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importantă rezervă productivă a indus-

în ziua de 4 decembrie a.c., 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit pe Emile Mattar, care și-a pre-

dimineața, președintele 
de Stat al

România, 
a primit pe 
externe al

Geometrie în spațiu la Tîrgoviște Foto : S. Cristian

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul XLI Nr. 8989 Duminică 5 decembrie 1971 6 PAGINI 30 BANI

S S em na le

preluate

un imperativ economic A FRUCTIFICA
MAREA REZERVĂ PRODUCTIVĂ

A EXTINDERII SCHIMBURILOR II Șl III
+ 8 sau trei zile intr-o zi

Sarcina generalizării schimbului II și 
lucru in întreprinderi izvorăște din profunde rațiuni economice, de
curge nemijlocit din necesitatea de a folosi mai bine potențialul pro
ductiv al industriei noastre. Este, de altfel, o mare rezervă de a cărei 
intensă fructificare depinde în principal ca, in actualul cincinal, aproape 
un sfert din sporul producției industriale să se realizeze pe seama 
utilizării mai bune'a capacităților de producție existente.

în acest an, într-o serie de întreprinderi s-au întreprins acțiuni pe 
linia traducerii iu viață a acestei sarcini trasate de conducerea parti
dului. Examinind rezultatele obținute pînă în prezent, Comitetul Exe
cutiv ai C.C. al P.C.R., in recenta sa ședință, a stabilit măsurile ce 
trebuie luate de ministere, centrale industriale și întreprinderi pentru 
asigurarea condițiilor tehnico-organizatorice necesare extinderii schim
burilor II și III de lucru în industrie.

Reporteri ai ziarului nostru, prezenți ieri in întreprinderi. Ia unele 
organe locale de partid, au urmărit ce rezultate s-au obținut pînă acum 
in direcția îmbunătățirii coeficientului de schimburi și. mai ales, care 
sînt preocupările ce stau în centrul atenției în prezent, pentru a se 
valorifica cit mai bine această 
trici noastre.

la întreprinderile .,NeferalM, „Meta- 
lurgica", uzina de utilaj chimic „Gri- 
vița Roșie" și altele.

în al treilea rînd, abordînd realist 
problema asigurării forței de muncă 
pentru generalizarea schimbului II și 
extinderea schimbului III, am hotă- 
rît, împreună cu conducerile unor mi
nistere, să atragem forță de muncă, 
pentru industria Capitalei, din jude
țele limitrofe, urmărindu-se în prin-

Viorel SĂLAGEAN 
Constantin CAPRARU
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Președintele Consiliului de Stat,
Nicolae Ceaușescu, a primit

pe ministrul afacerilor externe
al Regatului Maroc

Sîmbătă
Consiliului
Socialiste
Ceaușescu, 
afacerilor
Maroc, dr. Abdellatif Filali, care 
face o vizită oficială în țara noas
tră.

La întrevedere a participat Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, în cadrul căreia s-a

Republicii 
Nicolae 

ministrul 
Regatului

exprimat satisfacția pentru evo
luția pozitivă a relațiilor dintre 
România și Maroc. S-au relevat, 
totodată, posibilitățile largi care 
există pentru extinderea colabo
rării și cooperării bilaterale în 
interesul popoarelor român și 
marocan.

Au fost, de asemenea, abordate 
unele probleme ale situației in
ternaționale.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

Primirea de către președintele

a scrisorilor de acreditare
J

zentat scrisorile de acreditare ca 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Liban la 
București. In pag. a V-a, cuvîn- 
tările rostite).

IN ZIARUL DE AZI

Reținem din planul de măsuri al 
organizației de partid a municipiului 
București, adoptat pentru realizarea 
sarcinilor de plan pe 1971, o preve
dere specială privind „aplicarea pro
gramului pentru generalizarea schim
bului II și extinderea schimbului III, 
recrutarea și calificarea muncitorilor 
necesari". Această măsură a fost 
punctul de plecare în discuția pe 
care am purtat-o cu-tovarășul Dimi- 
irie Ancuța, secretar al Comitetului, 
municipal București al P.C.R.

— De fapt, este vorba de o măsu
ră care a stat la baza unei ample 
acțiuni pe care am declanșat-o în 
primăvara acestui an și care se află 
în plină desfășurare. Din capul lo
cului, am considerat că fără îmbu
nătățirea coeficientului de schimburi 
este de neconceput realizarea sarci
nilor sporite de plan pe 1971, ca și 
pe întregul cincinal. Iată de ce, in 
acest an, comisia economică a comi
tetului municipal de partid, împreu
nă cu comitetele de partid ale sec
toarelor au stabilit un amplu pro
gram privind acțiunea de generali
zare a schimbului II și extinderea 
schimbului III, acțiune care se practi
că în toate întreprinderile. Și pentru a 
avea certitudinea atingerii la timp 
a fiecăruia dintre obiectivele stabi
lite, comandamentele speciale, înfiin
țate în acest scop la nivelul comita
telor de partid municipal și ale sec
toarelor, au antrenat in această ac
țiune de larg interes economic or
ganizațiile U.T.C., sindicat, organiza
țiile de partid de cartiere, consiliile 
populare, precum și alte organe de 
stat și obștești.

— Care au fost problemele prin
cipale a căror soluționare a fost pe 
lista urgențelor ?

— în fond, am considerat că pen
tru îmbunătățirea coeficientului de 
schimburi trebuie rezolvată o singu-

ră problemă esențială : asigurarea 
forței de muncă calificate. In acest 
scop, am urmărit, în primul rînd, să 
fundamentăm precis, pe baza unor 
analize ample, în fiecare întreprin
dere, numărul de muncitori necesari, 
tocurile de muncă disponibile și nou 
create, producția suplimentară ce se 
va obține pe această cale în întregul 
cincinal. Ideea centrală, după care 
ne-am călăuzit, a fost folosirea cu 
indici; -Superiori a capacitățitoi‘--'le-- 
producție, prin utilizarea la maxi
mum a resurselor de forță de mun
că existentă în primul rînd în Capi
tală.

— Ce acțiuni și inițiative deosebite 
s-au desprins din aceste căutări ?

— Am organizat o acțiune, îm
preună cu comitetele U.T.C. și sin
dicale ale sectoarelor și municipiu
lui. la care am atras și comitetele de 
cetățeni, deputății consiliilor popu
lare, reprezentanți ai altor organe, ur
mărind identificarea de noi resurse 
de forțe de muncă. In urma unor 
asemenea acțiuni, cărora le-am dat 
un pronunțat caracter educativ, au 
fost cîștigați pentru producție cî- 
teva mii de noi angajați, îndeosebi 
din rîndul tineretului.

Cu toată energia s-a acționat și la 
nivelul întreprinderilor pentru a 
pista resursele interne capabile 
pună în valoare disponibilitățile 
forță de muncă. Pe această cale
urmărit să frînăm tendința unor con
ducători de întreprinderi de a cere 
cu ușurință forță de muncă suplimen
tară, ignorînd unele posibilități de 
asigurare -a ei prin redistribuirea sa- 
lariațitor existenți. Apreciem ca po
zitive acțiunile aflate în plină des
fășurare la Fabrica de mașini-unelte 
și agregate, care și-a propus ca în 
1.972, din actualii muncitori necalifi
cați, peste 30 la sută să fie trecuți să 
lucreze la mașini, precum și cele de

de-
să 
de 

am

COMUNA ARATĂ • DIN EXPERIENȚA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

ÎN ÎNFĂPTUIREA PROGRAMULUI DE EDUCAȚIE SO

CUM MUNCEȘTE PRIMARUL
Invitație la un schimb de experiență pe tema rolului primăriilor

în dezvoltarea economico-socială a satului

In pas cu dezvoltarea întregii țări — pe 
tele înfloririi economice, ale perfecționării 
ciale — satele României înregistrează astăzi 
nic progres ; modernizarea agriculturii, introducerea 
noilor tehnologii, eforturile pentru mai buna valorifi
care a resurselor locale, impulsionarea meseriilor, a 
activităților industriale asigură o continuă dinamizare 
a vieții economice și sociale a comunelor noastre. Un 
proces de o asemenea vigoare impune — așa cum, în 
repetate rînduri, s-a subliniat în documente de partid 
și de stat — un nou mod de a conduce treburile satu
lui. In acest sens, măsurile privind îmbunătățirea îm
părțirii administrativ-teritoriale a țării, determinînd o 
amplificare a funcțiilor, a drepturilor și îndatoririlor

coordona- 
vieții so- 
un puter-

care revin autorităților locale, au creat un cadru adec
vat, mai activ, mai direct legat de viața și preocupă
rile sătenilor. în configurația angrenajului administra
tiv, un rol de primă însemnătate revine primarului, ca 
prim gospodar al satului, pe umerii căruia apasă prin
cipala răspundere pentru chivernisirea averii comu
nale. Adîncirea stilului de lucru astfel promovat soli
cită, totodată, intărirea legăturilor cu cetățenii — și sint 
numeroase acele primării care obțin rezultate impor
tante, care asigură — tocmai pe o asemenea cale — o 
dezvoltare social-economică remarcabilă a satelor res
pective. Dezbaterii acestei experiențe bune, precum și 
problemelor care se cer, în continuare, mai atent so
luționate le vom dedica un șir de materiale, anchete 
și opinii, puncte de vedere.

CIALISTĂ A MASELOR ® AM PRIMIT SCRISOAREA

DV.! ® FAPTUL DIVERS • ADNOTĂRI ® Puncte de

vedere : SINCRONIZAREA CU NOI ÎNȘINE • SPORT
• ■ ....
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Imaginea pe care am surprins-o 
zilele trecute în comuna Popricani, 
din județul Iași, ne-a făcut să ne 
gîndim, în primul rînd, la o lecție 
de școală. într-adevăr, Nicolae Fie- 
raru — un bărbat brunet, uscățiv, 
de profesie dascăl, vicepreședinte al 
comitetului executiv al consiliului 
popular — vorbea în fața a peste 80 
de „elevi", care nu erau alții decît 
primarii celorlalte comune din județ.

Noxa „palato-manîei"
teoriei eîitetor"si a

9
Un gest reflex al reporterului care 

abordează problemele activității cul
turale de masă îndeamnă la a aminti 
ca un preambul al oricăror altor con
siderații de principiu, „clasicele" cifre 
care prefațează de obicei însemnă
rile despre acest domeniu de activi
tate. Și totuși, de astă dată nu vom 
mai vorbi nici despre „milionul de 
artiști amatori", nici despre miile de 
manifestări găzduite de așezăminte 
culturale cțe cele mai diverse profite. 
O facem' deoarece datele amintite, 
îndeobște cunoscute, reprezintă nu
mai premisa de la care intenționăm 
să pornim : existența unui sistem 
instituțional larg, amplu, care nu a 
dat încă pe plan educativ măsura de
plină a capacității sale organizatorice 
reale.

Ceea ce merită subliniat de la bun 
început este că, deși în acest sector 
s-au înregistrat și succese incontesta
bile, deficitar rămîne un element 
fundamental : absența unui obiec
tiv clar al activității cotidiene și de 
perspectivă. Deși se depun eforturi 
evidente, deși investițiile materiale 

umane sînt at.it de substanțiale, 
practica face dovada că nu se cunoaș
te peste tot în mod clar, precis 
scopul major către care se tinde, stă- 
ruindu-se în schema falsă a unei ac
tivități distractive în sine.

Activitatea curentă in acest dome
niu arată că sînt încă numeroase po
sibilități Revalorificate, pentru a răs-

punde sarcinilor deosebite ce revin 
activității cultural-educative de ma
să, cerințelor integrării ei în esența 
preocupărilor ideologice, educative 
actuale. După cum s-a arătat recent 
de la tribuna plenarei consacrate 
dezbaterii programului P.C.R. pentru 
îmbunătățirea activității ideologice, 
ridicarea nivelului general al cunoaș
terii și educația socialistă a maselor, 
activitatea culturală de masă nu tre
buie să fie concepută ca deosebin- 
du-se esențial de activitatea ideolo
gică, educativă, în genere. Și una și 
cealaltă acționează pentru a-i face 
pe oameni să înțeleagă clar realită
țile sociale ale epocii noastre, meni
rea tor in societate, să-și lărgească 
orizontul cultural, aria generală de 
cunoștințe științifice, să-și însușească 
spiritul revoluționar, muncitoresc în 
toate componentele sale, să le ofere o 
viață artistică bogată în conținut, în 
idei înaintate. In funcție de această 
menire primordială a activității cul
turale de masă trebuie găsite modali
tățile concrete, 
caz la caz, de \ _ ....
litate, pentru a acționa în direcția 
transpunerii ei neintîrziate în viață. 
Nu un canon de forme, în timp și 
spațiu, ci o revărsare de fantezie 
creatoare subordonată unei finalități 
precise.

Fenomenul culturii de masă com
portă, bineînțeles, o largă diversitate 
de aspecte. în rindurile de față ne

particulare, de la 
la localitate la toca

propunem să ne oprim doar asupra a 
două dintre acestea. Unul privind 
baza materială a culturii de masă, 
iar al doilea in legătură cu probleme 
ale conținutului acestei activități.

Desigur, sistemul vast ramificat al 
așezămintelor culturale este cel che
mat, în primul rînd, să stimuleze 
procesu'1 de creație, de valorificare și 
de difuzare largă a culturi', să ac
ționeze in direcția educației comu
niste. a publicului. Impresionanta 
bază materială, îmbogățită an de an 
cu noi construcții — denumite de lo
calnici ;.nu numai simbolic „palate 
ale culturii" — se dovedește prima și 
cea mai eficientă „rampă de lansare" 
a valorilor culturale spre masele 
largi ale publicului. Repetîndu-se cu 
obstinație acest adevăr, invocîndu-1 
mereu ca argument suprem, s-a în
cetățenit, însă, o optică deformată 
asupra menirii acestor instituții, op
tică ale cărei consecințe au putut fi 
constatate aproape în fiecare locali
tate. Una din erori este aceea a feti
șizării bazei materiale și care, concis 
explicată, constă în absolutizarea ac
țiunii culturale realizate în spațiul 
construit al așezământului și ignora
rea oricăror altor forme, metode sau 
posibilități. De nenumărate ori, con-

® CARTEA OMULUI
BINE INFORMAT

• CARTEA ORELOR
DE DESTINDERE

Amănunte in pagina a IV-a

(Continuare în pag. a V-a)

place, 
comu-

Astăzi dăm cuvîntul ieșenilor

DE PAGINI

satelor

AUTOSERVIREA

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1972

De ce se adunaseră' toți aici, la Po
pricani ? Comitetul executiv al Con
siliului popular județean Iași, a avut 
lăudabila inițiativă de a organiza un 
schimb de experiență — nu într-o 
sală la centrul de județ, ci la fața 
locului, într-o comună fruntașă — pe 
tema rolului primăriilor în dezvolta
rea economico-socială a satului.

Cei peste 80 de primari au vizitat 
mai întii așezarea. Aproape toate 
casete sînt noi. De o parte și de alta 
a șoselei există garduri și trotuare 
de beton, pe o lungime de 
3 000 ml. Centrul, comunei 
dominat de clădirea, abia 
minată, a căminului cultural,

peste 
este 
ter- 

a 
cărui sală de spectacole are o ca
pacitate de peste 400 de locuri. 
Alături de sediul consiliului popular, 
privirile oaspeților descoperă aca
returi noi : un grajd, atelierul de 
tîmplărie și așa-zisa „Casă a cusăto- 
rilor". Peste drum, teatrul de vară 
și unitățile comerciale stîrnesc ad-

mirația primitor gospodari ai 
ieșene.

— Ce-am văzut la dv. ne 
— au spus primarii celorlalte 
ne. Dar cum, cu ce fonduri ați rea
lizat toate acestea ?

— N-am cheltuit decît foarte pu
tini bani de la buget — a precizat 
vicepreședintele comitetului execu
tiv. Eforturile pe care le-am făcut 
pînă acum — și pe care te vom 
face în continuare pentru dezvolta
rea comunei — se bazează pe valo
rificarea resurselor locale de care 
dispunem și pe munca patriotică a 
cetățenilor noștri. Valoarea obiecti
velor pe care le-ați văzut se ridică

Constantin PRIESCU 
Manole CORCACI

Radu CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Nu de mult am îngrijit 
la clinică pe bolnava G.C., 
de 46 de ani. A fost inter
nată în stare gravă’, prezen- 
tînd — pe lingă o infec
ție colibacilară și o nevro
ză astenică — o anemie he- 
molitică acută : pacienta 
mai avea doar 1/5 din 
sîngele ei. Cauza acestei 
anemii grave, a acestei 
deglobulizări masive nu a 
fost greu s-o depistăm : 
bolnava luase, în decurs Ide 
3 ani, o cantitate enormă 
de medicamente — constînd 
din aspirină, piramidon, 
Algocalmin, antinevralgice, 
Codamin, Clordelazin, No- 
zinan, Meprobamat, Napo- 
ton etc. Lua cite 20—40 ta
blete pe zi ! După o esti
mare făcută de însăși bol
nava, în decurs de 3 ani ea 
luase peste 30 000 de table
te ! Această 
evaluată de 
kg I

— De ce 
med-'camente ? 
trebat-o pe bolnavă.

— Dacă mă simțeam rău, 
dacă mă durea capul, dacă 
nu puteam să dorm... ce era 
să fac ?

Și făcea tocmai ce nu 
trebuia. In toc să apeleze 
la medic, lua medicamente 
(după sfatul vecinilor și .al 
cunoscuților) și, ca să fie 
mai sigură că o ajutau, lua

cantitate a fost 
noi la peste 12
ați luat atîtea 

am în-

cîțe cinci-șase feluri odată. 
Evident, măduva Osoasă, 
formatoare de sînge, a su
ferit acțiunea toxică a 
dicamentelor amintite, 
te în mod excesiv, și 
cienta — lăsată astfel

toasa. Experiența arată în
să că, de multe ori, conse
cințe rele și foarte rele se 
produc chiar după abuzuri 
mai modeste !

Tot mai multe cazuri de 
boală medicamentoasă apar

turi sînt ocupate cu paci- 
enți suferinzi de boli me
dicamentoase. Noi înșine 
observăm frecvent astfel de 
cazuri și deseori avem în 
grjă pacienți internați cu 
erupții grave, hemoragice

CU MEDICAMENTE,

s-ar fi pierdut, rămînînd 
fără ultima picătură de sîn
ge. A fost salvată cu o te
rapeutică complexă, cu- 
prinzind și mai multe 
transfuzii de sînge. Un caz 
tipic de boală medicamen-

zilnic ; spitalele trebuie să 
primească, din ce în ce mai 
des, persoane intoxicate, 
îmbolnăvite de... medica
mente. După o statistică din 
Anglia, în spitalele de a- 
coto, 5—10 la sută din pa-

apărute după antibiotice 
(tetraciclină, penicilină) lu
ate în diferite scopuri, du
pă aprecierea bolnavului. 
Fenomenul „automedica- 
ției" (ținînd seama de frec
vența lui, nici nu putem

să-l denumim altfel) 
și îndemnat să așternem a- 
ceste rinduri.

Semnificația cuvîntului 
„automedicație" 'este clară: 
a lua medicamente din pro
prie inițiativă, fără pres
cripție medicală. Printr-c 
analogie stupidă, unii sînt 
tentați să conceapă uzul de 
medicamente în sistemul 
modern al „autoservirii" 
Ce să mai aștepte o pres
cripție medicală, o rețeta 
cînd farmaciile sînt pline 
cu pilule magice, care vinJ 
decă orice ! Ideea este, de
sigur, cu totul absurdă 
sănătatea nu se vinde ir. 
farmacii, și nici nu trebuie 
căutată acolo — decît îi; 
situații bine motivate me
dical. Sănătatea, aceasti 
armonie funcțională, est, 
un rezultat complex al bu
nei stări fizice, psihice ș 
sociale — pe care trebuit 
să o întreținem fiecare cil 
mai bine. Medicamenteli 
nu sint decît soluții de ne
cesitate, de uz cit se poatt 
de rar și cel mai puțin d« 
dori t.

Prof. dr. doc.
Marin VOICULESCU
Spitalul Colentina-
București

(Continuare în pag. a H-a)
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FAPTULI
DIVERS;
Soba duduie j

Preocuparea primordială:
A GENERALIZA INIȚIA TIVA 

ÎNAINTATĂ ÎN DOMENIUL
și ei n-o pot | 
repara! j

Vasile l'acob din Ploiești, 
strada Caporal Dumitrescu 25, I 
a primit, în ziua de 26 noiem- I 
brie a.c., o adresă din partea ’ 
cooperativei „întreținerea" din I 
localitate (semnată de președin- I 
tele Gheorghe Mărtoiu și con- I 
ducătorul tehnic O. Trandafoiu). » 
I se aducea la cunoștință că I 
soba de teracotă contractată I 
nu-i va mai fi construită, de
oarece nu a procurat pămîntul J 
și nisipul necesar. Cel amenin- j 
ț.at cu îngheț la iarnă a citit » 
însă zapisca lingă o sobă caldă, ■ 
construită chiar de lucrătorii I 
cooperativei respective !

Că la amintita cooperativă nu 
știe stingă ce face dreapta — I 
s-a adeverit și din alt fapt. I 
întrebat de noi care este situa- * 
ția unei lucrări aflate în execu- i 
ție la C.A.P. Petroșani (Praho- I 
va), conducătorul tehnic ne-a I 
răspuns : „Totul a stagnat, pen- > 
tru că beneficiarul nu și-a pro- I 
curat materialele necesare". Iată | 
însă ce ne spune inginera de 
Ia cooperativă : „Avem materia- I 
le și un om al cooperativei lu- I 
crează de zor". Așadar, în locul I 
unei cunoașteri exacte a reali- ■ 
tații, dumnealor inventează „ex
plicații". De ce oare ?

MUNCII POLITICO-EDUCATIVE
ț.

© Ce acțiuni au fost organizate, ce inițiative se 
află pe agenda de preocupări a comitetului 
județean de partid ? © Cum se verifică puterea 

de influențare a acestor acțiuni ?

Nu i-a plăcut |
gustul
diamantului

De mai multă vreme, din di
verse locuri de muncă ale uzi
nei „Electroputere“-Craiova dis
păreau diverse aparate de va
loare. Intr-o dimineață, metro- 
logul șef a găsit ușa de la bi
rou spartă. Din fișetul și biroul 
său dispăruseră nu numai o se
rie de aparate de măsură și con
trol, ci și două tubulețe' în care 
se aflau diamante măcinate in 
valoare de 66 000 lei. După pri
mele cercetări, o parte din pra
ful căutat a fost găsit in... chiu
vetă ! In urma investigațiilor 
întreprinse in continuare au 
fost descoperite cîteva firicele 
de diamant pe o haină a ma
caragiului Nicolae Cuțulescu... 
In fala, unei probe ații de,., 
strălucitoare, acesta a recu
noscut că el era cel ce dă
duse lovitura la laboratorul de 
metrologie. Printre altele, aici a 
descoperit, și tubulețele cu un 
’praf fin, pe care — a mărturi
sit el — l-a pipăit, l-a mirosit, 
l-a pus pe limbă și, văzînd că 
nu are nici miros, nici gust, l-a 
aruncat în chiuvetă. Se înșelase 
insă amarnic. Praful cu pricina 
avea sclipiri de detectiv !

Insecte rare
în cadrul unei acțiuni de re

organizare și identificare a pie
selor aflate în depozitele secției 
de științe naturale a muzeului 
Brukenthal din Sibiu, dr. Arnol
do Bordoni, de la Universitatea 
din Florența — unul din princi
palii consultanți în această ope
rațiune științifică — a reușit să 
identifice două insecte neîntîl- 
nite încă nicăieri in lume. Am
bele fac parte din familia Xan- 
tolinos și au primit numele de 
Xantolinos Zlathnae și Xantoli- 
nos Sighișorae, evident, după 
numele locurilor unde au fost 
recoltate. O dată cu redeschide
rea acestei secții a muzeului (în 
cursul trimestrului I 1972), cele 
două piese-unicat vor constitui 
noi puncte de atracție atît pen
tru specialiști, cit și pentru vizi
tatori.

În „familia" 
orașului»

Faptele s-au petrecut în Mol
dova Veche (Caraș-Severin). Mi
lan Apostolovici, în vîrstă de 61 
de ani, infirm și singur, locuia 
într-o casă aproape distrusă de 
intemperii. învățătorul Traian 
Semenescu a stat de vorbă cu ■ 
mai mulți vecini de-ai săi și au 
hotărit să-l ajute la repararea 
ei. Inițiativa a fost călduros 
sprijinită de primarul orașului, 
care le-a asigurat materialele 
necesare din resurse locale. Ve
cinii, formația de pompieri vo
luntari, alți oameni de inimă, 
meseriași din oraș s-au apucat 
de treabă și... de curînd M. A. 
s-a mutat in casă nouă. Acum, 
deși el n-are rude, poate consi
dera întregul oraș drept propria 
sa familie.

