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problemă de stringentă actualitate
IN CENTRUL ATENȚIEI: APROVIZIONAREA 

CU MATERII PRIME Șl MATERIALE

In săptămînile care au mai rămas din acest an, in unitățile Indus
triale, concomitent cu eforturile cc se depun pentru realizarea integrală 
și depășirea sarcinilor de plan, pentru onorarea tuturor obligațiilor 
contractuale către beneficiari, se desfășoară o amplă activitate de pre
gătire multilaterală a producției anului viitor. O deosebită grijă se a- 
cordă asigurării bazei de materii prime și materiale a producției : pe 
de o parte, se definitivează ultimele amănunte legate de perfectarea 
contractelor de aprovizionare cu furnizorii, iar — pe de altă parte — 
se organizează cit mai bine activitatea de primire și recepționare a 
materiilor prime și materialelor, de păstrare și manipulare a acestora. 
Care este stadiul acestor pregătiri și ce mai trebuie făcut 
acum pentru evitarea diminuării ritmului de producție, fenomen intilnit 
în anii anteriori în unele întreprinderi, la hotarul dintre două perioade 
de plan 7 întrebări cu atit mai actuale cu cit, la această dată, majoritatea 
materiilor prime și materialelor necesare producției în prima parte a 
anului 1972 ar trebui să fie in magaziile întreprinderilor, iar altele să 
se afle, deja, în plin proces de prelucrare, mai ales în unitățile indus
triale care realizează produse cu ciclu lung de fabricație.

După cum ne informează corespon
dentul ziarului nostru din 
dețul Mehedinți, la Șantierul 
val din ~ 
unitățile 
terjalele 
nului în 
sînt asigurate și există reale posi
bilități ca producția să se desfășoa
re ritmic încă din primele zile ale 
lunii ianuarie. Nu întîmplător, pe a- 
cest șantier naval, recent, a fost 
lansată la apă prima navă planifi
cată să fie realizată în anul 1972 — 
o șalandă de 500 metri cubi destinată 
exportului. La Uzina meean'că din 
Mîrșa, directorul ei adjunct, Palfi 
Bella, ne relata : „Deși în programul 
nostru de producție pentru anul vi
itor au intervenit, din motive inde
pendente de întreprindere, anumite 
modificări structurale, totuși s-a sta
bilit un ansamblu de măsuri cu toate 
unitățile furnizoare și colaboratoare, . 
pentru primirea, în termene accep
tabile, a materialelor și subansam- 
blelor necesare. Trebuie făcut totul 
ca aceste măsuri „de ultimă oră" să 
fie riguros înfăptuite de către toți 
partenerii de contract. Aceasta cu 
atît mai mult, cu cît — fiind vorba 
de o fabricație de mare serie — în-

ju- 
na- 
din 

ma- 
pla-

Tr. Severin — una 
investigate — toate 
necesare realizării 

trimestrul I al anului viitor

treruperile, chiar și de o zi, ale pro
ducției în prima lună a anului ar pu
tea determina importante perturbații 
în ritmicitatea procesului tehnologic, 
aglomerarea spațiilor și, implicit, ne- 
indeplinirea întocmai 
noastre contractuale 
ciari".

— Pentru perioada i 
trimestrul IV 1971 
1972 — ne-a spus și ing. loan Dobrin, 
director comercial al Centralei in
dustriale Hunedoara — măsurile lua
te în legătură cu formarea stocurilor 
curente și de siguranță, îndeplinirea 
integrală a contractelor din acest an 
de către furnizori și altele, așigură 
—' în linii generale — desfășurarea 
în condiții normale a întregii activi
tăți de producție, pe ansamblul în
treprinderilor centralei noastre. Cu 
sprijinul direct al Ministerului In
dustriei Metalurgice au fost create a- 
semenea stocuri la mmereu, cărbuni 
cocsîficabili, cocs, calcar, la alte 
materiale de masă. Surprizele ar fi 
excluse dacă și furnizorii de electrozi 
de la Slatina și-ar onora integral și 
la timp obligațiile de livrare, iar 
I.C.M. București ar înțelege — cel 
puțin din momentul de față — că 
prevederile contractuale trebuie în-

a obligațiilor 
față de benefi-

de tranziție, din 
în trimestrul I
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pentru cititor

deplinite potrivit structurilor sorti
mentale stipulate cu claritate.

Deci, în aceste unități economice, 
asemenea multor altora din indus
tria noastră, prin eforturile conju
gate ale furnizorilor și benefi
ciarilor, activitatea de producție — 
în general — are create condiții 
materiale bune din prima lună a a- 
nului viitor, ceea ce oferă garanții 
sigure pentru realizarea integrală și 
ritmică a sarcinilor prevăzute în 
planul pe 1972. Dar sondajul nostru 
arată că problemele nu sînt rezol
vate în mod corespunzător în toate 
unitățile. Dintr-o discuție cu tov. 
Victor Corcan, director comercial al 
Grupului de uzine pentru utilaj mi
nier Satu-Mare, s-a desprins că în 
unitățile grupului există posibilitatea 
apariției unor neajunsuri în produc
ția primei luni a anului viitor din 
cauza unor furnizori restanțieri. Care 
sînt aceștia ?

— In primul rînd, amintesc uzina 
de utilaj greu „Progresul" din Brăi
la, care nu va onora contractul de 
reductori scadent în acest an. Abia 
recent am primit reductorii ce tre
buiau livrați în trimestrele II și III. 
Faptul că am dat-o în judecată nu 
ne consolează, întrucît reductori ne
livrați (în valoare de 350 000 lei) a- 
fectează în cadrul uzinei „Unio" din 
Satu-Mare realizarea unei producții 
de 8 milioane lei. De asemenea, uzi
na de țevi .ȚtepublicaT din. București, 
ne rămîne datoare cu 200 tone țevi 
nelivrate din cantitatea contractată.

— Ce 
luat ?

— La 
tanțieri 
impulsiona livrarea materialelor ce 
ne sînt absolut necesare. La „Nep- 
tun" din Cîmpina, o altă unitate care 
ne livrează reductori, avem un dele
gat permanent care face dispecerat, 
în locul celor din uzina producă
toare, urmărind realizarea produse
lor pe faze, ca să reușim să obținem 
cîte ceva din ceea ce ni se cuvine 
potrivit contractului, 
soluții am recurs și 
întreprinderi : Uzina 
lectrice din București, 
derurgic din Hunedoara, 
tor" din Timișoara, „Progresul1 
Brăila, uzina de țevi __
București. în ce ne privește, pină 
la jumătatea lunii decembrie vom 
căuta să stabilim cu furnizorii gra- 
f ce de livrare la strictul necesar de 
materiale, pentru a demara în 
diții cît mai bune producția în 
1972.

lată, așadar, că ignorarea de 
•unele unități furnizoare a unor

măsuri de intervenție ați

fiecare dintre furnizorii res- 
am trimis delegați pentru a
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Nu prezență formală,
ci îndeplinirea efectivă 
a mandatului încredințat!

a pornit de la.Discuția 
necesitatea întocmirii unei 
metodologii necesare pen
tru ca miile de comitete 
și consilii existente în țara 
noastră să funcționeze din 
plin, cu o maximă partici
pare și eficiență. Directo
rul unei mari fabrici clu
jene — numele nu impor
tă pentru moment — vor
bind despre comitetele de 
direcție, după noua lege, 
comitetele oamenilor mun
cii, ca și despre alte forme 
colective de conducere, era 
de următoarea părere :

— Nu e nevoie să 
noști pedagogia. Dacă știi 
lecția, o predai bine, chiar 
dacă 
gia.

Cu 
dacă 
conducerii 
științifice, te descurci per
fect, atîta vreme cît cu
noști problemele tehnice 
ale producției. N-o să ne
găm că acest punct de ve
dere „conținutist" sau 
„tehnicist" poate fi confir
mat uneori . (dar rar) de 
experiența unor cadre cu 
mare talent organizatoric, 
care — fără să fi urmat 
cursuri speciale — prin 
experiența lor au învățat 
arta delicată a muncii cu 
oamenii, cu colectivele. E 
insă neîndoios că aborda
rea conștientă, științifică 
este mult mai rodnică și 
amplifică rezultatele ; un 
savant stăpîn pe materia 
lui poate înscrie pe tabla 
neagră formule cărora e- 
levii- le-au pierdut șirul, 
pe cînd un pic de metodo
logie poate face aceeași 
lecție inteligibilă și capti
vantă. Cu atît mai mult, 
un comitet sau un consiliu 
al oamenilor muncii — un 
loc în care nu e- vorba de 
un profesor care predă și 
de niște elevi care... stau 
în banca lor, ci un for de 
relații între egali — tre-

cu-

nu cunoști pedago-

alte cuvinte, chiar 
nu cunoști metodele 

și organizării

buie socotit teritoriul u- 
nei aplicări metodologice, 
al unei științe sau arte de 
a activa și a obține rezul
tate optime.

Dar pot mii de comitete 
atît de diferite, cu sarcini 
atît de diferite, să fie stu
diate din punctul de ve
dere al unei metodologii 
comune ?

— Cred că pot — ne-a 
răspuns tov. Remus Bucșa, 
prim-secretar al Comitetu-

plenara din 3—5 noiembrie 
a C.C. s-a arătat că parti
ciparea maselor la condu
cerea societății este con
diționată și do înțelegerea 
justă a fenomenelor eco- 
nomico-sociale, „pentru a 
putea judeca lucrurile în 
deplină cunoștință de cau
ză". Mi se pare că această 
judecare in cunoștință de 
cauză este prima condiție 
și regulă a unui colectiv, 
reprezintă o necesitate și

brii comitetului in situația 
de a hotărî in cunoștință de 
cauză ?

Discutînd despre activitatea 
membrilor comitetelor de oameni

ai muncii din întreprinderi

lui municipal de partid 
Cluj. E drept, una este un 
comitet al oamenilor mun
cii într-o uzină, alta este 
un for 
ar fi o
— știu 
primar 
nem, un consiliu al centra
lei. Diferă natura răspun
derii, diferă cercul de pro- 

• bleme. Dar există un nu
mitor comun, o pricepere 
a pregătirii și dirijării a- 
cestor organisme colective, 
astfel ca ele să funcțione
ze nu formal, ci să fie or
gane de reală .conducere 
colectivă, care atacă pro
blemele principale din raza 
lor de activitate și le gă
sesc rezolvarea justă.

de consultare, cum 
comisie permanentă 
asta prea bine, ca 
— și alta, să spu-

— Ați putea enumera in 
această direcție cîteva re
guli sau condiții ?

— în expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la

de conținut și metodolo
gică.

— Vă propun să ne măr
ginim in cursul discuției 
la comitetele oamenilor 
muncii. Cum se poate asi
gura in cadrul lor o bună 
informare T

— începe cu reguli ele
mentare : ordinea de zi a 
lucrărilor să fie cunoscută 
cu mai multe zile înainte ; 
la fel, cuprinsul referate
lor și hotărîrilor în discu
ție. Dar asta nu e de ajuns. 
Inginerul-cac.e-1 ascultă pe 
contabil se poate mai greu 
descurca în materie de fi
nanțe. Comitetul e o reu
nire de competențe și spe
cialități, 
membrii 
ția de a 
toate.

iar 
săi 
le

nimeni dintre 
n-are preten- 
cunoaște pe

— Cum ați 'proceda a- 
tunci. pentru a pune mem-

ve- 
al- 
sau 
pil-
fi-

— Ca să mă feresc de 
„feude", trebuie să-i arăt 
specialistului ce are el de 
cîștigat informîndu-i te
meinic și cointeresîndu-i 
pe ceilalți membri din co
mitet în activitățile sale. 
Pentru asta, comitetul se 
cere privit nu numai ca 
for de dezbatere, ci — așa 
cum este conceput — de 
lucru, de răspundere. Dacă 
se constituie echipe în 
derea unui referat sau 
tul, a unei acțiuni 
a alteia și dacă, de 
dă, specialistul în
nanțe vede că a căpă
tat in cîțiva dintre mem
brii comitetului aliați în 
acțiune pentru întărirea 
disciplinei financiare, el va 
simți controlul colectiv nu 
ca o micșorare a presti
giului său, ci ca un ajutor 
dat muncii sale, și va fi 
interesat să comunice pro
blemele domeniului său de 
specialitate intr-un limbaj 
cit mai accesibil, ca să fie 
sigur că........................
jinit în 
repet, e 
telor nu 
dințe, ci 
între ședințe, în care fie
care e prezent și cu com
petența 
sale.

e înțeles 
practică, 

întărirea 
ca foruri 

ca foruri de lucru

gi spri- 
Cheia, 

comite- 
de șe-

și răspunderile

Nu credeți că e nece
sară si o instruire ?

