poeți, 
publi- 
ei cu 

și

prin conținutul șl diver
sitatea rubricilor, prin sti
lul viu, alert, relevă însă 
prezența unor certe cali
tăți. Aparițiile ulterioare 
vor trebui desigur să im
pună cu și mai multă 
pregnantă preocupările 
colectivului redacțional 
de a concepe și tipări o 
revistă în care să fie re
liefat cu operativitate, o- 
biectivitate și competen
tă tot ce este valoros, cu 
adevărat nou în arta 
spectacolelor, în sălile de 
expoziții și muzee, pe e-

cranele cinematografelor, 
la televiziune sau în să
lile de concert, in activi
tatea editorială. Sumarul 
și conținutul primului 
număr îndreptățesc cre
dința că se vor căuta în 
continuare noi modalități 
publicistice pentru ca în 
peisajul presei noastre, 
SAPTAMINA să se im
pună ca o revistă de ati
tudine care să selecteze 
decis, principial și cu un 
major spirit de discernă- 
mînt ceea ce este vala
bil în fenomenul literar 
artistic, să orienteze opi
nia și gustul amatorilor 
de frumos, deveniți din zi 
în zi tot mai numeroși.

Consemnînd cu 
facție acest prim
al noii serii, urăm 
vistei „SAPTAMÎNA 
turală a Capitalei" să 
pundă cît mai bine 
siunii sale.

satis- 
număr 

re- 
cul- 
răs- 
mi-

într-adevăr, mare

Suferințe mimate, me
lodrame de un patetism 
ieftin, tragism simulat, 
sondaje „abisale" în stă
rile infrapsihologice ale 
unor personaje aflate, așa 
scum scria Tudor Vianu, 
„in deficit colosal de e- 
xistență" — constituie 
pretextul și subiectul u- 
nor povestioare sărace în 
substanță, în problemati
că, ce mai apar, din ne
fericire, în unele reviste.

în „Vedenii", publicată 
în numărul 49 al „Lucea
fărului", Biana Nord 
(scriitoare nu lipsită de 
talent) descrie — după un 
preambul poetizant în ca-

zorii alungau cu cnu
tul stelele ca pe niște vi
ței sălbatici neînvățați cu 
jugul" (!?) — stările de
primante ale unei femei 
mature care „nu mai fu
sese de mult în camera 
unui bărbat". Ce ne dez
văluie confesiunile fiin
ței „din patul care scîrțîia 
din toate încheieturile" 7 
Nici mai mult nici mai 
puțin decît eșecul unei 
nopți amoroase dintre un 
„El" tînăr, ce „rîdea mult" 
și o „Ea" mai vîrstnică, 
pizmașă pe grațiile „fe
meilor tinere", cu „rotun
jimi de fruct pirguit". Au
toarea șe aține pe urmele

personajelor prin restau
rante cu nelipsita țigăncu- 
șă florăreasă, pe „străzi 
înguste" și, în sfîrșit, în 
„camera lui mobilată cu 
gust". în final, eroina se 
retrage fugind „cu pan
tofii în mină", atît din 
coloanele povestirii, cît și 
din memoria cititorului.

O poveste asemănătoa
re, cu multe scene dul- 
ceag-lacrimogene, ce cul
minează printr-o patetică 
extincție, semnează Val. 
Condurache în „Cronica" 
nr. 48. „Ultimul sărut" ne 
transportă în geografia 
incertă a unei țări cu 
„țuică", „pastrama", și 
„pesetas", pe urmele unei 
ipostaze contemporane a 
„Damei cu camelii". Pe 
două coloane mari se ca
ligrafiază o tuse viscera
lă și scenele de dragoste 
dintre Rive și Cari
na, soția candidă și tu
berculoasă, dar cu o 
experiență erotică pre- 
nupțială. Dialogurile sînt 
punctate de leit-motivul 
„vreau să ne iubim". 
Noua Margueritte Gau
tier sucombă înainte de a 
dărui „ultimul 
„poate cel mai 
după ce autorul îi 
mase contururile 
punîndu-i pe buze 
tele : „...mă
ești un prinț, 
cum mincăm ridichi Ia 
trei zile și tu te repezi la 
ele ca un nehalit"..., „și 
te iubesc, nehalitule..."

După melodramaticul 
deces, văduvul Rive ex
clamă : „...păcat de sărut, 
zău. mare păcat".

Cititorii povestioarei vor 
spune însă altceva : „Pă
cat de spațiul revistei, 
zău, mare păcat".

o problemă minoră?
In dorința lor de a in

forma publicul asupra 
manifestărilor cultural- 
artistice cele mai intere
sante, instituțiile de artă 
și cultură din Galați u- 
zează în munca de popu
larizare ' • • -
Dar în localitate publi
citatea 

semnul 
Sectorul 
(?) din cadrul în

treprinderii de gospo
dărie orășenească întîrzie 
și... încurcă in mod siste
matic afișarea materiale
lor de propagandă.

Afișele Teatrului 
zical 
trului de stat apar u- 
neori

de clasicul afiș.

sub 
ției. 
zat"

se desfășoară 
improviza- 

„speciali-

Și

cu

cele ale
mu- 

Tea-

o nepermisă

„Secvențe"
sărut", 
sincer" 
defor- 
liliale 

cuvin- 
contabilule, 
chiar așa

I. DINU

întîrziere pe unele străzi 
socotite de către cei 
în cauză ca fiind „lă
turalnice". Chiar pe arte
rele principale ale orașu
lui (Bd. Republicii și str. 
Brăilei) sînt extrem da 
puține puncte de afișaj. 
Cît despre noile cartiere, 
Țiglina I, II și III, pre
cum și microraioanele 17 
și 19 „Dunărea", punctele 
de afișaj sînt ca și ine
xistente.

Iată, așadar, o proble
mă — cea a afișajului — 
pe care o socotim deloc 
neglijabilă. Și căreia spe
răm să i se dea în viitor 
atenția cuvenită.

eând la neînțelegerea ac
țiunii. Se mai adaugă la 
acestea sonorizarea ne
satisfăcătoare. Ar fi ca
zul să se urgenteze lu
crările de renovare a Ci
nematecii (sala Magheru), 
deoarece actuala sală U* 
nion, 
trei»
ne ___
sire, proastă vizibilitate, 
nu Oferă condiții prielnica 
unei bune vizionări, 
vîndu-se în vedere 
programul de sală fie 
lipsește cu desăvîrșire 
filmele proiectate 
cursul săptămînii) fia 
se rezumă Ia o seacă 
numerare a titlurilor

prin capacitatea ex- 
de redusă, scau- 

incomode, neaeri*

D. SANDU

discutabile
la Cinematecă

Neajunsuri semnalate de 
spectatori pun în discuție 
o serie de aspecte mai 
vechi din activitatea Ci
nematecii. Eie vizează în 
primul nnd condițiile cu 
totul nefavorabile de vi
zionare, ceea ce impune 
măsuri grabnice 
mediere. Astfel, 
binevenită reînființarea a- 
bonamentelor la filmele 
din cursul săptămînii, a- 
vînd în vedere faptul că 
spectacolele în cadrul Ci
nematecii au un caracter 
închis și necomercial ; a- 
ceasta ar contribui la o 
bună vizionare a progra-

de 
ar

re- 
fi

melor, deoarece în mo
mentul actual Cinemateca 
găzduiește nu odată ele
mente turbulente, întîm- 
plător rătăcite în sală, a- 
jungîndu-se chiar, dese
ori, pînă la manifestări 
reprobabile, ca fenomenul 
de speculă a biletelor. 
Pînă la aplicarea unor 
metode adecvate de tra
ducere (subtitrare) nu pu
tem omite că aceasta de
curge în 
condiții
fie că nu se face în ca
zul completărilor, fie că 
este eliptică în cazul 
filmelor propriu-zise du-

prezent în 
defectuoase :

A- 
că 
că 
(la 
In 
că 
e- 
ți 

distribuției, se impun« a 
mai 
tică 
lui. 
suși 
a programelor, unde atit 
în cadrul ciclurilor pe re
gizori cit și pe actori, 
nu s-au programat întot
deauna cete mai repre
zentative filme pentru 
creația acestora ; o se
rie de mari regizori con
temporani și filma defi
nitorii pentru arta lor nu 
și-au aflat încă locul în a- 
genda Cinematecii (Ing
mar Bergman, Robert 
Bresson, Stanley Kubrick, 
William Wyler, Roman 
Polanski etc.).

Am amintit doar cî- 
teva aspecta a căror re
zolvare ar spori conside
rabil popularitatea și e- 
tlcacitatea Cinematecii, fă* 
cind-o să răspundă intr-o 
mai mare măsură menirii 
sale.

riguroasă și 
informare a 
O problemă 

modul de

slstema- 
publicu- 
este în- 
alcătuiro

A. ADRIAN
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FAPTUL
DIVERS
Un „Cerb 
de aur“ 
sătmărean

O activitate dăruită muzicii, 
«uttivării de noi talente, desfă- 
faMă timp de 40 de ani. Acesta 
ar fi, in cîteva cuvinte, bilanțul 
cu care Gavril Giurgea se pre
zintă azi la rampă. Instrumentist 
la Filarmonica din Satu-Mare — 
de 20 de ani, el este și dirijor 
al fanfarei de amatori de la u- 
zina „Unio“. La capătul „porta
tivului" prodigios al celor patru 
decenii, membrii fanfarei uzinei 
„Unio" (dirijate de el încă de la 
înființare), au ținut să-i înmî- 
neze un cerb de aur, turnat 
aidoma celebrului trofeu de la 
festivalul brașovean. în semn de 
prețuire pentru pasiunea cu care 
s-a dedicat unui loc adesea ano
nim pe scenă, dar cu nimic mai 
prejos decît acela de solist

Cit mai 
„murați" 
prețul ?