Cît costă 
o privire ?

în magazinul mixt din comuna 
Bogata, aparținător cooperativei 
de consum „Potaisa“-Turda, a 
izbucnit, într-una din nopțile 
trecute, un incendiu. Flăcările au 
mistuit mărfuri în valoare de 
circa 70 000 lei. Cercetările au 
stabilit că incendiul a fost pro
vocat de două reșouri electrice 
pe care gestionarul Gheorghe 
Peter le-a uitat în priză la în
chiderea magazinului. O simplă 
privire prin local înainte de a 
tragă obloanele — și acum n-ar 
fi fost nevoit să se gîndească de 
unde și cum va plăti această 
pagubă O simplă privire, dar... 
scumpă !

La aceste întrebări ne răspunde tovarășul CON
STANTIN GHEORGHE, secretar al Comitetului ju
dețean Olt al P.C.R.

Planurile de măsuri întocmite în 
cadrul organizației județene de 
partid sînt menite să contribuie 
la ridicarea calitativă a muncii poli
tico-educative în județul nostru, vi
zează, în principal, o mai atentă în
drumare și exercitarea unui control 
susținut asupra activității organiza
țiilor obștești și de stat, a tuturor fac
torilor chemați să contribuie la inten
sificarea muncii ideologice. Putem 
aprecia că lunile care au trecut de la 
dezbaterea documentelor din iulie au 
marcat începutul unui profund revi
riment în întreaga muncă politico- 
educativă.

Exemplele sînt numeroase. La noua 
și moderna Uzină de prelucrare a 
aluminiului din Slatina, unde se în
registrau abateri de la disciplina de 
producție, absențe 
zieri, sustrageri 
din avutul obș
tesc, comitetul de 
partid a orientat 
toate mijloacele 
muncii politico- 
educative spre în
lăturarea acestor 
fenomene negati
ve. Colectivul de 
agitatori, gazetele 
de perete, „reflec
torul", vitrinele 
cu caricaturi, alte 
forme ale agita
ției vizuale au 
contribuit la crearea unei opinii de 
masă —w— !-----
căror 
muncii, 
ale principiilor eticii noastre. De în
dată ce se semnalează absențe, ca
zuri de nesocotire a îndatoririlor 
profesionale, abateri de la normele 
moralei socialiste, autorii lor sînt 
puși în discuția colectivelor de mun
că, iar combativitatea și exigența o- 
piniei publice nu au rămas fără efect. 
Absențele, plecarea înaintea termină
rii programului de lucru, neglijența 
în folosirea utilajelor, dezordinea ia 
locul-de muncă sînt fenomene care- 
se. înregistrează astăzi tot mai rar. :

Bilanțul activității economice din 
perioada care a urmat dezbaterii pu
blice a documentelor din iulie re
flectă efectul pozitiv pe care l-a avut 
intensificarea activității politico-ideo
logice și cultural-educative asupra 
mobilizării tuturor resurselor umane 
în vederea îndeplinirii sarcinilor’tra
sate de partid. Aș aminti, în această 
ordine de idei, că în campania agri
colă din toamna aceasta, lucrătorii 
din I.A.S. și S.M.A., cooperatorii au 
strîns recoltele în ritm rapid și au 
pregătit bine pămîntul pentru un. nou 
și bogat ciclu de producție. Cu ade
vărat remarcabile sînt rezultatele 
C.A.P. din Stoicănești, exemplu evi
dent de înțelegere matură a îndatori
rilor cetățenești, patriotice : recolta 
de grîu obținută se ridică la 4 120 kg 
la hectar. In scopul extinderii meto
delor valoroase folosite de comuniștii 
din această cooperativă în domeniul 
muncii politico-educative am orga
nizat aici un schimb de experiență 
la care au participat secretari de 
partid, președinți de cooperative agri
cole de producție și consilii intercoo- 
peratiste. în numeroase cooperative 
agricole vecine, îndeosebi în cea de 
la Drăgănești-Olt, învățămintele, 
concluziile trase încep să se materia
lizeze în folosirea unor forme mai 
eficiente ale muncii politico-educa
tive. S-ar mai putea adăuga, la șirul 
exemplelor, că numai în două dumi
nici au participat la munca patrio
tică pentru plantarea salcîmilor peste 
40 000 de tineri.

în același timp, experiența din ulti
mele luni a relevat că minusurile din 
activitatea politico-educativă trebuie 
căutate nu în absența mijloacelor —

nemotivate. întir-

pe care nu de ieri, de azi le avem la 
îndemînă — ci în felul în care aces
tea au fost folosite de organizațiile 
de partid și instituțiile culturale spe
cializate. Dovada cea mai elocventă: 
în timpul relativ scurt care a trecut 
de la adoptarea programului educa
ției socialiste, folosind aceleași forme, 
s-au obținut rezultate considerabil 
superioare calitativ. Pe de altă par
te, se cuvine remarcată creșterea spi
ritului de inițiativă al organizațiilor 
de partid in promovarea unor moda
lități noi ale agitației politice. Re
cent, la intrarea într-o hală -de elec
troliză de la Uzina de aluminiu din 
Slatina, am văzut un manechin așe
zat în locul unui muncitor care „ui
tase" să vină la lucru. Critica astfel 
făcută, într-o formă ingenioasă și us
turătoare, a ajutat nu numai pe cel

în recentele documente de partid, 
cinci colective ale comitetului jude
țean vor ajuta organizațiile de bază 
din principalele întreprinderi și uni
tăți agricole ale județului în direc
ția creșterii rolului educativ al adu
nărilor generale. De pe acum, ordi
nea de zi a acestora cuprinde teme 
referitoare la trăsăturile moral-poli- 
tice ale comunistului, disciplina de 
partid, critica și autocritica, rolul or
ganizațiilor de partid în apărarea și 
dezvoltarea avutului obștesc, munca 
colectivă și răspunderea personală.

In invățămîntul de partid, orientăm 
cercurile de studiu spre dezbaterea 
problemelor teoretice în strînsă le
gătură cu realitățile din fiecare uni
tate, cu principalele sarcini care îi 
revin în înfăptuirea politicii partidu- 

■ lui. Cu prilejul deschiderii noului an 
de studiu în invățămîntul de partid, 
membrii comitetului județean de 
partid au prezentat expuneri pe tema 
„înfăptuirea programului educației 
socialiste a maselor, cerință impe
rioasă a etapei actuale a dezvoltării 
societății românești". Pentru a acorda 
un ajutor efectiv la ridicarea nive
lului studiului ideologic, lectorii co
mitetului județean de partid au fost 
repartizați pe 
cursuri

I
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0 ELECTROPOMPĂ 
NĂSCUTĂ APROA
PE MOARTĂ Șl ÎM
PĂRATUL ELECTRO* 

POMPELOR
Tovarășul Florea 1. Poș

tă din satul Greci, jude
țul Olt, a băgat mina la 
chimir, a scos 1 754 lei și 
a cumpărat de la coopera
tiva din Osica de Sus o 
electropompă de uz cas
nic. Electropompa asta a 
mers fără reparații capi
tale 18 ore și 16 minute- 
fix.

— Pe urmă ?
— Am luat-o în brațe 

și m-am dus cu ea înapoi 
la magazinul de unde 
o cumpărasem. Am 
pe tejghea și i-am 
omului care mi-o
duse să-mi dea banii îna
poi ori altă electropompă. 
Vinzătorul mi-a pus-o 
din nou în brațe și m-a 
povățuit s-o trimit la 
mama el...

— Electropompele 
mamifere ? N-am 
Care mama ei ?

— Adică la 
care a 
moartă — I.I.S. 
motor Timișoara, 
trimis-o deci în 7

— Anul curent ?
— A.c. și în 23

pus-o 
spus 
vin-

sint 
știut.

unitatea
,născut-ou aproape 

Electro- 
Am 

iunie.

t-au construit zeci de 
blocuri cu mii de aparta
mente. Majoritatea lor, a 
blocurilor, au fost însă 
construite cu 5—6 etaje și 
asta e o mare pacoste 
pentru poștași. Fac zilnic 
kilometri pe orizontală, 
iar de la construirea 
blocurilor încoace tre
buie să facă kilometri și 
pe verticală. Dacă ați ști 
ce obosiți sint poștașii din 
Birlad de la construirea 
acestor blocuri! Urcă la 
3 cu o scrisoare, zboară 
la 5 cu un ziar, coboară la 
2 cu...“

— Stimați tovarăși care 
ne-ați trimis această scri
soare și în care-mi ce- 

viu în ajutorul 
• din Birlad. Am 

această pro- 
nivel mai înalt 
decit mine și 
la concluzia că 

........"' i for
țăm pe constructorii din 
Birlad să facă blocuri 
fără etaje, pentru a-i 
scuti pe poștași de dru
muri pe verticală. Și ca să 
nu

reți să 
poștașilor 
discutat 
blemă la 
cu 16 cm 
am ajuns 
ar fi imposibil să-i

credeți că refuz să vă

pînă acum vreo 6 luni un 
magazin universal.

— Șl de-acum
luni încoace 7

— Ai nevoie de un ki
logram de cuie sau

șase
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dat un telefon de la ho
telul din Năsăud unde 
erau cazați artiștii și...

— $i ce v-au „cîntat" 
la telefon 7

— Că să nu mai con
tăm pe ei. Că s-au răz- 
gindit din punct de ve
dere al venitului. Nu mai 
vin în Măgura llvei, că e 
drumul prost.

— Dar organizatorul cu 
biletele cum a ajuns 2 Nu 
pe același drum 7

— Ba da, dar el e or
ganizator. Lui nu-i pasă, 
nu pățește nimic dacă i 
se zdruncină vocea. E or
ganizator !

Singurul lucru neclar 
este : ce organizează 7gaz, ori de un metru 

pinză, ori mai știu eu 
trebuie să bați 5—6 kilo
metri pînă în satul vecin.

— Ce sărbătoare a fost 
acum 6 luni de s-a. închis 
magazinul 7

— Nici o sărbătoare. A 
demisionat gestionarul și 
de atunci, de acum 6 luni, 
marfa e grămadă în mij
locul magazinului. Joacă 
biza șoarecii și șobolanii 
printre ele, printre măr
furile astea care costă 
bani, nu glumă.

Apropo de bîză. 
Intră în „bîză" și cineva 
de la cooperație 7

TRAFORAJUL PRO- 
PRIU-ZIS Șl STAȚIA 

DE BETOANE
Nicolae Chivu, din Braz

da lui Novac, ne infor
mează că la școlile din 
Craiova s-au înființat și 
cercuri de pionieri care 
doresc să se „perfec
ționeze" in traforaj. In 
acest scop, zice corespon
dentul, s-au umplut ma
gazinele de specialitate 
cu plăci de tei pentru 
traforaj, cu pinză de tra
foraj, mă rog, cu orice, în 
afară de traforajul pro- 
priu-zis.

Tovarășe Chivu, intere- 
sați-vă, vă rog, dacă 
magazinele „împricinate' 
n-au sosit cumva 
greșeală in loc de 
foraje 
răstraie necesare 
tierilor din Munții Căli- 
manului și invers.

— Cum și invers ?
— Ahică, pionierilor 

dornici să se perfecționeze 
în traforaj să le fi fost 
trimise ferăstraie, iar fo
restierilor traforaje.

De ce dați din cap 7 Ce 
nu se poate întimpla pe 
lumea asta 7 Cineva 
povestit o anecdotă 
pre un tinăr cu

Nu

ORGANIZATORUL 
Șl VOCEA ZDRUN 

CINATĂ
— A.c. și în 23 iunie 

tot a.c. am primit confir
marea de primire a elec- 
tropompei născută aproa
pe moartă. Din 23 pînă a- 
cum n-am mai primit nici 
o veste de la I.I.S. Elec
tromotor Timișoara.

Tovarășe Florea, dacă 
ai la mină confirmarea 
de primire, ce-ți mai tre
buie electropompă? Cu ac
tul ăsta ești călare pe si
tuație. Ești împărat. îm
păratul electropompelor. 
Cu un avocat bun oricînd 
poți eîștiga un eventual 
proces cu I.I.S. Electromo
tor. Dar dacă îți trimite 
electropompa reparată nu 
wiai ești nici 
nici călare ne situație. 
Așa-i omul, se 
se dezumflă, după cum îl 
pompezi, cu sau fără elec- 
tropompe...

la
din 
tra- 
fe- 

fores-

Organizatorul de spec
tacole al orchestrei popu
lare „Cernegura" din Pia
tra Neamț a poposit și 
pe la Bistrița-Năsăud. El 
a ajuns chiar in comuna 
Măgura llvei, după cum 
ne informează mai multe 
scrisori foarte mintoase 
sosite la redacție.

— De ce sint mintoase 
scrisorile 7

— Pentru că după 
au f

propriu-zișe
diferite cercuri și 
învățămîntului de 

partid din între
prinderi și de la 
sate, unde vor 
prezenta lunar 
expuneri, vor da 
consultații, vor 
răspunde la în
trebările cursanți- 
lor.

Acordăm o deo
sebită atenție îm
bunătățirii propa
gandei ateist-ști- 
ințifice. In a- 
cest scop, am 
extins numărul 

brigăzilor științifice de la 
26 ; de asemenea, se va da 
mare atenție acestei probleme 
drul universităților populare, 
ror număr a crescut de la 7 ... ,
vor fi organizate săptămînal întîlniri 
de întrebări și răspunsuri pe pro
bleme științifice de actualitate, sim
pozioane, expoziții etc.

Avînd în vedere ritmul 
dezvoltare __ _____
schimbările ce au loc în _______
sa socială, un loc important în ca
drul preocupărilor noastre are mun
ca politico-educativă pentru dezvol
tarea conștiinței revoluționare ă ti- 

.. nerelor colective de muncă din în
treprinderile recent intrate în func
țiune. In acest scop, vom iniția ac
țiuni de popularizare a politicii par
tidului de industrializare socialistă a 
țării, vom organiza vizite la între
prinderile mai vechi cu profil similar 
din alte județe, întîlniri cu activiști 
de partid, cu .specialiști, muncitori 
cu experiență etc. Pentru susținerea 
măsurilor stabilite vom edita broșuri, 
afișe, pliante, grafice comparative, 
menite să ilustreze convingător ma
rile transformări înnoitoare realizate 
în anii socialismului ca urmare a în
făptuirii politicii partidului, însufie- 
țitoarele perspective . ale noului cin
cinal.

Evident, neajunsurile din activita
tea politico-educativă nu au fost încă 
lichidate. Dacă în organizațiile de 
partid de la Uzina de aluminiu, Uzi
na de prelucrare a aluminiului din 
Slatina, Tăbăcăria minerală Corabia 
sau cele din comunele Scornicești, 
Bucinișu, Vitomirești și altele, agi
tația vizuală și celelalte forme ale 
muncii politico-educative acționează 
eficient in direcția dezvoltării con
științei socialiste a oamenilor muncii, 
in alte organizații de partid — de la 
fabricile de produse cărbunoase din 
Slatina, de osii și boghiuri din Balș, 
de conserve din Caracal — diferite 
manifestări de formalism și rutină 
știrbesc forța de înrîurire a muncii 
politico-educative. Tocmai de aceea 
punem pe primul plan al preocupă
rilor generalizarea experienței bune 
dobîndite de multe organizații de 

. partid, ca o condiție esențială a ridi
cării Ia un nivel mai înalt a muncii 
politico-ideologice și cultural-educa
tive în toate unitățile județului.

experiența

socialistă a maselor

combative împotriva ori- 
încălcări ale disciplinei 

ale legalității, ca și

(Urmare din pag. I)

Și totuși, automedicația 
se extinde din ce în ce mai 
mult, devenind o adevărată 
„boală a timpurilor moder
ne", iar pentru unele per
soane chiar o manie, com
parabilă cu toxicomania. 
Abuzul este mare, mai ales 
în categoria medicamente
lor destinate combaterii u- 
nor tulburări subiective, a- 
vind rol de liniștitoare — 
tranchilizante, sedative, cal
mante, somnifere. stimu
lente...

Una din consecințele cele 
mai neplăcute și mai gra
ve ale automedicației con
stă în sensibilizarea la me
dicamentele luate prea des. 
Se dezvoltă treptat, în or
ganism, o stare de intole
ranță, de alergie, la medi
camentul luat în mod repe
tat, stare care se mani
festă, la un moment dat, 
prin reacții patologice dra
matice : erupții, icter, in
toleranță' gastrică și chiar 
șoc mortal ! Astfel de si
tuații grave apar frecvent 
după abuzul de antibiotice. 
Consecințele sînt și' 
serioase 
persoană 
moment 
mentul 
tratarea ----  ----
Citez cazul unei bolnave, 
care suferă de o endocardi- 
tă bacteriană (infecție mi- 
crobiană a orificiilor ini
mii) și care nu suporiă 
nici penicilină și nici alte 
antibiotice înrudite — oxa- 
cilină, meticilină — cu 
care, de altfel, am putea 
suprima microbul respec
tiv. Din cauză că a folosit 
mai demult penicilină pen
tru afecțiuni minore, bol
nava noastră nu mai poate

mai 
cînd o astfel de 

are nevoie, la un 
dat, de 
respectiv 
unei boli

medica- 
pentru 
grave.

împărat,
umflă și

dau o mină de ajutor 
m-am sfătuit și cu un în
țelept din Buhuși, care 
la un moment dat m-a 
întrebat:

— Blocurile au parter ? 
Dacă au și partere, atunci 
nu este o problemă ne
rezolvabilă, 
lese niște 
eu numele 
parter...

Și eu sînt de aceeași 
părere.

Să se insta- 
cutii poștale 
locatarilor la

_ . I ce
fost vindute toate bi-

în cauză, ci și la prevenirea altor 
manifestări de asemenea natură. Am 
rămas totodată plăcut surprins eind, 
vizitînd o școală generală, l-am găsit 
pe dirigintele unei clase citind ele
vilor scrisoarea de mulțumire adre
sată părintelui unuia dintre ei de co
mitetul de partid și comitetul oame
nilor muncii de ia Uzina de alumi
niu. în scrisoare se vorbea despre 
aportul deosebit al acestuia la îmbu
nătățirea calității aluminiului, despre 
munca sa de inovator și, mai ales, 
despre spiritul de răspundere cu care 
se îngrijește de educarea și pregăti
rea-profesională a tinerilor din jurul 
său. Iată o modalitate interesantă de 
a-i educa pe elevi în spiritul res
pectului față de eforturile pline de 
dăruire și înalta conștiință socialistă 
a clasei muncitoare.

De altfel, recentele consfătuiri or
ganizate la nivelul județului cu di
rectorii și secretarii organizațiilor de 
partid din școli au contribuit la o mai 
bună orientare a acestora în întocmi
rea programelor comune de educare 
marxist-leninistă a elevilor. Cu viu 
interes au fost urmărite discuțiile 
prilejuite de întîlnirile unor membri 
ai biroului județean de partid cu 
elevii, ca și acțiunea întreprinsă pen
tru a se citi și explica elevilor, în 
orele de dirigenție, cele 25 de între
bări și răspunsuri despre cincinal, pu
blicate în „Scînteia".

îmbogățind planurile de măsuri ale 
comitetelor de partid orășenești, din 
întreprinderi, instituții și comune, în 
lumina documentelor plenarei C. C. 
al P.C.R. din 3—5 noiembrie, punem 
accentul pe generalizarea experienței 
pozitive în munca politico-educativă. 
Vom organiza in acest scop mai mul
te schimburi de experiență, iar tri
mestrial — consfătuiri, simpozioane, 
dezbateri, mese rotunde etc. Zilele a- 
cestea, la Uzura de prelucrare a alu
miniului are loc un asemenea schimb 
de experiență pe tema : „Stilul și 
metodele, de muncă folosite în pre
gătirea politico-ideologică și profe
sională a salariaților", iar la C.A.P. 
din Bucinișu urmează să se ia in 
discuție mijloacele folosite de orga
nizațiile de partid pentru educarea 
membrilor cooperatori, a mecaniza
torilor în spiritul atitudinii noi față 
de muncă și avutul obștesc.

Pornind de la indicațiile cuprinse

fi tratată cu aceste antibi
otice, astfel incit trebuie să 
recurgem la antibiotice de 
uz rar și — din păcate — 
mai toxice.

Sulfamidele sînt, de a- 
semenea, frecvent sensibi- 
lizante ; dar cu cită ușurință 
se grăbesc unii să le ia, 
din proprie inițiativă, pen
tru o banală diaree, care 
se vindecă — de altfel, 
mult mai bine și mai ușor 
(fără grețurile date de sul- 
famide) — cu o dietă a-

na

asuprairitant 
provocînd 

gastrice

sto— 
micî 
care,

efect 
macului, 
hemoragii 
prin abuz, se pot accentua. 
Aspirina — fiind un medi
cament care se eliberează 
fără prescripție — se con
sumă zilnic, de milioane de 
oameni, în cantități consi
derabile : 20—30 tone pe zi 
în S.U.A. și peste 3 tone 
pe zi în Franța. Ce s-ar 
întîmpla oare, dacă și alte 
medicamente, mai nocive 
s-ar elibera fără rețetă ?

economică a

9 la 
o mai 
în ca
ul ca
la 21 ;

intens de 
județului, 
structura

SE POT CONSTRUI 
BLOCURI FĂRĂ 

PARTERE ?
Scrisoarea începe fru

mos : „...Și în orașul nos
tru, Birlad, in ultimii ani

(Urmare din pag. I)

NIȘTE ȘOARECI 
JOACĂ

TRE
BÎZA PRIN 
MĂRFURI

Hătcărău-Pra-
după

In satul 
hova a funcționat, 
cum ne informează pen
sionarul Mihai Răican,

cipal calificarea din timp a munci
torilor necesari pentru anul viitor și 
întregul cincinal.

Dacă în privința recrutării și pre
gătirii forței de muncă am obținut 
rezultate bune, nu același lucru îl 
putem spune și despre stabilitatea 
salariaților. Nu vreau să insist prea 
mult asupra acestei probleme, însă 
consider absolut necesar să subliniez 
că ministerele — și mă gîndesc, în 
primul rînd, la Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini — ar trebui 
să privească mai realist problemele 
legate de asigurarea condițiilor de 
viață ale noilor angajați. Din studiile 
noastre reiese că, numai pentru pro
ducția anului viitor, vor trebui re
crutați și calificați, în uzinele con
structoare de mașini din Capitală, 
circa 6 800 de salariați, în timp ce se 
asigură condiții de cazare numai pen
tru 1 800 și de masă pentru 2 500 de 
salariați. Sonda jele, făcute de noi au 
relevat faptul că la baza fluctuației 
ridicate stă tocmai această ignorare 
a unor necesități reale, obiective ale 
noilor angajați. După părerea noas
tră, stă în putința Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini să 
găsească resurse materiale pentru ti
nerii salariați, pentru construirea 
prin forțe proprii a unor cămine ne
cesare acestora. După cum se vede, 
nu trebuie scăpat din vedere nici un 
moment că progresele în îmbunătă
țirea coeficientului de schimburi sînt

tetele, după ce peste 
de cetățeni îmbrăcați 
straie de sărbătoare 
fost puși pe drumuri.

500 
in 
au 

s-a

mi-a 
des
man 

perspective, care a fost 
trimis să se perfecționeze 
în creșterea și exploata
rea nucilor intr-o țară în 
care cresc numai măslini. 
Intorcindu-se de acolo 
cu calificativul excepțio
nal, tinărul a fost repar
tizat și numit, fără vreun 
alt examen, șef la o sta
ție de betoane.

Ce mai vreți ?

Nicută TANASE

astăzi — cît timp nu cu
noaște multiplele lor efecte 
toxice ? Pentru medic chiar, 
prescrierea unui medica
ment pune probleme seri
oase și implică luarea unor 
măsuri speciale de precau
ție. Astfel, prescrierea u~ 
nui produs cortisonic (pred- 
nison etc.) — de care se 
leagă zeci de efecte secun
dare — se face numai după 
o matură și îndelungată 
chibzuință.

„Autoservirea" cu medicamente
decvată și, eventual, cu cî
teva tablete de Mexaform. 
Aplicările locale, repetate, 
cu unguente de antibiotice 
pot, de asemenea, cauza e- 
rupții locale, tenace, 
natură alergică.

Cu cit vom veni în 
tact mai des — și cu mai 
multe medicamente — cu 
atît crește riscul de sensi
bilizare și frecvența reac
țiilor medicamentoase. S-ar 
putea întîmpla ca, treptat, 
datorită extinderii practicii 
automedicației, o anumită 
parte a populației să aj-ungă 
în această 
ție, ceea 
consecințe 
mejdioase 
tea publică.