— Păreri frumoase pot 
fi multe, dar eu socot că 
e un merit al consiliului 
municipal al sindicatelor 
de a fi pășit la acțiune : 
au lunar consfătuiri de 
instructaj și schimb de ex
periență ale membrilor aleși

Sergiu FARCĂȘAN

(Continuare în pag. a IV-a)

„Naturalia non sunt 
turpia" afirmă un dic
ton latin vechi de cel 
puțin două milenii, 
vnnd a spune că lu
crurile naturale nu 
sint rușinoase. Prin
cipiul a dat in litera
tură curentul natura
list cu pagini macula
te de excese pe care, 
chiar și acei cititori 
ce afișează o lip
să totală de prejude
căți s-ar rușina să le 
ofere, drept 
propriilor lor

De fapt, 
sau numai 
simpli, proba 
cercare definitorie 
vind moralitatea 
imoralitatea unei 
țiuni, caracterul 
benign sau nociv, con
ținutul ei educativ 
sau, dimpotrivă, lipsa 
totală a unui astfel de 
conținut, zic proba db 
încercare in sensul ei 
de examen al conști
inței artistice, o dăm 
în’ primul rind in fața 
propriilor noștri co
pii. Ai un băiat Și il 
admonestezi cu o jus
tificată asprime cînd 
il surprinzi înjurind 
birjărește. Ai o fată 
și te revolți instinctiv 
cind te gindești că 
minifustița ei trans
formă tramvaiul, par
cul sau strada intr-un 
ștrand estival pentru 
nudiști.

Excesele naturalis
te la unii scriitori nu 
au și nu pot avea, in 
absolut nici o împre
jurare, vreo scuză ori 
vreo justificare. Ați 
intilnit și dumneavoas
tră in cite-o carte un 
cuvînt scos direct din- 
tr-o albie 
Chiar și 
cuvintul 
disimulat 
nițială și 
de suspensie 
să nu tresari 
indignare de 
înseamnă in 
respectiv 
penibilă lipsă de pu-

ceea ce 
numește 

eufemism 
Prozato-

lectură, 
odrasle. 
scriitori 
cetățeni 
de șn- 

pn- 
sau 
no- 

ei

zootehnică. 
atunci cînd 
respectiv e 

printr-o >- 
trei puncte 

nu poți 
plin de 
ceea 

pasajul 
sfidare și o

ce

doare. In schița unui 
■foarte tînăr prozator, 
un marinar aflat in
tr-o remorcă de tram
vai produce 
medicina 
printr-un 
„flatulații".
rul, invocind — vai ! — 
libertatea de expresie, 
numește suferința ma
ladivă cu vorba ei de 
mahala și de cocină. 
Probabil că are și el 
un copil, încă prea 
mic ca să-l citească, 
dar toți copiii, inclu
siv al său. intră în 
viață prin porțile mi
rifice ale abecedaru
lui și vor sfîrși prin a 
citi, mii de cărți.

Nu vreau să hamle- 
tizez chestiunea, dar 
trebuie repetat de-o 
mie de ori adevărul 
elementar că în rela
ția scriitor-cititor o 
condiție primordială 
este aceea a respectu
lui, a considerației, a 
ținutei etice pe care 
cel dinții este îndato
rat s-o arate miilor de 
lectori cărora li se a- 
dresează cartea sa. 
Frumosul strigăt „Car
te frumoasă, cinste cui 
te-a scris!" — nu este 
numai o floare de stil, 
ci o 'veritabilă profe
sie de credință in no
blețea artei literare, 
în extraordinara ei 
forță modelatoare de 
caractere șt de convin
geri etice. Opțiunea 
pentru expresii vul
gare și licențioase de
teriorează grav senti
mentul plăcerii este
tice care este prin în
săși natură lui un sen
timent de-o înaltă pu
ritate morală. Mărtu- 
risindu-mi aceste gin- 
duri unui confrate, și 
părindu-i-se că rațio
namentul meu este 
un prea frumos tem
plu antic zidit pe ni
sip. mi-a amintit ci 
dramaturgia clasică 
elină e plină de inces
turi. Da, mă voi gră
bi a spune, dar intre

Antigona și cutare e- 
roină, intelectuală „de- 
zabuzată" ce perorează 
gingav despre legiti
mitatea pluralității 
experiențelor erotice, 
este o distanță sidera
lă, ca de la cer la pd- 
mint.

„Teoreticienii" 
turaliști au fost 
deauna tentați să 
apel la operele clasi
ce, dar totdeauna s-au 
acoperit de ridicol 
Scoțîndu-le din con
text, din profundele 
drame umane pe care 
le-au trăit persona
jele de referință, na- 
turaliștii încearcă să 
spolieze de manie ei 
simboluri etice zestrea 
cea mai pură a lite
raturii și caută mărtu
rii acolo unde meschi
na lor concepție nu-și 
poate dovedi decit o 
perfectă și perpetuă 
incompatibilitate.

Un bibliofil cultivat 
și serios, dar și un ci
titor cu totui obișnuit 
nu vor așeza nicioda
tă în același raft de 
valori literare produc
ția de grafoman licen
țios a lui Pitigrilli și 
..Profesorul Unrat" al 
... i Heinrich Mann. 
Cititorii înșiși arată 
prin opțiunea lor me
reu manifestată in li
brării și în biblioteci 
nu numai prefei 
lor, dar implicit 
gostea nemicșorată și 
respectul profund ce-l 
poartă scriitorilor de-o 
înaltă ținută etică Și 
artistică. E bine a se 
ști că toți acești scrii
tori, (istoria literatu
rii confirmă cu priso
sință acest lucru), in 
înflăcărată lor nostal
gie și ambiție de 
alcătui un cerc 
tornic și cit mai 
de cititori, le-au 
tat la rindul lor 
sentiment de respect 
profund și inalterabil.

Ion Gheorghe Maurer, a primit

(Continuare in pag. a III-a) (Agerpres)

către 
obli

con- 
anul

Mi- 
Ro- 

a 
primit, joi la amiază, pe D. R. Ka-
watra, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al Indiei la București, la ce
rerea acestuia.

Cu acest prilej, diplomatul in-

Președintele Consiliului de 
niștri al Republicii Socialiste 
mânia, Ion Gheorghe Maurer,

La

In loc să pună mina pe mătură, în județul Bistrița

La asemenea 
în cazul altor 
de mașini e- 

Combinatul si- 
„Electromo- 

dm 
„Republica"-

Anchetă realizată de 
Corneliu CARLAN, 
Ilie ȘTEFAN, 
Nicolae BRUJAN, 
Octav GRUMEZA, 
Sabin IONESCU

dian a înmînat președintelui Con
siliului de Miniștri un mesaj din 
partea primului ministru al Indiei, 
Indira Gandhi.

La primire a luat parte Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.
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librării

ALMANAHUL

SCÎNTEIA“

râ condeiul și reclamă
Veniți sâ vedeți ce dezordine e

în fața casei mele"
După ce a trecut prin fe

bra mutării în casă nouă și 
apartamentul a fost rîn- 
duit, în cele mai mici amă
nunte, a deschis fereastra 
pentru a privi, de la înăl
țimea blocului, cartierul. 
Priveliștea nu prea i-a 
plăcut : gropi, noroi, moloz. 
Ce-’a făcut atunci ? A pus 
mina nu pe . toc și hîrtie — 
cum fac mulți in aseme
nea situație, pentru a cere 
constructorilor sau celor de 
la administrația spațiilor 
verzi sâ vină și să deretice 
pe alee — ci pe uneltele de 
grădinărit. A nivelat, mai 
intii, pămintul, pe o supra
față destul de mare, în 
dreapta și in stingă scării 
unde locuiește. Apoi a se
mănat iarbă și a udat-o. 
ca să fie sigur că va în
colți. tntr-altă zi și-a fă
cut apariția cu un brăduț 
și o tufă de flori de toam
nă, pe care le-a plantat în 
mijlocul gazonului. A fă
cut toate acestea fără să 
i-o ceară nimeni, fără să

solicite ajutorul, la care ar 
fi fost îndreptățit, al colo
catarilor. Totuși, unii dintre 
aceștia, văzîndu-1 cum tre- 
băluiește sub ferestrele lor, 
au ieșit să pună umărul la 
curățirea și amenajarea 
aleii din fața blocului A 9, 
str. Chilia Veche, cartierul 
Drumul Taberei. înainte 
de a schimba o vorbă cu 
el, Emil Avram (așa .se nu
mește omul nostru) le-a 
cucerit admirația și stima.

Dar Emil Avram nu este 
un „caz" ; mulți din cei un 
milion și jumătate de locui
tori ai Capitalei dau titlu
lui de cetățean un înțeles 
multiplu, bogat. în care sint 
cuprinse, deopotrivă, drep
turi și obligații Dreptul de 
a-și exprima opinia, atunci 
cînd se pun la cale acțiuni 
de interes obștesc, dar și 
obligația de a contribui la 
înfăptuirea celor hotărîte 
— întregind, prin munca 
lor. efortul material al sta
tului în domeniul lucrări
lor edilitar-gospodărești.

— Cetățenii orașului nos
tru — ne spunea deunăzi 
tovarășul Vasile Drăgoescu, 
secretarul Comitetului exe
cutiv al Consiliului popu
lar al municipiului Bucu
rești — dovedesc un viu 
interes pentru tot ce se în- 
tîmplă in 
o dată, din 
care ni le 
seama cit de 
ocupă marile 
unei așezări 
proporțiile 
Zeci de mii de cetățeni ai 
orașului nostru — fără ca 
vreo lege să-i oblige în 
mod expres la aceasta — 
chibzuiesc și caută soluții. 
In ultimii trei ani s-au 
primit peste 15 000 de pro
puneri vizînd aspecte de 
mare importanță edilitar- 
gospodărească sau social- 
culturală. De cite ori ne-am 
aflat în fața declanșării 
unor acțiuni de amploare, 
înainte de toate am apelat 
la înțelepciunea miilor de 
consultanți voluntari. Pro-

jurul lor. Nu 
întrebările pe 

pun, ne dăm 
mult îi pre- 
probleme ale 

urbane de 
Bucureștiului.

blemele complexe ale sis
tematizării orașului, ame
najarea salbei de lacuri din 
jurul Capitalei, reorgani
zarea rețelei de piețe, mo
dernizarea transporturilor, 
dezvoltarea prestărilor de 
servicii — iată doar cîteva 
dintre temele puse în dez
batere publică. Este cert 
că acest larg schimb de 
opinii a dus la luarea unor 
decizii mai juste, la alege
rea variantelor optime. Se 
simțea, de pildă, nevoia 
să știm mai exact încotro 
se îndreaptă cerințele 
populației in materie de 
servicii Am întreprins un 
larg sondaj de opinie prin 
laboratorul nostru de so
ciologie și cu sprijinul larg 
al comisiilor permanente ; 
peste 10 000 de cetățeni au 
răspuns la 
noastre. Din

chestionarele 
prelucrarea

Rodica ȘERBAN

(Continuare in pag. a 11-a)

Primul obiectiv al cincinalului

a intrat în funcțiune
BISTRIȚA (Corespondentul 

„Scinteii", Mihai Bâzu). — Sfîr- 
șitul acestui an este marcat în 
județul Bistrița-Năsăud de suc
cese remarcabile obținute de oa
menii muncii in activitatea pro
ductivă.

în șirul acestor realizări se 
înscrie punerea în funcțiune a 
primului obiectiv industrial din 
cele 11 ce vor fi realizate pe cu
prinsul județului în actualul cin
cinal. Este vorba de noua fabrică 
de pîine din orașul Bistrița, cu 
o capacitate de 14 tone pe zi. 
în primul trimestru al anului

viitor urmează extinderea capa
cității fabricii, ajungindu-se, ast
fel, la 21 tone zilnic.

Pe lingă ansamblul de produc
ție. fabrica dispune de un depo
zit de făinuri cu o capacitate de 
inmagazinare de 600 tone, un 
laboratoi, centrală termică pro
prie și un grup social.

Intrarea in funcțiune a noii 
unități permite întreprinderii de 
panificație din oraș să diversifi
ce gama de produse. La începu
tul anului 1972 vor fi lansate 
15 noi sortimente.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Doresc să exprim Excelenței Voastre cele mai sincere mulțumiri pen

tru amabilul mesaj de felicitări transmis cu ocazia zilei independenței 
Finlandei și mă folosesc de acest prilej pentru a vă adresa cele mai 
bune urări de fericire personală, de progres și prosperitate continuă 
națiunii dumneavoastră.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda
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UN MILITANT DEVOTAT
FAPTUL AL PARTIDULUI NOSTRU

Copăcel (Făgăraș),
Văcărești,

90 de ani de la nașterea

lui lancu Olteanu

corespondentul

E curată

Probleme de genetică în dezbaterea sesiunii anuale
Academiei dea

Putem trăi mai mult ? Gh. GRAURE

Tinerețea fără bătrînețe" este o utopie ?
(Urmare din pag. I)

Drăgu-

casa.