Varza ă la Cluj nu mai are 
de mult nevoie de recomandare. 
Șl, pentru că întrunește atit de 
multe preferințe, specialiștii fa- | 
bricii de conserve din Tg. Mu- I 
reș s-au gindit că n-ar fi rău I 
să pună la punct un procedeu ■ 
de preparare a ei în serie, gos- I 
podinelor răminindu-le doar ro- | 
Iul de a o servi la masă. După 
ce a fost găsită „rețeta", varza I 
â la Cluj și-a ocupat un loc de I 
frunte in cadrul nomenclatoru- I 
lui noilor sortimente ale intre- ■ 
prinderii, iar acum cîteva săptă- I 
mâni s-a trecut la elaborarea | 
primei „șarje". Au fost tocate 
trei vagoane de varză din care I 
au rezultat 33 tone de conserve, I 
așteptate de l.C.R.A.-Tg. Mureș • 
ca plinea caldă. Din păcate | 
insă, deși atit de căutată mai a- I 
Ies acum, in sezonul rece, varza | 
a la Cluj nu poate părăsi incinta 
fabricii, deoarece Ministerul In- I 
dustriei Alimentare a pus la I 
„murat" propunerile pentru sta- * 
bilirea etichetelor și a prețului I 
de vinzare. In perspectivă deci I
— prin prisma practicii încetă- I 
țenite aici în asemenea situații .
— încă cine știe cite luni de aș- I 
teptare. Și pentru că e vorba de I 
etichetă, mărturisim că și noi ’ 
ne vedem în dificultate : în ade- I 
văr, cum am putea eticheta o | 
asemenea situație ?

Crima
neglijenței

Acum cîteva zile, lingă blocul I 
A-2 din orașul Motru, construe- I 
torii întreprinderii județene de 
construcții montaje Gorj au să- I 
pat o gură de canal pentru re- I 
pararea unei conducte de ter- I 
moficare. La încheierea progra- | 
mului, fără să termine treaba și I 
fără să lase cel mai mic semn | 
de avertizare, ei au părăsit lu- , 
crarea. Peste puțin timp, a tre- I 
cut pe acolo un grup de copii. | 
Angelica Chiliban, în vîrstă de . 
4 ani, a căzut în canalul lăsat I 
descoperit, găsindu-și moartea în I 
apa clocotită. Ancheta aflată în I 
curs va stabili acum vinovății, > 
pentru a fi trași Ia răspundere. I 
De altfel, în oraș mai sînt încă I 
alte 6—7 guri de canal neacope- 1 
rite (la care s-ar mai putea a- I 
dăuga încă alte șase numărate I 
recent în cartierul gării și în I 
curtea școlii nr. 4 din Tg. Jiu !). ■ 
Cum se vede, e vorba de o ires- I 
ponsabilitate în lanț. Se cer deci | 
sancțiuni drastice pe toate veri
gile lui.

într-o sin- 
gură carte

Ai carte, ai parte — spune un I 
vechi proverb, tn calitatea ei de * 
gestionară a magazinului „Car- I 
tea" din Oltenița, Elvira Negoiță I 
se considera mai mult decit a- I
sigurată in această privință. De ■ 
aceea, mai întotdeauna, după I 
ce făcea casa, avea grijă să-și | 
pună deoparte cite un mic „ono
rariu". Și așa azi, mtine așa, I 
pînă clnd nici ea însăși nu mai I 
știa cit a putut să încaseze. Un • 
control inopinat a scos-o însă nu | 
de mult din încurcătură : ii lip
sea din casă suma de 200 000 de | 
lei ! „Am mai luat și eu cite . 
o carte s-o citesc" — spunea ea I 
în timpul inventarului. Acum, I 
în locul unei biblioteci de ase
menea proporții, i s-a dat I 
spre studiu, o singură carte : Co- I 
dul penal. Va găsi in el, neștir- I 
bită, partea ce i se cuvine. ■

Turma 
de sub roate l

Vasile Onciu păștea acum ci- I 
teva zile • turmă de 254 de oi | 
ale țăranilor cooperatori din . 
Scheia (Suceava). In timpul a- I 
cesta, ca să-i mai treacă de urît, | 
a găsit cu cale să-și facă 
de lucru cu puțin „tulburel". In- I 
tr-o asemenea companie, a pier- I 
dut din vedere turma care, sim- I 
țind că el umblă pe mai multe ■ 
cărări, și-a ales singură calea de I 
întoarcere spre sat : terasamen- | 
tul liniei ferate Suceava-Pălti- 
noasa. La un moment dat, turma I 
a fost surprinsă de trenul de I 
persoane nr. 5441. Nu mai puțin I 
de 69 de oi au fost zdrobite sub i 
roți, locomotiva a deraiat de pe I 
linie. Turma de sub roți îi | 
„paște" acum păstorului pro
priile buzunare 1

Rubricâ redoctota de ■ 1 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

eu sprijinul corespondenților 
„Santeii"

T elegrame
Tovarășii Jozef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Polone, și Mitia Ribicici, președintele Vecei Execu
tive Federale a R.S.F. Iugoslavia, au trimis tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, telegrame prin care exprimă sentimente de compasiune și con
doleanțe în legătură cu urmările catastrofei aviatice oare a avut loc lin
gă aeroportul de la Constanța.

(Agerpres)

Plecarea la Moscova a unei delegații 
a Consiliului General A.R.L.U.S.

Sîmbătă la amiază a plecat la 
Moscova o delegație a Consiliului 
General al A.R.L.U.S., condusă de 
Ion Moraru, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, secretar al Consiliului General 
al A.R.L.U.S., pentru a participa la 
lucrările celei de-a treia Conferințe 
a Asociației de prietenie sovieto- 
române și pentru semnarea Planului

încheierea lucrărilor Conferinței 
naționale de genetică animală

Prima Conferință națională de ge
netică animală, desfășurată în Capi
tală sub egida Academiei de Științe 
Agricole și Silvice și-a încheiat 
sîmbătă lucrările. în ședințe plenare 
și în cadrul unor mese rotunde au 
fost prezentate o serie de rezultate 
actuale din domeniul cercetărilor de 
genetică, insistîndu-se asupra meto
delor și procedeelor de lucru cu 
perspective apropiate de utilizare în 
practică. în acest sens, au adus con
tribuții lucrările de genetică canti
tativă cu aplicații mai ales în creș
terea păsărilor, porcilor și a tauri
nelor. Aceste rezultate pot fi valori
ficate în procesele de selecție in ve
derea rezolvării sarcinilor de ame
liorare a speciilor ce decurg din 
Programul național de dezvoltare a 
zootehniei.

Conferința a apreciat, de aseme
nea, ca valoroase realizările obținu
te în domeniul cercetărilor funda
mentale ale geneticii moleculare și 
celulare și, totodată, orientarea lor 
spre domeniile care oferă cele mai 
mari șanse de obținere a unor pro
grese. atît în sfera cunoașterii teore
tice cît și în soluționarea probleme
lor privind apărarea sănătății și di
rijarea procesului de ameliorare a 
animalelor.

Colocviul national de pedagogie:

„Cercetarea interdisciplinară
A V -V A ■ |a invatamintului

în aula Universității din București 
a început sîmbătă Colocviul național 
de pedagogie „Cercetarea interdisci
plinară a învățămîntului", o nouă 
manifestare inițiată de România cu 
prilejul Anului internațional al edu
cației. Organizat de Ministerul învă- 
țămintului. Academia de Științe So
ciale și Politice și Institutul de știin
țe pedagogice, Colocviul — eveni
ment științific de seamă — își pro
pune să elaboreze un plan de cer
cetare cu privire la sistemul nostru 
de învățămînt pe următorii 10 ani.

La lucrări participă academicieni, 
profesori universitari, specialiști în 
sociologie, pedagogie și psihologie, 
economiști, filozofi, istorici, medici. 
Sînt prezenți, de asemenea, ca invi
tați, pedagogi de prestigiu din Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
R. F. a Germaniei, Iugoslavia. Nor
vegia și Ungaria.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de conf. univ. George Văideanu, di
rectorul Institutului de științe peda
gogice.

Apropierea iernii, care aduce, ine
vitabil, cu sine, o circulație mai 
anevoioasă pe șosele și o vizibili
tate redusă, pledează pentru mai 
multă prevedere, din partea auto- 
mobiliștilor, pentru sporirea măsu
rilor de siguranță.

întrucit Administrația Asigurări
lor de Stat a introdus de curind 
noi reglementări cu privire la mă
surile de prevedere ce pot fi luate 
de conducătorii și posesorii de auto
turisme pe timpul anotimpului fri
guros, am solicitat tovarășului 
Ștefan Pavel, director în Direcția 
generală ADAS, unele precizări 
în acest sens.

— Prin noile reglementări — ne-a 
spus interlocutorul — urmărim să 
satisfacem într-o măsură sporită 
cerințele deținătorilor de autovehi
cule. în afara celor două asigurări 
facultative de bază ale autovehicu
lelor (avarii sau răspundere civilă) 
și a celor zece forme de asigurare, 
practicate pînă în prezent — s-au 
introdus șase noi forme de asigura
re și anume : asigurarea pentru ava
rii a autovehiculelor aparținînd per
soanelor străine care vin temporar 
în țara noastră, — cu plata prime
lor de asigurare în valută liber con
vertibilă ; asigurarea conducătorilor 
străini care efectuează probele de 
recepție pe drumurile publice, la 
autovehiculele destinate exportului, 
aparținînd întreprinderilor exporta
toare din România — cu plata pri
melor de asigurare în lei ; asigura
rea autovehiculelor pentru furt; 
asigurarea autoturismelor pentru pa
gubele produse de incendiu și alte 
calamități ; asigurarea autovehicule
lor în legăură cu utilizarea lor la 
concursuri, întreceri sau antrena
mente pentru acestea; asigurarea 
pentru avarii a autovehiculelor ce
tățenilor cu prime de asigurare 
reduse.