Aminteam 
. sibilizant 
lor ; dar 
ele se 
secundar, 
banala aspirină produce un

de
con-

neplăcută situa- 
ce ar prezenta 
de nedorit, prP 
pentru sănăta-

de efectul șen- 
medicamehte- 
fiecare dintre

al
de
leagă și un efect 
toxic. Chiar și

Desigur, dacă și medica
mentele vechi (aspirina este 
intrată in uz din 1889), ve
rificate, provoacă aseme
nea . tulburări, perspectiva 
devine cu atit mai neliniș
titoare in cazul medica
mentelor moderne, mult 
mai eficace, dar, frecvent, 
și cu mai multe potențe 
toxice. Unele antibiotice de 
mare eficiență pot ataca 
auzul și provoca hipoacu
zie, altele afectează rini
chii. Se cunosc peste 200 
de medicamente care pot 
provoca, la unele persoane 
mai sensibile, efecte to
xice. asupra ficatului, ma
nifestate prin icter și alte 
tulburări, asupra sistemu
lui nervos, asupra sîngelui, 
asupra tubului digestiv

Cine ar putea, deci, 
deplină siguranță, să se 
decidă singur pentru 
medicament — din 
de medicamente

etc. 
în 

mai 
un 

miile 
existente

O deosebită precauție 
trebuie să aibă gravida, dat 
fiind că o serie de medi
camente afectează embrio
nul sau fătul, producînd a- 
nomalii congenitale, ' defi
nitive, ale nou-născutului. ■ 
Este o axiomă, astăzi, ca 
femeia gravidă să nu re
curgă niciodată la autome- 
dicație. Ea trebuie să con
sulte medicul pentru orice 
medicament pe care ar dori 
să-i ia, iar in primele 3 
luni de sarcină este bine să 
evite medicamentele, luîn- 
du-le numai în .caz de mare 
necesitate, la prescripția 
medicului.

Nu am enumerat 
parțial consecințele 
medicației.

înșiruind aceste 
cințe, nimeni nu ar 
nega insă marile

decit 
auto-

conse- 
putea 

beneficii 
aduse omenirii de medica
mente : eliberarea oameni
lor de multe suferințe și de

o serie de grave boli, altă
dată ucigătoare. Medica
mentele au îmbogățit enorm 
posibilitățile terapeutice ale 
medicinei moderne, au con
tribuit la prelungirea vieții 
și la restaurarea sănătății 
în multe situații morbide ; 
este o misiune umană și 
socială pe care nu o con
testă nimeni.

Dar medicamentul trebuie 
să-și păstreze locul cuvenit 
în terapeutică ; el nu tre
buie nici supraevaluat, nici 
idolatrizat de necunoscă
tori. Trebuie evitate atît 
„farmacofilia" abuzivă, cît 
și „farmacofobia". care 
poate crea prejudicii. Me
dicamentele trebuie pre
scrise numai de medic, cu 
toată chibzuință, acolo unde 
este cazul, și manipulate cu 
toată prudența, sub obser
vație medicală. Misiunea de 
a stăpîni și dirija puterea 
lor revine medicului, în 
mîinile căruia — așa cum 
spunea scriitorul Andrâ 
Maurois, la un congres de 
etică medicală — „s-au 
strîns astăzi tot mai multe 
și înfricoșătoare responsa
bilități".

De aceea, 
trebuie, cît 
strînsă ; de 
mentele se 
toate țările, 
pe bază 
ceea, pe 
bui să 
profund, 
curge la 
încă un sfat : să preferăm, 
ori de cîte ori este posibil, 
o măsură terapeutică na
turală. căci, deseori, o 
plimbare recreativă, în aer 
curat, înlocuiește — chiar 
mai eficace — un antine
vralgic. un seda tiv ori un 
somnifer.»

strins legate de soluționarea unor 
probleme de ordin social.

★
Este ora 22 și ne aflăm la secția 

mecanică I a uzinei „1 Mai" din Plo
iești. Maistrul principal, Gheorghe ■ ■' 
Blidaru, punîndu-ne la curent cu si
tuația din schimbul său, ne relatează: 
„După cum vedeți, 4 carusele nu lu
crează, n-avem oameni pentru ele. 
Situația este mai precară în schim
bul III. Nu lucrează decit jumătate 
din efectivul pe care-1 am eu acum".

— De ce nu se completează toate 
schimburile ? In 
există, după cite 
de măsuri.

Interlocutorul dă 
să se înțeleagă că 
treaba lui, ci a conducerii ___
Nici maistrul, nici cei doi maiștri de 
schimb, Vasile Alexandru și Constan
tin Anghel, n-au putut spune chiar 
cu aproximație care sînt indicii de 
u tilizare a mașinilor din atelierele pe 
care le conduc.

Iată-ne și în secția vecină, meca
nică II. Aici, o situație și mai defi
citară. Multe strunguri universale nu 
lucrează ; la unele nu veniseră oa
menii la lucru, la altele erau, dar 
dispăruseră, nimeni nu știe pe unde, 
în atelierele 2 și 3 lipseau chiar și 
(maiștrii de schimb.

— De ce o atare situație ? între
băm pe maistrul principal Dumitru 
Călin.

— Cum să vă spun eu, încearcă el 
o scuză, unul a fost învoit de șeful 
secției, altul nu-I avem deloc. Mă 
zbat singur și uitați cîte necazuri 
am. Vedeți dumneavoastră, arborii 
mari cotiți de colo 1 (ne ațată niște 
piese colos). Am prelucrat 3 din ei 
și unul este rebut. După zeci și zeci 
de ore de prelucrare, am văzut că 
are porozități. Acum nu știm ce să 
facem...

— Consultați-vă cu un inginer. Știu 
că uzina are circa 50 care lucrează 
în secțiile prelucrătoare.

— Acum nu e nici un inginer. Ei, 
dacă era în schimbul I, alta era si
tuația. Cam pe toți îi poți găsi în , 
Secție atunci.

Ne oprim aici cu exemplificările. 
Cert este că. în această uzină, 
schimburilor doi și trei nu li s-a 
acordat atenția cuvenită nici în ceea 
ce privește organizarea lor, nici 
pentru asigurarea unei asistențe teh
nice necesare. Așa se explică de ce, 
într-un studiu al centralei industria
le de resort, se apreciază : „Coefi
cientul de schimb la uzina „1 Mai" 
este de numai 1,97, nerealizindu-se, 
așa după cum s-a stabilit, ridicarea 
lui la 2,3—2,4. Dacă s-ar folosi mai 
rațional mașinile și utilajele, s-ar 
putea obține anual o producție

această direcție 
știm, și un plan
din umeri, lăsînd 
asta nu mai este 

uzinei.

de 
cît

automedicația 
mai mult, re- 
aceea, medica- 
eiiberează, în 
tot mai mult, 
rețetă ; de a- 

posibil, va tre- 
medităm mai

înainte de a re- 
un medicament. Și

suplimentarâ de 
lei“. Si aceasta

m!-
este

marfă 
lioane 
minimă.

S-au făcut studii ș!
mult, a ; ‘ r_____ _
16 septembrie a.c.) a comitetului de 
partfd-din centrala industrială, cu se
diul în incinta uzinei. Problemele au 
fost dezbătute pe larg, ore și ore în 
șir. Totul s-a terminat, bineînțeles, 
cu un plan concret de măsuri. Dar 
constatările noastre, foarte proaspete, 
dovedesc că de la vorbe la fapte nu 
s-a trecut prea repede și prea serios. 
Am discutat cu secretarul comitetu
lui uzinal de partid, tovarășul Toma 
Oprea, care, de la bun început, nu * 
negat situația de fapt. Nici nu pu
tea, de altfel. „Ceva s-a făcut — ne-a 
spus dînsul — dar situația nu ne mul
țumește deloc. Sintem obligați, aș 
spune și prin forța împrejurărilor — 
avem restanțe de recuperat — să ac
ționăm foarte serios și cu mare ope
rativitate pentru completarea schim
burilor de noapte, folosirea Ia ma
ximum a timpului de lucru". Cînd și 
cum se va acționa ? — întrebăm noi. 
Doar pînă la sfirșitul anului mai sînt 
26 de zile !

circa 62 
creștere
analize. Mai 

avut loc și o plenară (la

★
Ne-am oprit numaî asupra rftorva 

probleme mai importante legate de 
generalizarea schimbului II și extin
derea schimbului III în unele între
prinderi. Un lucru s-a desprins cu 
claritate din investigațiile făcute : 
în vederea îmbunătățirii coeficientu
lui de schimburi — imperativ eco
nomic de mare actualitate — trebuie 
să se acționeze cu mai multă hotă- 
rire în întreprinderi, pentru a se ob
ține pe această cale un spor substan
țial de producție cu capacitățile exis
tente Esențial este ca organizațiile 
de partid, comitetele și consiliile 
oamenilor muncii din întreprinderi 
și centrale industriale să ințeleagă 
clar că este vorba de o acțiune in 
care sintem cu toții interesați, de 
reușita ei depinzînd, în mare măsură, 
realizarea în bune condiții a sarci
nilor ce revin industriei în actualul 
cincinal. Problemele care se ridică în 
acțiunea de generalizare a schimbu
lui II și de extindere a schimbului 
III, fie că sînt de natură tehnico- 
organizatorică sau socială, trebuie 
analizate cu maximă operativitate și 
soluționate atît de către conducerile 
de întreprinderi și centrale, cit. și de 
ministere. Organizațiile de partid 
trebuie să intervină energic și să mo
bilizeze conducerile tehnico-adminis- 
trative, cadrele de specialiști din în
treprinderi pentru ca această sarcină 
de mare răspundere trasată de con
ducerea partidului să fie înfăptuită 
întocmai, așa cum cer interesele eco
nomiei naționale.
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Una din practicile de ve
che tradiție în agricultura 
țării noastre o reprezintă 
culturile intercalate, care 
dau putința să se obțină un 
plus de producție de pe 
aceeași suprafață de teren, 
în acest mod, unele unități 
obțin atît recolte mari la 
porumb, cît și la alte cul
turi . intercalate. Totuși în 
numeroase cooperative a- 
gricole se neglijează cultu
rile intercalate și se solicită 
suprafețe suplimentare de 
teren arabil pentru culturi 
în ogor propriu. Unii moti
vează că, în condițiile me
canizării lucrărilor de între
ținere a porumbului, n-ar 
mai fi posibil să se obțină 
și alte produse. Inconsis
tența acestor păreri o de
monstrează, în mod con
vingător, cooperatorii din 
Stoicănești, județul Olt, cu- 
noscuți de multă vreme ca 
buni gospodari.

taru. în urma măsurilor 
stabilite în cadrul consiliu
lui de conducere al coope
rativei agricole, el s-a ocu
pat cu răbdare și perseve
rență de culturile interca
late. A studiat timp de mai 
mulți ani dezvoltarea cultu
rilor intercalate de porumb 
și fasole, a atras în această

la distanțe mai mici între 
rînduri. Densitatea este du
blă în comparație cu a po
rumbului. în acest scop 
secțiunile extreme ale se
mănătorii S.P.CT-6 au fost 
adaptate pentru fasole. La 
prima vedere ar părea că se 
diminuează suprafața de 
porumb și deci producția a-

din plin. Sînt iși alte avan
taje ale metodei amintite ; 
se elimină munca manuală 
de semănat, plantele de fa
sole nu mai sînt tăiate în 
timpul lucrărilor de între
ținere. Recoltatul se face cu 
mai multă ușurință, fără 
pierderi și deci se asigură

Este rentabilă cultura fasolei 
intercalată prin porumb?

Cooperatorii și specialiș
tii de aici cultivă de mai 
mulți ani fasole intercalată 
prin porumb, îndeletnicire 
care necesită o muncă mai 
atentă, mai migăloasă, un 
efort in plus, răsplătit din 
plin prin producția de fa
sole care se obține de pe 
aceeași suprafață de teren. 
La Stoicănești se realizează 
anual cîte 20—30 vagoane 
de fasole în cultură inter
calată prin porumb. In fie
care an. specialiștii, cît și 
cooperatorii au studiat cu 
atenție dezvoltarea plante
lor în cultură intercalată și 
au făcut diferite încercări 
pentru a determina densita
tea optimă, adîricimea de 
semănat și mai ales metoda 
de însămînțare cea mai a- 
vantajoasă. Despre metode
le aplicate și avantajele ob
ținute ne-a vorbit convin
gător, cu multă pasiune, in
ginerul șef. ’.'Dumitru Mili-

LA ACEASTA ÎNTREBARE, COOPERATORII DIN STOICĂNEȘTI DAU 
UN RĂSPUNS ÎN VALOARE DE DOUĂ MILIOANE LEI

acțiune și pe ceilalți spe
cialiști din imitate — șefi 
de fermă, brigadieri și, îm
preună, au demonstrat prac
tic membrilor cooperatori 
avantajele acestei impor
tante acțiuni.

Rezultatele din acest an 
demonstrează că, dintre va
riantele posibile, ei au apli
cat soluția cea mai eficien
tă. „în mod practic — a 
precizat ing. Dumitru Mi- 
litaru — am cultivat cîte 
două rînduri de faso
le la fiecare patru rîn
duri de porumb. Semănatul 
fasolei se face mecanic, 
concomitent cu porumbul,

cestei culturi. Dar dintr-o 
analiză temeinică rezultă că 
lucrurile nu stau deloc așa. 
Cele două rinduri de fasole 
creează un culoar de aeri
sire a porumbului, ceea ce a 
permis mărirea densității 
plantelor de porumb pe 
rînd. în același timp, 
porumbul are și un anume 
rol protector. Chiar în a- 
cest an specialiștii din par
tea locului au constatat că 
o parte din fasolea culti
vată în ogor propriu a fost 
mânată, în timp ce cultura 
intercalată în rînduri prin
tre porumb s-a dezvoltat în 
condiții normale și a rodit

o producție mai mare Ia 
hectar".

Anul acesta, cooperatorii 
au cultivat peste 1 000 hec
tare cu fasole intercalată 
prin porumb. Eficiența a- 
cestei metode o demon
strează cel mai bine rezul
tatele obținute. în medie, pe 
fiecare hectar s-au recoltat 
cîte 440—500 kg de fasole și 
peste 3 000 kg porumb. Nu
mai din vînzarea fasolei s-a 
realizat un venit de peste 2 
milioane de lei, ceea ce a 
adus o contribuție însem
nată la sporirea veniturilor 
bănești ale membrilor coo
peratori.

Rezultatele se datoresc și 
cointeresării materiale di
recte a cooperatorilor în 
cultivarea fasolei în rinduri 
intercalate. Pînă în acest 
an, ca formă de retribuție, 
s-a dat cooperatorilor 50 la 
sută din producția realizată, 
în acest an, întrucît pe baza 
aplicării acordului global in 
cadrul cooperativei retribu
ția se face numai în bani, 
s-au dat cooperatorilor cîte 
doi lei pentru fiecare kilo
gram de fasole obținut, ceea 
ce reprezintă de fapt tot 50 
la sulă din valoarea pro
ducției.

Fiecare cooperator este 
deci interesat să obțină cît 
mai multă fasole. Desigur 
în alte cooperative agricole 
unde retribuția cooperato
rilor se face în bani și na
tură se pot aplica alte for
me de cointeresare.

Popularizarea experienței 
amintite poate fi de folos 
cooperativelor pentru a or
ganiza munca și retribuirea 
cooperatorilor potrivit con
dițiilor .și posibilităților Id
eale, astfel îneît de pe fie
care hectar cultivat cu po
rumb să se realizeze o pro
ducție cît mai mare atît la 
știuleți, cît și la fasole în 
cultură intercalată. Pentru 
cei care mai manifestă 
scepticism în legătură cu 
posibilitatea obținerii de re
zultate economice bune, 
cooperatorii din Stoicănești 
oferă un argument în va
loare de două milioane 
lei, fără a se considera că 
aceste rezultate ar repre
zenta o limită a posibilită
ților.

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul ,;Scînteiiî

Stimate cititor...
Dialogul nostru de azi are ca temă 

PROMPTITUDINEA ȘI CALITATEA MASU
RILOR LUATE DE FORURILE IN DREPT, 
LA SESIZĂRILE DV. TRIMISE REDACȚIEI. 
Așadar, să pornim de la o scrisoare.

Prin aplicarea unei agro
tehnici corespunzătoare, po
mii pot da producții mari și 
constante an de an. în 
sprijinul acestei afirmații

aduc propria noastră expe
riență și rezultatele pe care 
le-am obținut în livada în
treprinderii agricole de stat 

' Focșani, așa cum rezultă și 
din tabelul alăturat.

Anul Prod. Kg/ha Preț cost lei/t Beneficii 
mii lei

Plan Realizat Plan Ilealizat; Plan Realizat

1961—1963 3 000 3 600 1 400 1 250 52 425
1964—1966 5 200 9 000 1 785 1 217 480 1621
1968 7 750 10 527 1 200 1 020 1 004 1 543
1969 10 093 19 291 1 223 901 1 423 1 677
1970 14 221 17 860 973 832 1 692 1 758
1971 15 200 18160 930 800 1 750 1 950

în 1959, cînd am terminat 
facultatea de horticultură și 
am fost repartizat la I.A.S. 
Focșani, livada acestei uni
tăți avea cîteva sute de 
pomi neîngrijiți, care dă
deau o cantitate mică de 
fructe. Tocmai acesta a și 
fost motivul pentru care s-a 
hotărit defrișarea livezii. 
S-a încercat să se argumen
teze că aci condițiile pedo
climatice nu sînt bune pen
tru cultura pomilor. Reali
tatea este că nu se lucra 
corect.

pomicole care condiționează 
obținerea unor recolte mari 
de fructe o constituie tăieri
le. în această privință aș 
avea multe de spus. In pri
mul rînd vreau să combat

mai unde livezile sînt iri
gate, unde apa asigură echi
librul optim între creștere 
și rodire. Or, la noi în țară, 
unde majoritatea livezilor 
sînt neirigate, renunțarea la 
această lucrare constituie o 
greșeală, înăbușirea crește
rii vegetative fiind dusă sub 
limita admisă. Recomanda
rea privind reducerea tăie
rilor la meri s-a făcut ia 
consfătuirile în problema 
pomiculturii care au avut 
loc în ultimul timp la sta
țiunile experimentale Voi- 
nești, Bistrița și Iași. în ca
zul soiului Ionathan greșea
la este și mai evidentă, de
oarece am observat de-a 
lungul anilor, că lăstarii a- 
nuali sînt atacați de făinare 
cu atît mai puternic cu cît 
energia de creștere e mai 
mică. In majoritatea livezi
lor din județul Vrancea, pe

este dată ca sarcină de plan 
la altoire de către minister. 
Chiar și ferma noastră, pe 
baza planificării date, tre
buia să planteze în toamna 
acestui an 50 ha de livadă, 
din care soiul Ionathan să 
reprezinte doar 10 la sută 
din numărul total de pomi. 
Cu aceste măsuri nu am fost 
și nu sintem de acord. Știm 
foarte bine că satisfacerea 
cerințelor populației pe 
piața internă și ale benefi
ciarilor externi impune di
versificarea sortimentului, 
îmbunătățirea acestuia prin 
diminuarea acelor soiuri 
care nu mai prezintă inte
res. Soiul Ionathan, da
torită calităților sale (aromă, 
aciditate, culoare) se bucură 
și se va bucura, în conti
nuare, de un deosebit suc
ces atît pe piața internă, cît 
și la export. Eficiența eco-

Am început prin pregăti
rea teoretică și practică a 
oamenilor care să execute 
principalele lucrări : tăie
rile, combaterea bolilor și 
dăunătorilor, fertilizarea. 
Acum avem muncitori care 
lucrează in livadă de peste 
10 ani. Cel puțin 20 de 
muncitori cunosc, ca și 
mine, fiecare pom din liva
dă. Cu un astfel de Colectiv 
a fost relativ ușor să apli
căm în producție cele mai 
noi recomandări ale «științei 
pomicole. An de an calita
tea lucrărilor în livadă a 
fost mai bună. Am mărit 
treptat dozele de îngrășă
minte organice și chimice 
astfel că, de cîțiva ani, prin 
fertilizare, asigurăm un e- 
chilibru perfect între dis
ponibilitățile solului și can
titățile de substanțe nutri
tive. Am îmbunătățit sche
mele de luptă contra boli
lor și dăunătorilor, ajun- 
gînd în unii ani să execu
tăm 14—16 stropiri.

Una din măsurile agro-

sâ renunțăm la mărul Ionathan
* , I

anumite teorii cu privire la 
tăieri pe care Și le-au însu
șit și le propagă unii spe
cialiști. în agricultură în 
general și în pomicultură în 
special dacă nu se ține sea
ma de condițiile specifice 
locale, dacă tehnologiile se 
aplică mecanic, pripit, re
zultatele sînt minime, iar 
în multe cazuri orice efort 
ai face, te alegi cu pagubă. 
Specialiștii noștri care au 
vizitat livezile intensive de 
meri, din alte țări, au ob
servat că în multe locuri s-a 
renunțat la tăierile mode
rate de scurtare a tuturor 
lăstarilor anuali iși au pre
conizat aplicarea acestei 
metode și la noi.- Dar acolo 
s-a procedat ca atare nu-

care le cunosc mai bine, 
soiul Ionathan, cu deose
bire, prezintă fenomenul de 
periodicitate de rodire toc
mai datorită atacului puter
nic de făinare. In 1968 și 
1970, de exemplu, producția 
de mere a fost practic com
promisă. Se vede deci că 
fenomenul este mai general. 
Pornind de la această con
statare fără a analiza însă 
cauzele fenomenului, specia
liștii din sectorul de cerce
tare au recomandat ca în 
plantațiile ce se vor înființa, 
în perioada 1971—1975 și in 
perspectivă, soiul Ionathan 
să ajungă abia la 10—12 la 
sută, în vreme ce Golden 
delicios, de exemplu, să re
prezinte 50 la sută. Aceasta

nomică a acestui soi a 
cu atit mai ridicată cu 
cît se obțin producții mai 
mari. Și aceasta este 
posibil. Experimentînd, am 
constatat că realizarea de 
producții an de an satis
făcătoare, la soiul Ionathan, 
este in funcție de modul de 
prevenire a atacului de făi
nare. Practica noastră și a 
altor pomicultori cu care 
am colaborat dovedește că 
metoda mecanică (de înlă
turare a ramurilor atacate) 
și cea chimică (tratamente 
Ia avertizare) nu sînt sufi
ciente. Există o a treia po
sibilitate. complimentară, 
din păcate ignorată de spe
cialiști, de a stimula creș
terea lăstarilor prin aplica

rea tăjerilor moderate, de 
scurtare a tuturor lăstarilor 
anuali (exceptînd pe cei de 
10—15 cm, care au la vîrf 
muguri de rod). Desigur, 
lucrarea reclamă un plus 
de forță de muncă și fon
duri bănești. De exemplu, 
în acest an aveam planifi
cat să cheltuim pentru tă
ieri 4,10 lei pe pom și am 
realizat, cu bună știință, 
5,70 lei. La fel s-a întîm- 
plat și în ceilalți ani. Dar 
producțiile obținute, calita
tea acestora au recompen
sat din plin eforturile fă
cute. în ultimii 5 ani, pro
ducția medie de mere la 
hectar a fost de peste 
12 000 kg la hectar (soiul 
Ionathan deține 50 la sută 
din numărul total de meri), 
în 1970, cînd în majoritatea 
livezilor producția la Io- 
nathan a fost practic com
promisă, noi am realizat în 
medie peste 17 000 kg de 
mere la hectar. Li acest an 
producția a fost de peste 
18 000 kg la hectar.

Dar esențial e faptul că 
realizînd producții mari la 
un preț de cost de sub 
1 000 lei tona, am obținut 
beneficii însemnate. Efortu
rile noastre au fost finali
zate prin valorificarea pro
ducției în condiții de cali
tate superioară. Cerințele 
celor mai pretențioși bene
ficiari au fost satisfăcute, 
iar noi am obținut prețuri 
avantajoase. Ca urmare, 
ferma noastră a realizat în 
1969’ un beneficiu de 1,6 
milioane lei, anul trecut de 
1,5 milioane Iei, iar în acest 
an credem că vom realiza 
aproape 2 milioane lei. Pe 
baza îmbunătățirii continue 
a tehnologiilor de cultivare 
a pomilor, prin executarea 
la termenele prevăzute a 
tuturor lucrărilor, vom ob
ține rezultate și mai bune 
în creșterea producției de 
fructe, în îmbunătățirea 
continuă a calității aces
tora.

Ing. Cornel PATRAȘ 
șef fermă pomicolă, 
I.A.S. Focșani 
județul Vrancea
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LA PREȚURILE ACUM REDUSE

FIECARE CĂMIN
CU TELEVIZOR!
— Am adus de la 

depozit încă 600 de 
televizoare — ne spu
nea ieri tov. 
tonescu, 
magazinului 
tehnica" de 
Magheru. 
rea crește de la zi la 
zi. Am dori să nu ră- 
mînă nici un cămin 
fără televizor.