E. M.

șoseaua
respec-

In 
etc. 
sînt

poate 
ei nu

Brașov 
în mese- 
ospătar.

arată
ii

distanță 
jecmă-

responsabiii — a 
bătrînică din blo- 
Evdochia Boghiu, 
mozaicul, 

policioare

convocare și con- 
reacțiile. Sunăm 

apartamentului nr. 
femeie

spune dinsa cuz 
Doar e casa

acestei investi- 
pe mulți 

„De ce nu face

eram pe
La adresa
materiale pentru

elocventă: nu-

Sibiu, N. Brujan ne

a pus 
cu 
de
e 

că

din Dea- 
ani, îm-

științe medicale

N. G. MUNTEANU 
cercetător științific principal 
la Institutul de studii istorice 
si social-politice de pe lîngâ 
C.C. al P.C.R.

ai casei 
mai vor- 
culoarele 

aparta- 
în dreapta și în

puține 
se află 
de ne

încercat. de 
ori,

IN LOC SĂ PUNĂ

-»

MINA PE MATURA...

DIVERS
Străbunicul 
almanahu
rilor

De eurînd, biblioteca „Astra" 
din Sibiu a intrat în posesia 

. unei tipărituri mai mult decît 
• rare : un „calendari românesc 
vechi", tipărit în 1795 în tipo- 

. grafia lui Petru Barth. Este 
vorba de unicul exemplar al 
primului calendar românesc ti
părit la Sibiu și totodată de cel 
mai vechi calendar existent pină 
acum in vreo bibliotecă din țara 
noastră. Pe penultima pagină a 
calendarului se menționează : 

. „în limba rumânească așezat în 
osirdia Radului Tempea, fostul 
diacon la Brașov" — evident u- 
nul și același autor cu cel al 
gramaticii românești, tipărite în 

■ 1797 la Sibiu. Printre altele, ca
lendarul cuprinde : „Arătări de 
vre-o citeva meșteșuguri”, „Pen
tru împărțirea anului", „Niște 
ghicitori" și „Deslușirea ghicito
rilor". După cum se vede, cel 
mai vechi „calendari" nu este 
doar un simplu calendar, ci un a- 
devărat străbunic al almanahuri
lor din zilele noastre. Deși de la 
el și pină la — să zicem — al
manahul „Scînteia" 1972, tipărit 
abia de citeva zile, este o cale 
atit de lungă — in timp, in 

... spațiu, în cuprins și în modali
tăți de prezentare — calenda
rul, aflat pînă nu demult într-o 

. colecție particulară din... Tr.
Severin, constituie un document 
de o deosebită valoare, atestând, 
printre altele, interesul cu care, 
incă de acum... 176 de ani, sînt 
intîmpinate tipăriturile de acest 
gen.

Pensii... 
penale

La clubul uzinei „7 Noiem
brie'1 din Craiova a avut loc, 
zilele acestea, un proces public. 
Pe banca acuzaților au luat loc 
nu mai puțin de 40 de inculpați, 
implicați în falsurile săvirșite 
de Victor Bălan, salariat la coo
perativa meșteșugărească „Pi- 
rul“, și Alexandru Pașița, care, 
cu ajutorul a trei ștampile vechi, 
scoase din uz, și al unor impri
mate cu antetul T.C.I.F. Craiova 
deveniseră „fabricanți" de ade
verințe de vechime in muncă. In 
acest fel, unii din „clienții" lor. 
deși fără nici o zi de lucru in 
vreo întreprindere sau institu
ție, au reușit să primească aju
toare sociale, iar alții au bene
ficiat de însemnate sporuri de 
pensie pe baza unor adeverințe 
pentru diferite perioade in care 
se aflau... in închisoare. în total. 
au fost eliberate adeverințe care 
au însumat 423 de ani de muncă 
.fictivă, paguba ridicindu-se la 
aproape 100 000 lei. Falsificatorul 
si complicele au fost condamnați 
la cîte 18 și, respectiv, 13 
închisoare,, iar. „beneficiarii" 
deverințelor false — la cite 
4 ani.

Complexul 
e gata... 
înghețat!

în luna august a.c., în comuna 
Murgeni (Vaslui), a fost termi
nată construcția unei noi clă
diri în care urmau să fie insta
late secțiile de prestări de ser
vicii ale cooperativei de consum 
din localitate. Pină acum însă, 
nici una din aceste secții nu și-a 
ocupat locul ce-i fusese stabilit 
in noul sediu. Pentru simplul 
motiv că noua clădire nu este 
dotată cu nici un fel de insta
lații de încălzire. Nici măcar 
cu... hornuri pentru sobe ! în a- 
ceste condiții, din „complexul 
de deservire" a ieșit... o gheță
rie ' Și aceasta, grație proiec- 
tanților, constructorilor și celor 
care au avizat cu ochii inchiși 
lucrarea — respectiv U.J.C.C. 
Vaslui și consiliul popular comu
nal. Așa ștîrid lucrurile, este fi
resc ca, pentru cheltuielile su
plimentare prilejuite de această 
„omisiune", fiecare dintre cei ce 
se simt cu musca pe căcitîlă 
„să-și dezghețe" cota parte din 
propriile buzunare.

„Tratamen 
tul“

S-a intimplat recent în orașul 
Sâcele (Brașov). Intr-una din 
zile, Ion Ablăjoaie din localitate 
a părăsit, el știe cum, spitalul 
„Steagul roșu" din Brașov, unde 
era internat, și, intorcindu-se la 
soția sa. i-a aplicat o lovitură 
fulgerătoare cu cuțitul în zona 
inimii. Transportată de urgență 
la spitalul din Sâcele, ea a fost 
examinată în grabă de medicul 
de gardă, chirurgul Hanibal Lu- 
cescu. care, conchizînd că „sta
rea generală a victimei este 
bună", după ce i-a pus citeva 
copci, a trimis-o acasă. Aici insă, 
lipsită de o îngrijire corespun
zătoare, ea a încetat din viață. 
Desigur, acum Ion Albăjoaie, 
pentru fapta săvirșită, își va 
primi din partea instanței de 
judecată pedeapsa ce i se cuvine. 
Dar, așa după cum rezultă dln\ 
cele de mai sus, cazul nu se în
chide aici. Pentru că el aduce 
in discuție alte culpe care, deși 
de natură diferită, nu pot fi tre
cute cu vederea De aceea, in 
curind, și în această privință, 
organele în drept vor pronunța 
„tratamentul" in spiritul legii.

Rubrică redactată de :
Dumitru TIRCOB
Gheorțfhe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„ScTnteii"

VINDEM MOBILA
cu căruța clientului

1

După o aprigă tîrguială, cînd toc
mai ajunsesem la „mica înțelegere" 
cu niște ciubucari din Piața Amzei
— ghinion ! — ne-a surprins mili
tia. Cum ? Să vedem mâi întîi de ce 
am- ajuns cu ei la „mica înțelegere".

O anumită categorie de scrisori so
site la redacție ne-a reținut in mod 
deosebit atenția. Eram informați a- 
supra unor practici „scandaloase" — 
de altfel cunoscute — de care se iz
bește oricine cînd vrea să-și procure 
materiale de construcție, combustibil, 
articole grele de metal, mobilă. „La 
ușile magazinului, in fața depozite
lor. ne scrie P. Ungureanu, din car
tierul Colentina. își fac veacul sume
denie de indivizi, fără ocupație, care 
se oferă amabil „să te servească cu 
transportul". Dat fiind faptul că or
ganizațiile comerciale nu au organi
zate pe lîngâ magazin și depozite 
puncte sau servicii de transport, ești 
obligat „să te lași servit", adică jec
mănit de indivizii în cauză. Pentru 
un frigider ridicat la etajul nouă, eu 
am plătit deunăzi 400 lei. în cazul 
meu se pune întrebarea : statul a 
redus în două rînduri prețul frigide
rului Fram. Cu ce ne-am ales, per
sonal, dacă cei 400—500 lei, cit a fost 
reducerea, trebuie să-i dau escroci
lor pentru transport ?“.

Claritatea faptelor și întrebarea pe 
deplin justificată, cu implicațiile ei
— asupra cărora vom insista la tim
pul cuvenit — au grăbit deplasarea 
noastră în acel perimetru comercial 
supra-populat de ciubucari : maga
zinul „Căminul" din Piața Amzei. 
Pentru a pătrunde in intimitatea lu
crurilor, subsemnatul a ieșit în chip 
de cumpărător din magazinul cu 
pricina : în stingă cu un cristal de 
mobilă, în dreapta cu un formular 
de rate. Vreo 7—8 vlăjgani întreabă 
în cor :

— Unde stai ?
— Ce etaj ?
— Cit dai ?
Unul, care părea să fie pe post de 

staroste, m-a tras mai la o parte :
— Ei, dacă e vorba de etajul 6 și 

de Prelungirea Ghencei scapi ieftin: 
iți car dormitorul cu numai 500...

500 ! De 5—6 ori mai mult decit ar 
fi — teoretic — tariful oficial, Prin 
urmare, prețul mărfii cumpărate 
crește artificial cu citeva sute de lei. 
Fără să vrei te duce gîndul la mun
ca sistematică pe care o depun pro
ducătorii tuturor bunurilor de a-și 
perfecționa munca, de a economisi 
materiile prime, materialele, utila
jele — totul cu gîndul la cumpără
tor,. cu intenția de a-i oferi lui arti
cole de consum cit mai convenabile, 
în același timp, statul, prin politica 
de prețuri, face eforturi necontenite 
de a menține cit mai scăzut nivelul 
prețurilor pe piață, reduce, ori de 
cîte ori e posibil, costul articolelor 
de larg consum, taxele, tarifele. Și 
iată un individ oarecare, de regulă 
client al miliției și penitenciarelor, 
vine, ziua in amiaza mare, în plină 
stradă și atentează la buzunarul fie
căruia dintre noi. Este un fapt de-a 
dreptul incalificabil, în viitor de ne
tolerat !

Dar să revenim în Piața Amzei. 
Din cei 20—30 de indivizi, care se 
foiau inițial prin fața magazinului de 
mobilă, la venirea miliției au rămas 
doar vreo 1.0, adunați cu toții în ju
rul gheretei pe care scrie : I.P.S.M. 
(întreprinderea de prestații servicii 
manuale). E cazul să facem o paran-

teză. La insistențele publicului, 
I.P.S.M. a înființat, de ochii lumii, 
pentru „perfecționarea serviciului de 
transport", ghereta pomenită (se pare 
— unicat pe țară). Cum funcționează 
acest „serviciu perfecționat" ? Func
ționează ca și cînd n-ar fi. între ciu
bucarii particulari și grupul ciubuca- 
rilor de la I.P.S.M. nu există nici o 
deosebire. Pentru transportul mobi
lei, toți cer la fel de mult. De fapt, 
ei lucrează de-a valma. Pentru edi
ficare, iată o „conversație" purtată 
între Gh. Nicolae, șeful gheretei, de
legat al I.P.S.M., și P. Răgălie, „li
ber profesionist", domiciliat în str. 
Gheozdapului nr. 1 din Herăstrău. 
Gh. Nicolae zicea („discuția" a a- 
vut loc în fața sectoristului din Pia
ța Amzei și a tov. Vasiie Băducu, 
căpitan la I.M.M.B.) :

— Ar trebui să se termine o dată cu 
toți ciubucarii ăștia fără servici, care 
se învîrtesc pe lingă noi și profită, 
profită...

Iată ce spune și Răgălie în nu
mele ciubucarilor particulari :

— Tu vorbești, care ești hoțul ho
ților ? Toți îți dăm ciubuc. Și clienții 
și noi. Tu ca salariat ești cel 
mare profitor I

Prezent la fața locului, C. Ilie 
Momuleanu nr. 12), fost client, 
voie, al șperțarilor de la O.C.L. 
bila, ne spune la rîndu-i :

— Am cumpărat o sufragerie de la 
„Confortul". Cînd totul a fost gata, 
unul, care purta o chingă de fringhie 
pe umăr, îmi aține calea și-mi zice : 
„Jupîne, eu sînt de la „Mobila", te 
transport ieftin". în lipsa altei so
luții, am acceptat. De la mine pînă 
la magazin sint 150 m. Pentru trans
portul mobilei pe această 
am plătit 180 lei. 
neală !