— Sîntem informați că unele îm
bunătățiri an intervenit și în ceea 

de colaborare dintre A.R.L.U.S. și 
A.P.S.R. pe anul 1971.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Mihail 
Roșianu, președintele Consiliului Ge
neral al A.R.L.U.S., de membri și 
activiști ai Consiliului General.

Au fost de față I.S. Ilin, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Uniunii 
Sovietice la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

Conferința a scos în evidență ne
cesitatea conservării patrimoniului 
genetic pentru fiecare specie tn 
scopul creării de populații, rase și 
hibrizi de animale cu însușiri cores
punzătoare condițiilor și cerințelor de 
creștere industrială.

în încheierea lucrărilor, partlcl- 
panții au adoptat in unanimitate o 
telegramă adresată Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
in care se exprimă sentimentele de 
adincă recunoștință pentru sprijinul 
permanent pe care conducerea par
tidului îl acordă științei în țara noas
tră, pentru crearea celor mai bune 
condiții de desfășurare a activității 
de cercetare.

Asigurăm conducerea de partid, pe 
dv. personal tovarășe secretar gene
ra] — se spune în telegramă — că 
nu vom precupeți nici un efort în 
munca noastră pentru obținerea u- 
nor rezultate de înaltă eficiență pu
se în slujba realizării vastului Pro
gram național de dezvoltare a zoo
tehniei, pentru ridicarea bunăstării 
materiale a oamenilor muncii, pen
tru creșterea prestigiului științei ro
mânești.

(Agerpres)

In cadrul ședinței inaugurale, au 
mai rostit cuvinte de salut acad. 
Miron Nicolescu, președintele Acade
miei Republicii Socialiste România 
și prof. dr. docent Jean Livescu, 
membru corespondent al Academiei, 
rectorul Universității din București.

în continuare au fost prezentate 
expunerile „Sociologia și științele 
educației", de prof. univ. Miron Con- 
stantinescu, președintele Academiei 
de Științe Sociale și Politice, și „Re
novarea pedagogiei și a educației în 
spiritul științei moderne" de prof, 
univ. Mircea Malița, ministrul învă
țămîntului, precum și raportul gene
ral, intitulat „Cercetarea interdiscipli
nară, instrument de elaborare a sis
temelor de învățămînt".

în zilele următoare vor fi abordate 
probleme tratînd structura, funcțiile 
obiectivele și evaluarea eficienței sis
temului de învățămînt, conținutul și 
tehnologia învățămîntului, dezvolta
rea și predarea pedagogiei, condu
cerea și valorificarea cercetării pe
dagogice.

ce privește riscurile pentru care 
Administrația Asigurărilor de Stat 
își asumă răspunderi.

— Fără îndoială. Răspunzînd 
unor propuneri ale deținătorilor de 
autovehicule privind cuprinderea în 
asigurare a unor noi riscuri, Admi
nistrația Asigurărilor de Stat a lăr
git sfera acestora, concomitent cu 
acordarea de noi avantaje asigura-

Pentru automobilîști
Noi avantaje oferite 

de ADAS

ților. Astfel, în prezent, la asigura
rea pentru avarii se acordă despă
gubiri pentru pagubele poduse auto- 
vehiculelot asigurate prin stricăciuni 
sau distrugeri pricinuite de : cioc
niri, loviri sau izbiri cu alte vehi
cule sau cu orice alte corpuri mo
bile sau imobile aflate în afara auto
vehiculului asigurat, zgîrieri, căderi 
(cădere în prăpastie, cădere în apă 
cu prilejul transbordării, cădere din 
cauza ruperii podului, cădere pe 
autovehicul a unor corpuri — co
paci, blocuri de gheață sau de ză
padă, bolovani), derapări sau 
răsturnări ; incendiu, trăznet, ex
plozie — inclusiv explozia rezer
vorului de carburanți sau a rezer
vorului de aei comprimat (chiar 
dacă trăznetul sau explozia nu au 
fost urmate de incendiu), ploaie to

Manifestări consacrate 
semicentenarului partidului

La Rm. Vîlcea s-au deschis ma
nifestările Inițiate în cinstea aniver
sării a 50 de ani de la înființarea 
partidului. La festivitate au partici
pat vechi militanți ai partidului? ac
tiviști ai comitetelor județean și mu
nicipal de partid, un mare număr de 
oameni ai muncii din întreprinderi 
și instituții. Cu acest prilej, Petre 
Dănică, prim-secretar al comitetu
lui județean de partid, a prezentat 
expunerea : „Partidul Comunist Ro
mân, conducătorul și făuritorul Ro
mâniei socialiste". Participanții au 
vizionat apoi un frumos program 
artistic prezentat de formații de a- 
matori, precum și filmul documen
tar România — orizont 69.

★
IAȘI (corespondentul „Scinteil", 

Manole Corcaci). La uzina mecanică 
„Nicolina" și la fabrica „Țesătura" 
au fost susținute expunerile: „Tra

Aniversarea unor întreprinderi
BACAU (corespondentul „Scinteil" 

Gh. Baltă).
Fabrica de postav „Proletarul din 

Bacău a împlinit 50 de ani de exis
tență. în întîmpinarea acestui eve
niment, colectivul de muncitori, teh
nicieni și ingineri ai fabricii și-au 
îndeplinit înainte de termen sarcini
le de plan la toți indicatorii pe cele 
II luni ale anului, precum și anga
jamentele asumate tn tntrecerea so
cialistă.

în cadrul adunării festive care a 
avut loc cu acest prilej, colectivul 
întreprinderii a adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune, printre 
altele : „Raportăm conducerii parti
dului că am obținut importante 
succese în traducerea în fapte a sar
cinilor de ne-au revenit din insufle- 
țitorul program stabilit de Congresul 
al X-lea. Planul cincinal al fabricii 
noastre a fost îndeplinit încă de la 
14 iulie 1970. încrezător în torțele 
sale, animat de însuflețitoarea dum
neavoastră expunere din 25 noiem
brie a.c., colectivul nostru este ho- 
tărît să nu-și precupețească efortu
rile pentru a ridica necontenit cali
tatea muncii sale la nivelul cerințe
lor dezvoltării economiei noastre na

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: SURPRIZĂ PE STADIONUL
„REPUBLICII"

RAPID-FARUL 2-2
Ieri după amiază. în timpul me

ciului cu Farul, internaționalul Du
mitru (Rapid), apreciat pentru talen
tul său. dar în egală măsură criticat 
pentru excesele de duritate in spe
cial in partidele de campionat, a avut 
o mare surpriză : și-a găsit în sfîrșit 
„nașul" în persoana arbitrului C. Băr- 
bulescu. care l-a eliminat de pe teren 
pentru lovirea intenționată a adver
sarului (fără minge) 1 Este probabil 
că lui Dumitru nu i-a venit să crea
dă ceea ce vedea limpede și fără 
putință de tăgadă : „cartonul roșu1' 
— cum îi spunea cineva. în tribună 
tichetului cu care arbitrul anunță 
publicului (și implicit jucătorului) 
eliminarea de pe teren ! Constantin 
Bărbulescu. prin decizia luată, a fă
cut. în sfîrșit. unul dintre acele ges
turi pe care le așteptam mereu de 
la „cavalerii fluierului" de la noi. 
ieșind din masa conducătorilor de 
meciuri, ce nu se decid niciodată să 
ia o măsură împotriva unor jucători 
cu ceea ce numim „priză la pu
blic". fluturindu-le la infinit pe la 
nas „cartonașele" cu avertismente 
Felicitări 1 Și. poate, colegii săi au 
tras concluziile cuvenite, dacă au fost 
martorii acestei întîmplări. văzînd 
aprobarea unanimă a „tribunelor" 
(ocupate cum era și normal de su
porterii lui Dumitru), pentru măsura 
luată de arbitru. Tot așa, credem că 
și Dumitru, ca și alții dintre colegii 
săi de sport, au tras învățămintele de 
rigoare. înregistrînd aceeași reacție 
a „tribunei" în raport cu abaterile 
de la regulament. Talentul, buna 
comportare tehnică, contribuția la 
realizările echipei nu pot în nici un 
caz constitui drepturi la încălcarea 

rențială, grindină, inundație, furtu
nă, uragan, cutremur de pămînt, 
prăbușire de teren, alunecare de te
ren, precum și în caz de pagube 
produse de efectul mecanic al greu
tății zăpezii, gheței sau avalanșelor 
de zăpadă.

In continuare, tovarășul Ștefan 
Pavel a spus că, în cadrul asigură
rii pentru avarii se mai acordă des

păgubiri și pentru cheltuielile de 
transport la atelierul de reparații 
cel mai apropiat de locul accidentu
lui, sau în locul cel mai apropiat de 
adăpostire a autovehiculului (dacă 
acesta nu poate fi deplasat prin 
forță proprie) ; pentru pagubele pro
duse autovehiculului asigurat de 
distrugerea sau stricăciunile prile
juite de măsurile luate în timpul 
daunei pentru salvarea acestuia sau 
a clădirii în care se află, precum și 
pentru cheltuielile făcute în vede
rea limitării pagubelor, dacă sînt ne
cesare în urma unor pagube produse 
de cauze cuprinse în asigurare.