La „colțul medita
ției" din magazin e 
aglomerație : un nu
măr important de 
cumpărători urmă
resc, compară, schim
bă păreri despre per- permanență unitățile 
formanțele ' aparate
lor puse în funcțiune. 
Sînt mai bine de o 
duzină de televizoare 
și încă o dată pe atîtea 
radioreceptoare. Ser
viciul de rate și casa 
sînt mult solicitate.

Cererea este mare 
la magazinele univer
sale „București", „Vic
toria", ca și la cele
lalte unități din Ca
pitală atît din centru, 
cît și din cartiere. 
Deși este îndeobște 
cunoscut — arăta tov 
C. Păiș, directorul 
I.C.R.M., întreprinde
rea cu ridicata care 
aprovizionează unită
țile comerciale din 
Capitală — că desfa
cerea crește în „Luna 
cadourilor", organizată 
prin tradiție în preaj
ma sărbătorilor de 
iarnă, de data a- 
ceasta, ca urmare 
a măsurilor luate, 
după reducerea pre
țurilor la televi
zoare și, aparate de

C. An- 
directorul 
„Electro- 
pe Bd. 
Desface-

radio, vinzarea cu
noaște un salt spec
taculos. Astfel, la 1 
decembrie, prima zi 
în care s-au practicat 
prețurile reduse, vo
lumul vînzărilor a 
sporit de peste două 
ori, față de ziua pre
cedentă. Apoi, în zile
le de 2 și 3 decem
brie acest volum era 
de peste trei ori mai 
mare și continuă să 
crească. Am luat mă
suri ca aprovizionarea 
să se desfășoare în 
bune condiții, ca în
să dispună de tot 
sortimentul de tele
vizoare și radiore
ceptoare. Se constată, 
totodată, în acest de
but sub bune auspicii 
al „Lunii cadourilor" 
că au crescut foarte 
mult vînzările la toate 
aparatele electroteh
nice de uz casnic.

Cumpărătorii sînt 
mulțumiți, își mani
festă cu bucurie sa
tisfacția că pot cum
păra acum mult mai 
ieftin aparatele de ra
dio „Traviata" sau 
„Eforie", radiorecep
toarele „Neptun" sau 
„Mamaia", televizoa- 

,Venus", „Mo- 
„Lux" etc.

Un exemplu : nu
mai cu reducerea de 
preț de aproape 1000 
lei la un singur tele
vizor, „Clasic", șe pot 
cumpăra, adăugîndu-se 
doar 5 lei, atît tele
vizorul respectiv, cît 
și un radioreceptor 
„Mamaia".
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Asumîndu-și, cu bună intenție, rolul de pur
tător de cuvînt al tovarășilor săi de muncă, 
Gheorghe Cantemir, de la uzina „1 Mai" din 
Ploiești, ne semnala : „Magazia centrală de modele 

nu-i bine gospodărită. Deși spațioasă, ea a devenit 
cu totul necorespunzătoare, fiind ticsită cu modele, 
inutilizabile, de mult scoase din fabricație. Din 
această cauză, multe modele noi, necesare pro
ducției curente, sînt depozitate în condiții improprii 
— unele ocupînd mari suprafețe productive în 
halele turnătoriilor, altele stînd afară, în ploaie. Nu 
putem tolera, în ruptul capului, degradarea acestor 
modele din lemn, pentru că-i vorba de banii sta
tului" — conchidea semnatarul scrisorii.

Răspunsul uzinei, Ia acest semnal critic, ne-a so
sit mai de mult. Lucrurile se. confirmă. în conse
cință s-a procedat la o reinventariere, cu scopul 
scoaterii din depozit a modelelor care n-au mai 
fost utilizate în ultimii 3—4 ani ; întreprinderile 
beneficiare, care au modele la uzina ploieșteană, au 
fost anunțate să și le ridice. S-au luat și alte mă
suri. Acum, altceva interesează. în răspunsul său, 
uzina precizează : „Aceste măsuri au ca termen 
final 30 noiembrie și apreciem că ele vor conduce 
la descongestionarea magaziei respective". Am 
lăsat să treacă termenul, pentru a întreba azi pe 
semnatarul sesizării și pe tovarășii săi : Cum stau 
lucrurile acum ? Puteți lucra mai bine ? S-au pus 
la „adăpost" banii statului cheltuiți pentru modelele 
de turnare 1 Cîteva rînduri de la dv. vor duce la 
„clasarea dosarului". Sau, dimpotrivă !

Un număr de 14 șoferi, care lucrează pe auto
vehicule de mină la Salina Slănic din județul 
Prahova, sesizîndu-ne că au fost penalizați, 
în august și septembrie, pentru nerealizarea pla

nului de transport, indică drept cauze citeva ano
malii de organizare și condiții de muncă necores
punzătoare. Iată-ne, azi, în posesia răspunsului la 
sesizare. Un răspuns echivoc, în „alb-negru", din 
partea consiliului județean al sindicatelor. Să-l 
analizăm. „S-a procedat greșit la aplicarea penali
zărilor în mod egal la toți șoferii, deoarece reali
zările individuale au fost diferențiate". Prin 
urmare, ei trebuie penalizați, dar diferențiat. Două 
rînduri mai jos, rămii perplex. „în ceea ce privește 
condițiile de muncă necorespunzătoare, reclamate 
de petiționari — se spune în răspuns — acestea, în 
majoritatea lor, sînt juste". Prin urmare, dacă 
întreprinderea este de vină, șoferii n-ar mai trebui 
penalizați. în fine, ca să demonstrăm cît de bine 
gîndite au fost penalizările aplicate inițial și cît 
de „serios" este răspunsul primit, mai Cităm : „Din 
14 șoferi cîți au fost penalizați, la 6 li s-au dat 
banii înapoi, la 4 (deci, zece) li se va scădea pena
lizarea cu suma inițială (?!), iar la unul (deci 11) 
va crește penalizarea". Punct. Restul de trei șoferi 
unde sînt ? Au căzut din plic ?

Legislația. muncii este clară. Da, să pretindem 
fiecăruia să'-șf' realizeze integral sarcina de pro
ducție, dar să nu uităm că, înainte de toate, între
prinderea are obligația de a crea fiecăruia condiții 
corespunzătoare de muncă. Vrea sau nu, conducerea 
Salinei Șlănic trebuie să se supună rigorilor ace
leiași legi, să-și respecte propriile obligații. Deo
camdată, problema rezolvării juste a sesizării tu
turor celor „paisprezece" râmîne deschisă.
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LA FABRICA DE CONFECȚII BOTOȘANI

Succese de
Cu o lună de zile 

mai devreme și cu 10 
zile mai înainte de 
angajamentul asumat, 
muncitorii, inginerii, 
maiștrii și tehnicienii 
fabricii de confecții 
din Botoșani raportea
ză îndeplinirea sarci
nilor de producție pe 
întregul an, al căror 
nivel este cu 13 la 
sută mai mare față de 
realizările consemnate 
in 1970. Pînă la sfîr- 
șitul anului, aici se vor 
realiza 56 000 confec
ții peste plan. Peste 
60 la sută din produc
ția realizată s-a obți
nut pe seama unor

prestigiu
sortimente noi de con
fecții, într-o gamă
variată de modele și
culori apreciate de
cumpărători din țară 
și de peste hotare.
Acum, paralel cu 
eforturile pentru rea
lizarea confecțiilor 
suplimentare pînă la 
sfirșitul anului, colec
tivul fabricii își în
dreaptă atenția tot 
mai mult spre pregă
tirea producției pen
tru 1972.

N. ZAMFIRESCU 
corespondentul 
„Scînteii"

ORȘOVA s Noul șantier naval ol noului oraș Foto : S. Cristian

La un articol publicat în ziarul nostru din 3 
noiembrie — articol ce se referea la 
restanțele în realizarea planului existente 
atunci la combinatele de industrializare a 

lemnului din Caransebeș și Tg. Jiu, ministe
rul de resort ne comunică : „Criticile sînt în
temeiate. S-au luat măsuri". Le comunicăm, la 
rîndu-ne, pe scurt. Pentru combinatul din 
Caransebeș : o mai bună asistență tehnică din 
partea specialiștilor ministerului ; asigurarea fa
bricii P.A.L. cu piese de schimb și cu unele utilaje 
tehnologice, care ar urma să fie executate în alte 
combinate, din sectorul respectiv, sau prin cooperare 
cu întreprinderi aparținînd altor ramuri industriale; 
o mai strînsă colaborare cu institutul de cercetare- 
proiectare de specialitate. Pentru combinatul din 
Tg. Jiu : _ s-au luat măsuri în scopul funcționării 
corespunzătoare a utilajelor, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de aplicare a tehnologiei, pentru orga
nizarea fluxului tehnologic în fiecare sector pro
ductiv și alte măsuri privind stabilitatea muncitorilor.

Dumneavoastră, muncitori, maiștri și ingineri din 
cele două combinate care ați contribuit Ia întoc
mirea articolului respectiv, venind cu observații 
critice, sugestii și propuneri, apreciați că măsurile 
luate vă vor ajuta la recuperarea integrală, pînă la 
sfirșitul anului, a restanțelor de producție ?

Și acum, cîteva răspunsuri mai scurte :

Năstase Brăgasu, din Constanța: La sesiza
rea dv. privind „scăderile" de confort în va
goanele nou construite, direcția generală de 
tracțiune și vagoane din Departamentul căilor 
ferate, sub semnătura „ss indescifrabilă" (dar și ss 
cam iresponsabilă) răspunde: „Pentru defecțiunile ce 
aparțin unității noastre de întreținere, vă comuni
căm că s-au luat măsuri de depistare și remediere". 
Și mai apoi : „Păcat că din lipsă de date suficiente 
nu am putut găsi vagonul în cauză, care v-a pri
cinuit atîtea necazuri". Cu alte cuvinte, tovarăș’e 
Nastase, aveți dreptate, am luat măsuri — dar des
pre ce este vorba? Lăsăm la aprecierea tuturor a- 
cest mod de a trata sesizările oamenilor muncii.

Nicolae Beja, Fabrica de mobilă Vaslui: Ministerul 
Industriei Lemnului vă dă cîștig de cauză dv. și to
varășilor de muncă,anunțîndu-vă: „Pînă la soluțio
narea definitivă a problemei, s-a întocmit o docu
mentație aprobată de minister pentru acordarea 
unor sporuri bănești (suplimentare) celor ce lu
crează în .mediu cu noxe sporite".

Dan Stanomir. șef de echipă la șantierul Șasea 
Montană : Se confirmă bunele dv. intenții cu pri
vire la o mai eficientă gospodărire a șantierului și 
la apărarea avutului obștesc. întreprinderea de 
care aparțineți. — I.P.E.G. „Banatul" din Caran
sebeș — ne informează că cele sesizate sînt reale. 
S-au și luat măsurile corespunzătoare, punîndu-se 
accent pe pregătirea șantierului pentru activitatea 
de iarnă. Așteptăm de la dv. și alte scrisori de 
larg interes, trimise precum spuneți : „Din mij
locul colectivului de muncă din care fac parte".

P.S. Nu demult, ziarul nostru a publicat un ar
ticol intitulat „Ulciorul și apa". Se arătau, intre 
altele, motivele (cam șubrede !) pentru care a fost 
sancționat fostul director al Direcției de‘navigație 
fluvială din Giurgiu. în articol era amintit și nu
mele directojului Direcției personal și învățămînt 
din Ministerul Transporturilor și Telecomunica
țiilor, Ion Lepădat, cosemnatar al sancțiunii.

Ieri am primit răspunsul ministerului. Se neagă 
totul. Și pe ce ton !

Cine semnează răspunsul ? Director I. Lepădat !.

Ștefan ZIDARIȚA
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rul curios să-i deschidă 
placheta de versuri „Ahi-
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A fost și mai este de în- 

tîlnit in mentalitatea li
terară o alergie la ideea 
de critică directoare. Prin 
ea se subînțelege imediat 
o critică sancționantă, res
trictivă, constrîngătoare. 
Explicația constă în fap
tul că o anume manifes
tare critică, strict data- 
bilă, a fost asimilată cu 
ideea de critică directoare. 
Asimilare cu atit mai pu
țin justificată cu cit cri
tica incriminabilă, la care 
se referă toți cei ce refuză 
acțiunea directoare, nu era 
o critică de orientare gene
rală, de direcție, ci una 
normativă. O critică ac- 
ționînd în numele lui „așa 
și nu altfel !“ e o critică ce 
are în vedere reguli fixe, 
tipare rigide — și mult 
mai puțin o direcție. „Cri
tica după rețetar“ nu poate 
fi . confundată cu cea care 
propune o direcție, un. 
drum de urmat în care nu 
acționează regulile con- 
stringătoare, norma, ci 

telurilor supe- 
artei.
românească a 
momente direc-

ori de cite ori se urmărește 
cucerirea unui nou spațiu 
pentru literatură. Intr-unui 
din cele mai interesante 
articole programatice ale 
lui, Lovinescu atrăgea a- 
tenția că „fizionomia so
cietății noastre" (e vorba 
de fizionomia societății de 
Ia începutul secolului al 
XX-lea) era rău servită 
de o unilaterală privire a 
prozatorului român și pro
punea literatului o per
spectivă mai completă, cu 
atit mai mult cu cit, după 
părerea criticului, mijloa
cele romanului obiectiv ar 
fi fost mai bine satisfăcu
te de abordarea unui cîmp

critica în susținerea unei 
literaturi angajate în ex
plorarea acestor medii. 
Răspunsul nu poate fi de
cit pozitiv. înainte de a ne 
preocupa de sincronizarea 
cu literaturile străine, a- 
vem datoria de a ne sin
croniza cu noi înșine. Este 
ceea ce propunea și Maio- 
rescu atunci cînd eviden
ția ca tip de roman reco
mandabil literatului român, 
românul poporan. Din sui
ta de experiențe literare 
occidentale el alegea pe 
acesta ca mai potrivită rea
lităților românești, apli- 
cînd sincronizării un cri
teriu intern. Sincronic rea-

conștiința 
rioare ale

Critica 
avut dese 
toare, născute de idei pro
gramatice : ea a încurajat, 
de pildă, sistematic roma
nul sau poezia, impulsio- 
nînd intr-o direcție fără a 
prevedea limite canonice 
creației. De cite ori a do
rit sincronizarea literaturii 
române cu alte literaturi, 
critica românească a ac
ționat director și progra
matic, întreprinzînd o cam
panie sistematică de încu
rajare a unei specii sau a 
unei modalități literare. 
Atitudinea își are avan
tajele și dezavantajele ei : 
o astfel de susținere pre
supune de la început un 
rabat de calitate. Lovi- 
nescu. în campania de în
curajare a literaturii ce 
se înscria în programul . 
său literar înnoitor, a a- 
cordat credit unor autori 
ce nu mai întrunesc astăzi, 
se știe, sufragiile cititori
lor.

Orice program critic și 
orice încurajare directoare 
presupune un procent con
cesiv ce nu poate fi trecut 
cu vederea. Este poate și 
ceea ce explică, fără a 
justifica suficient, rezis
tența unora la ideea cri
ticii directoare. Aceasta 
din urmă își are rolul

de realități mai puțin măr
ginit.

O problemă similară se 
pune astăzi la analiza cea 
mai sumară a prozei : pe 
harta realităților demne de 
transpunerea artistică sini 
mari pete albe. Viața ma
rilor șantiere, a marilor 
uzine, existența celor an
gajați direct intr-un pro
ces ție amplă edificare in
dustrială este in mod sur
prinzător absentă sau ne
satisfăcător prezentă în 
literatura ultimilor două
zeci de ani. Complexitatea 
problematicii mediului ru
ral, zonă a unor mari mu
tații pe toate planurile, 
este eludată și ea. Sînt a- 
ceste problematici și eroii 
pe care-î presupun ne
demne de o mare litera
tură ? Chestiunea nu e 
nouă și o discuție mai 
veche ne scutește de false 
dileme : polemica dintre 
partizanii literaturii ur
bane și literaturii rurale a 
arătat că nu mediul asi
gură superioritatea litera
turii în cauză și că nu 
este nici un motiv serios 
de a prefera pe una al
teia, de a crea clasamen
te valorice aprioric. Orice 
ins are probleme și soluții, 
totul poate deveni roman 
și prejudecata mediilor de 
inspirație stînjenește evo
luția literaturii.

întrebarea e dacă se 
poate angaja programatic

lităților pe care le dorea 
reflectate atunci în operele 
de ficțiune romanul po
poran, se înțelege, nu mai 
e de mult o soluție adec
vată realităților românești 
de azi.

Necesitățile interne sini 
cele ce dictează în ultimă 
instanță direcțiile literare. 
Iar în orice acțiune progra
matică, pentru a-i asigura 
succesul, se cere respecta
rea unui minim de condiții 
fără de care ea ar naufra
gia : mijlocul nu trebuie 
confundat cu scopul. Lu
crările literare pasagere, 
care susțin în mod efemer 
dar necesar un program 
literar, nu trebuie în nici 
un caz: supraevaluate. Lip
sa de exigență dizolvă 
orice tentativă critică, ori
cit de bine intenționată. A 
susține în mod exagerat, 
doar pe criterii tematice, 
o literatură a cărei durată 
nu e asigurată de valoarea 
artistică e tot una cu a 
falsifica sensul tentativei 
programatice.

A scrie zeci de pagini de 
comentariu pe 
unei literaturi de 
ori caduce încă din 
mentul 
una cu 
friabil, 
acțiuni 
poate sta decit 
de valoare. Eludarea 
teriului valoric în comen-

marginea 
multe 

mo- 
fi tot 
teren 
unei

tarea unor cărți dedicate 
unor zone tematice de 
maxim interes a adus de
servicii însuși procesului 
de orientare critică. De la 
atitudinea formală a cri
ticii care elogia fără dis
cernămînt lucrările doar 
pe .criterii tematice s-a 
ajuns, la un moment dat, la 
ignorarea apriorică a unor 
cărți cu o asemenea sursă 
de inspirație. Predilecția pe 
care prozatorii tineri au 
arătat-o la un moment dat 
vieții de baracă, de șan
tier, de colonie muncito
rească, de viață a uzinei a 
trecut neobservată de cri
tică, deși aceste proze a- 
duceau și noutatea unei 
calități literare de bun 
augur, pe lingă aceea a 
unei perspective proaspete. 
Cărți ca Risipitorii, Intru
sul, de Marin Preda, n-au 
mai fost primite și comen
tate ca atare. ~..........
tea criticii față 
ratura cu o 
matică s-a 
justificare, 
tivelor ce 
tă literatură de sub zodia 
improvizației, a efemeru
lui și a facilității rețetei. 
O eroare, critică ce trebuie 
nominalizată și înlăturată. 
O critică directoare consec
ventă n-ar fi ratat întîlni- 
rea cu o asemenea litera
tură, și-ar fi făcut datoria 
de a o încuraja, de a-i 
pune în valoare liniile de 
forță, de rezistență. Pentru 
că orice critic adevărat și 
orice critică adevărată nu 
pot susține decit litera
tura de valoare artistică.

Discuțiile ce au loc în 
ultimul timp cu privire la 
destinul creației, la rolul 
literaturii sînt în egală 
măsură folositoare și cri
ticii literare, . chemată mai 
mult ca oricind să-și exer
cite cu răspundere dubla 
menire ce o are — aceea 
de a stimula creația ori
ginală, de a orienta către 
zonele de maxim interes 
ale vieții și, in același timp, 
de a ajuta cititorii în se
lectarea creațiilor cu ade
vărat valoroase. Din con- 

oportunității și 
unor asemenea 
s-au născut 

de față.

Glacialita- 
de lite- 

asemenea te- 
răsfrint, fără 
asupra tenta- 
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M. UNGHEANU

secvenți cu aceste „convingeri", di
rectori ai unor cămine culturale, mo
deste din punct de vedere al con
strucției, sau ai unor case de cultură, 
nu dintre cele mai bine concepute 
funcțional, își motivau slaba activi
tate tocmai prin aceste imperfecțiuni 
de ordin material.

„Nu organizăm manifestări cu ca
racter politic, de comentare a eveni
mentelor zilei pentru că nu avem 
sală de festivități" sau „Nu putem 
sprijini în nici un fel preocupările 
C.A.P. din comună deoarece nu avem 
unde găzdui eventualele acțiuni" — 
reprezintă justificări frecvente, pali
de pretexte pentru a disimula inte
resul redus și superficialitatea unor 
organe locale. Oricit de bogată și bine 
pusă la punct ar fi baza materială 
a culturii intr-un anumit • sat sau o- 
raș, niciodată așezămintul cultural, 
limitat strict la spațiul existent între 
cei patru pereți ai clădirii, nu va 
reuși, singur, să ducă la bun sfirșit 
rolul de a informa o colectivitate cu . 
mii de membri, de a educa, a forma 
convingeri și deprinderi înaintate, 
comuniste. Exista mai de mult o bună 
tradiție, în special la sate, ca princi
palele evenimente din viața comunei, 
a țării, a întregii lumi să fie comen
tate, adeseori cu participarea unui 
cadru didactic în prezența' unui grup 
de localnici, chiar în casele sătenilor. 
Discuția . sinceră, deschisă, absența 
oricărei rigidități oficiale conturaseră 
o modalitate de a acționa eficace. 
Anii au trecut, căminele 
au împînzit satele 
vechile întîlniri au 
donate în favoarea 
„grandioase", in Care 
repetate se străduiesc 
satul o dată la trei luni în sala de 
conferințe. Cit de util este un aseme
nea procedeu ? Răspunsul îl putem 
afla de la lectorii care relatează ades 
despre săli de festivități umplute cu 
copii de la cursul elementar, pentru 
a se oferi iluzia unei participări nu
merice, pentru a se putea raporta- 
cifre la organele ierarhice superioa
re. Un lucru trebuie înțeles cu toată 
claritatea : act’vitatea culturală de 
masă se poate desfășura oriunde — 
în hala de producție a întreprinderii” 
industriale, ca și în locuința țăranu
lui cooperator, în interiorul fermei 
agricole sau cu prilejul diverselor a- 
dunări din uzină. Rid'carea condi
țiilor materiale ale culturii — reali
zare spectaculoasă a anilor noștri — 
presupune, în mod necesar și' o nouă 
înțelegere a modului cum trebuie 
concepută cultura de masă.

în ce privește unele probleme ale 
conținutului, credem că un efort 
de înțelegere se cere a fi făcut nu 
numai de practicieni, ci și de teore
ticienii domeniului de care ne ocu
păm. Pentru că fără o concepție 
clară, limpede, nu va putea fi depășit 
caracterul întimplător al acțiunii cul
turale despre care aminteam la înce
putul acestor rînduri. Mai mult decit 
atit : aprecieri confuze, teze false, 
vehiculate cu insistență pot aduce u- 
neori deservicii cauzei pentru care 
pledăm. Astfel, „Prin cultura de masă 
spre cultură" — iată, de pildă, 
■j deviză invocată destul de des care 
in loc de a contribui la o clarificare 
a dezbaterilor, seamănă, după opinia 
noastră, confuzii deoarece admite de 
la bun început o disociere a doi ter
meni aflați mai degrabă într-o rela
ție de identitate.

Fără teama de a exagera se poate 
afirma că ceea ce a determinat anu
mite tendințe de alunecare in ultimii 
ani, a acestui sector de activitate, 
spre formalism și festivism a fost 
tocmai concepția (mărturisită sau nu), 
a existenței unei „culturi de elită" și, 
paralel cu ca, a unei culturi de tip 
mijlociu, o cultură pentru mase, de 
fapt o pseudocultură. Tributare aces
tui punct de vedere, așezămintele 
culturale au promovat uneori false 
valori artistice (și e suficient să a- 
mintim zecile de broșuri editate pe

culturale 
noastre. Dar 

fost aban- 
unor ședințe 
„mobilizările" 

să adune tot
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maniei" și a „teoriei elitelor
plan local, cuprinzind așa-zise piese 
de teatru, de fapt însăilări facile de 
dialoguri, adresate echipelor de tea
tru de amatori de la sate), în vre
me ce nume de prestigiu ale culturii 
naționale și universale, creațiile de 
vîrf ale geniului uman au ajuns cu 
totul întimplător în mijlocul celor că
rora li se adresau. Pentru a demon
stra inconsistența unei asemenea 
teorii putem, de pildă, să întrebăjn : 
operele reprezentative ale lui Enescu 
și Beethoven, Eminescu și Tolstoi, 
Brâncuși și Rodin, opere mareînd 
piscuri ale creației artistice univer
sale, aparțin așa-numitei „culturi' a 
elitelor" sau „culturii de masă", mi
lioanelor de oameni cărora dintotdea- 
una li s-au adresat marii creatori ? 
Concepția noastră științifică asupra 
culturii nu va putea admite niciodată 
existența unei culturi speciale pen
tru „elite". O veritabilă și eficace 
practică culturală se va adresa nu 
unui grup restrîns de așa-ziși „ini- 
țiați", ci unui public imens, practic 
întregii populații a țării.