O oră mai tîrziu 
Alexandriei nr. 35. 
tivă — depozit de 
construcții. în fața „prăvăliei", o puz
derie de ciubucari care ne-a luat 
rapid in primire : „Ce cumperi, cit, 
unde duci marfa" ? Prețul „serviciu
lui" ? Nu există nici un fel de preț 
oficial ! Prețul foarte piperat îl sta
bilește camionagiul particular, el răs
punde aici de nivelul prețurilor ! Fi
rește, în perimetrele comerciale ale 
altor cartiere lucrurile se petrec iden
tic. De aceea, întrebarea care ne in
teresează este următoarea : cum au 
putut să reziste de-a lungul anilor 
aceste practici ? Faptele ne-au con
dus spre o primă concluzie : ambian
ța in care se fac afaceri pe picior 
mare cu transportul mărfurilor la 
domiciliu este întreținută, în unele 
cazuri, de înșiși responsabilii maga
zinelor și depozitelor. în ce scop ? Fi
rește, pentru „cota parte" din cîștig. 
Recent, la depozitul de combustibil 
nr. 52, sub oblăduirea responsabilu
lui. camionagiii particulari I. Mata- 
che și Ilie Tieu, împreună cu șo
ferii de la I.T.B. — M. Mitriciuc, FI. 
Dona și R. Paul (toți cu autoturisme 
la scară) încasau cîte 300—400 lei — 
transport și suprapreț pentru o mie 
de kg. de lemne ! Deci transportul 
era uneori mai mare decît chiar pre
țul integral al lemnelor ! La depozi
tul nr. 84 lucrurile sînt și mai clare : 
responsabilul, Gh. Matei, era pur și 
simplu șeful escrocilor și speculanți
lor pe care ii avea sub aripă. A recu
noscut el singur, în fața organelor de 
urmărire, că in cel puțin 50 de ca-

mai

zuri a manevrat căruțașii pe rute 
avantajoase (pentru ei și el, firește), 
a înșelat cumDărătorii în felurite chi
puri.

Cu ocazia raidului nostru s-a des
prins însă și o a doua constatare. Cli
matul în care se petrec toate aceste 
fapte nu este întreținut numai de 
responsabilii toleranți, necinstiți, în
hăitați cu speculanții și cu ciubuca
rii, puși pe căpătuială cu orice preț, 
în sectoarele mobilă, combustibil, 
materiale, de construcții și articole 
mebalo-chimice, transportul mărfii 
la domiciliul cumpărătorului (opera
ție absolut obligatorie) este, cum am 
văzut, extrem de prost organizat sau 
lăsat pur și simplu la voia întîm- 
plării. De regulă, magazinele de mo
bilă. de pildă, cînd au oameni, n-au 
camioane, și invers. Presupunând însă 
că printr-o minune reușești să obții, 
în aceeași zi, și una și alta, tot nu 
reușești să scapi nejecmănit. Nu exis
tă o reglementare clară a taxelor pe 
care salariații O.C.L. sau ai I.P.S.M. 
au dreptul să le pretindă pentru un 
anumit transport. în unele cazuri se 
percepe o taxă orară, în altele se zice 
tcă taxa e în- funcție de articolul 
transportat. Taxele de transport sta
bilite (așa cum sînt stabilite) se refe
ră însă numai la deplasarea mărfii 
pe... orizontală, deși cei mai multi oa
meni se mută în blocuri care au cel 
puțin 4 etaje ! în cazul lemnelor de 
foc și al articolelor metalice (frigi
dere, mașini de încălzit, de spălat 
etc.) instrucțiunile prevăd, ambiguu, 
transportul mărfii pină Ia domiciliu. 
Cum pînă la domiciliu ? Pină în stra
dă. pînă în curte, pină la etajul 10 ? 
La toată această babilonie birocratică 
se adaugă faptul că secțiile financia
re eliberează autorizații camionagii
lor Darticulari fără să precizeze și 
tarifele de transport (dacă e posibil 
așa ceva!). Iată deci, foarte pe scurt, 
climatul în care ciubucarii (particu
lari sau nu) profită, îndrăznesc să 
pretindă sute de lei pentru 10-15 mi
nute de muncă.

Lipsa de organizare a serviciilor 
respective, lipsa unui regulament clar 
și cuprinzător după care să' func
ționeze obligatoriu transporturile 
mărfurilor la domiciliu au fost deu
năzi subiectele unei convorbiri pe ca
re am avut-o cu diferiți funcționari 
de specialitate din organizațiile co
merciale vizate. S-a acreditat ideea 
că în sectorul analizat lucrurile merg 
SDre perfecționare. Cum ? Deocam
dată, transportul mobilei la domi
ciliu (de celelalte mărfuri nu poate 
fi încă vorba), se face organizat în 
proporție de 30—35 la sută. în viitorii 
4—5 ani, procentul va mai crește cu 
ceva, urmind ca după alți 5—6 ani... 
Te și gindești : nu cumva e mai ușor 
de construit o hidrocentrală decît să 
faci ordine in acest sector al comerțu
lui? La rindul său, tov. Toma Albuleț, 
director general al Direcției comercia
le a Capitalei — recundscînd, în măre 
parte, defecțiunile existente în! secto
rul analizat — a insistat asupra unor 
măsuri care vor fi luate în viitor: ex
tinderea transportului la domiciliu 
(oficial), revizuirea tarifelor și taxelor 
de transport ș.a.m.d. Toate bune. dar. 
din păcate, nu avem de-a face cu 
niște promisiuni în... „premieră". Fie 
organizațiile comerciale (din Capita
lă și din tară), fie direcțiile teritoria
le de specialitate promit „de ani de 
zile măsuri și perfecționări'1. Trans
punerea acestora în viață întîrzie în
să în mod cu totul nejustificat, con
travenind tendinței de perfecționare 
continuă a desfacerii mărfurilor, in
tereselor și cerințelor cumpărătoru
lui în general.

Zile de vîrf 
în magazinele 

cu produse 
electrotehnice 
Debutînd cu o veste care a 

prilejuit bucurie și satisfacție 
— reducerile importante de 
prețuri la aparatele de radio 
și televizoare — Luna cadou
rilor din acest an consem
nează în întreaga țară verita
bile recorduri în desfacerile 
de mărfuri, îndeosebi la pro- 
dusele electrotehnice. Prezenti 
în magazinele aprovizionate 
din abundență, corespondenții 
ziarului „Scîntcia" transmit 
zilnic știri revelatoare.

De Ia directorul O.C.L. Me
talo-chimice din Ploiești, Tra
ian Grigorescu, coresponden
tul nostru, C. Căpraru, a aflat 
că numărul aparatelor de ra
dio și televizoare vindute in 

săptămînă a acestei 
i fost de 3 ori mai mare . 

în prima săptămînă a 
decembrie din anul tre-

prima 
luni a 
decît 
lunii i 
cut.

Din . .
anunță că în prima săptămînă 
din Luna cadourilor în oraș 
s-au vîndut de 4,5 ori mai 
multe televizoare și de 6 ori 
mai “multe 
decît în aceeași j 
anului trecut. Numai 
rătorii de la unitatea 
„Ferometal", spunea 
sabilul acesteia, Vasiie Văcaru, 
beneficiind de recentele redu
ceri de prețuri la aparatele de 
radio și televizoare, au făcut 
într-o săptămînă economii de 
peste 100 000 de lei cu care, 
desigur, își vor putea cum
păra alte bunuri materiale.

tntr-un raid întreprins prin 
județul Olt, . ■ —
nostru, Emiiian Rouă, consem
nează o cifră 
mai la sate s-au vîndut, în- 
tr.-o săptămînă, peste 1 250 de 
televizoare, față de 276 înre
gistrate anul trecut, în ace
eași perioadă, atît la sate cit 
și la orașe.

Directorul întreprinderii „Me
talo-chimice" din Oradea, Eugen 
Coif, i-a înfățișat corespondentu
lui nostru, Aurel Pop. măsurile 
pe care le-a luat pentru a face 
față marelui aflux de cumpă
rători de radio și televizoare : 
suplimentarea numărului de 
vînzători, mai ales după- 
amiaza; sporirea pupitrelor 
de control al aparatelor și a 
operativității în întocmirea 
formelor de preluare și expe
diție.

___  , ori
aparate de radio

---- perioadă a
.1 cumpă- 

nr 1 
respon-

în cadrul sesiunii anuale 
a Academiei de științe 
medicale, ale cărei lu
crări încep astăzi, se va 
dezbate problema rolului 
factorilor genetici în pa
tologie. După cum ne-a 
relatat prof. dr. I. Mo- 
raru, vicepreședinte al 
academiei, aceasta este o 
problemă majoră de sănă
tate. factorii genetici re- 
prezentînd o coordonată 
esențială a fenomenului 
morbid. Există chiar boli 
a căror apariție este de
terminată exclusiv de e- 
reditatea organismului.

Medicina modernă stu
diază ateroscleroza, boala

Există o „artă de a trăi“ ?

Răspunsuri pentru

TOATE VÎRSTELE

datelor obținute, au rezultat 
elemente extrem de utile 
pentru o mai bună direc
ționare a dezvoltării servi
ciilor, în acest cincinal. 
Multe din acțiunile mari, 
pe care le întreprindem, 
nu ar fi posibile fără par
ticiparea efectivă a 
țenilor. în decursul
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Din cuprins :

• Cum arată „filmul vieții" developat in 
laboratoarele științei • Ce știm și ce nu 
știm despre enigma imbătrînirii • Șah 
la infarct I • Există o virstă optimă ?
• Recomandări pentru cei ce își propun 
să trăiască peste 100 de ani • Putem for
ța limitele perioadei active ? în ce fel ?
• Spune-mi ce și cit mănînci ca să-ți 
spun... cit trăiești! • „Arta de a trăi"

timpul liber

Un „dosar" al sănătății pentru uzul tuturor, alcătuit 
din recomandări ale unor somități medicale, opinii 
ale unor personalități celebre, teste, grafice, tabele 
și ilustrații inedite.

cetă- 
______ unui 
singur an, valoarea acestor 
acțiuni se ridică la peste 
500 milioane lei, din care 
82 milioane reprezintă eco
nomii din fondurile de in
vestiții ; in ultimii 6 ani, 
prin aceleași mijloace, s-au 
efectuat lucrări de peste 
două miliarde lei, pentru 
înzestrarea orașului cu 
parcuri și locuri de agre
ment, complexe și baze 
sportive, modernizări de 
străzi etc.

în ultima vreme, contri
buția cetățenilor a fost mai 
bine orientată și organi
zată ; ea nu se mai con
fundă cu munca necalifica
tă : inginerul nu mai sapă 
șanțuri, ci face proiecte 
sau conduce lucrări de 
construcție, zidarul face 
zidărie ș.a.m.d. In _ pre
zent, după acest sistem, 
se lucrează la construirea 
unor importante obiective 
social-culturale : spitalul
„23 August", o creșă în str. 
Magnetului, baza sportivă 
„Granitul" și bazele de a- 
grement Dumitrana și Bra- 
gadiru, școlile generale din 
comunele Bragădiru. Pan; 
telimon și Voluntari. Cetă
țeni din mai multe cir
cumscripții și-au unit e- 
forturile, iar pehtru coor
donarea lucrărilor s-au 
format comitete de acțiune, 
astfel că, nu încape îndo
ială, toate aceste lucrări 
vor fi duse la bun sfirșit.

Dar tabloul interesului 
pentru bunul mers al tre
burilor obștești nu este, 
din păcate, colorat intr-un 
singur ton. Am . intilnit 
destui cetățeni buni, cum 
se zice, doar de gură : cind 
e vorba de păreri, îți ser
vesc cîte vrei, frumos pre
zentate și bine argumen
tate, cu o singură condiție 
— ca de înfăptuirea lor să 
se ocupe alții !

Șoseaua Ștefan cel Mare 
nr. 31 : un bloc enorm, cu 
237 de apartamente. în care 
locatarii s-au instalat cu 
nouă ani in urmă. Deci nu 
s-ar putea spune că sînt de 
vină constructorii, dacă. în 
fața intrărilor, băltește 
noroiul și zac gunoaiele,

dacă pereții scărilor și ai 
lifturilor sînt terenul de 
manifestare al unor „au
tori" de inscripții licenți
oase. Vinovafi sînt înșiși 
locatarii, care trec pe lin
gă toate aceste grave ne
glijențe gospodărești, fără 
să le pese, închizîndu-se 
degrabă în apartamentele 
lor.

— De ce nu-i mobilizați 
pe locatari la o acțiune de 
muncă voluntară pentru 
curățirea și amenajarea 
spațiului din fața intrări
lor — îl întrebăm pe Toma 
Petrescu, președintele co
mitetului asociației de lo
catari.

— De cîte ori nu i-am

chemat ? Din cei peste 800 
de locatari (rețineți cifra 
— n.n.) doar trei femei, 
pensionare sau casnice, vin 
de obicei. Ceilalți nu vor 
să participe la asemenea 
acțiuni. Dacă-i chem în zi
lele de lucru, îmi răspund 
că sînt obosiți, dacă-i 
duminică, n-au timp, că ies 
cu mașinile la plimbare...

Am făcut un test sumar, 
cu ajutorul împuternicitu
lui asociației de locatari, 
pe scara 2. formulind o a- 
semenea 
semnind 
la ușa 
43. Ne deschide o 
în virstă.

— Cine să iasă de la noi? 
Sintem bolnavi și eu și so
țul...

Cit' pe-aci s-o credem 
cînd, pe lingă noi, se furi
șează in casă un flăcău 
zdravăn. Aflăm că în fami
lie sînt doi băieți, pentru 
care o oră de muncă ar fi 
o simplă joacă.