— Vă solicităm, tovarășe director, 
și cîteva amănunte cu privire la pri
mele ce se plătesc de asigurați, și 
despre noutățile intervenite în acest 
sens. 

dițiile revoluționare ale muncitori
mii ieșene" și, respectiv, „Partidul 
Comunist Român in fruntea luptei 
pentru apărarea independenței și su
veranității naționale a României". La 
aceste manifestări, poeți ieșeni au 
recitat din creația lor închinată par
tidului, iar actorii Teatrului Națio
nal „Vasile Alecsandri" au recitat 
versuri din lirica patriotică.

Studenții de la Facultatea de in
dustrie ușoară au avut o intîlnire 
cu tovarășul Constantin Săcâleanu, 
membru de partid din ilegalitate. 
Variate acțiuni în cinstea semi
centenarului partidului sînt Inițiate 
și cu pionierii din școlile ieșene. 
Sînt organizate vizite, drumeții și 
excursii la casele memoriale, la 
locurile și monumentele istorice de 
pe raza municipiului și județului 
Iași, au loc șezători, simpozioane și 
serbări școlare.

ționale. Ne angajăm in fața condu
cerii de partid și de stat, în fața 
dumneavoastră, iubite tovarășe se
cretar general, că vom dărui tot e- 
lanul nostru creator, energia noas
tră, pentru a intîmpina și a cinsti 
așa cum se cuvine semicentenarul 
gloriosului nostru conducător — Par
tidul Comunist Român".

A
IAȘI (coresp. „Scinteil", Manole 

Corcaci). — Colectivul Fabricii de 
antibiotice Iași a sărbătorit un de
ceniu ‘și jumătate de activitate. Cu 
acest prilej, a fost organizată o se
siune științifică. La adunarea festivă 
de deschidere a sesiunii a luat parte 
tovarășul Miu Dobrescu. membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean de partid Iași, 
președintele Consiliului popular ju
dețean, ing. Mihail Florescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul in
dustriei chimice, care au felicitat 
călduros colectivul de muncă al fa
bricii, cu ocazia jubileului și au pre
zentat sarcinile care stau în fața în
treprinderii, în viitorul cincinal. 
Pînă în 1975, producția fabricii ieșe
ne va crește de peste două ori față 
de 1950,

normelor de conduită sportivă. A- 
cesta este și motivul pentru care 
ne-am oprit asupra eliminării din 
joc a fotbalistului rapidist. tn mi
nutul eliminării lui Dumitru. Rapid 
era condusă cu 2—0 și puțini erau cei 
care credeau într-o răsturnare a si
tuației.

Reușind să iasă cu bine din mul
tiplele, dar haoticele, atacuri ale 
bucureștenilor, îndeosebi la sfîrșitul 
primei reprize, constănțenii ajunsese
ră la pauză cu avantajul luat prin 
golul înscris de Badea în min. 18. 
După pauză, Caraman a mărit acest 
avantaj la 2—0, printr-un gol înscris 
cu capul la o centrare a lui Kallo. 
A lost o fază de mare frumusețe. 
Și a venit — așa cum scriam — eli
minarea lui Dumitru, după care, 
spre stupefacția generală, giuleștenii 
au marcat o revenire extraordinară. 
Desigur, această revenire a avut mai 
multe condiții : fireasca îngrijorare 
a celorlalți 10 fotbaliști bucureșteni, 
rămași în inferioritate numerică în 
fața unui adversar ce se dovedise 
superior, deconectarea „unspreze- 
celui" oaspete, care considera meciul 
încheiat, permițindu-și, în mod cel 
puțin neelegant, persiflarea adversa
rului, aportul neașteptat al lui Pe- 
treanu, sub unghiul incisivității ata
cului gazdelor și altele. Fără Dumi
tru, giuleștenii au redus din handi
cap în min. 73 — autorul golului, 
Petreanu — și au egalat, trei minute 
mal tîrziu, prin Pop. Puțin a lipsit 
ca partida să se încheie cu o victo
rie a Rapidului. Ceea ce ar fi fost 
într-adevăr senzațional.

V. PAUNESCU

— Cetățenii pot încheia asigura
rea pentru avarii și cu o primă de 
asigurare redusă cu 15’/», 20°/» sau 
3O°/o față de cea prevăzută în ta
riful de bază. în aceste situații, din 
despăgubirile stabilite pentru fiecare 
caz de daună se scade, corespunzător 
reducerii primei de asigurare, 10 %, 
l5"/o și, respectiv, 25’/», potrivit fie
cărui caz în parte.

— O latură importantă a asigură
rilor de autoturisme o constituie 
riscurile de răspundere civilă. Din 
acest punct de vedere, ce puteți co
munica cetățenilor ?

— La această asigurare se acordă 
despăgubiri pentru : sumele pe care 
asiguratul este obligat să le plătească 
drept desdăunare și cheltuieli de ju
decată persoanelor păgubite prin
tr-un accident pricinuit de autovehi
culul asigurat, ca urmare a vătămării 
corporale sau decesului, precum și a 
avarierii ori distrugerii bunurilor ; 
cheltuielile făcute de asigurat în 
procesul civil (inclusiv latura civilă 
a procesului penal în cazul aplicării 
amnistiei), chiar dacă nu a fost o- 
bligat la desdăunare. Despăgubirile 
se acordă pentru pagubele pricinuite 
ca urmare a vătămării corporale sau 
a decesului persoanelor și a avarie
rii ori distrugerii bunurilor, aflate în 
afara autovehiculului asigurat care a 
pricinuit accidentul. De asemenea, se 
acordă despăgubiri și pentru pagu
bele pricinuite, ca urmare a vătămă
rii corporale sau a decesului persoa
nelor care se aflau în autovehiculul 
asigurat care a pricinuit accidentul 
și a avarierii, ori distrugerii îmbră
cămintei și încălțămintei acestora.

Fără îndoială, noile avantaje acor
date de ADAS trebuie să se conjuge 
cu interesul automobiliștilor de a-și 
lua toate măsurile de prevedere, prin 
încheierea de asigurări corespunză
toare preferințelor, atît de utile, mai 
ales în acest sezon.

Aurel CRIȘAN

Perspective largi 
pentru colaborarea 
româno-marocană

(Urmare din pag. I)

toacele adecvate pentru impulsiona
rea schimburilor și cooperării în 
diverse domenii de activitate. în 
acest scop, s-a convenit ca instituțiile 
corespunzătoare din România și Ma
roc — un rol deosebit de important 
revenind Comisiei mixte guverna
mentale — să studieze măsurile nece
sare pentru concretizarea unor ac
țiuni de cooperare în industrie și in 
lucrările publice, în domeniul agri
culturii, al prospectărilor și exploată
rilor miniere, al prospectărilor pe
troliere.

în cadrul convorbirilor s-a reliefat, 
totodată, importanta schimburilor 
culturale pentru o mai bună cu
noaștere și apropiere între popoarele 
noastre, exprimîndu-se în acest 
sens dorința reciprocă de a intensi
fica și extinde cooperarea în dome
niile invățămîntului, tineretului și 
sportului, formării de cadre și sănă
tății publice.

Fără îndoială că documentele sem
nate cu prilejul vizitei, ca și cele 
ce urmează să fie semnate în scurtă 
vreme, vor deschide perspective și 
mai largi pentru dezvoltarea relații
lor de prietenie și colaborare dintre 
popoarele român și marocan.

în cadrul cuprinzătorului schimb 
de păreri dintre cei doi șefi de stat 
asupra situației internaționale a fost 
reliefată identitatea sau convergența 
punctelor de vedere într-o serie de 
probleme de stringentă actualitate. 
Așezind la baza relațiilor dintre ele 
normele dreptului internațional, prin
cipiile independenței și suveranită
ții naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
România și Marocul acționează 
pentru înrădăcinarea efectivă a aces
tor principii în practica relațiilor in
ternaționale, pentru excluderea folosi
rii forței și a amenințării cu forța, 
a politicii de dominație și dictat, 
convinse că numai în acest fel se 
poate asigura progresul continuu al 
fiecărui stat și al întregii umanități, 
se poate contribui efectiv la instaura
rea unui climat de pace și securitate 
in lume.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Maroc, prima vizită a 
șefului statului român într-o țară 
din Africa, este prin ea însăși un 
eveniment de deosebită semnificație, 
expresie pregnantă a spiritului activ 
al politicii externe a României, poli
tică deschisă spre toate continentele, 
de colaborare pe multiple planuri cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială. Poporul român, 
care a suportat el însuși secole de-a 
rîndul povara dominației străine și a 
asupririi imperialiste, a fost întot
deauna animat de profunde senti
mente de simpatie și solidaritate 
față de mișcările de eliberare națio
nală, față de eforturile statelor din 
Africa, Asia și de pe alte continente 
de a-și consolida independența cu
cerită cu grele jertfe, de a realiza 
adinei prefaceri în viața economică 
și socială, valorificîndu-și Întregul 
potențial material și uman în folo
sul propriei dezvoltări. Promovarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
cu tinerele state care și-au cucerit 
independența, printre care un loc 
important ii ocupă cele de pe conti
nentul Africii, constituie o preocu
pare constantă a politicii externe a 
României.