Din analiza activității ce se desfă
șoară la multe cămine culturale se 
poate desprinde faptul că ele nu 
pun în centrul activității viața spi
rituală a satului, problemele 
crete, diferite de la o comună 
alta. Căminul cultural nu este 
măsUra necesară legat de sat,
evenimentele ce se petrec aici, de 
frământările oamenilor, de climatul 
moral al muncii, al vieții intrate de

Sub egida Casei crea
ției populare-Tulcea 
apărut recent o culegere 
de peste 400 de 
cuprinzînd folclor 
nord dobrogean, intitu
lată „La fintîna de sub 
deal". Profesorul Gheor- 
ghe C. Mihalcea, directo
rul căminului cultural din 
comuna Horia, județul 
Tulcea, un fervent 
mator al activității 
tistice din comună, 
exprimă in prefață 
ranța că aceste „cîntece 
de mult sau de curînd a- 
dunate... vor fi de un real 
folos spiritual soliștilor 
amatori, formațiilor ar
tistice și specialiștilor”. 
Desigur, o asemenea ini
țiativă a Casei creației 
populare nu ar putea fi, 
în principiu, decit saluta
tă, ca și pasiunea autoru
lui cărții amintite, 
gîndeam că textele 
prinse în culegere 
putea înlocui pe cele 
provizate, lipsite de 
Ioare artistică ce mai 
fi întilnite, din păcate, în 
repertoriul unor formații 
de amatori. Citind însă 
culegerea, de la un capăt 
la altul, am ajuns la im
presia că în volum sînt 
însumate, pe lingă unele 
creații cu autentic fior 
artistic, și producții de 
cea mai vădită, mai inso
lită licențiozitate. Nu 
știm ce impresie ar pro
duce asupra spectatorilor, 
debitate la lumina ram- 

de care 
roșește,

Ne 
co
vor 
im- 
va- 
pot

multă vreme pe un făgaș nou. însăși 
munca de propagandă, munca poli
tică ce se cere desfășurată susținut 
de căminul cultural trebuie gîndită 
în perspectiva unei împletiri orga
nice cu viața spirituală a satului, 
cu problemele de natură etică, so
cială cu care oamenii satului se 
confruntă azi în cadrul unor struc
turi și relații noi. De aici, necesita
tea unei profilări mai riguroase a 
acestei deosebit de importante insti
tuții culturale, acțiune ce trebuie 
dusă cu multă răspundere. Sînt cî
teva din motivele pentru care asu
pra acestor aspecte vom reveni pe 
larg

După 
Nicolae 
punerii
activului de partid 
ideologiei, activitatea ideologică, po
litică și cultural-educat’vă constituie 
una dintre sarcinile centrale ale în
tregului nostru partid. Implicit, ac
tivitatea culturală de masă se află în 
fața acelorași înalte exigențe, cărora 
trebuie să le răspundă la cel mai 
înalt nivel al competenței. Certitudi
nea succeselor viitoare stă în apro
fundarea responsabilă a acestor o- 
biectiv.e ; obiective pe care se cere să 
le definim mai exact în dezbateri 
ample pentru a conferi activității 
culturale de masă un adevărat ca
racter de masă. Rîndurile de față se 
vor doar o introducere la o aseme
nea dezbatere, imperios necesară.

cuvintele triviale, 
cuvinte cărora li se 
doar prima literă, 
urmată apoi de puncte, 
puncte Cum s-ar putea 
debita asemenea obsceni
tăți. trivialități și expresii 
indecente demne de o 
crîșmă de port de ultimă 
speță, intr-un cămin cul
tural ? Să mai spunem că 
asemenea trivialități nu 

puțin 
nos- 

mora- 
■ pane 
cultura 
căruia

sînt cîtuși de 
proprii folclorului 
tru, purității lui 
le ? Folclorul face 
integrantă din i 
poporului român 
întotdeauna i-a repugnat 
grosolănia. Sînt un cititor 
pasionat de poezie popu
lară, dar niciodată n-am 
mai întîlnit o asemenea 
aglomerație de obsceni
tăți (obscenități ce n-au 
fost 
local „Delta" care . 
zintă elogios această cu
legere ! ?). Considerăm 
asemenea versuri drept 
niște excrescențe vă
tămătoare pe tulpina 
sănătoasă a cîntecului 
nostru popular. Cu . ase
menea expresii își propu
ne culegătorul să cultive 
frumoasa și curata noas
tră limbă românească ?...

Dar nu numai limbajul 
se bălăcărește în ob
scenități, ci, adesea, și 
conținutul alunecă spre 
scabros, trivial, penibil. 
Nici la Alecsandri, nici la 
S. FI. Marian 
Dem. Teodorescu, 
I. Pop Reteganul 
întîlnit un cîntec 
bolii cauzată de 
nema pallidum... cum este

î
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• Avînt: CAPITOL — 10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
o Frații : LUMINA — 9,30—19,30 
în continuare.
a 12 oameni furioși : LUCEAFĂ
RUL — 9,30; 11,45; 13,45; 15,45:
18,15; 20,30, BUCUREȘTI — 8,3
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,45; 21.
o Așteptarea : CRINGAȘI
15,30; 18; 20,15.
a Nu te întoarce : CENTRAL 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15, LIRA
— 15.30; 18; 20,15.
a Anna celor o mie de zile : SCA
LA — 9,30; 13; 16,30; 20, FESTIVAL
— 9.30; 12,45; 16: 19,30, FAVORIT
— 9.30; 12,30; 16,30; 19,30, FERO
VIAR - 9.30; 13; 16,30; 20.
o Spartacus (pe ecran panoramic, 
două serii) : PATRIA — 10; 16; 20. 
a Mihail Strogoff : MELODIA — 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
GLORIA — 9.30: 12; 14,30; 17; 19,30, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15: 
20,30.
o Poveștile piticului BImbo — 9— 
17 în continuare ; Program de 
scurt-metraje românești în pre
mieră — 18.45—20,15 în continuare : 
TIMPURI NOI.
• Oliver : EXCELSIOR — 
12,30; 16.30; 19,30, FLAMURA 
12; 16; 10.30.
a Brigada Diverse în alertă : LA- 
ROMET — 15,30; 17,30; 19,30.
a Castanele sînt bune : VICTO
RIA - 9, 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45, VOLGA — 9: 11,15: 13.30; 16; 
18,15; 20.30.
e Vis de dragoste : GRIVITA 
9: 12.15; 16; 19,30.
a Marele premiu : AURORA
9; 12; 16: 19.15. TOMIS — 9: 12.30: 
16; 19.30.
• Nais — 10; 12; 14,15, Spre Vest
— 16,30: 18,45; 21 : CINEMATECA 
(sala Union).
« Saltul : DOINA — .11.^0; 18.45: 
15, is'.lâ- 20.30.
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
4 Aeroportul : GIULEȘTÎ — 
15,30; 19.
• Scoate-țl pălăria cînd săruți : 
FLOREASCA — 15.30; 18; 20,30.
a Romanticii : VIITORUL — 16: 
18; 20.
o Floarea de cactus : MIORIȚA
— 10; 12.30; 15; 17,30; 20.
a Motodrama : MOȘILOR — 15,30; 
17,45; 20.
a Steaua de tinichea: BUZEȘT1
— 15.30; 18: 20,15, ARTA — 15,.'* 
18; 20.15.
a Timnul berzelor : RAHOVA 
15,30; 18; 20,15.
o Ritmuri spaniole: PACEA 
15.45; 18- 20, ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
a Vinovatul este în casă : POPU
LAR — 15.30; 18: 20.15.
• N-am cîntat niciodată pentru 
tata : BUCEGI — 15,45; 18; 20.15. 
a O floare și doi grădinari : UNI
REA - 11; 15.30: 19.
0 După vulpe : FERENTARI 
15,30: 17.45 20.
• Un amanet ciudat : PRO
GRESUL — 15.30; 18; 20.15.
e Soarele alb al pustiului : VI- 
TAN - 16; 18; 20.
• vagabondul : DRUMUL SĂRII
— 16; 19.
0 Articolul 420 : MUNCA - 
15,30; 19.
0 Hello. Dolly ! : COSMOS 
15.30: 19.
• Sunetul muzicii : FLACĂRA — 
15.30; 19.

cel de la pagina 247 : 
„Bună ziua, doctoriță !“ / 
— „Ce-i cu tine, măi, 
Gheorghiță II — „Am ve
nit cu-a mea mîndruță / 
C-are o bubă la limbuță / 
Și-are alta la o mină / 
Mai bine de-o săptămî-, 
nă. I De-o fi rana de la 
mine... / De-o fi rana de 
la altu’ / Să zacă s-o ia și 
dracu".

E bine să se recite a- 
semenea poezii pe o sce
nă ?

Poporului nostru, tine
retului le place iubirea 
sinceră, curată, frumoasă. 
Culegătorul reține 
de dragoste, care 
deloc iz educativ : 
dafir cu foaia lată 
iubi dar mi-ești 
nată” / (pag. 162).

Respingerea fermă a 
pornografiei nu o facem 
în numele și de pe pozi
țiile unei false pudori, 
ci cu convingerea certă că 
asemenea producție „cul
turală" poate avea o in-t.urală" poate avea 
fluență nocivă.

Culegătorul de 
trebuie să aibă o 

■ideologie, o anume 
cepție despre viață și so
cietate. El trebuie să re
țină versurile care conțin 
idei, virtuți educative, 
idei și direcții demne de 
a fi susținute — și nu să 
ia totul de-a valma, fără 
discernămînt, inclusiv gu
noiul.

Unde este răspunderea, 
maturitatea 
să vegheze 
textelor și 
pâriturilor, 
unui rol educativ 
țiilor publicate ?

CALCULAȚI-VĂ ATENT TIMPUL!
1

vLECTURA CAPTIVANTA VĂ FURĂ

din c u p r 1 n s
S.C.S. Natura !

Ce se ascunde sub acest semnal grav ? Răspunsul îi oferă 
30 de savanfi din 15 țari, în cuprinsul unei pasionante anchete 
mondiale. Fotografii și informații inedite dezvăluie un mapa
mond nebănuit.

La antipozii sociali ai lumii
Din mii de file, din sute de numere ale unor publicații occi
dentale apărute în 1971, redactorii noștri au selecționat pen
tru dv. 30 de pagini palpitante.

Eros fără amor
...este titlul unui reportaj senzațional despre cea mai perușinatâ 
afacere a secolului. „Fructul oprit" în malaxoarele societății 
de consum.

Rîsologia" ? !
O știință de ultimă oră care vă instruiește amuzîndu-vă. Umorul 
văzut de : Aurel Baranga, Art Buchwald, Jean Effel, Eduardo 
de Filippo, ...surorile Kessler, Stanley Kramer, Serghei Obrazțov, 
Amza Pellea, Heinz Ruhmann, Alberto Sordi și alți reputați oa7 
meni de spirit. Texte, desene, autografe în exclusivitate pentru 
cititorii almanahului.

Olimpiadele în... tehnicolor
Un film documentar indispensabil în zilele cînd veți urmări la 
televizor Jocurile olimpice de la Sapporo și Munchen (...dar 
atunci nu veți mai găsi Almanahul !) Secvențe de la prima 
olimpiadă modernă (Atena, 1896) și pînă astăzi... la speran
țele olimpice românești.

Ce fac în timpul liber oamenii foarte ocupați ?
...unii dintre ei răspund la o anchetă internațională pe această 
temă. „Arta de a trăi" mărturisită de acad. Ion Jalea, William 
Saroyan, Christian Barnard, Haroun Tazieff, Rene Clair, Yehudi 
Menuhin, John Osborne ș.a.

Trei țigări după sentință
O povestire asupra căreia autorul ei avertizează : „Nu am 
improvizat nimic. Tntîmplările au fost, si asa, stranii și de neîn
țeles".

Pentru amatorii de „Fapt divers"
...cîteva „mostre" ale genului practicat acum 100 de ani, cu 
savoarea originală a textului de epocă.
® Jocuri • Caricaturi • Planșe în culori

Pe parcursul celor 448 de pagini ale

să 
arta 

solemnitatea, 
cuvenită se 

prezente 
se- 

colecției Avachian,

Inițiativele menite 
dea contactului cu 
plastică 
gravitatea 
arată a fi. mai 
în ultimul timp. La 
diul ‘ 7
de pildă, a avut loc re
cent o reușită seară de 
muzică și poezie. Ea a 
făcut parte din seria 
manifestărilor artistico- 
culturale organizate de 

-către Muzeul de artă al 
României,' în scopul unei 
mai bune cunoașteri a 
patrimoniului artistic al 
muzeului și al colecțiilor 
de artă. Impresia pro
dusă asupra publicului 
larg de aceste întîlniri de 
poezie, dans și muzică, 
în decorul festiv al pic
turilor, sculpturilor, al 
obiectelor de artă deco
rativă. este cu totul deo
sebită. Seara muzeală or
ganizată la colecția A- 
vachian a avut o dublă 
semnificație : pe de o 
parte, ea s-a înscris în 
seria manifestărilor închi

nate marelui Pallady 
în colecție figurină 
număr impresionant 
tablouri ale pictorului, 
deci înlesnind o revede
re a operei acestuia, iar 
pe de altă parte a mar
cat împlinirea a doi ani 
de la deschiderea publică 
a colecției.

Realizînd un dialog 
multiplu între poezie, mu
zică și artă plastică, a- 
semenea inițiative, ca
racterizate în permanen
ță de grija pentru cali
tate, pentru asigurarea 
unui cert ecou educativ, 
merită să devină o tra
diție a activității mu
zeale și totodată să fie 
integrate intr-un complex 
de manifestări menite să 
facă înțeleasă arta, să a- 
propie oamenii de inepui
zabilul izvor de frumu
sețe al operei marilor 
creatori.

cetății 
„zăvorită". Ne dau 
speranțele noastre 
Poezie pe care, ne 
deam, că o vom găsi 
untru, și nu dinafară... De 
la început, din „Prolog", 
cu excepția cîtorva versuri 
frumoase : 
pada în
plutea fără origine spre 
tezaurul dulcelui somn" 
sau „un frig bolovă
nos mira ținutul gol" 
totul e neliniștit, dezolant, 
straniu, mai ales că lui 
Ahile i se alătură nume 
cu rezonanțe extatic-fati- 
dice : Sintaya, Izotahia, 
dar mai cu seamă miste
riosul M.B.W. ce „cu epi- 
glota aleea o zidea, ... / 
Dar M.B.W. cu forja în 
viață mă numea", ș.a.m.d.

Sîntem fără doar și 
poate în laboratorul unui 
poet ce se vrea cu orice 
preț original, punînd con
dițiile unui Procust celor 
nedumeriți. O. 
dru dorește 
dinadinsul să 
De aceea, pe .
să șocheze neapărat, tuto
rele liric al lui „Ahile" 
nu se sfiește să-și oblige 
Pegasul la drumuri Întor
tocheate, să rumege se
mințe fără miez.

Sînt copleșitoare, mult 
prea numeroase exhibiții 
lexicale, jocul gratuit de 
cuvinte, imaginile abun- 
dînd în arbitrar lingvistic 
fără acoperirea unor idei. 
Cu toate că O. Alexandru 
nu-și ascunde de fel or
goliul („Bagatelă pentru 
ecou" este grăitoare în a- 
cest sens), 
sire care 
leitățile : 
truvageri 
luri, triumviri / Atîta vînt 
și ceruri pe poduri s-au

curbat... Te-adulmeca și 
vintul bacanalelor / Și-ți 
pune polen pe ovarul zi, 
pe-ovarul seară / Iar tu 
te-nfășuri, pe tata-soție,... 
// Din curți pornesc zglă- 
vote subtilele șarete ne
gre / Și camere hispuse 
volată imnicornul..." („E 
moartea, mamă"). Frizea
ză ridicolul ipostazele 
misteriosului personaj cu 
nume din inițiale : „Lui 
M.B.W., ochi de lapte doi / 
din suflet nu-i cresc / Lui 
M.B.W., foame de lup / 
umbra n-o să-i renască în 
trup..." („Bocet la moar
tea Sintayei"). Ce se poa
te spune despre „Strugu
rii veacului" care „urcă 
ciclotroane de lămpi fi
nale" ?

Cu toate că e preocu
pat — o spune ori de cite 
ori are prilejul (și cele 
112 pagini i-1 oferă cu 
prisosință) — să nu piardă 
din mîini „zăvoarele lu
mii", să ridice „buciumul 
rosturilor neaflate", poe
tul rămîne doar la tenta
tive de jonglerii lingvisti
ce sterile. Pe lingă elu
cubrații și nonsensuri, sau 
poate chiar din pricina 
lor, versurile lui O. 
Alexandru întrețin o psi
hoză apăsătoare, dezolan
tă, de 
rantă" 
spune 
„Vine 
pare / 
provizorie / Pierduți 
visul ’ ’ ' ~"
Satane...".

...Trecuți de acel „mot
to" restrictiv de pe con
trapagina primelor - ver
suri, ne-am putut da sea
ma că rostul interdicției 
era probabil ocrotirea 
precaută a... călcîiului lui 
Ahile.

„resemnare deli- 
pentru că — ne-o 
însuși autorul — 
un timp cînd se 
Aflăm că viața e .. jn
pierdut al Sfintei

8,15 Gimnastica pentru toți.
8,30 Cravatele roșii.

10,00 Viața satului.
11,10 Să înțelegem muzica. Ciclu 

de inițiere muzicală prezentat 
de cunoscutul dirijor Leo
nard Bernstein. Emisiunea a 
IlI-a : Ce este forma 
sonată ?
De strajă patriei.
Emisiune în limba maghia
ră. Din cuprins : o Omul 
activ — omul partinic — în
semnări săptămînale • Dru
murile cincinalului. Azi : 
județul Cluj e Mozaic dumi
nical. e Muzică ușoară cu 
Jozsa Erika șl Horvath Ka- 
roly e Reportaj filmat des
pre sistemul energetic de la 
Porțile de Fier (I) « Pro
gram pentru copii.
Sport • Fotbal : Sport Club 
Bacău — Dinamo București. 
Transmisiune directă de la 
Bacău. Crainic-comentator 
Aristide Buholu e Campio
natul mondial de ciclism a- 
crobatlc șl ciclobal. înregis
trare de la Baden o Tenis : 
Turneul Campionilor. Trans
misiune directă de la Paris.
Film serial pentru tineret 
„Planeta giganților".
Vetre folclorlce-Olt. Cînt și 
joc la Scornicești.
1001 de seri : „Creionul fer
mecat" — „La umbra 
lui".
Telejurnalul de seară.

20,00 Reportajul săptămînii. 
gorlile traversează șoseaua. 
Reportaj de Traian Coșovel.
Cu toți în scenă — spectacol 
internațional de divertisment
• Un recital neobișnuit al 
violonistului Ion Voicu o 
e Tokio : dans de pe scena 
marelui teatru Kokusay
• Paris — Gheorghe Zamfir 
și ansamblul său pe scena 
Teatrului Gaițe — Montpar
nasse « „Duminică seară", 
spectacol organizat de Tele
viziunea Română în comple
xul studențesc de Ia Groză
vești, cu participarea corului 
..Madrigal", a pianistului Dan 
Grigore, a formației „Roșu 
șt negru" condusă de Nanei 
Btandes și a orchestrei de 
muzică populară condusă de 
Paraschiv Oorea. Soliști : 
Mihaela Mihai, Anda Călu- 
găreanu, Aurelian Andrees- 
cu și Ana Toma • „Mondo- 
vision" — Marea coridă de 
Ia .Taen cu El Cordobes <t 
„La o halbă de bere..." ac 
tort cunoscuțl povestesc a 
necdote și amintiri într-o 
seară, după spectacol, la „Ca
rul cu bere" • Viena — școa
la. spaniolă de călărie « Roma 
cu Giani Morandi 4 Ansam
blul de balet al Operei Ro
mâne. Soliști : Elena Dacian, 
Rodica Simion, Ion Tugearu, 
Constantin Pieleanu. Prezin
tă : Stela Ponescu. Textul 
prezentării : Mihai Maximi
lian. O emisiune de Tudor 
Vornicu.
Telejurnalul de noapte.
Tenis : Turneul Campionilor, 
înregistrare de la Paris

pinu-

PROGRAMUL II

Reîntîlnire cu personaje în
drăgite de copii din basmele 
lui Charles Perrault.
Concertul orchestrei simfo
nice și al corului Filarmoni
cii „George Enescu". Dirijor 
Mlrcea Basarab. Selecțiuni 

“din legenda dramatică „Dam
națiunea lui Faust" de Hector 
Berlioz. Prezintă Dumitru 
Avakian.

21.10 Săptămîna culturală bucureț- 
teană.

21.20 Buletin de știri.
21,25 Bucureștiul necunoscut. „Mu

zica din Bucureștiul de altă
dată" (II).

21,55 Intermezzo dansant cu or
chestra Doian DanciU.

22.10 Noutăți științifice și tehnice 
din lumea întreagă.

22.20 Film serial „Invadatorii" (II) 
reluare.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Con
cert educativ pentru elevi — 
Recital extraordinar susținut 
Zara Doluhanova (U.R.S.S.). 
pian Nina Svetlanova — 20.
o Opera Română : Rapsodiile 
mâne, La piața, Priculiciul — 
Don Pasquale —19,30.
• Teatrul de operetă : Singe vle- 
nez — 10,30; Contele de Luxemburg
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Enigma 
Otiliel — 10,30; Cui i-e frică de 
Virginia Woolf 1 — 15.30; Surorile 
Boga — 20; (sala Studio) : Cine ești 
tu? — 10.30: Să nu-ți faci prăvălie 
cu scară — 15,30; Prima zi de li
bertate — 20:
• Teatrul de comedie : Cher 
Antoine — 10,30; Croitorii cei mari 
din Valahîa — 15,30; Nicnic — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu M;i- 
gureanu) ■ Play Strindberg — 10: 
D-ale carnavalului — 15; Leonce 
și Lena — 20; (sala Studio) : Po
vestiri din pădurea vieneză — 10; 
Domnișoara de Belle-Isle — 15: 
Iubire pentru iubire — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara' 
Magheru) : Omul care...
Adio Charlie — 15.30; Și eu am
fost în Arcadia — 10.30; (sala Stu
dio) : Sus pe acoperiș... în sac — 
16: Viziuni "
• Teatrul
— 19.30.
A Teatrul ____ T._ . __________ __
văzut moartea — 10: Măsură pen
tru măsură — 19.30.
e Teatrul „Ion Creangă" : Drumul 
e liber — 10; Snoave cu măști
— 16.

Teatrul „Țăndărică" (sola din 
Calea Victoriei) : Elefănței'il cu
rios — 11; (sala din str. Acade
miei) : Punguța cu doi bani — 11.
s Teatrul evreiesc de stat : Două 
nunți și un divorț — 11; Adam și 
Eva — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Cînd revolverele 
tac — 10- Siciliana — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirlcă — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) ■ Vox Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ■ Legendă și dox- — 19,30.
• Circul Globus : Parada rîsului 

16: 19.30.

flamande — 20.
Mic : Pisica sălbatic»

Ciulești : Omul care a
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Primirea de către președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae Ceausescu, 

a scrisorilor de acreditare 
a ambasadorului Republicii liban

în cuvîntul rostit cu prilejul 
prezentării scrisorilor de acreditare, 
ambasadorul Emile Mattar a 
transmis președintelui Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, și po
porului român urări de sănătate 
și fericire, de prosperitate și pace 
din partea președintelui Republicii 
Liban, Suleiman Frangieh.

„Sînt deosebit de fericit — a 
spus ambasadorul libanez — să 
reamintesc cu această ocazie so
lemnă că relațiile care există între 
Liban și România sînt cu atît mai 
prietenești cu cit ele se întemeiază 
pe principiile neamestecului în tre
burile interne și respectului deplin 
al independenței, suveranității și 
integrității teritoriale a statelor.

Politica externă a Libanului, ca 
de altfel și aceea a României, se 
bazează pe pace, prietenie și coo- 
pei've sinceră cu toate țările. Re
lațiile dintre cele două țări ale 
noastre, care se inspiră din aceste 
principii directoare, sînt impregna
te de înțelegere și încredere.

îmi face plăcere să reafirm aici 
voința președintelui și guvernului 
Libanului de a acționa în vederea 
întăririi și dezvoltării acestor re
lații în toate domeniile și îndeo
sebi în acela al cooperării econo
mice și tehnice. în ceea ce mă pri
vește, nu voi cruța nici un efort 
pentru a fi un fidel interpret al 
acestei voințe1'.

în încheiere, ambasadorul Repu
blicii Liban a exprimat convinge
rea că, în îndeplinirea înaltei mi
siuni care i s-a încredințat, se va 
bucura de sprijinul Consiliului de 
Stat, al guvernului român.