Sunăm la familia de ală
turi (care numără trei bă
ieți, dintre care unul fotba
list). Capul familiei ne dă 
un răspuns evaziv, un soi 
de refuz mascat;

Mișcarea muncitorească din Româ
nia a educat și format numeroși mi
litanți care, in orice împrejurări ale 
luptei revoluționare, în perioade de 
ofensivă sau defensivă, s-au distins 
prin devotament neclintit față de 
cauza eliberării celor ce muncesc, 
prin absența oricărei ezitări în_ înde
plinirea misiunilor încredințate, 
chiar dacă pentru aceasta trebuiau 
să-și riște libertatea și viața. Un a- 
semenea militant a fost Ion Gh. Ol
teanu, de la a cărui naștere se îm
plinesc astăzi 90 de ani — „nea 
lancu" — cum era cunoscut în miș
carea muncitorească din întreaga 
țară.

Născut într-o familie de țărani să
raci, din comuna 
lancu Olteanu a 
plecat din satul 
natal, după ce a 
absolvit , școala 
primară, în cău
tare de lucril pen
tru a-și asigura 
existența. La Fă
găraș și 
lucrează 
ria de 
profesie de care nu se va despărți 
pină la sfirșitul vieții.

în mișcarea muncitorească pășește 
- în primii ani ai secolului XX, după 

ce, potrivit practicii vremii, lucrează 
în diverse orașe europene, cu care 
prilej cunoaște experiența organiza
țiilor profesionale muncitorești din 
Germania, Austro-Ungaria și Elveția, 
începînd din 1907, lancu Olteanu se 
face tot mai cunoscut în mișcarea 
muncitorească din România. Acti
vează în cercurile „România Munci
toare" din Cîmpina, Ploiești și Bucu
rești. militînd pentru reorganizarea 
activității Partidului Social-Demo
crat din România. în același timp, 
activează pentru organizarea lucră
torilor ospătari în sindicat și atrage
rea lor la activitatea socialistă, con
tribuie la editarea presei profesio
nale și Ia întemeierea și redactarea 
în 1908 a gazetei muncitorești „U- 
niunea".

în anii 1917—1921 se numără prin
tre cei mai înflăcărați militanți pen
tru afirmarea clasei muncitoare în 
viața social-politică a țării,' pentru 
transformarea Partidului socialist în 
partid comunist, consecvent revolu
ționar, capabil să conducă la victo
rie lupta maselor muncitoare pen
tru eliberarea socială. La 13 decem
brie 1918 a fost arestat sub învi
nuirea de a fi participat la orga
nizarea marii demonstrații de stra
dă, sîngeros reprimate de guvernanți.

In anii 1919—1920 este trimis de că
tre conducerea mișcării socialiste în 
diferite centre muncitorești din țară 
pentru propagandă revoluționară și 
muncă de organizare a salariaf’or. în 
„Buletinele de informare" ale Corpu
lui III Armată apare repetat nume
le Iui Ion (lancu) Olteanu. care „a vor
bit pentru revoluție și republică spu
nînd că este singurul mijloc pen
tru înlăturarea și stîrpirea burghe
ziei". în octombrie 1920 se numără 
printre conducătorii grevei generale. 
Pentru activitatea sa revoluționară 
este condamnat la procesul 
lui Spirii și întemnițat 8 
preună. cu alți militanți, în închi

sorile
———————— te;_ Ocna, Ocnele 

Mari.
Eliberat în 1929, 

lancu Olteanu își 
reia activitatea 
revoluționară. Ca 
membru al Parti
dului Comunist, 
primește sarcina 
de a activa în 

organizațiile sindicale pentru unitate® 
de acțiune a clasei muncitoare. Pre
ședinte al sindicatului „Solidaritatea" 
din București, el face din această or
ganizație profesională un instrument 
al luptelor revoluționare. în timpul 
aprieei încleștări de clasă din fe
bruarie 1933. cînd la C.F.R. „Grivi- 
ța“ era ridicată baricada revoluțio
nară, lancu Olteanu. în fruntea sin
dicatului „Solidaritatea", organizează 
ajutorarea cu alimente a luptătorilor 
baricadați în Ateliere. Pentru activi
tatea sa a fost mereu arestat în mal 
multe rînduri și condamnat la în
chisoare. Dar ca si Dentru a'ti luntă- 
tori, anii de detențiune au fost pen
tru el ani de căbre și chiar de în
vățătură, de școală revoluționară.

Dună eliberatorul august 1944, Ian- 
cu Olteanu a îndeplinit cu aceeași 
însuflețire toate sarcinile ce î-au fost 
încredințate. S-a stins din viață la 
16 ianuarie 1968. Muncitorimea Ca
pitalei l-a înconjurat, pînă în ulti
ma zi de viață, cu tot. respectul da
torat militantului care tîmD de de
cenii a înfruntat furtunile luptei de 
clasă, particinînd anni activ la edifi
carea societății socialiste.

coronariană, bolile psihi
ce, bolile de nutriție, bo
lile generate de pertur
barea mecanismului răs
punsului imunologic și 
alte boli atit prin prisma 
factorilor de mediu cit si 
a celor ereditari. Utili
zarea raționamentului ge
netic în elucidarea meca
nismelor de etiopatogenie 
permite delimitarea mai 
exactă a contribuției fac
torilor de mediu, facili
tează aplicarea tratamen
tului sau a profilaxiei 
celei mai eficace.

Nici cancerul nu mai 
poate fi studiat decît din 
acest unghi, celula can-

— Dacă băieții au să fie 
acasă... dar mi se pare că 
au ceva treburi...

Am mai înregistrat citeva 
promisiuni în doi peri, cî- 
teva răspunsuri care înce
peau și sfirșeau cu „dacă...". 
Era limpede : ideea îngri
jirii spațiului din jurul 
blocului nu prea le suridea.

— De ce să curățăm noi? 
Consiliul popular ce face ? 
— întreabă ei ofensați, con- 
chizînd. că ar trebui ca al
ții să dea cu mătura prin 
propria lor curte. La numai 
citeva sute de metri, la nr. 
25, aveam să aflăm că nu 
lipsa de timp, atît de des 

■ invocată de unii, este 
un element decisiv, atunci

cînd există interes, bună
voință.

— Cind este vorba de o 
treabă în folosul tuturor, 
trebuie să ne găsim cu toții 
timp — ne declară Constan
ta Ciucă, împuternicita aso
ciației de locatari. Și să 
știți că avem în bloc oameni 
foarte ocupați, de pildă 
secretarul general al unui 
minister, studenți sau oa
meni mai puțin vînjoși, mai 
în virstă, care nu pregetă, 
totuși, să dea o mină de 
ajutor la plantarea de ar
buști și flori (au stat, o da
tă, pină la 12 noaptea) și 
nu se dau îndărăt nici de 
la treburi mai neplăcute, 
cum au fost dezinfecția, 
deratizarea.

Ne îndreptăm spre altă 
parte a Bucureștiului, în 
cartierul Ziduri intre vii. 
Intrăm în blocul de la nr. 
39. pe strada Lunca Flori
lor. N-a trebuit să facem 
decît doi pași, pentru ca 
nepăsarea, dusă la extrem, 
să ne iasă în cale : găuri în 
pereți holului și 
scărilor, ca să nu 
bim de murdărie ; 
care duceau spre 
mente,

ceroasă fiind 6 celulă mo
dificată ireversibil din 
punct de vedere genetic. 

Interesîndu-ne cum a- 
jung în rețeaua sanitară 
rezultatele cercetării din 
acest domeniu, prof. dr. 
I. Moraru ne-a arătat că 
aproape toate institutele 
de specialitate: djp țară 
sint prezente la sesitme ; 
cercetătorii din diferite 
domenii si centre biolo
gi co-medicale vor 
zenta o serie de
practice în vederea 
bunătățirii stării de

• năt.ate a populației, 
vorba, de pildă, de
bilirea dozelor de iradiere

pre- 
soluții 

îm- 
să-

Este 
sta-

in diferite tratamente, <5e 
precizarea efectului unor 
medicamente larg utili
zate asupra aparatului 
genetic, de precizarea u- 
nor criterii științifice 
consultul genetic 
Multe din cercetări 
contractate cu Ministerul 
Sănătății și cu rețeaua de 
specialitate, iar la înche
ierea dezbaterilor sesiunii 
se va întocmi un protocol 
care urmează să fie trans
mis întregii rețele sani
tare în vederea însușirii 
metodologiei genetice cu 
aplicabilitate în clinică.

stingă — neprimitoare. Pă
rea o casă părăsită, deși o 
sută de familii își au, sub 
acest acoperiș, căminul.

— De ce a căzut blocul 
în paragină? — îi întrebăm 
pe președintele . asociației 
de locatari, Ștefan 
șin.

— într-adevăr. 
blocuri din cartier 
în asemenea stare 
giijentă. Am 
nenumărate ori, diferite 
acțiuni gospodărești. M-am 
lovit însă de nepăsarea 
locatarilor. De fapt, ei ar fi 
de acord să se facă aceste 
lucrări, dar fără efort, fără 
muncă, fără cheltuială. Iar 
dacă nu li se îndeplinesc

„dorințele", se consideră 
foarte năpăstuiți și se plîng 
peste tot.

Printre locatarii celor o 
suta de apartamente sint și 
buni meseriași — un insta
lator, un inginer, un tehni
cian, un șofer etc. — a că
ror pricepere ar fi de mare 
folos Ia întreținerea blocu
lui. Dar nici unul dintre ei 
nu se simte dator cu nimic 
față de menținerea, într-o 
stare decentă, a blocului 
care adăpostește și aparta
mentul său. în jur, 
să se dărîme totul — 
intervin 1

— Vă place cum 
blocul în care locuiți ? — 
întrebăm pe cîtiva locatari.

— Dar I.A.L.-U1 ce pă
zește ? El e proprietarul ! 
— sare, ca arsă, una dintre 
locatare.

— E ușor să faci filozo
fie în locul altuia — „filo
zofează" locatarul aparta
mentului nr. 56. de-a drep
tul înfuriat de întrebare.

De doi ani, locatarii aces
tui bloc așteaptă, cu... răb
dare și nădejde să vină 
statul să le curețe în fața 
ușii, supărindu-se foc pe 
cei care-i îndeamnă să-și

îndeplinească obligațiile le
gale. Ceea ce nu au înțe
les — sau nu au vrut să 
înțeleagă niște oameni care, 
de bună seamă, se pretind 
serioși și 
înțeles o 
cui 14 — 
A vopsit 
pe pereți 
flori și perdele la ușile 
intrare pe culoare. Nu 
mare lucru, dar simți 
acolo locuiesc oameni.

— Statul ne-a dat 
Trebuie să facem și noi cîte 
ceva — ne 
simplitate, 
noastră !

în cursul 
gații am auzit 
spunînd : 
administrația locativă ! De 
ce nu face consiliul popu
lar !“ în optica, atît de 
grav deformată, a acestor 
oameni, li se pare firese 
să țină minte tot ce tre
buie să facă instituția, 
dar să uite cu desăvîrșire 
ceea ce ar trebui să facă 
ei, să uite că locuințele — 
fiind ale statului — sint, de 
fapt, ale tuturor, că fiecă
ruia dintre noi îi revin o- 
bligații în întreținerea lor, 
atit ca beneficiar, cit și ca 
proprietar al averii obștești, 
că tocmai ei — și nimeni 
alții — sînt cei care locu
iesc în casa cu pricina. 
O asemenea mentalitate nu 
este combătută, cu sufici
entă fermitate, nici de către 
asociațiile de locatari și 
nici de către organele de 
stat puse să supravegheze 
modul țn care sînt întreți
nute locuințele statului, te
renurile aferente blocurilor. 
Ar fi necesar ca nu numai 
funcționarii diferitelor în
treprinderi care au în gri
jă. fondul locativ, ci chiar 
cadrele din conducerea con
siliilor populare, membrii 
comitetelor executive, pri
marii, să-si facă drum, mai 
des, prin diferitele cartiere; 
e de datoria lor să vadă 
cum este îngrijită această 
importantă avuție publică, 
cum este gospodărită ea și 
— fără îndoială — se vor 
trage de aici multe învăță
minte pentru activitatea de 
viitor, pentru impulsionarea 
muncii comitetelor cetățe
nești. Tar acolo unde lip
sește pină și bunăvoința, 
dorința de înțelegere, acolo 
trebuie să se intervină cu 
toată fermitatea, prin mă
suri administrative, pentru 
a impune respectul fată de 
lege, față de bunurile so
cietății.