Sentimente de sinceră prietenie ne 
leagă de popoarele arabe. Țara noas
tră și-a manifestat cu consecvență so
lidaritatea activă față de lupta lor 
dreaptă împotriva imperialismului și 
neocolonialismului, pentru apărarea 
independenței și suveranității lor 
naționale. S-a bucurat de un larg 
ecou și apreciere poziția constructi
vă a României, reafirmată cu deose
bită claritate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea rostită în 
Camera Reprezentanților din Maroc, 
cu privire la situația din Orientul 
Apropiat. Așa după cum reiese și 
din comunicatul comun, atît Româ
nia cit și Marocul apreciază că re
zoluția Consiliului de Securitate din 
1967, precum și recenta rezoluție a 
Organizației Națiunilor Unite con
stituie o bază pentru soluționarea 
tuturor problemelor din această re
giune, în interesul salvgardării păcii. 
In acest sens, este necesar ca Israe
lul să-și retragă trupele de pe teri
toriile arabe ocupate. Țara noastră 
consideră, de asemenea, că trebuie 
să se ajungă la reglementări politice 
care să asigure suveranitatea națio
nală și integritatea teritorială a tu
turor statelor din această zonă, atit

DUPĂ CONVENȚIA PARTIDULUI SOCIALIST 
DIN JAPONIA

Situîndu-se în cen
trul actualității politi
ce nipone, cea de-a 
34-a convenție a Par
tidului Socialist din 
Japonia și-a încheiat 
lucrările după trei zile 
de aprinse dezbateri 
printr-o confirmare a 
preponderenței aripii 
de stingă a partidului. 
Această constatare au 
impus-o atît dezbate
rile propriu-zise, cit și 
hotărîrile adoptate de 
convenție. Concomitent 
a reținut, de asemenea, 
atenția afirmarea unui 
curent de întinerire la 
diferitele eșaloane ale 
partidului.

Comentînd disputa 
care s-a iscat la con
venție în problema a- 
legerii organelor con
ducătoare, observatorii 
politici relevă semnifi
cația deosebită a fap
tului că Tomomi Na
rita a- fost reales în 
funcția de președinte 
al P.S.J. cu o majori
tate substanțială, în 
defavoarea lui Saburo 
Eda (fost secretar ge
neral pînă la această 
convenție), susținut de 
forțele de dreapta din 
cadrul partidului. A- 
ceastă victorie este a- 
preciată ca o puternică 
lovitură dată aripii re
formiste.

Confruntarea deschi
să dintre aripile de 
stînga și de dreapta 
s-a concentrat asupra 
acțiunilor ce urmează 
să fie întreprinse In 
anii imediat următori, 
1971—1972, și a „pro
gramului politic de 
acțiune pe termen 
mediu". Principalele o- 
biective ale programu
lui amintit se înscriu 
în preocupările mai 
vechi ale socialiștilor 
pentru reconstrucția 
partidului, devenită de 
maximă urgență în 
urma pierderilor repe
tate la diferite consul
tări electorale și în 
special la ultimele a- 
legeri generale de la 
sfîrșitul anului trecut.

Noul program a) 
partidului preconizea
ză pe plan intern un 
șir de acțiuni în spri
jinul luptei pentru 
îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale 
populației. în ce pri
vește politica externă 
Partidul Socialist din 
Japonia se pronunță 
împotriva tratatului 
de securitate japono- 
american, pentru re
trocedarea completă și 
necondiționată a Oki- 
naweî și lichidarea ba
zelor militare străine 
din arhipelag. In ace

■ țărilor arabe, cit ți a Israelului, 
în același timp, pentru realizarea 
unei păci durabile in Orientul Apro
piat este necesar să se soluționeze 
problema poporului palestinean în 
conformitate cu interesele și aspira
țiile lui naționale, asigurindu-i-se 
dreptul la autodeterminare, inclusiv 
dreptul de a-și forma un stat națio
nal propriu.

Referindu-se la recenta agresiune 
a cărei victimă a fost Republica Gui
neea, cei doi șefi de stat au con
damnat cu hotărîre intervenția for
țelor imperialiste și colonialiste, rea- 
firmînd solidaritatea guvernelor și 
popoarelor României și Marocului cu 
lupta dreaptă dusă de poporul gui
neea pentru apărarea independenței 
și integrității teritoriale. România șl 
Marocul sînt pe deplin solidare cu 
popoarele din Angola, Mozambic, 
Guineea-Bissau, Namibia și din alte 
teritorii și sprijină lupta lor împotri
va colonialismului, a rasismului — 
care-și găsește cea mai virulentă ex
presie în regimul apartheidului — 
pentru cucerirea independenței na
ționale și înfăptuirea năzuințelor lor 
legitime de libertate și progres.

în cadrul convorbirilor oficiale a 
fost subliniată necesitatea curmării 
oricărei intervenții străine în Indo
china, cele două părți pronunțindu-se 
pentru reglementarea pe cale pașnică 
a conflictului, în conformitate cu a- 
cordurile de la Geneva, astfel incit 
popoarele vietnamez, laoțian și cam
bodgian să-și poată exercita In mod 
liber dreptul de a hotărî ele insele 
asupra destinelor lor.

în lumea de astăzi, în care distan
țele se micșorează tot mai mult, 
în care fenomenele vieții internațio
nale se intercondiționează și se in
fluențează reciproc, este evident că 
orice contribuție la pace și înțelegere 
pe plan local se răsfrînge asupra cli
matului politic general, reprezintă 
un aport pozitiv la destindere și co
laborare. Prin această prismă se im
pune a fi relevat interesul pe care îl 
acordă România și Marocul relații
lor de bună vecinătate și raporturilor 
de cooperare economică, culturală și 
tehnică pe plan regional între state 
suverane. în comunicatul comun se 
subliniază că cele două țări vor ac
ționa în continuare pentru dezvolta
rea relațiilor de prietenie Intre sta
tele din Balcani și respectiv din 
Maghreb. Acesta este un factor care 
poate contribui la instaurarea în ba
zinul mediteranean și în întreaga lu
me a unui climat de înțelegere, de 
pace și securitate.

în amplul tur de orizont efectuat 
cu ocazia convorbirilor oficiale ro- 
mâno-marocane s-a reliefat identita
tea de vederi și asupra altor proble
me actuale ale vieții internaționale, 
cum ar fi : securitatea europeană, 
necesitatea dezarmării generale și în 
primul rind a dezarmării nucleare, 
oprirea cursei înarmărilor, abolirea 
blocurilor militare, realizarea univer
salității O.N.U prin restabilirea drep
turilor legitime ale R.P. Chineze la 
Națiunile Unite, necesitatea lichidă
rii subdezvoltării și a decalajului 
dintre țările dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare.

încununate de un deplin succes, 
vizita președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, în Maroc, 
convorbirile purtate cu regele Hassan 
al !I-lea au demonstrat încă o dată 
rolul important pe care îl joacă azi 
în viața politică internațională con
tactele directe între șefii de state, e- 
ficacitatea practicii întîlnirilor nemij
locite între factorii de răspundere al 
țărilor — ca o cale din cele mai rod
nice pentru înțelegere și cunoaștere 
reciprocă, pentru apropiere, pace șl 
progres.

în dorința de a continua acest fruc
tuos dialog, președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat Maiestății Salt 
regele Hassan al II-Iea invitația de 
a vizita România, invitație primită 
cu deosebită plăcere de șeful statu
lui marocan.

Eveniment de importanță majoră 
în evoluția relațiilor româno-maro- 
cane, vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în această bogată și fru
moasă țară a continentului african a 
pus neîndoielnic baze trainice unei 
largi dezvoltări a colaborării și coo
perării multilaterale între cele două 
state, a prieteniei dintre ele, înteme
iată pe o Înaltă prețuire și respect 
reciproc, pe dorința comună de a 
contribui, ca popoare independente și 
suverane, la promovarea principiilor 
de dreptate și egalitate în raportu
rile dintre state, la consolidarea unul 
climat de înțelegere, de progres sl 
pace in viața politică internațională.

lași timp, PSJ. țl-a 
propus să inițieze o 
largă mișcare de masă 
in vederea strîngerii 
legăturilor cu R. P. 
Chineză și stabilirii de 
relații diplomatice cu 
această țară.

Subliniind necesita
tea întăririi rîndurilor 
Îiartidului, președinte- 
e reales, Tomomi Na

rita, a declarat câ
P. S. J. intenționează
totodată, să coopereze 
cu alte partide de opo
ziție, să militeze pen
tru unitatea de acțiu
ne într-o serie de pro
bleme ale politicii in
terne și externe a Ja
poniei. Observatorii 
consideră că Tomomi 
Narita a avut în ve
dere tn primul rînd 
cooperarea cu Partidul 
Comunist din Japonia 
care a propus de re
petate ori socialiștilor 
crearea unui front co
mun în alegerile gene
rale. După cum se știe, 
în cazul alegerilor lo
cale din Kyoto, Tokio 
și Kamakura, unde 
cele două partide s-au 
prezentat într-un front 
unit, forțele de stînga 
au obținut victoria prin 
alegerea candidatului 
lor comun.

FI. TUIU
Tokio, 12



viața internațională

Miting revendicativ la Liverpool, la care a participat un mare număr de 
muncitori din diferite ramuri ale industriei britanice

In urma grevei muncitorilor din sectorul energiei electrice

încheierea sesiunii O.U.A.
Participant au hotârit 

„să apere Guineea 
si suveranitatea ei“ «

LAGOS 12 (Agerpres). — In capi
tala Nigeriei s-au încheiat vineri 
noaptea lucrările sesiunii extraordi
nare a Consiliului ministerial al Or
ganizației Unității Africane, consa
crate examinării recentelor eveni
mente din Guineea. Luînd cuvîntul 
în cadrul ședinței finale, reprezen
tantul guvernului guineez, Ismael 
Ture, a declarat că țările participan
te au hotărît în unanimitate „să ape
re Guineea și suveranitatea sa".

Deschisă la 9 decembrie, actuala 
sesiune a Consiliului ministerial al 
O.U.A. s-a încheiat cu adoptarea mai 
multor rezoluții care prevăd crearea 
unui fond special de asistență mili
tară, financiară și tehnică destinat 
statului guineez, precum și sporirea 
ajutorului pentru mișcările de elibe
rare din teritoriile africane aflate sub 
dominație colonială.