Luînd cuvîntul, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a mulțumit pen
tru mesajul de prietenie transmis 
de președintele Republicii Liban 
și l-a rugat, la rîndul său, pe am
basadorul libanez, să transmită 
președintelui Suleiman Frangieh 
cordiale urări de sănătate și fe
ricire personală. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat poporului, libanez 
să obțină succese tot mâi mari pe

Prognoza vremii
Institutul de meteorologie și hidro

logie ne-a pus, sîmbătă, la dispoziție 
prognoza vremii pentru următoarele 
săptămîni ale lunii decembrie. Po
trivit datelor se apreciază că această 
lună va fi apropiată de normal din 
punct de vedere termic. Răcirile cele 
mai frecvente se prevăd în a doua 
decadă, cînd se vor semnala ninsori 
în toată țara, iar pe alocuri intensi
ficări de vînt. în prima și ultima de
cadă precipitațiile vor fi mai cu sea
mă sub formă de lapoviță și ninsoare 
în nordul țării și regiunea de munte, 
în sud vor predomina precipitațiile 
sub formă de ploaie și burniță. în 
săptămina 6—11 decembrie, ceața 
frecventă dimineața și seara, cit și 
unele precipitații sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare vor imprima 
vremii un caracter în general închis 
și umed. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între —10 grade și 0 grade, 
iar maximele intre —3 grade și 1 
grade. De la 12 la 16 decembrie, vre
mea va fi umedă și se va răci accen
tuat. în majoritatea zilelor, cerul va 
fi acoperit. Va ninge în cea mai mare 
parte a țării, iar vîntul va prezenta 
intensificări temporare spulberînd pe
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'Curmare din pag. I)

la peste un milion și jumătate de 
lei.

Are cumva comuna Popricani re
surse locale mai bogate decît alte 
comune ? Nu ! Este o comună ca 
toate celelalte. Ce aveau atunci . să 
afle aici primarii ? Comune bine 
gospodărite, cu construcții noj și- 
frumoase, sînt multe în județ. Pri
mul și cel mai important lucru pe 
care aveau să-.l afle era claritatea 
concepției despre rolul primăriei și 
al primarului în viața comunei. Este 
evident că, astăzi, cînd este con
fruntată cu sarcini complexe, menite 
să fixeze profilul satului de mîine, 
primăria nu poate fi concepută ca o 
instituție a hîrtiilor, care înregis
trează în mod static diverse feno
mene din viața comunei. Prin în
treaga ei activitate — dar mai ales 
prin aceea a primarului, om învestit 
cu importante atribuțiuni în calitate 
de prim demnitar al obștei — pri
măria exercită un rol dinamizator 
în dezvoltarea vieții sociale a sate
lor. Dacă grădinița de copii este sau 
nu bine organizată, dacă comuna 
este sau nu bine gospodărită, dacă 
resursele ei sînt sau nu valorificate 
judicios, dacă forța de muncă și 
potențialul intelectual se realizează 
pe deplin în folosul comunei, dacă 
cooperativa agricolă de producție se 
dezvoltă pe linia creșterii puterii ei 
economice — nici una dintre aceste 
probleme nu este și nu poate fi 
străină primăriei și primarului.

Eugen Vornicu — căci așa-1 chea
mă pe primarul din Popricani — nu 
își ține „nasul în hîrtii". El a con
siderat că primăria trebuie să se 
ocupe in primul rind de dezvoltarea 
comunei și că aceasta nu este posi
bilă fără valorificarea „la milimetru" 
— cum îi place să spună — a posi
bilităților locale. Nu o dată a bătut, in 
lung și-n lat, teritoriul comunei, pen
tru a vedea dacă nu cumva mai exis
tă „pămînt netrebnic", cum spun mol
dovenii, adică teren arabil nefolosit. 
Și a găsit, ici și colo, cite ceva ; la 
propunerea lui, cetățenii au partici
pat la defrișarea a 25 ha de teren, 
care au fost cultivate cu porumb. 
Valorificarea celor peste 100 tone de 
porumb, rezultate de pe această su- 

calea dezvoltării economice și so
ciale, a progresului și prosperității 
sale.

„Este un motiv de satisfacție 
pentru noi — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — faptul că le
găturile de prietenie și colaborare 
dintre România și Liban, bazate pe 
principiile independenței și suve
ranității naționale, ale egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și colaborării reciproc 
avantajoase, cunosc o evoluție po
zitivă, în interesul celor două po
poare, al cauzei păcii și cooperării 
internaționale. Consemnînd progre
sul continuu al raporturilor noas
tre bilaterale, aș dori, totodată, să 
subliniez, domnule ambasador, că 
posibilitățile de a extinde colabo
rarea româno-libaneză n-au fost 
nici pe departe epuizate, că dez
voltarea economică a țărilor noas
tre deschide noi perspective de a 
acționa în viitor cu rezultate și 
mai bune în această direcție".

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat a spus : „Sînt încre
dințat, domnule ambasador, că 
prezența dumneavoastră în Repu
blica Socialistă România va con
tribui la dezvoltarea tot mai largă 
a relațiilor româno-Iibaneze, la în
tărirea în continuare a prieteniei 
și colaborării dintre popoarele 
noastre.

Vă urez succes deplin în înde
plinirea misiunii de înaltă răspun
dere ce vi s-a încredințat și vă 
asigur de tot sprijinul Consiliului 
de Stat, al guvernului român și al 
meu personal".

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială, prietenească cu ambasa
dorul Republicii Liban, Emile 
Mattar.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor și la convorbire au parti
cipat Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, și Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne.

alocuri zăpada. Temperaturii® mi
nime vor fi cuprinse între —15 grade 
și —5 grade, izolat mai coborîțe in 
nordul țării, iar maximele între —7 
grade și 3 grade. între 17—22 decem
brie se va încălzi ușor, nopțile rămî- 
nind friguroase mai ales în jumăta
tea de nord a țării. Cerul va deveni 
variabil, fără a fi excluse, pe alocuri, 
unele înnorări mai persistente și nin
sori cu caracter local. Vîntul va pre
zenta intensificări de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între —18 grade și —8 grade, mai 
coborîțe în nordul țării și în depre
siunile intramontane, iar maximele 
între —5 grade și 5 grade. Ceață și 
chiciură. în ultima săptămina a lunii 
va continua să se încălzească. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros. Preci
pitațiile vor fi atît sub formă de nin
soare, cît și sub formă de burniță și 
ploaie. Local, condițiile vor fi favo
rabile formării poleiului. Vintul va 
sufla în general slab, prezentînd in
tensificări de scurtă durată.. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse în
tre —8 grade și 2 grade, iar maxi
mele intre 0 grade și 10 grade.

(Agerpres)
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prefață, a adus în bugetul consiliului 
popular venituri considerabile. Sute 
de mii de lei — provenite din valo
rificarea produselor realizate în sec
țiile anexe : crescătoriile de viței și 
oi. de păsări, de porumbei etc — vor 
completa „investițiile" consiliului 
popular pentru dezvoltarea economi
că a comunei. Primăria și-a propus 
— pe baza utilizării acestor resurse, 
ca și a altora — un adevărat pro
gram de dezvoltare a comunei. Pen
tru 1972 este prevăzută construcția 
unei școli cu 12 clase, cu ateliere de 
practică, cu laboratoare și sală de 
gimnastică ; pentru. 1973 — construi
rea unei microcentrale care să asi
gure încălzirea în toate instituțiile 
publice din comună ; pentru anii ur
mători sînt planificate o baie co
munală, un magazin universal, un 
punct sanitar, o seră de flori și baza 
sportivă. Milioanele care vor fi ne
cesare pentru toate aceste construc
ții au, în cea mai mare parte, o sin
gură sursă : inițiativa și spiritul gos
podăresc al cetățenilor, care au de
venit și finanțatori și constructori ai 
dezvoltării comunei lor.

Dar, la schimbul de experiență de 
la Popricani, nu numai gazdele au 
fost cele care au avut „ce spune" ; 
și oaspeții s-au arătat dispuși să-și 
prezinte rezultatele, proiectele și 
preocupările pe linia dezvoltării e- 
conomice și sociale a satelor. Pe 
cîțiva dintre primarii prezenți la a- 
cest „dialog al gospodarilor" i-am 
vizitat la ei acasă.

...Comuna Vlădeni se întinde cale 
de 7 km, de-a lungul văii Jijlei, în- 
tr-un fel de împărăție a stufului. 
Dialogul cu primarul de aici, Con
stantin Gimiga, se înfiripă repede :

— Mă întrebați cum privim noi, pri
măria, dezvoltarea economică a sate
lor pe care le avem în grijă 7 Ne 
interesează, în primul rind, puterea 
economică a cooperativei agricole de 
producție, pentru că ea reprezintă te
melia pe care se așează întreaga dez
voltare a comunei.

Am aflat că primarul de aici nu 
se interesează doar „în general" de 
cooperativă, ci, ca fost brigadier în 
C.A.P., este nelipsit. dintre coopera
tori. Participă la toate ședințele de 
consiliu și la adunările generale, iar 
din partea biroului comitetului exe-

Vizita ministrului afacerilor 
externe al Regatului Maroc

La Ministerul Afacerilor Externe 
au început, simbătă dimineața, con
vorbirile oficiale între ministrul a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mănescu, 
și ministrul afacerilor externe al Re
gatului Maroc, Abdellatif Filali.

La convorbiri participă, din partea 
română, Petru Burlăcu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului comer
țului exterior, Vasile Mircea, amba
sadorul României în Maroc, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și Ministerul Comer
țului Exterior.

Din partea marocană Iau parte 
Abdelaziz Bennani, ambasador, di
rectorul direcției cooperării econo
mice și culturale din M.A.E., Ben
nani Smires, ambasador, directorul 
protocolului M.A.E., Boubker Cher- 
raoui, șeful diviziunii pentru proble
mele europene și americane din 
M.A.E., și alte persoane oficiale ma
rocane.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, de înțelegere reciprocă, au 
fost abordate probleme privind dez
voltarea relațiilor bilaterale, pe mul
tiple planuri, între România și Ma
roc, precum și unele aspecte ale si
tuației internaționale.
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FOTBAL Sportivi români peste hotare
O ETAPĂ

FĂRĂ U. T. A.
Timp de două etape, astăzi și 

miercurea viitoare, U.T.A. și Rapid 
vor absenta din campionat datorită 
obligațiilor lor internaționale. Din 
această cauză, alte patru echipe — 
A.S.A., Petrolul, Politehnica și Stea
gul Roșu — nu-și vor vedea defi
nitivată situația în clasament decît 
după încheierea turului competi
ției.

în absența arădenilor se joacă as
tăzi meciul S. C. Bacău — Dinamo, 
adică o partidă „care pe care" în
tre deținătoarele locurilor al doilea 
și al treilea. Se știe, U.T.A. va ră- 
mîne lideră indiferent de rezultatul 
partidei de la Bacău, dar, in ipo
teza că una dintre cele două echipe 
învinge, atunci învingătoarea ar avea 
șanse ca miercurea viitoare să în
treacă punctajul lui U.T.A. Asta, 
.firește, .în...teorie... în practică,, pr.e- 
supunînd că Sport Club ar. cîștiga 
astăzi, nu e clar cum va rezolva 
problema jocului viitor, de la 
Tîrgu Mureș ; Dinamo are un meci 
mai ușor miercuri, la București, cu 
Petrolul, în schimb, astăzi la Bacău 
îi va fi foarte greu să ciștige am
bele puncte. S-ar putea întîmpla ca 
U.T.A. să se reîntoarcă in țară și 
să constate că, deși n-a jucat două 
etape la rînd. tot lideră a rămas !

Dintre celelalte meciuri ale etapei 
mai notăm pe cel de la Cluj, „U“— 
Farul, care poate apropia echipa 
studențească de fruntea clasamen
tului („U“ avînd și avantajul că 
miercuri, va juca tot pe teren pro
priu, cu Steaua) și pe cel de. la 
București, Steaua — C.F.R., meci 
care, probabil, va mai repara cîte 
ceva din recentele pierderi suferite 
de bucureșteni. în rest, meciurile 
Universitatea Craiova — Crișul, F.C. 
Argeș — Jiul și Politehnica — Stea
gul roșu, în mod normal, se vor în
cheia cu rezultate favorabile pen
tru echipele gazde. Altfel de rezul
tate le voni numi mîine surprize 
sau semi-surprize.

Toate meciurile de azi încep la 
ora 13,30. Partida S.C. Bacău — Di
namo va fi televizată în întregime.

V. M.

cutiv răspunde de ferma din satul 
Alexandru cel Bun. Ceilalți membri 
ai comitetidui executiv sint și ei re
partizați pe sectoare, în același fel, 
astfel încit primăria nu se mulțu
mește doar să fie- informată „cum 
merg treburile", ci le cunoaște di
rect de la sursă. Rezultatul ? Ea are 
astfel posibilitatea să intervină la 
timp pentru prevenirea unor neajun
suri, pentru rezolvarea unor proble
me curente. Spre exemplu, în fie
care an, Jijia și rîul Miletin produc 
inundații, pe anumite suprafețe, fapt 
ce aduce daune cooperativei agricole. 
Primarul de aici nu s-a limitat la a 
informa județul și a lăsa lucrurile

să continue așa. A cerut consiliului 
de conducere al C.A.P. să conceapă 
un plan pentru construirea unor ca
nale colectoare și a unor diguri de 
protecție a terenurilor. Aproape toți 
cetățenii din comună au participat la 
aceste lucrări, care vor continua și 
în primăvară și, astfel, circa 200 ha 
de teren ale cooperativei vor fi pro
tejate de revărsarea apelor. De altfel, 
cunoașterea directă a frămîntărilor 
cooperativei, a problemelor cu care 
ea se confruntă a ajutat primăria să 
întreprindă o acțiune susținută, pen
tru mai buna vaiorificare a pămîntu- 
lui. în ultimii ani, prin participarea 
cetățenilor la acțiuni patriotice — de 
defrișări, desecări etc — au fost re
date cooperativei alte 250 ha teren 
pentru agricultură.

Concepția Care, mai există în unele 
locuri — după care primăria se o- 
cupă în exclusivitate de eliberarea 
unor acte, de păstrarea contactului 
cu cetățenii ’ veniți cu diverse tre
buri, de repararea și întreținerea 
drumurilor — n-are nimic comun cu 
funcția de reală răspundere a pri
marului. pe care trebuie să-l intere
seze totul — de la activitatea eco- 

în cursul dimineții de sîmbătă, mi
nistrul afacerilor externe al Maro
cului, Abdellatif Filali, și persoanele 
oficiale care il însoțesc în vizita in 
țara noastră, au depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

în aceeași zi, ministrul marocan a 
vizitat noi cartiere de locuințe din 
Capitală.

★
Ministrul afacerilor externe a! re

gatului Maroc, dr. Abdellatif Filali, 
împreună cu persoanele oficiale care 
îl însoțesc, a făcut, sîmbătă după- 
ârniază, o vizită la rafinăria din ca
drul grupului industrial de petrochi
mie Ploiești.

Ing. Adrian Stoica, directorul gene
ral al acestei unități industriale, a 
înfățișat principalele secții, precum 
și produsele care se realizează aici, 
produse cunoscute și apreciate în 
peste 50 de țări din lume. El a vor
bit, de asemenea, oaspeților despre 
stadiul actual de dezvoltare și des
pre perspectivele acestui important 
obiectiv industrial care prelucrează 
mai bine de un sfert din întreaga 
producție de țiței a țării.

Continuîndu-și călătoria pe Valea 
Prahovei, după amiază, oaspeții au 
sosit la Brașov.

(Agerpres)

Debut victorios 
al lui Năstase în 

„Turneul campionilor*
Numeroși spectatori au urmărit 

sîmbătă, în sala „Pierre de Couber
tin" din Paris, primele meciuri ale 
„Turneului campionilor" la tenis, ul
timul act festiv al marelui premiu 
„F.I.L.T.".

Primii care și-au făcut apariția pe 
teren au fost jucătorii Ilie Năstase 
și americanul Cliff Richey. în pri
mul set, tenismanul american s-a 
dovedit mai bun, cîștigînd cu sco
rul de 7—5. Următoarele două seturi 
au fost dominate de Ilie Năstase, 
care a reușit să termine victorios cu 
scorul final de 5—7, 6—4, 8—6.

în partida următoare s-au întîlnit 
francezul Pierre Barthes și ceho
slovacul Jan Nodes, unul din favo- 
riții competiției, cîștigătorul turneu
lui internațional de la Roland Gar
ros. Barthes a terminat victorios în 
două seturi : 6—3, 6—4. în cel de-al 
treilea meci, americanul Stan Smith 
l-a întrecut pe iugoslavul Franulo- 
vici cu 6—4, 6—4.

HANDBAL : Echipa B 
a României, învingătoare 

în fața primei formații 
a R. D. Germane

LA TBILISI a început turneul in
ternațional masculin de handbal la 
care participă opt formații.

LA SQFIA Bulgaria—Franța 2-1, iar echipa Ungariei
s-a calificat in sferturile de finală

SOFIA (prin telex, de la C. Ama- 
riței). învingînd exact cu același 
scor cu care pierduse la Nantes, echi
pa Bulgariei și-a luat revanșa pe 
care și-o dorise. După o repriză e- 
gală — in care ambele echipe au 
prestat, spre nemulțumirea celor 
cîteva mii de spectatori prezenți în 
tribunele stadionului „Vasil Levski" 
din Sofia, un joc de calitate mediocră 
— în al doilea minut al celei de-a 
.doua reprize, echipa bulgară deschi
de scorul. O lovitură de la 16 metri, 
executată de Jekov, se transformă, in 
mod surprinzător, în gol. Al doilea 
gol s-a marcat abia în minutul 82 
de către Mihailov, care a înscris, din 
careul de 16 metri, pe sub portar : 
2—0. în același minut, un contraatac 
francez se încheie cu o centrare in 
fața porții, iar Blanchet înscrie pa 

nomică a cooperativei agricole pînă 
la grădinița comunei. Situarea, an 
de an, a cooperativei agricole de 
producție din Vlădeni în rîndul uni
tăților fruntașe din județ este un cer
tificat de competență politică și 
economică dat și muncii primarului, 
modului cum el conduce și rezolvă 
problemele obștei.

Sînț, firește, mulți primari care a- 
cordă întreaga atenție activității coo
perativelor agricole. Dar sînt, din pă
cate, și primari care consideră că 
de C.A.P. „să se ocupe alții" ; „noi 
— zic ei —■ avem și așa destule tre
buri pe cap“. în comuna Ceplenița, 
relațiile primarului Gh. Brașoveanu 

«ton cuvîntul ieșenilor
cu cooperativa agrioolă de producție 
se referă mai mult... la chefurile ia 
care ia parte cînd este invitat de pre
ședinte. Că această cooperativă înre
gistrează de cîțiva ani încoace pier
deri de ordinul sutelor de mii, că 
avutul ei obștesc nu este bine gos
podărit sint probleme pe care pri
marul așteaptă „să le rezolve cei de 
la județ". Este o concepție cu totul 
greșită : primarul, ca om învestit de 
săteni cu conducerea tuturor trebu
rilor locale, poartă răspunderea pen
tru întreaga gamă de probleme ale 
dezvoltării curente și de perspectivă a 
comunei.

în acest spirit au început să gîn- 
dească — și gindesc — mai toți pri
marii comunelor ieșene. Creșterea oi
lor este o tradiție care s-a păstrat, 
ani de-a rîndul, din tată-n fiu, în 
comuna Țigănași.' în ultimii ani însă, 
după ce a „experimentat" rasa ds 
oi țigaie, care nu s-a adaptat aici, 
conducerea C.A.P. a renunțat în
cetul cu incetul la creșterea oilor. 
Pornind de la tradiție, de la 
condițiile naturale ale locului (co
muna dispune de o suprafață de pes
te 1200 ha pășune), primarul a ce-

Admiterea 
la doctorat 
pentru anul 

universitar
1971-1972

Ministerul învățămîntului a- 
duce la cunoștință că între 
15 și 24 februarie 1972 va avea loc 
admiterea la doctorat pentru 
anul universitar 1971—1972.

înscrierile se fac între 20 de
cembrie 1971 și 15 ianuarie 1972 
la rectoratele instituțiilor de în- 
vățămint superior, la secretaria
tele unităților de cercetare ale 
Ministerului învățămîntului, A- 
cadetniei Republicii Socialiste 
România, Academiei de Științe 
Sociale și Politice, Academiei de 
Științe Medicale și la secretaria
tele Academiei de Științe Agri
cole și Silvice, Institutului de 
Fizică Atomică, Institutului de 
Fizică și Institutului de Meca
nica Fluidelor și Construcții 
Aero Spațiale la care este orga
nizat doctoratul.

în primul meci, selecționata se
cundă a României a furnizat o sur
priză, intrecind cu scorul de 17—16 
(10—10) prima reprezentativă a R.D. 
Germane. După cum transmite co
mentatorul agenției T.A.S.S., hand- 
baliștii români au jucat foarte bine 
în finalul meciului cînd au reușit 
printr-o frumoasă combinație să în
scrie golul victoriei.

Selecționata de tineret a U.R.S.S. 
a învins cu scorul de 19—14 (12—7) 
echipa Olandei, iar formația R.S.S. 
Ucrainene a terminat la egalitate : 
23—23 (13—12) cu cea a Iugoslaviei, 
cars a prezentat un lot cuprinzind 
mai mulți jucători tineri.

Astăzi, în sala Floreasca din 
Capitală, cu începere de Ia orele 
19,00, se dispută întîlnirea ami
cală de handbal dintre reprezen- 
tative'e mascuFne ale României 
și Elveției. In deschidere, selec
ționata feminină a României va 
intilni echipa l.E.F.S.

ÎN RUNDA A III-A A „CUPEI 
CAMPIOANELOR EUROPENE" LA 
ȘAH, maestra româncă Elisabeta Po- 
lihroniade (cu piesele negre) a pier
dut partida susținută cu jucătoarea 
maghiară Ivanka.

în clasament, pe primul loc a tre
cut Măria Ivanka (Ungaria), cu 2 
puncte și o partidă întreruptă, urma
tă de Veroezi (Ungaria) — 2 puncte, 
Vokralova (Cehoslovacia) — 1,5
puncte (1), Polihroniade (România), 
Gheorghieva (Bulgaria) — cu cîte 
1,5 puncte etc.

lingă portar, stabilind scorul final 
de 2-1.

După încheierea meciului, obser
vatorul U.E.F.A., tov. Gheorghe Po
pescu, mi-a declarat : „Am asistat 
la un joc de factură tehnică scăzu
tă. Ambele echipe, nemaiavînd șanse 
de a cîștiga seria, au jucat cu mai 
puțină ardoare.

Ipotetic, francezii s-ar fi pu
tut califica doar in cazul unei victo
rii la cinci puncte diferență. La o 
diferpnță de numai patru puncte ei 
ar fi egalat, intr-adevăr, golaverajul 
echipei ungare, însă ar fi pierdut la 
calcularea rezultatelor directe între 
aceste două echipe. De altfel, echipa 
maghiară a fost cea mai puternică 
în această grupă și s-a calificat pe 
merit în sferturile de finală ale cam
pionatului european".

rut consiliului de conducere să ia 
măsuri pentru dezvoltarea sectorului 
ovin, prin revenirea la rasa țurcană; 
totodată, el a inițiat crearea unei 
secții anexe de creștere a oilor pe 
lingă consiliul popular.

Dezvoltarea economică a comune
lor este un proces complex. El nu se 
rezumă la potențialul cooperativelor 
agricole — deși, îndeobște, se înte
meiază pe acesta. în urma apariției 
Legii nr. 7, în județul Iași se poate 
constata că s-a pus în mișcare între
gul potențial gospodăresc. Numeroa
se inițiative și soluții se adoptă, în
tr-o comună sau alta, pentru valori
ficarea cît mai deplină a tuturor po

sibilităților locale. Numai cu 4 000— 
5 000 lei investiții, in comunele Mo- 
vileni, Tibănești, Podul Iloaiei, Bel- 
cești, Todirești au fost puse in func
țiune, ori sînt în curs de amenajare, 
mici fabrici de cărămidă. Aceste că
rămidarii sînt în măsură să acopere 
cea mai mare parte a necesarului de 
material de construcție pentru me
diul rural. Pe măsura dezvoltării 
producției, a înființării de noi uni
tăți, cărămidăriile ieșene vor putea, 
asigura și anumite cantități pentru 
fondul pieței. Cîmpul larg de desfă
șurare a inițiativei, oferit consiliilor 
populare în valorificarea resurselor 
locale, a pus în mișcare gindirea și 
spiritul gospodăresc al multor pri
mari, al cetățenilor. In județul Iași 
s-au creat, de pildă, peste 50 de echi
pe de constructori — zidari, tim- 
plari etc. — în numeroase comune ; 
ateliere pentru prelucrarea materia
lului lemnos — în 5 comune ; cariere 
pentru extrageri de material pietros 
și agregate de rîu — în 22 comune ; 
secții pentru prefabricate din beton 
(tuburi, stîlpi pentru garduri, spa
liere și dale pentru trotuare) — în 
10 comune etc. în tot județul au

R. P. POLONĂ

Adunare festivă consacrată
Zilei minerilor

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI E. GIEREK

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — La a- 
dunarea festivă organizată in locali
tatea Zabje (Silezia), cu prilejul Zi
lei minerilor, a luat cuvîntul Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. El a exprimat o înaltă re
cunoștință pentru munca grea a mun
citorilor din sectorul extractiv, trans
mite agenția P.A.P. Minerii Poloniei 
populare, a spus el, întimpină Con
gresul al VI-lea al partidului cu sen
timentul datoriei bine îndeplinite față 
de patrie. în acest an s-au înregis
trat progrese continue în dezvoltarea 
extracției și prelucrării cărbunelui. 
Paralel cu creșterea cantitativă a pro
ducției, în industria minieră au fost 
obținute în cursul anului succese 
importante în aplicarea tehnicii noi, 
îmbunătățirea organizării muncii și 
în tehnologie. înfăptuim îmbunătăți
rea continuă a condițiilor de lucru 
ale minerilor și cream, astfel, posi
bilități noi de creștere a productivi
tății muncii, a declarat Edward 
Gierek. Luînd în considerare rolul 
industriei miniere in satisfacerea ne
voilor energetice ale economiei noas
tre și comerțului exterior, conducerea 
partidului și cea a guvernului au a- 
cordat în acest an multă atenție și

ITINERARE MIMEZE 
în preajma Congresului P. M. II. P.