PROIECTUL DE LEGE PENTRU ORGANIZAREA
PRODUCERII Șl FOLOSIRII RATIONALE

A RESURSELOR DE NUTREȚURI
Economisirea concentratelor 
este posibilă și necesară

Pulsul 
magistralelor 
electrice
în municipiul Tr. Se

verin, in orașele Orșo
va, Baia de Aramă, 
Vînju Mare, Strehaia, 
în satele care se înși- 
ruie pe malul Dunării, 
în cătunele răsfirate 
sub povîrnișurile ma
sivului Cloșani, pre
tutindeni unde în ju
dețul Mehedinți se văd 
portativele cablurilor 
electrice este prezentă 
activitatea muncitori
lor, inginerilor și teh- 
nicienilor.de la „Elec- 
troenergetjca” — Me
hedinți. De hărnicia, 
conștiinciozitatea și 
pregătirea profesională 
a lucrătorilor acestei 
întreprinderi se leagă 
direct corecta întreți
nere și funcționare a 
mii de kilometri de 
linii electrice aeriene 
și subterane, sute de 
posturi de transforma
re, întregul complex 
de instalații prin care 
pulsează fără conte
nire energia electrică.

Sînt fapte care o- 
glindesc o activitate bo
gată, pasionantă, ai că
rei autori au reușit, a- 
deseori, să dea dovadă 
nu numai de buna lor 
pregătire profesională, 
ci și de remarcabile 
virtuți morale în în
fruntări pieptișe cu vi
tregiile naturii, pentru 
remedierea avariilor, 
în vara acestui an, de 
pildă, puternice des
cărcări electrice au pus 
nu o dată la grele în
cercări echipele de e- 
lectricieni de la „Elec- 
troenergetica” — Me
hedinți.
Fluidul energiei elec- 

.rice este necesar să 
curgă necontenit prin 
întregul sistem al re
țelelor. Intervențiile 
prompte pentru înlătu
rarea avariilor în tim
pul nopții, pe ploaie, 
furtună, pe ger, nu sînt 
posibile fără abnegație, 
capacitate de sacrificiu,

eroism, tenacitate in 
înfruntarea greutăților. 
Electricienii din echipe
le conduse de Gheorghe 
Petculescu de la centrul 
Strehaia, în vara aces
tui an, au avut de re
mediat grave avarii, 
care s-au ținut lanț. 
Abia terminau intr-un 
loc Și cablurile se sur
pau în altă parte. Oa
menii aceștia au lucrat 
■trei zile și trei nopți 
fără somn, cățărați pe 
stîlpi la mare înălțime, 
biciuiți ’ de ploaie și 
vînt.

Despre unele realizări 
de la „Electroenergeti- 
ca“ — Mehedinți ne-a 
vorbit și inginerul Ma
rin Călăfăteanu. în zona 
de sud a județului, de 
exemplu. în centrele 
Burila Mare, Vînju Ma
re și Cujmir pe o dis
tanță de 158 km, aproa
pe de trei ori mai mult 
decit prevedea planul 
pe anul acesta, s-au 
executat lucrări de op
timizare a distribuției 
curentului'electric con- 
stînd în moderniza
rea liniilor aeriene, 
a aparatajelor, a trans
formatoarelor.

Recent s-au executat 
importante lucrări de 
modernizare menite să 
îmbunătățească ilumi
natul public pe Calea 
Republicii din Tr. Se
verin. O altă echipă a 
atacat o lucrare de do
tare a liniilor aeriene 
în zona comunei Balta 
cu izolatori mai buni, 
în peste 30 de locali
tăți rurale se vor au
tomata punctele de 
aprindere ale ilumina
tului public. Fiecare 
modernizare este un 
pas ciștigat pe calea 
asigurării unei tot mai 
bune utilizări a ener
giei electrice.

Ion ANGHEL 
corespondentul 
„Scînteii"

Măsurile din proiectul Legii pen
tru organizarea producerii și utilizării 
raționale a nutrețurilor — supus dez
baterii publice — sînt extrem de 
necesare pentru buna gospodărire a 
fondului de furaje. Este de înțeles 
ca normele de consum la furajele 
concentrate să suscite multe discuții. 
Sînt unii lucrători din sectorul zoo
tehnic care se întreabă cu îngrijorare 
dacă mai pot realiza producțiile pre
văzute la carne, lapte, ouă și crește
rea efectivelor în condițiile normelor 
privind consumul de concentrate pre
conizate în proiectul de lege. De la 
bun început țin să precizez că cei mai 
buni crescători de animale din țara 
noastră nu s-au bazat niciodată pe un 
consum exagerat de concentrate pen
tru a realiza producții mari și econo
mice. De altfel, este cunoscut că a fo
losi rațional nutrețurile înseamnă a 
le dirija în hrana diferitelor categorii 
de animale potrivit specificului di
gestiei acestora. Datorită conforma
ției tubului digestiv, rațiile rumegă
toarelor trebuie alcătuite din nutrețuri 
voluminoase. Acesta este unul din 
temeiurile științifice pe care se spri
jină Ideile ce stau la baza proiectu
lui de lege și anume faptul că se pot 
produce lapte și carne de taurine și 
ovine fără sau cu puține concen
trate.

Este greșită și dăunătoare econo
miei naționale practica unor uni
tăți agricole de a. hrăni vacile de 
lapte, taurinele și ovinele puse la în
grășat cu cantități mari de concen
trate. In sprijinul acestei, afirmații 
pledează convingător experiențele e- 
fectuate la I.C.C.P.T.-Fundulea, unde 
s-a ajuns la un sistem de hrănire a 
vacilor de lapte și a taurinelor puse 
la îngrășat, bazat pe utilizarea rațio
nală a furajelor de volum și a unor 
cantități reduse de concentrate așa 
cum, de altfel, se precizează în pro
iectul de lege. în aceste condiții s-au 
realizat producții de 4 000—4 500 1
lapte pe vacă furajată la un efectiv 
mediu de 500 capete.

Sistemul de furajare la care mă 
refer se bazează în principal pe două 
plante de nutreț cu potențial mare 
de producție : lucerna cultivată în 
condiții de irigare — pentru masă 
verde și fin (uscat în exclusivitate 
prin ventilație) și porumb cultivat 
irigat pentru masă verde și siloz. 
Cele două culturi de bază dau re
colte ce se folosesc eșalonat, pe toată 
perioada de vegetație, prin cultiva
rea unor hibrizi cu precocitate dife
rențiată și prin semănatul la epoci 
diferite in cazul porumbului. Lucerna 
se cosește eșalonat, la început într-o 
fază mai timpurie, reveriindu-se pe 
aceeași suprafață la intervale de 
circa 20—30 zile. Porumbul masă ver
de și lucerna se completează cu o 
pajiște cultivată pentru situațiile 
cînd nu se poate intra în cîmp cu 
mașinile de recoltat, ca și pentru 
mișcarea animalelor prin pășunat. 
Iarna, rația medie a animalelor a fost 
alcătuită din fin de lucernă, plus siloz 
de porumb și sfeclă. Cu aceste nutre
țuri s-au obținut producții de 12—14 
1 lapte de fiecare vacă zilnic, cu un 
supliment de concentrate de 160—180 
g vara și 200—250 g iarna, pentru fie
care litru de lapte.

în condițiile țării noastre cu o den
sitate mare a populației este impe
rios necesar să se organizeze și în- 
grășarea animalelor, folosindu-se ra
țional furajele voluminoase ieftine ; 
masă verde, siloz, fin și grosiere, 
borhoturi, uree etc. în cazul sistemu

lui de îngrășare de tip gospodăresc 
este suficient cîte 1 kg fin pe zi pen
tru un animal, iar restul nutrețurilor 
voluminoase se dau în limitele capa
cității de consum. Mult interes pre
zintă generalizarea in marea produc
ție a metodei de îngrășare a tauri
nelor pe bază de ciocălăi și coceni 
de porumb mărunțiți sau chiar mă- 
cinațl și completați cu uree, melasă 
și alte ingrediente. Sporurile zilnice 
de creștere în greutate, ce se pot rea
liza prin acest sistem de îngrășare, 
sînt cuprinse intre 700 și 1 000 g.

Nutrețurile concentrate sînt nece
sare și se recomandă în cazul vaci
lor în raport cu mărimea producției 
de lapte, și in hrana tineretului 
taurin și ovin, mai ales în perioada 
pînă la dezvoltarea funcțională a ru
menului. De asemenea, sînt necesare 
pentru asigurarea în rație a nivelu
lui de energie (calorii) și de pro
teine care la' producții ridicate nu 
pot fi acoperite numai cu nutrețuri 
voluminoase, datorită capacității ' li
mitate a tubului digestiv.

Sarcina nutriționiștilor este de a 
găsi modalități să ridice cît mai mult 
limitele pînă la care nutrețurile vo
luminoase pot asigura cerințele fizio
logice ale animalelor. Este posibilă 
stimularea capacității de ingerare și 
prelucrare a tubului digestiv, prin 
creșterea concentrației în substanțe 
nutritive a plantelor furajere sau prin 
aplicarea unor tehnologii superioare 
de recoltare, preparare și păstrare a 
nutrețurilor care să evite pierderile 
calitative și să îmbunătățească însuși
rile gustative. Rezolvarea acestor 
probleme reprezintă una din preocu
pările de mare actualitate în țara 
noastră și pe plan mondial.

Reglementarea consumului de con
centrate era necesară pentru evita
rea exagerărilor constatate care nu 
puteau fi justificate fiziologic, decît 
doar explicate de lipsa furajelor de 
volum ca o consecință a unei slabe 
preocupări în această direcție. Pen
tru a nu da naștere altor cauze care 
să frineze în continuare producția 
este recomandabil ca suplimentele de 
concentrate prevăzute să se folosească 
cu discemămîntul necesar.

Din aceleași motive considerăm 
necesar ca aplicarea prevederilor le
gii să se facă concomitent cu crearea 
condițiilor de asigurare a furajelor 
de volum și a altor substituienți ai 
concentratelor. Din acest punct de 
vedere sînt de subliniat două mari 
posibilități : una se referă la conti
nuarea efortului pentru creșterea ca
pacităților de deshidratare a lucernel 
și a altor furaje verzi bogate în pro
teină. Prin sporirea cantităților de 
lucernă deshidratată se rezolvă în 
mare parte hrănirea intensivă a ti
neretului taurin și ovin.

De mare însemnătate este și lua
rea unei atitudini mai hotărîte din 
partea organelor agricole, a specia
liștilor pentru generalizarea ureei ca 
substituient important al concentra
telor în hrana rumegătoarelor și folo
sirea acestui produs sintetic într-o 
tehnologie modernă.

Posibilități mari de reducere a con
sumului specific de concentrate exis
tă in fermele de creștere a porcinelor 
și păsărilor. Este adevărat că la a- 
ceste specii concentratele constituie 
hrana de bază, iar nutrețurile de vo
lum reprezintă doar un supliment. 
Dar și la aceste categorii crescute în 
sistem gospodăresc, nutrețurile vo
luminoase ușor digestibile și bogate 
în glucide cum sînt sfecla, bostănoa-

Răspunderi 

și termene precise 

privind mecanizarea 

preparării furajelor

O mare importanță are aplicarea 
măsurilor stabilite prin proiectul de 
lege în vederea folosirii raționale a 
nutrețurilor. Trebuie să recunosc 
deschis că pînă acum noi am făcut 
prea puțin pe linia prelucrării fura
jelor în vederea creșterii gradului de 
consumabilitate și a aportului nutri
tiv al tuturor resurselor. Cooperati
vele agricole din județul Vrancea în 
această toamnă au depozitat peste 
44 000 tone coceni șl paie, 23 700 tone 
fin, 59 000 tone siloz, 2 000 tone sfeclă 
de zahăr, a căror valorificare depinde 
de simțul gospodăresc al conducerii 
fiecărei cooperative agricole. Dar toc
mai în acest sens se mai manifestă 
numeroase deficiențe. în multe uni
tăți, grosierele se administrează fără 
nici o preparare prealabilă din cau
za lipsei de utilaje adecvate. Pe lin
gă obligativitatea conducerilor unită
ților deținătoare de animale de a or
ganiza bucătării furajere este nece
sar ca statul să stimuleze interesul u- 
nităților în procurarea utilajelor prin 
acordarea de credite în condiții avan
tajoase. Pentru producerea utilajelor 
de uz zootehnic să fie profilate un 
număr restrîns de unități care să 
lucreze direct cu institutele de cer
cetare, să organizeze producerea uti
lajelor în serii mari în vederea ief
tinirii acestora. De aceea, propun în 
proiectul de lege privind nutrețurile 
să se precizeze răspunderile și ter
menele referitoare la introducerea în 
fabricație a mașinilor și utilajelor 
pentru prepararea nutrețurilor gro
siere și suculente și dotarea bucătă
riilor furajere ce urmează a se înfi
ința în cadrul fiecărei unități agri
cole deținătoare de animale.