O, N. U.
Statele sînt suverane 

asupra bogățiilor 
si resurselor lor naturale
• 0 rezoluție adoptată in Adunarea Generală

SPANIA

Spre realizarea unui „pact 
pentru libertate"

UN INTERVIU AL TOVARĂȘEI DOLORES IBARRURI

Guvernul britanic a hotărît 
decretarea stării de urgență

LONDRA 12 (Agerpres). — Cabine
tul britanic s-a întrunit ieri sub pre
ședinția premierului Edward Heath, 
pentru a analiza situația creată prin 
greva celor 125 000 de muncitori din 
sectorul energiei electrice. La sfîrși- 
tul reuniunii s-a anunțat, după cum 
transmite agenția France Presse, că 
guvernul a hotărît decretarea stării 
de urgență.

★
Din Londra s-a anunțat că nego

cierile dintre „Electricity Council"* 
și delegații celor patru sindicate re-

prezentînd salariații din industria 
britanică de electricitate s-au soldat 
vineri seara cu un eșec. După pa
tru ore de discuții, unul dintre re
prezentanții sindicali, Frank Chap
ple, a declarat că „distanța dintre 
pozițiile celor două părți rămîne în
că prea mare" și a adăugat că nu a 
fost programată și nu este prevăzu
tă o nouă reuniune. Ca urmare, gre
va perlată a celor 125 000 de munci
tori din industria electrotehnică, ca
re a intrat sîmbătă in cea de-a 6-a 
zi, va continua.

tunis Convorbirile 
ministrului român pentru 

problemele tineretului
TUNIS 12 (Agerpres). — în cadrul 

vizitei ministrului român pentru pro
blemele tineretului, Ion Iliescu, în 
Tunisia, au continuat întrevederile 
de lucru cu delegația tineretului din 
țara gazdă.

Ministrul tunisian al tineretului, 
Tahar Belkodja, a oferit o recepție 
în cinstea oaspetelui român, la care 
au luat parte miniștrii afacerilor ex
terne, educației, justiției din Tunisia 
și alte persoane oficiale.

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres) 
— Adunarea Generală a Organiza
ției Națiunilor Unite a adoptat vi
neri rezoluția care afirmă necesita
tea ca statele să-și exercite suvera
nitatea permanentă asupra resurse
lor lor naturale. în rezoluție, care a 
întrunit 100 de voturi pentru, 6 con
tra și 3 abțineri, se subliniază „drep
tul popoarelor și națiunilor Ia suve
ranitate permanentă asupra bogății
lor și resurselor lor naturale", drept 
ce trebuie să fie exercitat în intere
sul dezvoltării lor naționale. De a- 
semenea, rezoluția relevă faptul că 
acest drept este „indispensabil" pen
tru realizarea unui ritm accelerat al 
dezvoltării economice.

Comitetul politic al Adunării Ge
nerale a recomandat vineri Organi
zației Meteorologice Mondiale să ia 
toate măsurile posibile, mobilizînd 
savanți competenți și resursele exis
tente, pentru a obține date asupra 
cicloanelor și a limita efectele lor 
nefaste. Această recomandare are 
în vedere ravagiile făcute de cicloa
ne în diverse părți ale lumii, și mai 
ales în Asia.

Comitetul politic a adoptat, de a- 
semenea, cu 49 voturi pentru, 14 
contra și 37 abțineri, un proiect de 
rezoluție care cere Israelului să a- 
plice recomandările misiunii de an
chetă a O.N.U. privind respectarea 
drepturilor omului în teritoriile a- 
rabe ocupate.

împotriva discriminării rasiale, 
segregației și apartheidului

Dezbateri in problema 
securității 

transporturilor 
aeriene

HAGA 12. — Corespondentul Ager
pres, M. Moarcăș, transmite : în ca
pitala Olandei continuă lucrările con
ferinței Organizației aviației civile 
internaționale (O.A.C.I.) în comisie 
plenară, comitete și grupe de lucru. 
Conferința are ca obiectiv principal 
adoptarea unei convenții privind pre
venirea capturării ilicite a aerona
velor. Participanții au dezbătut, prin
tre altele, problema determinării 
ariei actelor ilicite ce urmează să 
constituie infracțiunea prevăzută de 
convenție, precum și cea a stabilirii 
măsurilor internaționale în ceea ce 
privește sancționarea severă și extră
darea autorilor unor asemenea infrac
țiuni.

Delegația română, condusă de Dra- 
gomir Popescu, director general în 
Ministerul Transporturilor, a susținut 
adoptarea în aceste probleme a unor 
soluții cit mai eficiente, menite să 
prevină și să combată, încă de la 
primele manifestări, actele îndreptate 
împotriva desfășurării normale a 
transportului aerian.

Conferința Organizației Aviației 
Civile Internaționale (O.A.C.I.), care 
se desfășoară la Haga, a terminat 
studierea articolelor proiectului de 
convenție internațională privind lupta 
împotriva pirateriei aeriene, propus 
de comitetul juridic al O.A.C.I. Tex
tul final al convenției urmează să 
fie supus la vot în ședința plenară 
de luni a Conferinței, după care 
convenția va fi deschisă spre semnare 
tuturor statelor.

ÎN LEGĂTURĂ CU EVENIMENTELE 
DIN ORIENTUL APROPIAT

Comisia socială a Adunării Gene
rale a O.N.U. a adoptat vineri o re
zoluție în care condamnă din nou 
discriminarea rasială, segregația și 
politica de apartheid din Africa 
australă și cheamă toate statele să 
rupă relațiile cu R.S.A. și Rhodesia. 
Rezoluția cere Marii Britanii să în
treprindă măsurile necesare în ve
derea abolirii constituției adoptate 
în 1969 de regimul rasist al lui Ian 
Smith.

Pe de altă parte, rezoluția Comi
siei sociale cere Portugaliei să res
pecte Convenția de la Geneva refe
ritoare la comportamentul față de 
prizonierii de război și să pună ca

păt sistemului muncii forțate pe ca
re îl practică în coloniile sale.

WASHINGTON. — Președintele 
Nixon a anunțat numirea congres
manului George Bush în funcția de 
ambasador al Statelor Unite la 
O.N.U., ce urmează a deveni vacan
tă prin retragerea — din motive 
personale — a lui Charles Yost. De
semnarea prezidențială va fi supusă 
la 20 ianuarie aprobării Senatului, 
care se va reuni pentru prima oară 
la această dată în noua sa compo
nență. Bush este membru al Came
rei Reprezentanților din 1967, iar in 
acest an a încercat fără succes să 
obțină un mandat de senator.

ROMA 12 (Agerpres). — Referin- 
du-se la situația actuală din Spania 
și la procesul înscenat de Tribuna
lul militar din Burgos celor 16 pa- 
trioți basci, Dolores Ibarruri, pre
ședintele Partidului Comunist din 
Spania, a spus, între altele, într-un 
interviu acordat ziarului italian 
„L’Unită" : „Din nou este vorba des
pre o înscenare a poliției care, inten- 
tind proces acestor tineri, condamnă 
năzuințele de libertate ale poporului 
basc, pentru că reacțiunea spaniolă 
nu permite și nu tolerează dorința 
de libertate manifestată pe pămân
turile din Euzkadi, Galicia, Catalo
nia și caută să frîneze prin teroare 
aspirațiile poporului. Dar procesul de 
la Burgos a făcut să iasă în eviden
ță, cu o forță extraordinară, întrea
ga ostilitate din țară îndreptată îm
potriva dictaturii".

Președintele P.C. din Spania a a- 
rătat, în continuare, că la mișcarea 
ce are loc în prezent în țară parti
cipă studenți, intelectuali, tineri 
muncitori și țărani, comuniști, so
cialiști și cercuri de diferite orien
tări ideologice. Amploarea pe care a 
luat-o această mișcare l-a constrîns 
pe Franco să declare stare de ur
gență în țara bascilor, trimițînd și 
un regiment de infanterie pentru 
menținerea ordinii. La fel s-a întîm- 
plat la Saragosa, Malaga, Valencia 
și în numeroase alte orașe, pretutin
deni unde se manifestă solidaritatea

activă cu bascii. Iată de ce cred eu 
că procesul și întreaga luptă care se 
desfășoară în prezent vor favoriza 
unificarea, în acțiunea împotriva 
dictaturii, a forțelor antifranchiste, a 
spus Dolores Ibarruri.

Referindu-se în continuare la pro
blema unității de acțiune a forțelor 
democratice din Spania, ea a subli
niat că partidul comunist și-a expri
mat, de mai multe ori, dorința de u- 
nitate, propunînd să se ajungă la 
realizarea unui „pact pentru liber
tate" al tuturor forțelor, inclusiv cel 
care au luptat pînă acum împotriva 
comuniștilor, dar care astăzi se pro
nunță contra regimului din țară. „De 
aceea, părerea mea — și cred că este 
și cea a majorității tovarășilor noș
tri — este că s-au creat condițiile 
pentru realizarea pactului" — a spus 
ea. Cred că a sosit momentul să pu
nem în practică propunerile parti
dului nostru, a subliniat președin
tele P.C. din Spania, dînd ca exem
plu experiența din Catalonia, unde 
se manifestă unitatea diferitelor for
țe politice, de la Partidul socialist u- 
nificat de stingă catalonâ, de la 
cercurile liberale, pînă la cele care 
nu sînt net democratice. Extinderea 
acestei experiențe, a menționat Dolo
res Ibarruri, ar însemna începutul 
transformării Spaniei, pentru că, lo
gic, prin mobilizarea maselor s-ar 
putea produce o schimbare radicală 
a situației.