Concluzia majoră, prilejuită de o 
recentă călătorie in Polonia constă 
în aceea că măsurile de perfecționare 
a conducerii societății, adoptate în 
cursul acestui an, au început să-și 
facă simțit efectul asupra tuturor 
compartimentelor vieții economice și 
sociale. Opțiunile prezentate de 
P.M.U.P. în cadrul dezbaterii pu
blice a Directivelor pentru al 
VI-lea Congres, care își va începe 
lucrările la 6 decembrie, au fost în
sușite și aprobate de popor. „Sîntem 
convinși că cel de-al VI-lea Congres 
al partidului va consolida poziția ță
rii noastre in cadrul comunității so
cialiste a popoarelor, pe arena euro
peană și mondială, în primul rînd 
prin faptul că el va imprima dezvol
tării social-economice a țării un di
namism mai puternic, ceea ce va ac
celera dezvoltarea sa socialistă" — 
spunea tovarășul Edward Gierek la 
una din conferințele de partid voievo
dale desfășurate în noiembrie.

în marile uzine' și institute de cer
cetări științifice din Varșovia, Wro
claw, Katowice, în minele din Ryb- 
nik și Wodzislaw Slaski, în ferme 
agricole din Silezia am avut prilejul 
să constat aprobarea largă de care se 
bucură politica partidului din partea 
maselor populare, în frunte cu clasa 
muncitoare.

...Grandiosul Monument al insurec
țiilor sileziene din centrul orașului 
Katowice, liniile moderne ale Mohu-' 
mentului acțiunii revoluționare înăl
țat la Sosnowiec, centrul „Bazinului 
roșu", nenumărate alte monumente și 
case memoriale din localitățile sile
ziene vizitate evocă cu o forță impre
sionantă eroicele tradiții ale luptei 
revoluționare a proletariatului po
lonez pentru eliberare socială și na
țională. Deși e cel mai mic voievo
dat al țării, Katowice are cea mai 
mare organizație de partid, numărînd 
peste 300 000 membri. La Rybnik, 
Bielski, Czetochowo, mi-am putut da 
seama de dinamismul, de forța com
bativă a acestei organizații. La che
marea organizațiilor locale de par
tid, minerii s-au angajat să dea, in 
cinstea congresului, 1,2 milioane tone 
cărbune peste plan. Primul secretar al 
comitetului voievodal de partid, 
Zgzislaw Grudzien, releva că dezba
terea largă, deschisă, constructivă a 
directivelor pentru congres, cele peste 
15 000 propuneri ale muncitorilor fă
cute în cadrul discuției publice, puter
nicul avint în muncă pentru depăși
rea sarcinilor de plan constituie o

fost organizate peste 90 de aseme
nea activități.

— Ne aflăm în plin proces de sis
tematizare a satelor și1 comunelor 
noastre — ne spune tovarășul Gh. 
Brehuescu, prim-vicepreședinte al co
mitetului executiv al consiliului 
popular județean. Avem o concepție 
clară, unitară spre a cărei promovare 
tindem. Aplicarea ei in practică nu 
este posibilă însă fără cunoașterea și 
punerea cît mai deplină în valoare a 
potențialului social-economic exis
tent. Comitetul nostru executiv și-a 
propus să stimuleze, pe toate căile, 
inițiativa primarilor, a comitetelor 
executive comunale, să contribuie la 
formarea unor cadre capabile, cu un 
larg orizont politic și profesional, în 
rîndurile administrației locale de 
stat.

— Acesta a fost, probabil, unul din
tre obiectivele urmărite și cu ocazia 
schimbului de experiență de la Po
pricani.

— Da, desigur. Asemenea acțiuni 
de informare reciprocă a primarilor, 
de prezentare a experienței bune, 
vom mai organiza. Vrem să așezăm la 
temelia activității de dezvoltare eco- 
nomico-socială a comunelor o con
cepție clară, de amplă perspectivă, 
prin care să fie evitate acțiunile cu 
caracter de provizorat. Am avut, re
cent, o consfătuire de lucru cu pri
marii, în urma căreia s-a stabilit ca, 
pentru fiecare comună, să se elabo
reze planuri de dezvoltare economico- 
socială, de valorificare a resurselor 
locale, pe o durată de cinci ani. în 
acest fel, fiecare primar va avea 
perspectiva muncii sale, va ști în ce 
direcție trebuie să-și concentreze e- 
forturile, spre ce obiective este orien
tată dezvoltarea social-economică a 
comunei sale.

în toate localitățile rurale din ju
deț prin care am trecut, am întîlnit 
primari consultindu-se cu deputății, 
cu intelectualii, cu cetățenii, pentru 
a elabora acest program al dezvoltă
rii satelor și comunelor. Comitetul 
executiv al Consiliului popular al 
județului Iași a oferit astfel un ca
dru de concepție largă, de perspecti
vă, muncii primarilor și — așa cum 
o confirmă primele rezultate — ea 
va fi încununată de certe realizări. 

grijă dezvoltării acestei industrii. în 
anii 1972—1975 vom consacra mijloa
ce importante dezvoltării și moder
nizării industriei miniere. Am adop
tat Lotărîri pentru construirea și ex
tinderea unor mine. în același timp, 
considerăm necesar să realizăm, în 
continuare, modernizarea structurii . 
bazei noastre de combustibil și ener-' 
getice, să valorificăm noi resurse de 
gaze naturale și de alte tipuri de 
materii prime energetice.

Nevoile țării și ale exportului fac 
necesară creșterea volumului extrac-, 
ției de cărbune la 167 milioane tone' 
în anul 1975. Nu este o sarcină u- 
șoară. îndeplinirea ei cere mobiliza
rea deplină a forțelor și mijloacelor 
— a declarat primul secretar al C.C. 
al P.M.U.P.

Realizări importante a obținut ți 
industria cupriferă. Țara noastră se 
transformă dintr-un importator în- 
tr-un exportator de cupru. Un rol 
important în dezvoltarea bazei de 
materii prime revine și extracției de 
minereuri cu conținut de zinc, plumb 
și sulf. în aceste ramuri, prevedem 
in cincinalul curent creșterea conti
nuă a extracției.

ilustrare elocventă a conștiinței civice 
a maselor.

Am avut prilejul, în cursul vizi
tei, să obțin în cadrul unor convor
biri la Comitetul Central al P.M.U.P. 
și la Consiliul de Miniștri relații in
teresante privind orientarea dezvoltă
rii economiei poloneze pînă în 1975. 
Pornind de la rolul determinant al 
industriei in accelerarea progresului 
economic, în soluționarea problemelor 
sociale și ridicarea nivelului de trai 
al populației, directivele pentru con
gres prevăd că valoarea globală a 
cheltuielilor de investiții va spori cu 
circa 42 la sută in raport cu cinci
nalul precedent ; producția industria
lă va crește cu 48—50 la sută, cele 
mai importante creșteri fiind prevă
zute pentru sectoarele construcțiilor 
de mașini (aproape 70 la sută), chi
mie (circa 60 la sută). Atenția acor
dată aspectelor privind ridicarea ni
velului de trai al populației este 
ilustrată de sporirea cu aproape 56 
la sută a construcțiilor de locuințe, 
precum și de creșterea salariului real 
în medie cu 17—18 la sută.

Principalele obiective în domeniul 
agriculturii sint accelerarea producției 
agricole în scopul satisfacerii cerințe
lor populației și crearea condițiilor 
pentru transformări socialiste treptate 
pe plan social și economic. în aceste 
condiții, releva în cursul unei discu
ții dr. Eugeniusz Mazutkiewicz, șeful 
Secției agrare a C.C. al P.M.U.P., 

'R.artidul este preocupat să asigure 
folosirea rațională a pămîntului, im
pulsionarea unei masive concentrări 
a fondului funciar în sectorul de stat 
și cooperatist, ca o condiție a unei 
mai accentuate mecanizări a produc
ției agricole, precum și a sporirii 
rentabilității ei. în aceste condiții se 
preconizează creșterea cu 18—21 la 
sută a producției agricole. Prevederi 
în deplină concordanță cu realitățile 
mi-au fost sugestiv exemplificate de 
marea fermă agricolă din Udanin, ra
ionul Sroda Slaska, care, aplicind pe 
scară largă metode științifice avan
sate, a obținut în acest an o pro
ducție cerealieră medie de 4 300 kg 
la hectar, iar la sfecla de zahăr o 
producție de 45 000 kg la hectar.

La numai cîțiva kilometri de mo
numentele consacrate cinstirii unor 
glorioase momente ale trecutului, vi
zitatorul e intimpinat de una dintre 
elocventele mărturii ale preocupări
lor din Polonia de azi pentru con
dițiile de trai ale oamenilor. în cen
trul regiunii industriale a Sileziei su
perioare, greu lovită de efectele de
gradării mediului natural, se întinde 
marele parc silezian de cultură in- 
globînd circa 600 hectare. De forma 
unui triunghi, încadrat de trei orașe
— Katowice, Chorzow, Siemanowice
— amenajat prin munca patriotică a 
populației, el reprezintă un adevărat 
combinat de odihnă, recreare și ac
tivitate culturală, oferind oaspeților 
o vastă selecție de atracții incepind 
cu un planetariu și observator astro
nomic, centrul pentru progres tehnic 
(cu largi atribuții în domeniul per
fecționării cadrelor tehnice), galerii 
artistice, expoziții horticole, un sta
dion cu 100 000 de locuri, complex de 
natație și centru de sporturi nautice, 
Luna-parc — și încheindu-se cu o

.mare grădină zoologică și un tele
feric. Valoarea de simbol a acestui 
mare parc de cultură și odihnă apare 
și mai pregnant cînd afli că el nu 
este decit una din pozițiile înaintate 
ale unei vaste „zone verzi de apă
rare" care, inglobind în perspectivă 
zone de odihnă de 180 000 hectare și 
înconjurind bazinul minier cu o fi.șie 
forestieră largă de 30 de km, va în
deplini rolul de „plămîn" purificator, 
antipoluant al Sileziei, regiunea-, cu 
cea mai densă populație a țării, care 
furnizează peste 80 la sută din pro
ducția ei metalurgică și de huilă, cir
ca jumătate din producția electrică și 
chimică.

Dezbaterea directivelor pentru con
gres în organizațiile de partid, sindi
cale și de tineret, în presă și adunări 
publice a constituit un puternic fac
tor de activizare politică a maselor.

Reprezentanți ai generațiilor de co
muniști care S-au călit în crîncenele 
bătălii revoluționare din anii ilega
lității, ai acelora care au participat 
la eroica epopee a Rezistenței împo
triva cotropitorilor naziști, la ridica
rea din ruine a Varșoviei pustiite ți 
la lupta pentru instaurarea puterii 
populare, alături de noile gene
rații de comuniști, vor stabili la 
cel de-al VI-lea Congres al 
P.M.U.P. căile de a accelera dezvol
tarea socialistă a țării. Impresiile cu
lese de oaspeții Poloniei in aceste zile 
premergătoare congresului întăresc 
convingerea că, prin întreaga sa des
fășurare, prin hotărîrile sale, congre
sul va marca un moment important in 
dezvoltarea ascendentă a Poloniei So
cialiste, de care poporul român ae 
simte legat prin sentimente de prie
tenie și solidaritate internationalists.

Tudor OLASU
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Escaladarea acțiunilor militare 
între India si Pakistan

_>

— A fost convocat Consiliul de Securitate

al O, N. U.

CARACI 4 (Agerpres). — Intr-un 
discurs rostit sîmbătă la postul de 
radio național, președintele Pakista
nului, Yahya Khan, a spus : „India 
ne-a provocat din nou, iar forțele ei 
armate au lansat o ofensivă largă îm
potriva noastră, pe mai multe fron
turi" — anunță agenția Reuter. „Pînă 
acum, a adăugat șeful statului pa
kistanez, Pakistanul a acționat cu 
multă răbdare, dar a sosit timpul să 
dăm o replică zdrobitoare agresorilor 
indieni". Potrivit agenției Reuter, 
președintele „i-a chemat pe toți ce
tățenii Pakistanului să rămînă calmi 
și să mențină unitatea națională, in 
așa fel incit toate energiile națiunii 
să fie consacrate pentru înfringerea 
agresorului". „Ordinul dat trupelor 
pakistaneze de a nu trece frontiera 
cu India a fost anulat" — a declarat, 
simbătă, un purtător de cuvînt ofi
cial al guvernului pakistanez, la Ra
walpindi, anunță agenția France 
Presse. „Trupele, a adăugat purtăto
rul de cuvînt, au deplină libertate de 
acțiune".

★

DELHI 4 (Agerpres). — Parlamen
tul indian s-a întrunit sîmbătă, în 
sesiune extraordinară, pentru a exa
mina situația de la frontiera cu Pa
kistanul — anunță agenția Reuter.

Vorbind cu acest prilej, primul mi
nistru, Indira Gandhi, a spus : „Gu
vernul din Pakistanul occidental a 
declarat în această dimineață război 
împotriva Indiei". Premierul indian 
a afirmat că membrii guvernului și 
liderii partidelor de opoziție sînt 
unanimi în a aprecia că „libertatea 
națiunii trebuie să fie apărată și 
unanimi în ce privește faptul că agre
sorul trebuie să fie respins". Aceeași 
agenție informează că parlamentul a 
aprobat în unanimitate introducerea 
stării de urgență în țară. Proclama
rea stării de urgență a fost făcută 
vineri de către președintele Indiei, 
Venkata Giri. Agenția menționează 
că, în baza măsurilor de urgență, 
guvernul primește virtual puteri 
nelimitate.

★

RAWALPINDI 4 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint al guvernului Pa
kistanului a declarat sîmbătă că avia
ția pakistaneză a bombardat aeropor
turile din localitățile indiene Srina
gar, Amritsar, Pathankot. Avantipu- 
ra, Utarlai, Agra și Ambala — trans
mite agenția France Presse.

Surse oficiale pakistaneze, citate 
de agenția Associated Press, infor
mează că forțele pakistaneze au cap
turat orașele Khem Karan și Chhamb 
de pe teritoriul indian și că luptele 
continuă în orașul indian Ferozepur.

Postul' de radio pakistanez, citat de
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în favoarea unui program de sprijinire 
a tarilor in curs de dezvoltare
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• CUVÎNTUL REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI

NAȚIUNILE UNITE 4 — Cores
pondentul nostru C. Alexandroaie 
transmite : In cadrul dezbaterilor 
Comitetului pentru probleme eco
nomice al Adunării Generale — 
care are în atenția sa chestiuni pri
vind pregătirea apropiatei Con
ferințe mondiale a Națiunilor U- 
nite pentru comerț și dezvoltare 
(U.N;C.T.A.D.) — a luat cuvintul am
basadorul României la O.N.U., Gh. 
Diaconescu. El a subliniat că țara 
noastră acordă acestei conferințe un 
rol de prim ordin în crearea unui 
sistem de relații comerciale și fi
nanciare internaționale care să co
respundă noilor cerințe ale dezvol
tării economice ale tuturor națiuni
lor și, în primul rind, ale celor în 
curs de dezvoltare. Delegația Ro
mâniei concepe viitoarea sesiune 
U.N.C.T.A.D. ca o etapă importantă 
in direcția intensificării colaborării 
economice între toate statele, ca un 
moment care să permită identifica
rea de noi măsuri, menite să asi
gure creșterea ajutorului economic 
și științific acordat țărilor în curs 
de dezvoltare.

Reprezentantul român a cerut să 
se treacă de la soluții generale pri
vind lichidarea subdezvoltării, la 
măsuri practice, la un program mul
tilateral de sprijinire a eforturilor 
de progres ale statelor rămase în 
urmă.

Vorbitorul a arătat că, pentru li
chidarea rămînerii în urmă în care 
se afla la sfîrșitul celui de-al doilea 
război mondial în raport cu țările 
avansate din punct de vedere eco
nomic, România a înfăptuit trans
formări profunde în toate domeniile 
de activitate. Cu toate rezultatele 
obținute în. construcția economică, 
poporul român mai are un drum 
lung și dificil de parcurs pentru a 
ajunge la nivelul economic al țări
lor industrializate. în virtutea aces
tor considerații și a locului pe care-1 
ocupă în prezent în diviziunea in
ternațională a muncii, a arătat Gh.

AU ÎNCEPUT DEZBATERILE ASUPRA SITUAȚIEI DIN 

ORIENTUL APROPIAT
în plenara Adunării Generale a 

Organizației Națiunilor Unite au în
ceput vineri dezbaterile asupra si
tuației din Orientul Apropiat. Ca bază 
a dezbaterilor servește raportul 
anual al secretarului general al 
O.N.U., U Thant, asupra evoluției si
tuației din această zonă. Primul vor
bitor a fost vicepremierul și minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Arabe Egipt, Mahmoud Riad. Subli

agenția U.P.I., a anunțat că avioane 
indiene au bombardat sîmbătă orașe
le Caraci, Islamabad și Peshwar, din 
Pakistanul de vest, precum și orașul 
Dacca, din Pakistanul răsăritean.

Același post de radio a anunțat că 
trupele pakistaneze au oprit toate 
atacurile lansate de forțele indiene 
de-a lungul frontierei Pakistanului 
de vest. Continuă să se desfășoare 
lupte grele în districtele Dinajpur și 
Jessore, din Pakistanul de est.

★
DELHI 4 (Agerpres)— Un purtător 

de cuvînt militar indian, citat de 
agențiile Reuter și United Press In
ternational, a anunțat că aviația in
diană a atacat sîmbătă opt puncte 
strategice din Pakistanul de vest, 
între care cele trei orașe principale 
— Caraci, Lahore și Rawalpindi, ca
pitala țării. Agenția Press Trust of 
India informează că avioane indiene 
au bombardat orașele Dacca și 
Chitagong din Pakistanul răsăritean.

Ministrul indian al apărării, Rag- 
jivan Ram, a anunțat că marina de 
război indiană a blocat porturile din 
Pakistanul de est. El a comunicat, 
de asemenea, că trupele indiene își 
continuă operațiunile în Pakistanul 
răsăritean și că au preluat controlul 
asupra orașelor Thakurgaon, Darsha- 
na, Srigaon și Shamsar Nagar. Tot
odată, el a afirmat că „India nu are 
intenția să anexeze vreo parte din 
teritoriul Pakistanului".

Agenția Associated Press transmi
te, citind surse guvernamentale de 
la Delhi, că forțele indiene „avan
sează cu rapiditate" în Pakistanul 
de est, dar că s-au pierdut unele 
porțiuni din teritoriul țării, de-a lun
gul frontierei cu Pakistanul de vest.

★
NEW YORK 4 (Agerpres). — Ar

gentina, Belgia, Burundi, Italia, Ja
ponia, Marea Britanie, Nicaragua, 
Statele Unite și Somalia au cerut 
convocarea de urgență a Consiliului 
de Securitate al O.N.U. pentru a exa
mina situația creată la frontiera 
indo-pakistaneză.

Reuniunea Consiliului de Securi
tate a început sîmbătă la ora 24 (ora 
Bucureștiului).

★
BELGRAD 4 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a 
trimis mesaje urgente primului mi
nistru al Indiei, Indira Gandhi, și 
șefului statului pakistanez, Yahya 
Khan, adresîndu-le apelul de a de
pune toate eforturile pentru salvgar
darea păcii. Arătînd că situația ac
tuală este foarte critică, președintele 
Tito subliniază că orice problemă, 
oricît de complicată și grea ar fi, 
poate fi soluționată pe cale pașnică.

Diaconescu, România consideră că 
este îndreptățită să beneficieze de 
facilitățile și măsurile întreprinse pe 
plan internațional în favoarea țări
lor în curs de dezvoltare.

România sprijină cu consecvență, 
a arătat vorbitorul, cerințele țărilor 
în curs de dezvoltare cu privire la 
îmbunătățirea condițiilor de acor
dare de credite, stabilizarea piețelor 
și prețurilor pentru produsele lor de 
bază, încheierea de acorduri inter
naționale pe produse, favorizarea 
exporturilor de produse semimanu- 
facturate și manufacturate ale țări
lor în curs de dezvoltare, acordarea 
de preferințe generale nereciproce și 
nediscriminatorii, lichidarea tuturor 
barierelor artificiale din comerțul 
internațional, facilitarea transferu
lui de tehnică.

în încheierea declarației sale, am
basadorul României la O.N.U., -Gh. 
Diaconescu, a subliniat că România 
înțelege să-și aducă întreaga _ sa 
contribuție la pregătirea și lucrările 
sesiunii U.N.C.T.A.D., care va avea 
loc în aprilie, anul viitor, la Santia
go de Chile.

★

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— Irakul, Algeria, Republica De
mocrată Populară a Yemenului și 
Libia au cerut vineri seara convo
carea de urgență a Conșiliului de 
Securitate pentru a lua în dezbatere 
situația care s-a creat în Golful 
Persic după debarcarea trupelor 
iraniene pe insulele Abou Moussa, 
Marele și Micul Tomb, informează 
agenția Reuter. Totodată, cele pa
tru țări au cerut să participe fără 
drept de vot la dezbaterile din Con
siliul de Securitate asupra acestei 
probleme.

TEHERAN 4 (Agerpres). — Gu
vernul Iranului a făcut cunoscut 
simbătă că răspunde printr-o „măsu
ră de reciprocitate" ruperii relații
lor diplomatice cu Teheranul, hotă- 
rită de guvernul de la Bagdad.

niind că rezoluția Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967 a devenit 
piatra fundamentală a eforturilor 
Națiunilor Unite pentru stabilirea u- 
nei păci juste și durabile în Orien
tul Apropiat, ministrul egiptean a 
făcut apel la Adunarea Generală să 
adopte măsuri care să* aibă drept țel 
aplicarea și respectarea principiilor 
Cartei O.N.U.

Trupele regimului Lon Noi 
se retrag în fata atacurilor 

patrioților khmeri
PNOM PENEI 4 (Agerpres). — Tru

pele regimului Lon Noi aflate în re
tragere fac eforturi disperate pentru 
a străpunge încercuirea trupelor de 
rezistență khmere și a ajunge Ia 
Pnom Penh. Asupra lor exercită 
continuu o presiune puternică patrio- 
ții canibodgieni. După cum informea
ză agenția United Press Internatio
nal, forțele patriotice, care au atacat 
violent trupele administrației de la 
Pnom Penh, au ocupat un dispozitiv 
de 40 kilometri pe șoseaua nr. 6, 
considerată a fi de importanță vita
lă. 10 000 de soldați din trupele gu
vernamentale se retrag spre nord și 
sud din acest sector, iar un grup de 
aproximativ 2 400 de militari încear
că. să-și creeze o cale de retragere 
spre Taing Kank, localitate situată 
la 84 kilometri nord de Pnom Penh. 
Un alt grup de trupe se îndreaptă 
spre Kompong Thom la ‘140 kilo
metri nord de Pnom Penh.

★
Vineri, comandamentul trupelor 

regimului lui Lon Noi a anunțat că 
abandonează recucerirea șoselei nr. 6. 
Surse militare de la Pnom Penh au 
recunoscut sîmbătă că o, altă locali
tate importantă din punct de vedere 
strategic, Train Krasaing, situată la 
circa 90 de kilometri nord-est de 
capitală, a fost evacuată de trupele 
lui Lon Noi.

★
HANOI 4 (Agerpres). — Comitetul 

Central al Frontului Patriotic din 
Laos a dat publicității o declarație în 
care condamnă extinderea de către 
S.U.A. și regimul de la Saigon a 
agresiunii împotriva Cambodglei.