Ing. Traian SONIA 
d'rector general adjunct 
al Direcției agricole județene 
Vrancea

sele, cartoful, lucerna și trifoiul pot 
substitui furajul concentrat în propor
ție de 30—50 la sută. în com
plexele de tip industrial pen
tru creșterea porcilor șl păsărilor 
principalul mijloc de sporire a econo
micității îl reprezintă ridicarea gra
dului de conversiune al hranei pe 
baza îmbunătățirii calității acesteia, 
asigurării unui echilibru nutritiv. 
Pe această cale, în decurs de circa 
două decenii, s-a redus consumul de 
concentrate pentru obținerea unui kg 
carne de pasăre in viu de la peste 
10 kg Ia mai puțin de 2 kg. •

Una dintre posibilitățile de spo
rire a producție^ animaliere este 
îmbunătățirea calității furajelor. 
Lupta pentru calitate trebuie să 
constituie o preocupare primordială, 
permanentă a fiecărui specialist și 
lucrător din agricultură. In legătură 
eu aceasta, și cu condițiile noi care 
se creează, propun ca din proiectul 
de lege să fie scoasă anexa II, de
oarece prevederile cuprinse aici vor 
trebui modificate la perioade relativ 
scurte de timp.

Ținînd seama de considerentele a- 
mintite, de experiență și cercetările 
din țara noastră și din alte țări re
zultă că prevederile legii sînt reali
zabile, existînd rezerve ce pot fi puse 
în valoare. In lumina adevărului 
științific și a-sugestiilor pe care-mi 
le-am permis .consider că normele 
privind consumul de furaje concen
trate vor avea o înrîurire favorabilă 
asupra concepției specialiștilor și lu
crătorilor chemați să dea viață pre
vederilor proiectului de lege în curs 
de perfecționare.

Prof. univ. dr. doc.
Gh. BAIA
membru al Academiei de științe 
agricole și silvice, 
decanul Facultății de zootehnie 
din București

Așteptăm un răspuns concret 
din partea cercetării științifice

penalizare pe Pămînt

întrebare ! 
dau-

director au 
și aranja-

Un cheson in zbor
spre Lună

a-

CONTRASTE

Pe lingă alte lu
crări, întreprinderea 
de gospodărie orășe
nească din Slatina 
și-a prevăzut și
menajarea unei baze 
de transport auto. La 
construcția acestui- o- 
biectiv erau necesare 
și cîteva zeci de tone 
de chesoane. Acestea 
au sosit in gara Sla
tina, între 9 și 25 sep
tembrie, potrivit con
tractelor încheiate cu 
unitățile furnizoare. 
De atunci și pînă 
acum, chesoanele cu 
pricina — 221 tone — 
blochează rampa gării. 
S-a confundat aceasta 
cu o rampă de lansare 
a sateliților artificiali? 
Se intenționează tri
miterea unui cheson 
spre Lună ? Greu de 
spus. Cert este că pînă 
acum s-au calculat 
peste 150 000 lei pena
lizări.

— Nu avem nevoie 
de toată cantitatea de

chesoane aflate pa 
rampa gării — ni s-a 
spus la I.G.O. Slatina.

— Dar, dv. le-ați 
comandat...

— Aceasta este alt
ceva. Comanda a fă- 
cut-o fostul director 
al I.G.O. Slatina in 
cadrul unui aranja
ment ; mai exact, 
pentru un schimb de 
alte materiale din 
prefabricate cu o uni
tate din Rm. Vîlcea. 
Și, nemaifiind tov. N. 
Brutaru 
înghețat 
mentele.

Prima 
penalizările și 
nele provocate de dis
trugerea 
din ce 
plătesc ? 
ultima) 
gată de 
directorul

chesoanelor 
buzunar se 
A doua (și 

întrebare, le- 
prima : dacă 

a plecat 
fără să achite „nota 
de plată”, aceasta nu 
i se poate trimite 
domiciliu ?

Dacă purcelul 
nu servește un șpriț.

Trustul județean de 
construcții—Ilfov exe
cută optsprezece mari 
obiective in domeniul 
zootehniei, care vor 
permite să se crească 
în sistem industrial un 
mare .număr de porci 
și găini. Este adevărat 
că sistemul este in
dustrial, dar poate cu 
atit mai mult se cere 
să nu fie uitate cîteva 
lucruri elementare : 
faptul că animalele 
au nevoie de apă, i^r,, ......__ ______
eliminarea dejecțiuni- parte di/i obiectivele
lor trebuie să se facă intrate în funcțiune se

află deja în al doilea 
an de Ia începerea 
construcțiilor. Totuși, 
utilitățile sînt... inutili
zabile pentru că nu 
există. La conducerea 
trustului amintit ni
meni nu vrea să audă 
de necazurile rîmăto- 
rilor care guiță după 
un strop de apă ?

în mod continuu. în 
primele 11 luni ale a- 
nului, constructorii au 
realizat 85 la sută din 
plan, dar, în marea 
majoritate a cazurilor, 
nu au făcut nimic 
pentru asigurarea uti
lităților. vDin această 
cauză, lipsa apei pro
voacă permanente ne
cazuri ; și purceii, și

(Urmare din pag. I)

gații pe care și le-au asumat prin 
contract nu înseamnă numai încăl
carea legislației în vigoare, ci are 
consecințe mult mai adinei, în sen
sul că determină un „lanț" de 
neajunsuri în aprovizionarea cu 
materii prime și materiale. Nume de 
unități furnizoare, ca uzina de țevi 
„Republica” din Capitală, Combina
tul siderurgic din Hunedoara, uzina 
de utilaj greu „Progresul” din Brăila 
revin, din păcate, destul de des pe 
lista deloc onorabilă a „campionilor” 
la restanțe față de beneficiari. Și a- 
ceastă situație persistă de mai mult 
timp, unii din acești furnizori (în 
ancheta noastră, chiar C. S. Hune
doara), „reclamînd” alte întreprin
deri că nu-și îndeplinesc obligațiile 
contractuale. O asemenea practică 
are rădăcini în mentalitatea eronată 
a dreptului „doar de a cere, dar nu 
de a și livra”, în conformitate cu pre
vederile din contracte, mentalitate 
ce trădează, în ultimă analiză, un 
grad scăzut de înțelegere a rolului 
fiecărei unități în angrenajul com
plex al industriei, a disciplinei de 
plan, a necesității respectării legii 
contractelor economice.

★
Poate părea paradoxal pentru a- 

ceastă perioadă, dar după cum ne 
arăta tov. Ion Ștefănescu, director 
adjunct al Uzinei de mașini elec
trice din București, în unele cazuri 
nu numai că nu s-au încheiat încă 
contracte de aprovizionare cu un‘i 
furnizori sau colaboratori, dar nici

găinile țin morțiș să 
bea apă, nu acceptă 
nici măcar un șpriț și 
se plîng tot timpul că 
mor de sete. Ba, cîte- 
odată. chiar și mor 
de-a-binelea 1 De ase
menea, se cheltuia 
cite o sută de mii de 
lei lunar la unele 
complexe zootehnice 
pentru eliminarea de- 
jecțiunilor. Există șl 
riscul înfundării con
ductelor di.n cauza di- 
luției. insuficiente. O

Cit costă kilogramul 
de tautologii ?

Ca specialist în creșterea anima
lelor găsesc că normarea folosirii 
concentratelor este utilă pentru în
tărirea răspunderii in gospodărirea 
bazei furajere. Dacă pe linia găsirii 
celor mai intensive soiuri de grîu, po
rumb, floarea-soarelui sînt progrese 
evidente, în ceea ce privește plan
tele de nutreț s-a făcut puțin in ca
drul programelor de cercetare și ex
perimentare in producție. Lucrăm de 
mulți ani cu aceleași soiuri de lu
cernă, sfeclă furajeră, care nu reac
ționează pozitiv, pe măsura cheltu
ielilor materiale efectuate în plus. 
De aceea, consider că ar fi bine să 
se precizeze in proiectul de lege 
ca Academia de Științe Agricole șl 
Silvice să rezolve și această impor
tantă problemă — crearea de soiuri 
și hibrizi de plante de nutreț cu în
sușiri valoroase, care să ajungă mai 
repede și în cooperativele agricole. 
In acest sens așteptăm un răspuns 
concret din partea ceroetării științi
fice.

De asemenea, mașinile agricole 
din dotarea actuală nu pot asigu
ra în totalitate recoltarea și prelu
crarea masei verzi cu destinația si
loz datorită numărului insufici
ent și, mai al.es, productivității scă
zute a acestora. In acest sens aș 
propune să se aibă în vedere me
canizarea totală a lucrărilor privind 
producerea de siloz prin asigurarea 
de mașini suficiente și cu indici ca
litativi superiori.

Sînt convins că proiectul de lege 
privind organizarea producerii și 
folosirii raționale a resurselor de 
nutrețuri supus dezbaterii publice, 
după practica statornicită în activi
tatea partidului nostru, va fi îm
bunătățit și va crea un cadru de 
lucru adecvat pentru crescătorii de 
animale din patria noastră.

Florin GHEAȚA

Tautologice sint ace
le judecăți care nu a- 
duc nici un spor de 
cunoștințe noi, repre- 
zentind, în ultimă in
stanță, doar repetarea, 
eventual în alte for
me, a unor lucruri ar
hicunoscute. Maniera 
pare să-i fi contami
nat într-o vreme și pe 
cei ce se ocupă cu a- 
numite studii economi
ce în cadrul Institutu
lui de cercetări textile 
din București. Un son
daj recent a scos la 
iveală faptul — întil- 
nit astăzi și prin alte 
unități de cercetare — 
că au fost alocate fon
duri importante pentru 
efectuarea unor studii 
practic inutile : cele 
trei studii referitoare 
la stabilirea posibilită
ților de creștere a efi
cienței economice a 
exportului de confec
ții textile. în formula
re, tema pare șă fie 
realmente demnă de 
atenție, dar modul în

care a fost concepută 
și realizată investiga
ția o „minează” com
plet Astfel că, deși 
costul cercetărilor s-a 
ridicat la 536 000 lei, 
rezultatele n-au făcut, 
în cele din urmă, nici 
un ban. Așa-numitele 
studii s-au dovedit a 
fi, in fapt, simple a- 
dunări la un loc și 
însăilări de date și 
cifre arhicunoscute, 
scoase cel mai adesea 
din actele existente la 
ministerul 
De mirare 
ducerea 
respectiv, 
forul de 
Ministerul
Ușoare nu 
sizat la 
noma! ia, ___
operativ ’ cursul 
de cînd 
nu atinseseră niveluri 
așa de ridicate. Aviz 
amatorilor de... tauto
logie în cercetarea 
științifică !

de resort, 
cum con- 

institutulul 
precum și 
resort din 

Industriei 
au se- 

timp a- 
curmîndu-i 

încă 
cheltuielile

nu sînt șanse certe ca acestea să 
se perfecteze în scurt timp.

— Uzină de mecanică navală din 
Galați — ne spunea interlocutorul — 
refuză contractarea a 430 tone piese 
fontă turnată, deși aceasta rezultă 
din planul de colaborare pe anul 
1972. La 1’el, „Industria Sîrmei” din 
Cîmpta Turzii ; aceasta are program 
de fabricație în trimestrul IV al a- 
cestui an pentru 7 200 kg oțel 
25 x 14 OL 60, dar refuză încheierea

cererea depășește posibilitățile de 
fabricație — de a se fabrica cu prio
ritate ceea ce este absolut necesar 
economiei naționale, se stabilesc, încă 
înainte de încheierea propriu-zisă a 
contractelor, fie balanțe materiale, 
fie programe de colaborare. Or, în 
condițiile în care aceste balanțe sau 
programe sînt bine fundamentate, 
tactica anumitor furnizori de a le ig
nora, de a refuza încheierea contrac
telor economice înseamnă, in fapt,

neficiar cu divergență, abia după 
două luni furnizorul s-a trezit că 
nu-i mai convin anumite clauze și a 
cerut „soluționarea litigiului precon- 
tractual” de către forurile de resort. 
Or, prin lege se prevede ca furnizo
rul să concilieze mai întîi cu parte
nerul de contract și numai după a- 
ceasta, eventual, să ses'zeze nere- 
zolvarea litigiului organelor de 
resort superioare.

întîrzierca contractării unor ma-

inginer-șef, 
cooperativa agricolă Cuza Vodă, 
județul Galați

Pregătirea producției anului viitor
contractului, ceea ce poate periclita 
realizarea întregii game.de electro
motoare în primul trimestru al anu
lui viitor. Uzina „Metrom” din Bra
șov nu este dispusă să contracteze 
145 000 bucșe pinion și, din această 
cauză, din luna ianuarie 1972 nu 
știm cum vom mai putea fabrica e- 
lectromotoarele de pornire pentru ca
mioanele ce se produc tot la Brașov.