VIETNAMUL DE SUD

IMPORTANTE SUCCESE OBȚINUTE 
DE F. N. E. IN ZONELE ELIBERATE

Cairo : Convorbiri între 
președintele R.A.U. 
și premierul Siriei

CAIRO. La Cairo au început con
vorbirile între primul ministru al 
Siriei, Hafez Assad, și președintele 
Republicii Arabe Unite, Anwar Sa
dat. Sint examinate probleme refe
ritoare la întărirea colaborării între 
statele semnatare ale Cartei de la 
Tripoli — R.A.U., Libia, Sudan, Si
ria — și la situația din Orientul A- 
propiat.

Generalul Assad a sosit la Cairo 
vineri seara, după o vizită de două 
zile în Sudan. El a întreprins, de a- 
semenea, o vizită la Tripoli.
O declarație a P.C. din Siria

BEIRUT. Apreciind ca pozitive re
centele schimbări care au avut loc 
în conducerea țării, Partidul Comu
nist din Siria va sprijini programul 
de acțiune adoptat de Consiliul re
gional provizoriu al partidului Baas, 
se arată într-o declarație a P.C. din 
Siria, publicată de ziarul libanez „Al 
Nida". Partidul comunist, mențio
nează documentul, se pronunță in fa
voarea colaborării cu țările socialiste 
și cu statele arabe.

Participînd în noul guvern, parti
dul comunist, sprijinit de masele 
populare și în colaborare cu forțele 
naționale progresiste, va depune 
toate eforturile pentru ca Uniunea 
cvadripartită — R.A.U., Libia, Sudan 
și Siria — să devină o forță activă 
în lupta împotriva imperialismului și 
reacțiunii. în programul său de ac
țiune în noul guvern, partidul co
munist evidențiază necesitatea elibe
rării teritoriilor arabe ocupate de 
trupele israeliene, a sprijinirii forțe
lor rezistenței palestinene, a apără
rii cuceririlor democratice și a dez
voltării economiei naționale.

Schimb de păreri 
americano-israelian

WASHINGTON. — Președintele Sta
telor Unite, Richard Nixon, a avut 
vineri o întrevedere cu ministrul a- 
părării al Israelului, generalul Moshe 
Dayan. Purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe, Ronald Ziegler, a declarat la 
încheierea întrevederii că „preșe
dintele Nixon își păstrează speranța 
într-o reluare promptă a misiunii 
Jarring". Ziegler a subliniat că pre
ședintele Nixon șl generalul Dayan 
„au procedat la un schimb de păreri 
în scopul favorizării unei înțelegeri 
reciproce asupra situației din Orien
tul Apropiat și a poziției Israelului".

în cursul vizitei pe care a între
prins-o în Statele Unite, generalul 
Dayan a avut o serie de întrevederi 
cu secretarul de stat William Rogers, 
precum și cu ministrul apărării a- 
merican, Melvin Laird.

Cu privire la situația 
din Iordania

AMMAN. — Un purtător de cu
vînt al Ministerului iordanian al Afa
cerilor Interne a declarat că planta
rea de mine de către fedaini pe șo
selele principale care leagă Amman-ul 
de Jerash și de alte localități din 
nordul țării reprezintă „un act de o 
extremă gravitate". Potrivit declara
ției purtătorului de cuvînt, citată de 
agenția M.E.N., în noaptea de 10 spre 
11 decembrie, pe șoseaua principală 
Amman-Jerash, fedainii au aruncat 
în aer un pod și un stîlp de telegraf, 
perturbînd traficul rutier și întreru- 
pînd comunicațiile telefonice. în 
urma unei anchete întreprinse de ofi
cialități, s-a stabilit că mai multe 
puncte din regiune erau minate.

BERLIN

ÎNCHEIEREA PLENAREI C.C. AL P.S.U.G.
BERLIN 12 (Agerpres). — La Ber

lin a luat sfîrșit cea de-a 14-a Ple
nară a Comitetului Central al 
P.S.U.G., la care au fost discutate 
activitatea delegației R. D. Germane 
la sesiunea Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, precum și 
probleme ale economiei naționale.

In hotărîrea adoptată de plenară 
sînt salutate tratatele încheiate între 
Uniunea Sovietică și R. F. a Germa
niei. precum și intre R. P. Polonă și 
R. F. a Germaniei. Hotărirea se pro
nunță pentru urgentarea pregătirilor 
în vederea unei conferințe general- 
europene în problemele securității 
și colaborării. C.C. al P.S.U.G., se 
arată în hotărîre, speră că tratati

vele cu privire la Berlinul occiden
tal, care se desfășoară în prezent, 
se vor încheia prin realizarea unei 
înțelegeri reciproc acceptabile, care 
să corespundă intereselor destinderii 
în Europa centrală, precum și nece
sităților populației Berlinului occi
dental și intereselor legitime și drep
turilor suverane ale R. D. Germane.

în hotărîre sînt exprimate pro
fundele mulțumiri ale Comitetului 
Central al P.S.U.G., adresate Comi
tetelor Centrale ale partidelor din ce
lelalte țări frățești participante la 
Tratatul de la Varșovia pentru soli
daritatea cu Republica Democrată 
Germană, reafirmată la recenta con
sfătuire de la Berlin.

HANOI 12 (Agerpres). — Cu oca
zia apropiatei aniversări a 10 ani de 
la constituirea Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, a- 
genția VNA a difuzat un articol în 
care sînt trecute în revistă succesele 
obținute de F.N.E. în zonele elibe
rate. Crearea comitetelor populare 
de autoconducere, se arată în articol, 
a constituit prima formă de mani
festare a puterii populare în aceste 
zone. Ele au trecut imediat la rezol
varea problemelor vieții cotidiene 
ale producției și organizării luptei 
împotriva trupelor americano-saigo- 
neze. Totodată, comitetele populare 
de autoconducere au procedat la îm
părțirea de pămînt țăranilor, la re
deschiderea școlilor, organizarea asis
tenței medicale și ameliorarea condi
țiilor de trai ale populației. „Această 
formă embrionară a puterii populare, 
relevă articolul, s-a dezvoltat tot 
mai mult și există astăzi un sistem 
al puterii revoluționare, cu organisme 
stabilite la toate eșaloanele. Sub 
conducerea F.N.E. și exercitîndu-și 
un drept suveran, populația a orga

nizat alegeri libere și democratic» 
pentru Instituirea consiliilor popu
lare șl comitetelor administrative 
populare, la scară comunală și pro
vincială. La ora actuală există ase
menea organisme în 150 de comune, 
182 de districte, 44 de provincii șl 
6 orașe din Vietnamul de sud".

în articol este subliniată impor
tanța creării Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, căruia Frontul Na
țional de Eliberare l-a remis atribu
țiile puterii de stat. Una dintre sar
cinile principale avute în vedere de 
către F.N.E., adaugă articolul, a fost 
împroprietărirea țăranilor săraci. A- 
ceștia au primit pînă în prezent din 
partea puterii populare 1 600 000 de 
hectare pămînt. Totodată, articolul 
menționează succesele obținute de 
F.N.E. in direcția sporirii producției 
agricole, reluării și dezvoltării micii 
industrii tradiționale de artizanat, 
creării unui sistem de învățămînt, 
în cadrul căruia sînt școlarizați circa 
un milion de elevi din zonele eli
berate.

Plenara C.C. al P.C. 

din Cehoslovacia
PRAGA 12. -A Corespondentul 

Agerpres, E. IonesCu, transmite : La 
Praga a avut loc Plenara Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia. Gustav Husak, 
prim-secretar al C.C. al P.C.C., a 
prezentat informarea Prezidiului C.C. 
al P.C.C. cu privire la preschimba
rea carnetelor de partid, iar Lubo- 
mir Strougal, președintele guvernu
lui federal al R. S. Cehoslovace, un

referat privind principiile fundamen
tale ale planului de dezvoltare a e- 
conomiei naționale pe anul 1971. Pe 
marginea materialelor prezentate și 
a altor documente puse la dispoziția 
membrilor Comitetului Central, au 
avut loc discuții. în urma lor, ple
nara a adoptat o serie de rezoluții 
care — după cum anunță presa ceho
slovacă — vor fi date publicității 
ulterior.

COLABORAREA 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ 
ROMÂNO-SOVIETICĂ

MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 11 
decembrie a fost semnat la Moscova 
planul de colaborare tehnico-științi- 
fică între Consiliul Național al Cer
cetării Științifice din Republica So
cialistă România și Comitetul de stat 
pentru știință și tehnică al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. pe anul 
1971. Planul cuprinde o serie de teme 
privind cercetările în domeniile pe
trolului și gazelor, metalurgiei, ener
giilor înalte, fizicii nucleare etc., 
care vor constitui obiectul colaborării 
între instituțiile de cercetări din cele 
două țări.

Parafarea protocolului 
privind schimbul de mărfuri 

între România
și R. D. Germană pe 1971

BERLIN 12 — Corespondentul A- 
gerpres, Șt. Deju, transmite : La 11 
decembrie a avut loc la Berlin para
farea protocolului privind schimbul 
de mărfuri între Republica Socialistă 
România și R.D. Germană pe anul 
1971. Din partea română protocolul a 
fost parafat de Nicolae M. Nicolae, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior, iar din partea R.D. Germane, 
de Eduard Schwierz, locțiitor al mi
nistrului pentru probleme economice 
externe.

agențiile de presă transmit:
Schimburile culturale ro- 

mâno-britanice. Intre 7 11
decembrie au avut loc la Londra tra
tative privind încheierea unui nou 
Program de schimburi culturale între 
România și Marea Britanie pe peri
oada 1971—1973 Pornind de la pre
vederile existente, noul program per
mite dezvoltarea pe mai departe a 
relațiilor în acest domeniu, în intere
sul reciproc al celor două părți. Vi
neri, la Ministerul Afacerilor Exter
ne al Marii Britanii a avut loc sem
narea noului program. Din partea 
română, el a fost semnat de ambasa
dorul României la Londra, Vasile 
Pungan, iar din partea Marii Bri
tanii de Norman Reddaway, subse
cretar de stat adjunct la Foreign 
Office.