Menționînd că peste 40 000 de sol
dați saigonezi, comandați de ofițeri 
americani și sprijiniți de aviație și 
artilerie americană, au invadat recent 
teritoriul cambodgian, C. C. al Fron
tului Patriotic din Laos exprimă pro
testul său hotărît în legătură cu a- 
semenea acte agresive și declară că 
poporul laoțian este pe deplin de 
partea poporului cambodgian, care 
luptă împotriva agresiunii S.U.A.

FLORENȚA

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TINERETULUI
PENTRU SECURITATEA EUROPEANĂ

FLORENȚA 4 — Corespondentul 
Agerpres N. Puicea transmite : La 
Palatul Congreselor din Florența au 
continuat,. simbătă, lucrările pe co
misii ale Conferinței internaționale 
a tineretului pentru securitatea eu
ropeană.

Luînd cuvîntul în cadrul comisiei 
care discută problemele luptei anti
fasciste și ale dezvoltării democrației 
în Europa, reprezentantul Uniunii 
Tineretului Comunist din. România, 
Eugen Patriche, a arătat că aspira
ția către democrație, năzuința t'ne- 
retului de a participa la făurirea 
viitorului său, la "edificarea unei so
cietăți mai bune, mai drepte, elibe
rate de exploatare și războaie, con
stituie astăzi unul din punctele no
dale ale programelor de luptă ale or
ganizațiilor de tineret progresiste.

După părerea noastră — a spus 
vorbitorul — problemele păcii și 
securității continentului european, 
ale luptei pentru democrație și pro
gres, împotriva imperialismului și 
reacțiunii pot deveni o largă bază de 
cooperare și unire, pe plan național 
și internațional, a organizațiilor de 
tineret de diferite orientări. Subli

DIALOGUL CU BANO-CH ILIAN, 
EXPRESIE A DEPLASĂRILOR 
PE ARENA AMERICII LATINE

După un itinerar ■ de peste 
4 000 kilometri — de la mine
le din nordul tropical pină in re
giunea australă — primul ministru 
cubanez, Fidel Castro, și-a încheiat 
vizita in Chile. Așa cum sublinia pre
ședintele Salvador Allende, la marele 
miting de masă de pe Estadio Na- 
cional, el a fost primit „cu căldură 
și stimă, ca exponent al revoluției 
din Cuba" ; la rîndul său, premierul 
cubanez a arătat, la același miting, că 
a vizitat Chile „ca revoluționar, so
lidar cu procesul revoluționar care 
are loc în această țară".

Vizita s-a înscris, in mod incontes
tabil, ca un eveniment cu importante 
semnificații, ilustrînd prietenia din
tre cele două popoare, chilian și cu
banez, angajate — fiecare cu expe
riența și pe căile sale proprii — în 
făurirea unei noi societăți, eliberate 
de asuprire, înapoiere și înfeudare. 
Dereglarea mecanismului politic și 
diplomatic îndreptat spre izolarea 
Cubei de restul Americii Latine — 
mecanism pus in funcțiune de impe
rialismul nord-american după victoria 
revoluției, cubaneze — s-a accentuat 
astfel și mai mult. Este un proces 
care a început o dată cu reluarea de 
către guvernul Unității Populare din 
Chile a relațiilor diplomatice cu Re
publica Cuba și a continuat cu invi
tarea acesteia din urmă ca membră 
cu drepturi depline la lucrările re
centei reuniuni de la Lima a state
lor în curs de dezvoltare. Este știut, 
de altfel, că, după venirea la putere 
a guvernului președintelui Al
lende, s-a încercat și în ce privește 
Chile aceeași politică de izolare de 
celelalte țări latino-americane, în
cercări care s-au soldat printr-un 
eșec total, așa cum ilustrează modul 
plin de căldură în care a fost primit 
președintele Republicii Chile in Ar
gentina, în Ecuador, în Columbia, in 
Peru, simpatia și solidaritatea mani
festate de celelalte popoare latino- 
americane față de Chile.

Vizita premierului Fidel Castro a 
avut loc într-o perioadă cînd se con

VIETNAMUL DE SUD 4 (Ager
pres). — Ministerul Afacerilor Ex
terne al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud a dat publicității o declarație 
in care condamnă extinderea de că
tre Statele Unite și regimul saigonez 
a agresiunii împotriva Cambodgiei, 
anunță agenția de presă Eliberarea. 
Politica de „vietnamizare" în Viet
namul de sud și raidurile aeriene 
asupra teritoriului R. D. Vietnam, 
extinderea „războiului special" în 
Laos și noua aventură militară a 
S.U.A. și a regimului de la Saigon 
în Cambodgia atestă intențiile impe
rialismului american și aliaților săi 
de a continua agresiunea împotriva 
Indochinei, se arată în declarație. 
Populația, din Vietnamul de sud este 
hotărîtă ca, împreună cu popoarele 
din Laos și Cambodgia,. să continue 
lupta pină la victoria finală — se 
arată în incheierea declarației.

SUSPENDAREA OPERAȚIUNI
LOR MILITARE PE PERIOADA 
SĂRBĂTORILOR DE IARNA. 
DECLARAȚIA G.R.P. AL RE

PUBLICII VIETNAMULUI 
DE SUD

VIETNAMUL DE SUD 4 (Ager
pres). — Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud a dat publicității o declarație cu 
privire la suspendarea operațiunilor 
militare pe perioada sărbătorilor de 
iarnă — Anul Nou și Anul Nou 
Lunar — anunță agenția de presă 
Eliberarea. „Ca și în ceilalți ani, pro- 
cedînd in conformitate cu politica sa 
umanitară, respectind obiceiurile și 
tradițiile poporului vietnamez și as
pirațiile soldaților americani, Guver
nul Revoluționar Provizoriu a decis 
să suspende operațiunile militare 
timp de trei zile cu ocazia Anului 
Nou 1972 și, timp de patru zile, cu 
ocazia Anului Nou Lunar", relevă 
agenția.

niind necesitatea tot mai stringentă 
de a se realiza unitatea de acțiune 
a tinerei generații, vorbitorul a evi
dențiat încercarea din ce în ce mai 
fructuoasă a organizațiilor și mișcă
rilor europene de tineret și studenți 
de diverse orientări de a stabili o 
platformă comună, de a. acționa în 
mod unit pentru înfăptuirea unui 
climat de destindere și cooperare, de 
pace și securitate pe întreg conti
nentul european.

Participînd la discuțiile din cadrul 
comisiei care dezbate tema „Medi- 
terana — mare a păcii", Ștefan Va- 
sile, membru al delegației U.T.C. din 
România, a arătat că tineretul român 
a apreciat și apreciază pozitiv toate 
propunerile, măsurile și acțiunile 
menite să ducă la îmbunătățirea cli
matului politic în diferite zone din 
Europa sau din alte părți ale lumii.

Incheindu-se schimbul fructuos de 
păreri ce a avut loc în cadrul celor 
patru comisii ale conferinței și la 
care membrii delegației U.T.C. și-au 
adus o contribuție activă, comishle 
au trecut la întocmirea documentelor 
finale. Concluziile comisiilor au fost 
supuse plenarei conferinței.

stata o serioasă activizare a vieții po
litice pe întregul continent, cînd în 
numeroase țări din această zonă a lu
mii au loc profunde schimbări struc
turale. Exercitarea suveranității na
ționale asupra bogățiilor naturale, a- 
firmarea dreptului sacru al fiecărei 
țări de a-și elabora și aplica linia 
politică în conformitate cu interese
le proprii, cu realitățile istorice și so- 
cial-economice concrete sînt trăsături 
definitorii ale acestui proces. Este 
ceea ce au afirmat, în timpul vizitei, 
ambii șefi de stat, subliniind că in 
cele două țări — Cuba și Chile, unde 
acest proces se manifestă în formele 
cele mai pregnante — noua societate 
se înfăptuiește pe drumuri istorice 
distincte, în funcție de particulari
tățile și condițiile specifice con
crete. Vizita se înscrie, de aceea, 
ca un eveniment marcant, ce ex
primă. . în mod ' concludent, depla
sările care au loc în viața continen
tului latino-american, voința popoa
relor acestui continent de a exclude 
discriminările și inegalitatea, de a-și 
lua destinele în propriile lor miini, 
de a purcede, solidare, la acțiuni co
mune în vederea apărării intereselor 
lor.

Noul spirit care își croiește drum 
în viața continentului este pus în lu
mină și de escalele pe care le va face 
Fidel Castro în Peru și Ecuador, tinde 
își găsesc, de asemenea, afirmare 
tendințele emancipării economice și 
social-politice.

Forțele reacționare interne și ex
terne caută să stăvilească un aseme
nea. curs — inclusiv prin astfel de ac
țiuni provocatoare ca recentele tul
burări petrecute la Santiago — dar, 
așa cum o dovedește mersul eveni
mentelor, aceste procese au un carac
ter ireversibil, în ciuda. oricăror 
opreliști, sinuozități și reculuri, Ame
rica Latină fiind ferm angajată tie 
drumul dezvoltării de sine stătătoare 
și al progresului.

Eugen POP
Santiago de Chile

UNIUNEA SOVIETICA
MOSCOVA 4 — Corespondentul

Agerpres L. Duță transmite : De
legația Consiliului Politic Superior 
al Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România, condusă de ge- 
neral-maior Constantin Opriță, se
cretar adjunct al Consiliului Politic 
Superior, aflată într-o vizită de prie
tenie în U.R.S.S., a fost primită sîm
bătă de mareșalul Uniunii Sovietice 
I. I. Iakubovski, prim-locțiitor al mi
nistrului apărării al U.R.S.S., co
mandant suprem al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante ta 
Tratatul de la Varșovia. Cu acest 
prilej, a avut loc o convorbire caldă, 
tovărășească, privind dezvoltarea în 
continuare a relațiilor de prietenie 
dintre România și U.R.S.S., dintre 
armatele celor două țări.

Tn aceeași zi, delegația a fost pri
mită de generalul de armată A. A. 
Epișev, șeful Direcției Politice Su
perioare a Armatei Sovietice și a 
Flotei Maritime Militare a U.R.S.S.

în timpul vizitei sale în U.R.S.S., 
delegația militară română a purtat 
convorbiri la Direcția Politică Supe
rioară a Armatei Sovietice și Flotei 
Maritime Militare, ta Direcția Poli
tică a regiunii militare Leningrad, 
a avut întrevederi cu cadre didac
tice și ofițeri ai Academiei Politice 
Militare „V.. I. Lenin", ai școlii su
perioare de ofițeri „Sovietul Suprem 
al R.S.F.S.R.", precum și cu militari 
ai unei divizii mecanizate. Pretutin
deni, oaspeții români au fost în- 
tîmpinați cu cordialitate.

Simbătă după-amiază, delegația 
Consiliului Politic Superior al For
țelor Armate ale țării noastre a pă
răsit Moscova, îndreptîndu-se spre 
patrie.

CONVORBIRILE 
M. KOHL — E. BAHR :

Acord privind 
tranzitul dintre R.F.G. 
și Berlinul occidental

BERLIN 4 (Agerpres). — Convor
birile dintre Michael Kohl, secretar 
de stat la Consiliul de Miniștri al 
R.D.G., și Egon Bahr, secretar de stat 
la Cancelaria Federală a R.F.G., se 
arată într-un comunicat, s-au înche
iat cu succes la 3 decembrie 1971 prin 
convenirea asupra textului unui a- 
cord cu privire la tranzitul dintre 
R.F.G. și Berlinul occidental, trans
mite agenția A.D.N. Termenul de 
parafare a acordului de tranzit ur
mează să fie stabilit între Michael 
Kohl și Egon Bahr.

Tratativele cu privire la un tratat 
referitor , la traficul între R.D.G. și 
R.F.G. vor fi continuate în curind.

AGENȚIILE

DE PRESA

TRANSMIT:

Tratativele SALT. sîm- 
bătă a avut loc o nouă ședință a 
tratativelor sovieto-americane pri
vind limitarea înarmărilor strategice 
(S.A.L.T.), neprevăzută în programul 
obișnuit. Ședința s-a desfășurat la 
sediul Ambasadei sovietice din Viena.

încheierea convorbirilor 
Pompidou-Brandt. convorbirile 
care s-au desfășurat la Paris între 
cancelarul R.F. a Germaniei, Willy 
Brandt, și președintele Franței, 
Georges Pompidou, au luat sfîrșit 
sîmbătă. în cadrul acestor convor
biri, apreciate de ambele părți drept 
„deosebit de pozitive", s-a propus 
ca băncile centrale ale țărilor mem
bre ale Pieței comune și ale state
lor candidate la acest organism 
să-și „coordoneze politicile lor mo
netare pentru a apăra paritățile 
care ar urma să fie definite pe un 
plan mai larg".

Președintele Turciei, Cev- 
det Sunay, a început sîmbătă consul
tări cu personalități politice în ve
derea soluționării actualei crize gu
vernamentale din această . țară, in
formează corespondentul din Ankara 
al agenției Associated Press. După 
cum s-a anunțat, premierul Nihat 
Erim a prezentat vineri demisia ca
binetului său. în aceeași zi, președin
tele Turciei i-a cerut lui Erim să 
continue rezolvarea problemelor cu
rente pînă la formarea unui nou gu
vern.

„Uniunea Sovietică nu 
recunoaște regimul rasist 
din Rhodesia de sud și res_ 
pinge orice manevre îndreptate în 
direcția conferirii unui caracter «le
gal» acestui regim" — se arată într-o 
declarație dată publicității de agen
ția T.A.S.S. în legătură cu recentul 
acord anglo-rhodesian.

Vicepremierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, 
Li Sien-nien, și Li Cian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, au 
avut o întrevedere cu Sidney Van 
Den Bergh, președintele Camerei 
centrale olandeze pentru promova
rea comerțului, șeful unei delegații 
economice din Olanda care se află 
în vizită la Pekin.

DELEGAȚIA M.A.N.
A SOSIT LA BOGOTA

BOGOTA 4 — Corespondentul nos
tru E. Pop transmite : Delegația 
Marii Adunări Naționale a Republi
cii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Mihai Dalea, președintele 
Comisiei de politică externă a 
M.A.N., a sosit la Bogota la invita
ția parlamentului Columbiei. La ae
roport, delegația română a fost în- 
tîmpinată de Sergio de la Torre, 
vicepreședintele Camerei Reprezen
tanților, Ciro Rios Nieto, președin
tele Comisiei pentru relațiile externe 
a Senatului, Nestor Cruz, secretarul

Cuvîntarea președintelui
I. B. Tito la încheierea ședinței

Prezidiului IL C. I.
KARADJORDJEVO 4 (Agerpres). — 

La incheierea lucrărilor celei de-a 
21-a ședințe a Prezidiului U.C.I., 
Iosip Broz Tito, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, a 
rostit o amplă cuvîntare, informează 
agenția Taniug.

Referindu-se la discuțiile purtate, 
care, au avut ca obiect situația din 
Croația, el a arătat că în cadrul 
acestora s-a văzut o bună parte a 
cauzelor care au dus la un aseme
nea fenomen cum este greva în masă 
a studenților, ce avea tendința să se 
transforme într-o grevă generală nu' 
numai a studenților, ci și a clasei 
muncitoare, să frîneze viața socială. 
Chiar și însăși posibilitatea unei ase
menea greve generale este un feno
men contrarevoluționar. în discuții 
s-au manifestat îngrijorarea, precum 
și dorința ca această situație să fie 
înlăturată cit mai repede. Au existat 
și autocritici din partea tovarășilor 
din Zagreb, fiind bine abordate unele 
probleme. Noi, a spus președintele 
Tito, trebuie să aflăm acum totul 
despre acest act dușmănos imens și 
să dăm răspunsul. Iar răspunsul îl 
pot da, în primul rind, înșiși tova
rășii din Croația, priit lupta și ho- 
tărîrea lor.

„Vorbind despre aceste lucruri, 
cred că ele pornesc de la Comitetele 
Centrale, a spus în continuare vor
bitorul. Desigur, nu cred că în aces
tea există activitate dușmănoasă, dar 
cred că în Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia există o criză ideologică. 
Această criză nu există de cind au în
ceput pregătirile pentru modificările 
în constituție și de la adoptarea a- 
mendamentelor, ci încă mai de 
mult. De mult noi alunecam spre 
această criză ideologică. încă de. 
mult timp, în diferite ziare au în
ceput să apară diverse articole con- 
ținînd negarea marxismului, a știin
ței marxiste. Iar noi nu am dat 
răspunsurile la toate acestea. Pen
tru ce ? Pentru că am fost prea le
jeri, am crezut că nouă, sistemului 
nostru de autoconducere, acestea nu - 
ne pot dăuna cu nimic. Nu am 
luat nici un fel de măsuri. S-a 
ajuns la această situație . datorită 
neînțelegerii diferitelor fenomene 
antisocialiste, a diverselor articole, 
discuții antimarxiste.

Referindu-se la sursele acestei si
tuații, Iosip Broz Tito s-a oprit 
asupra programelor de educație 
marxistă din universitățile iugosla
ve. „Cei care mîine trebuie să vină 
în locul nostru, a spus el, nu capătă 
aproape nici un fel de educație 
marxistă. Nu știu nici dialectică și 
nici cele mai elementare probleme 
ale marxismului. Dacă în unele fa
cultăți,. așa cum este cea de econo
mie și altele, se vorbește despre 
marxism și economia marxistă, a- 
cestea sînt amestecate cu toate cu
rentele posibile și cu toți clasicii po
sibili, atît marxiști cit și burghezi. 
Astfel, se produce o confuzie în ca
petele oamenilor. în rindurile 
noastre avem destui tineri. Vor fi 
tot mai mulți cei care au trecut prin 
universitate, însă s-au înarmat slab 
cu arma marxism-leninismului, care 
este foarte importantă pentru luptă, 
în procesul unei asemenea dezvol
tări sociale, cum este în Iugoslavia. 
„Cred că Prezidiul U.C.I. și Comi
tetele Centrale ale Uniunii Comu
niștilor • din republici au forțe sufi
ciente pentru a lua unele măsuri și 
a întreprinde acțiuni ca în școlile 
superioare și universități să fie în
lăturate toate elementele care au 
acolo posibilități și teren foarte 
bun să abată tineretul nostru în
tr-o direcție nedorită pentru dezvol
tarea noastră".

„Eu nu sînt acum pentru repeta
rea a ceea ce s-a întîmpiat în trecut, 
nu sînt pentru măsuri administrati
ve, a spus în continuare președintele 
U.C.I. Nu sînt acum pentru o cam
panie. Dar trebuie, în presa noastră 
de fiecare zi, în presa noastră comu
nistă, spus limpede și dinainte cum 
trebuie să ne comportăm față de a- 
ceste fenomene contrarevoluționare 
din țara noastră. Trebuie să luăm 
măsuri. Altfel, dacă vom vorbi doar 
că trebuie să acționăm politic, nu 
vom ajunge departe. Este adevărat 
că trebuie să acționăm politic. Munca 
ideologică cu cadrele noastre, în ge
neral. este slabă. Avem noi pretutin
deni programul și planul educației 
celor peste un milion de comuniști

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru statistică

MOSCOVA 4 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc a 18-a ședință a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru statistică. Au participat delegații 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., 
Mongolia, Polonia, România, Ungaria 
și U R.S.S. In calitate de observatori 
au participat reprezentanți ai R.D.V. 
și R.S.F.I.

Comisia a discutat sarcinile în do
meniul organizării și dezvoltării con
tinue a lucrărilor de statistică. în 
cadrul C.A.E.R.. care rezultă din ho
tărîrile sesiunii a XXV-a a C.A.E.R. 

general al Camerei Reprezentanților, 
de numeroși senatori și deputați.

A fost prezent Octavian Bărbu- 
lesCu, ambasadorul României în Co
lumbia.

în Columbia, delegația Marii Adu
nări Naționale a Republicii Socia
liste România va avea întîlniri cu 
membrii parlamentului și cu alți 
reprezentanți ai vieții politice co
lumbiene și va vizita o serie de im
portante obiective economice și in
stituții culturale din orașele Medellin 
și Călii.

pe care îi avem ? Tinerilor trebuie 
să le facem educația marxistă JA. con
cordanță cu dezvoltarea noastiaț * să 
adaptăm marxismul la practica 
noastră de fiecare zi".

„în discuțiile noastre am găsit 
multe elemente care vor fi foarte 
utile pentru noi toți, mai ales acum, 
cind pășim mai energic în lupta 
împotriva tuturor fenomenelor ne
gative și a adversarilor de clasă, a 
spus apoi președintele Tito. Acest lu
cru trebuie să-1 transmitem cadrelor 
noastre, tuturor membrilor Uniunii 
Comuniștilor. De aceea, este impor
tant ceea ce s-a propus — ca toate 
aceste materiale să fie trimise tu
turor organizațiilor. Ele trebuie dez
bătute pentru ca toți să știe despre 
ce este vorba. Ele trebuie să des
chidă calea educației marxiste a ca
drelor noastre".

Rar se întîmplă ca atunci cînd se 
petrec asemenea fenomene și gre
șeli ca cele pe care le-au avut tova
rășii din Croația, discuțiile să fie 
atît de loiale și critica atît de prin
cipială și comunistă. Aceasta arată 
că membrii Prezidiului și-au însușit 
în bună parte critica, din care caugă 
această ședință va constitui un sti
mulent puternic pentru educația con
ducătorilor noștri și a cadrelor, in 
general.

Uniunea Comuniștilor, a subliniat 
Iosip Broz Tito în continuare, este 
singurul factor care are dreptul de 
acțiuni politico-ideologice în limi
tele generale iugoslave.

Prezidiul. U.C.I. răspunde pentru 
munca și hotărîrile sale în fața în
tregii clase muncitoare din Iugosla
via. Hotărîrile sale sînt valabile și 
pentru republici, deoarece sînt luate 
într-un for în care se află reprezen
tanții tuturor republicilor. La fel se 
va întîmplă și în viitor. Se pune în
trebarea cum trebuie să consoPdăm 
comunitatea. noastră socialistă. Este 
clar că o vom consolida in primul 
rînd prin activitatea noastră justă, 
prin consolidarea Uniunii Comuniș
tilor.

„Se abuzează prea mult de demo
crația noastră, a arătat președintele 
Tito. Sînt de acord că beneficiem de 
un grad sporit de democrație. Dar, 
împotriva adversarilor ce acționează 
împotriva unei asemenea comunități, 
a comunității democratice, trebuie 
să se adopte acele măsuri care să 
fie cele mai eficiente, deci și admi
nistrative".

Iosip Broz Tito s-a referit apoi la 
problema realizării unității în U.C.I. 
„Vom avea în curînd a doua Confe
rință a U.C.I., a spus el. Am arătat de 
mult că trebuie să facem Uniunea Co
muniștilor de la noi mai capabilă, din 
punct de vedere organizatoric, să-și 
poată desfășura activitatea. Nimeni 
nu este capabil să rezolve singur pro
bleme atît de importante cum este, 
să zicem, aceasta de la Zagreb. în
seamnă că este nevoie aici de spri
jinul tuturor comuniștilor și al con
ducerii Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, precum și al clasei noastre 
muncitoare, al tuturor forțelor pro
gresiste. Astăzi, aici la noi, unitatea 
s-a manifestat foarte puternic. Avem 
atîta forță nu numai în Uniunea Co
muniștilor, ci și în clasa muncitoare, 
în cetățenii conștienți ai societății 
noastre socialiste, incit nu este nf 
sar să utilizăm unele mijloace extre
me. Dar noi am arătat de mult în 
mod public că, în cazul în care va fi 
necesar, vom păstra și vom apăra co
munitatea noastră socialistă prin 
toate mijloacele. Trebuie să vă spun 
că sînt optimist în ceea ce privește 
viitorul comunității noastre socia
liste".

In legătură cu măsurile pe care 
ar trebui să le adopte U.C. din Croa
ția, Iosip Broz Tito a spus : „Sînt 
convins că tovarășii din Croația vor 
putea face față cu succes tuturor a- 
cestor greutăți. Dar, în primul rind, 
trebuie să facă față la cele, să zi
cem așa, interne, din mediul lor, din 
Comitetul Executiv. Și acolo trebuie 
să se înfăptuiască unitatea. Trebuie 
să ne unim în acțiunile pe care le 
întreprindem în prezent. Comitetele 
Centrale din toate republicile trebuie 
să acorde un sprijin comunist tova
rășilor din Croația, un sprijin cu a- 
devărat principial, tn acest fel, si
tuația aceasta va fi repede depă
șită".

și ședințelor Comitetului Executiv 
al C.A.E.R

Au fost ascultate rapoarte privind 
rezultatele seminariilor științifice 
referitoare la metodologia pentru 
calculul populației pe baza datelor de 
recensămînt și cu privire la sistemul 
de informații economico-statistice 
din întreprinderi. Au fost dezbătute 
rezultatele activității Comisiei de 
statistică în anul 1971 și planul său 
de lucru pe anul 1972.

Ședința comisiei s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de prietenie și co
laborare frățească.
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