Cancelarul R. F. a Ger
maniei, Willy Brandt, • de- 
clarat într-un interviu acordat zia
rului „Stuttgarter Nachrichten" că în 
conformitate cu prevederile tratatu
lui polono—vest-germân, comisia e- 
conomică polono—vest-germană se va 
întruni pentru prima oară în cursul 
lunii ianuarie 1971 Cancelarul fede
ral a precizat că atît guvernul polo
nez, cit și cel vest-german „și-au ex
primat dorința de a intensifica rela
țiile economice și culturale între cele 
două state încă înaintea ratificării 
tratatului".

Climatul social din Olan
da s-a înrăutățit brusc, ca 
urmare a hotărîrii guvernului acestei 
țări de a bloca salariile, începînd de 
la 1 ianuarie. După cum informează 
agenția France Presse, aproximativ 
5 000 de muncitori ai companiei 
„Rotterdam Dry Cock" au încetat vi

neri lucrul în semn de protest față 
de hotărîrea guvernului. De aseme
nea, la șantierele „Wilton-Feijnoord" 
din Rotterdam muncitorii participă 
la greve perlate. în același timp, li
derii sindicatelor au lansat un apel 
la o grevă generală pentru marțea 
viitoare, cînd Parlamentul va lua in 
discuție hotărîrea guvernului.

întrevedere diplomatică 
anglo-egipteană. Necesitatea 
reluării convorbirilor sub auspiciile 
mediatorului O.N.U., ambasadorul 
Gunnar Jarring, cit mai curînd po
sibil, a fost din nou subliniată vineri 
de ministrul de externe britanic Alee 
Douglas-Home, cu ocazia întrevederii 
avute cu ambasadorul Republicii A- 
rabe Unite la Londra, Ahmed Hassan 
El Feki. întrevederea a avut loc la 
cererea acestui ambasador. Analiza 
situației actuale din Orientul Apro
piat a constituit principalul obiect al 
discuțiilor avute, ca și probleme pri
vind relațiile bilaterale, incluzînd 
chestiuni economice.

Abba Ebon, ministrul a- 
facerilor externe al Israe
lului, va sosi Ia Londra, 19 
15 decembrie. în timpul șederii sale 
în capitala Marii Britanii, șeful di
plomației Israelului va avea întreve
deri cu ministrul de externe britanic, 
Alec Douglas-Home, asupra situației 
din Orientul Apropiat. Abba Eban va 
prezida, de asemenea, o reuniune a 
ambasadorilor Israelului, acreditați 
în țările Europei occidentale.

Grupul de parlamentari 
italieni, membri ai Comisiei de 
politică externă a Camerei Deputa- 
ților și Senatului, și-a încheiat vizita

la Berlin. Oaspeții au avut convorbiri 
cu Otto Gotsche, membru al Prezi
diului Camerei Populare, secretar al 
Consiliului de Stat al R.D. Germane, 
și cu Otto Winzer, ministrul afaceri
lor externe. Părțile au subliniat ne
cesitatea continuării eforturilor în 
vederea convocării conferinței euro
pene în problemele securității. Tot
odată, parlamentarii italieni au rele
vat necesitatea întreprinderii unor 
pași concreți în direcția normalizării 
relațiilor dintre Italia și R.D. Ger
mană.

Grupul parlamentar vest- 
germano-sovietic va fi con- 
stituit în cadrul Bundestagului la 3 
februarie 1971, s-a anunțat oficial la 
Bonn. în prezent, Bundestagul are 14 
grupuri similare, scopul lor principal 
fiind promovarea unor contacte și 
relații de colaborare bilaterală cu 
parlamentarii statelor respective. Pî
nă acum, 120 de deputați, din cel 496 
cît întrunește Bundestagul, și-au a- 
nunțat aderarea la grupul parlamen
tar vest-germano—sovietic.

Guvernul guatemalez a 
hotărît prelungirea stării 
excepționale pentfu !ncă 30 de 
zile. Starea excepțională a fost intro
dusă pe întreg teritoriul Guatemalei 
la 13 noiembrie și semnifică aplica
rea legii marțiale și puteri nelimitate 
pentru autorități.

Guvernele R. P. Ungare 
și Republicii Malta au hotărît 
să stabilească relații diplomatice la 
nivel de ambasadă, anunță agenția 
M.T.I.

Membrii organizației 
clandestine uruguayene, 
care l-au răpit, în urmă cu patru 
luni, pe Diaz Gomide, consulul Bra
ziliei la Montevideo, cer în schimbul 
eliberării acestuia suma de 1 milion 
de dolari. Această informație a fost 
confirmată de soția consulului, care 
a sosit vineri la Brasilia.

Camera deputaților din 
Congresul Național vene- 
ZUelean 3 at^°Ptat unanimitate 
propunerea de a supune veniturile 
concernelor petroliere străine la im
pozite unice. Pe baza acestei hotărîri, 
rezervele de devize ale statului vor 
spori simțitor. De asemenea, statul 
va avea posibilitatea de a stabili pre
țurile Ia petrol — principala bogăție 
a țării.

Italia a lansat un satelit 
de tip „Explorer" s!mbătă de 
pe o platformă din Oceanul Indian, 
în apropiere de coastele Kenyei. A- 
cesta este primul satelit lansat de 
oamenii de știință italieni. De cons
trucție americană, dar asamblat de 
italieni, el va sluji la cercetarea fe
nomenului energiilor înalte din gala
xia noastră.

Noi precizări tn Osatură cu 
accidentul de cale ferată care a avut 
loc în seara zilei de 11 decembrie în 
Moravia de Sud au fost făcute de 
agenția C.T.K. Conform acestora, 32 
de persoane și-au pierdut viața, iar 
alte 17 sînt grav rănite. Se mențio
nează că numărul exact al victimelor 
nu va putea fi stabilit decît la înche
ierea operațiunilor de salvare.

Populația Kenyei numără 
10 942 706 locuitori, indică datele ofi
ciale publicate vineri la Nairobi.

Ministrul agriculturii al 
Statelor Unite, Cli{f°rd Hardin> 
care efectuează un turneu în Europa, 
a avut la Bonn o convorbire cu Kar
sten Rohwedder, secretar de stat la 
Ministerul vest-german al Economiei.

Ministrul american a fost informat 
de interlocutorul său în legătură cu 
neliniștea autorităților federale vest- 
germane față de eventualitatea apli
cării legii protecționiste „Mills", a- 
doptată recent de Camera Reprezen
tanților a S.U.A. La rîndul său, Har
din s-a referit la îngrijorarea autori
tăților americane generată de politica 
obstrucționistă a Pieței comune, mai 
ales în ce privește produsele agricole

Noi date despre cutremurul de pămînt de la frontiera dintre Peru 
și Ecuador. Agențiile internaționale de presă informează acum că în 
regiunea Loja, 30 de persoane și-au pierdut viața. Aproximativ 90 la 
sută din locuințele orașului Alamor au fost complet distruse, iar nu
meroase sate din apropiere au dispărut complet. în zonele afectate 
de catastrofă au fost trimise de urgentă unităti ale armatei, precum și 
avioane cu hrană și medicamente. în fotografie : locuitori dintr-o 
așezare aflată în nordul Perului preferă să doarmă în stradă de tea
ma unui nou cutremur.

DEZVOLTAREA COMERȚULUI 
EXTERIOR AL U.R.S.S.

Un Interviu 
al lui N. S. Patolicev

MOSCOVA. — într-un interviu a- 
cordat săptămînalului „NOVOE 
VREMEA", ministrul comerțului ex
terior al Uniunii Sovietice. N.S. Pa
tolicev, arată că ritmul de creștere a 
schimburilor de mărfuri ale Uniunii 
Sovietice cu alte țări a fost în pri
mii patru ani ai celui de-al optulea 
cincinal de 8,8 Ia sută, depășind, din 
punct de vedere valoric. 69 000 000 000 
ruble. Pentru anul acesta se așteaptă 
o nouă sporire considerabilă a schim
burilor de mărfuri. în anul 1969, vo
lumul comerțului exterior al Uniunii 
Sovietice cu țările socialiste a repre
zentat 12 900 000 000 ruble, cu țările 
aflate în curs de dezvoltare 
2 500 000 000 ruble, iar cu statele ca
pitaliste dezvoltate — 4 400 000 000 
ruble, înregistrînd o creștere cu 54 la 
sută față de anul 1965. Ponderea ma
șinilor și utilajelor în exporturile 
sovietice este de 23 la sută. Tot
odată, a spus ministrul sovietic al 
comerțului exterior, noi importăm 
din străinătate utilaj necesar pentru 
extinderea continuă a industriei chi
mice, petrochimice, constructoare de 
automobile și a altor ramuri indus
triale, precum și mijloace de trans
port, printre care vagoane de mărfuri, 
nave și utilaje navale. Ponderea mă
linilor și utilajelor în ansamblul im
porturilor a fost în 1969 de 38 la sută.

După ce a amintit acordurile co
merciale pe perioada 1971—1975 sem
nate de Uniunea Sovietică cu Bul
garia. Cehoslovacia, R.D. Germană, 
România, evidențiind creșterea schim
burilor de mărfuri între U.R.S.S. și 
alte țări socialiste, Patolicev a ară
tat : „Acordurile comerciale pe ter
men lung, semnate în ultimul timp 
cu Franța. Finlanda. Anglia. Italia, 
Suedia și alte țări capitaliste dezvol
tate, prevăd, de asemenea, o consi
derabilă sporire a schimburilor co
merciale".
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