Să analizăm această tactică de „a 
refuza” încheierea unor contracte e- 
conomice de către unii furnizori 
Perfectarea acestora se face la ni
velul unităților interesate. Așa pre
vede și legislația în domeniul eon 
tractual. Dar tocmai în scopul de a 
se preveni periclitarea realizării unor 
produse importante — acolo unde

ignorarea unor interese majore ale e- 
conomiei. Cei care procedează astfel 
iși asumă o mare 'răspundere și sînt 
pasibili să suporte rigorile legii ! Ten
dința de a tergiversa încheierea con
tractelor economice are și un substrat 
— acela de a-1 face pe beneficiar mai 
„conciliant”, de a-1 sili, în fond, să 
accepte necondiționat premisele care 
ii sint convenabile furnizorului. Un 
astfel de exemplu ni s-a prezentat 
tot la Uzina de mașini electrice din 
București. S’stematic, Uzina meca
nică din Bacău, furnizorul unor 
carcase din fontă necesare fabrica
ției de mașini electrice, caută să se 
eschiveze pe cit posibil de la înde
plinirea obligațiilor contractuale. 
Deși contractul a fost semnat de be-

teriale, piese și subansamble, re
fuzul de a recunoaște și a îndeplini 
exemplar, prin oricîte eforturi, obli
gațiile contractuale scadente pot pro
voca dereglări însemnate în produc
ția unor unități industriale în pri
mele luni ale anului viitor. Potri
vit unor calcule estimative, efectua
te la Grupul de uzine pentru 
utilaj minier din Satu-Mare, numai 
din cauza necontractării și nereparti- 
zării unui număr de 873 motoare e- 
lectrice este afectată o producție de 
peste 80 milioane lei. Situația nu s-a 
rezolvat nici în urma măsurilor lua
te de Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini, care a emis „file

de plan” centralei industriale de 
mașini și materiale electrice pentru 
furnizarea acestor motoare. Neaco- 
periri ale tuturor necesităților prin 
contracte sînt și la ac:d carbonic 
(coordonator de balanță, Centrala in
dustriei de bere și amidon). Cum va 
putea fi realizat integral planul de 
piese turnate din oțel și fontă ? Din 
26 000 tone laminate sînt acoperite 
cu contracte doar 3 500 tone, deoare
ce Ministerul Industriei Metalurgice 
a început cu întîrziere, abia în a- 
ceste zile, emiterea de extrase din 
programele de fabricație. Probleme 
deosebite ridică și asigurarea inte
grală a unităților cu oțel și lamina
te. Din acest punct de vedere, 
practica arată că față de a- 
ceeași perioadă a anului tre
cut nu s-a făcut un progres real 
în acest domeniu, că din nou terme
nele de încheiere a acțiunii de con
tractare prevăzute în lege nu au fost 
respectate. Răspunderea revine atît 
Ministerului Industriei Metalurgice 
și unităților sale, care aveau datoria 
să definitiveze mai operativ balan
țele materiale și programele de fa
bricație, cît și întreprinderilor bene
ficiare, forurilor lor de resort, care 
erau obligate să-și clarifice mai din 
timp ceea ce vor produce și să stabi
lească, în consecință, materialele de 
care au nevoie, pentru a putea ur
genta încheierea tuturor contractelor, 
în conformitate cu sarcinile care le 
revin din planul de stat pe anul 
viitor.

Eu iți dau ție, 
tu-mi dai mie

de 
în

Iu- 
di-

alci 
po- 

oa

ae
re
lor, 
po

ll

timp ce 
agricolă din

ca să fie voioșie!

a-

După cum se știe, 
cetățenii care livrează 
statului animale în
grășate beneficiază de 
dreptul de a-și pro
cura, tot de la stat, 
anumite cantități de 
furaje concentrate. O- 
ficiul de vinzare a 
porumbului îl face 
cooperația de consum. 
Cum cooperația nu 
are porumb, îl preia 
de la 
oepție. 
cepție, 
nu au 
rumb. 
preiau 
tivele 
baza contractelor 
cheiate. în 
situație mari 
tăți de porumb 
plimbate 
în județul

bazele de 
Bazele de 
la rîndul 

nici ele 
De aceea, 
de la coopera- 

agricole pe 
î.n- 

această 
canti- 

sint 
de ici-colo.

Botoșani, 
de pildă, cooperativa 
de consum din Sulița 
aduce, în toamna 
ceasta, 70 din 160 tone 
porumb din baza 
recepție Trușești, 

cooperativa 
aceeași

localitate, cu eforturi 
mari, generate de 
sa mijloacelor 
transport, duce 
baza de recepție 
direni (Trușești 
mai departe) 400 tone. 
Asemenea exemple 
sînt multe. Ing. 
lian Strutinsky, 
rectorul întreprinderii 
județene pentru va
lorificarea cerealelor 
și plantelor tehnice, 
sublinia că această 
situație durează de 
ani de zile și că uni
tatea, observind ano
malia, a adus unele co
rective. Contractanții 
din județul Botoșani 
au primit repartiție de 
642 tone porumb de la 
Brăila de parcă 
nu s-ar cultiva 
rumb. E posibil 
aceSt joc — eu îți dau 
ție, tu-mi dai mie — 
să provoace unora 
sentimentul euforic că 
„fac treabă”. Pe cînd 
însă o reglementare 
care să pună capăt a- 
cestei „voioșii” ?

nicienilor.de
game.de
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„Ora de informare politi
că" sau mai adesea „infor
marea politică" este pre
zență în programul activi
tății școlare a elevilor din 
ultimele clase ale școlii ge
nerale, din licee și școli 
profesionale. Și este firesc 
să fie așa, dacă ne gindim 
că misiunea școlii de a e- 
duca în spirit comunist tî- 
năra generație, de a-i for
ma pe viitorii cetățeni ai 
patriei noastre socialiste 
implică. în mod necesar, 
ilustrarea vie, accesibilă, 
concretă a politicii partidu
lui și statului nostru desti
nată făuririi societății so
cialiste multilateral dezvol
tate, a poziției sale în viața 
internațională, cunoașterea 
și înțelegerea în profunzi
me de către fiecare tînăr a 
procesului de dezvoltare a 
lumii contemporane, a pro
blemelor fundamentale ale 
etapei pe care o străbatem.

Răspunde informarea po
litică unor atît de impor
tante cerințe educative, 
contribuie ea la pregătirea 
politică a elevilor ?

De regulă, așa cum pre
vede programa școlară, in
formarea politică se face pe 
clase, intr-una din cele 
4 ore de dirigenție ale lunii. 
La liceul „Tudor Vladimi- 
rescu" din București, chiar 
ni s-a precizat : a treia oră 
de dirigenție din' lună. Cu 
acest prilej, se face o tre
cere în revistă sau se evi
dențiază evenimentul cel 
mai important (asemenea 
evenimente deosebite des
pre care s-a vorbit elevilor 
din liceul respectiv și din 
alte școli au fost : Sesiunea 
Marii Adunări Naționale 
consacrată adoptării noului 
plan cincinal, plenara C.C. 
al P.C.R. din 3—5 noiem
brie etc.).

— Ce se întîmplă însă 
cind, în intervalul din
tre două asemenea infor
mări, în viața politică in
ternă și internațională au 
loc acțiuni politice mai am
ple, semnificative pentru 
progresul general al socie
tății, cînd survin evenimen
te politice de maximă im
portanță ?

— Atunci consacrăm din 
oricare altă oră de dirigen
ție citeva minute semnală
rii faptului respectiv — a- 
rîaugă prof. Constantin Citi
rea, directorul liceului.

în alte școli, pentru mai 
multă operativitate, infor
marea politică are loc de 
două ori pe lună, cîțe 
10—15—20 de minute din 
ora de dirigenție (liceul 
bucureștean „Ion Neculce") 
sau deschide fiecare oră 
săptămînală de dirigenție 
(Liceul industrial și Școala 
profesională de produse re
fractare din Alba Iulia). 
Concomitent se inițiază și 
informările politice de sin
teză — lunar sau trimes
trial, pe grupuri de clase 
sau pe școală — consacrate 
analizei și dezbaterii mai 
ample « unor probleme

principale ale politicii in
terne și internaționale a 
partidului și statului nos
tru. De asemenea, răspun- 
zînd interesului elevilor 
pentru viața politică, în 
multe școli, cadrul limitat al 
informărilor este îmbogățit 
cu dezbateri în cercurile de 
științe sociale, cu expuneri 
ale unor activiști de partid 
și de stat, ale unor specia
liști, urmate de discuții. La 
dispoziția elevilor stau nu
meroase alte surse de in
formare : colecție documen
tară de ziare și reviste în 
fiecare clasă — la liceul 
„Horia. Cloșca și Crișan"

fate în semnificațiile lor 
majore, în implicațiile lor 
social-politice. Uneori se
dă prioritate evenimentelor 
spectaculoase, se enunță
teze și principii sau se face
abuz de cifre și date din
statistica oficială. Din a- 
eeastă' cauză nu se acțio
nează pentru a facilita în
țelegerii elevilor tocmai 
ceea ce este mai impor
tant : semnificația politică 
amplă și profundă a unor 
măsuri și acțiuni ale parti
dului și statului nostru în 
construcția socialistă a pa
triei, pentru pace și co
laborare internațională, nu

de a fenomenelor și datelor 
realității, slăbește preocu
parea pentru formarea pri
ceperii elevilor de a căuta 
și înțelege semnificațiile 
.mai adinei ale evenimente
lor politico-sociale, bază so
lidă pentru afirmarea unei 
atitudini conștiente, anga- 
jante față de îndatoririle 
sociale specifice vîrstei lor. 
Ceea ce înseamnă, în fapt, 
o înțelegere unilaterală și o 
desfășurare adesea formală 
a acțiunii de informare po- 

■ litică a elevilor.
O asemenea optică defici

tară asupra scopului și ro
lului informării politice

ACTUALITATEA
POLITICĂ

în dialogul educativ
profesor-elev

din Alba Iulia, filme docu
mentare și emisiuni la sta
ția de amplificare — la Li
ceul „Alex. Sahia", consul
tații la cabinetul de științe 
sociale — la liceul „N. Băl- 
cescu", „cadran politic" și 
„evenimentele săptămînii", 
prezentare a celor mai im
portante articole din presă 
la gazeta de perete r- la Li
ceul nr. 30 (toate din Bucu
rești) etc.

La prima vedere s-ar pă
rea deci că operativitatea 
și continuitatea informării 
politice a elevilor sint a- 
sigurate, că nici un eveni
ment important din viața 
politică a țării. noastre, a 
altor țări nu poate „scă
pa" nesemnalat tineretului 
școlar. O cercetare mai a- 
tentâ denotă însă,că se în
tîmplă exact ca în cunos
cutul proverb popular care 
spune că din cauza copaci
lor nu mai vezi 
Prezentate într-o 
une întîmplătoare (cel 
adesea cronologică), 
cele mai multe ori 
formă de „revistă a 
sei“, actualitatea și 
nimentele vieții politice, de 
la noi sau de pretutindeni, 
ajung la cunoștința elevi
lor nediferențiate, nerelie-

pădurea, 
succesi- 

mai 
de 

sub 
pre- 
eve-

anchetă

se subliniază interdepen
dența între diferitele ma
nifestări și acțiuni din 
lupta popoarelor pentru li
bertate și independență na
țională, pentru o viață mai 
bună, pentru progresul so
cial. întrebați (nu nu
mai elevi, dar chiar și unii 
profesori diriginți de la 
școlile vizitate), n-au reușit 
să-și „amintească" sau să 
citeze un eveniment anu
me sau o temă de interes 
politic mai general care a 
făcut obiectul informării 
politice din luna prece
dentă.

Adoptat de cea mai mare 
parte a școlilor din Iași, 
Alba Iulia, București, siste
mul acesta de „fotografiere" 
a evenimentelor, de folosire 
aproape în exclusivitate a 
rubricilor din presă, în loc 
de o selecție atentă, com
petentă a temelor în pre
zentarea actualității politice 
interne și internaționale', 
diminuează extrem de mult 
ponderea explicării profun-

este demonstrată de faptul 
că unii profesori diriginți 
lasă această activitate în 
seama... elevilor, pe motiv 
că sint „foarte inimoși" și 
dovedesc mult interes pen
tru aceste probleme. Desi
gur, acestea sint calități de 
necontestat ale elevilor, dar 
nu întotdeauna suficiente 
pentru cuprinderea și mai 
ales pentru explicarea com
plexității realităților social- 
politice contemporane. Dacă 
de la caz la caz, pentru 
prezentarea unor informări 
politice, se poate face apel 
la elevi din clasele mari, 
la unii dintre membrii 
mai activi și mai bine 
pregătiți ai cercurilor de 
științe sociale, sint cti totul 
discutabile asemenea proce
dee ca acela utilizat la li
ceul „Tudor Vladimirescu" 
din București. Aici, cițiva 
uteciști, sub îndrumarea 
profesoarei de științe so
ciale. alcătuiesc informa
rea, apoi o multiplică și o 
împart pe clase pentru a fi 
citită de un elev. Rolul di- 
riginților se rezumă la a- 
cela de „asistenți" și de a 
clarifica... eventuale nelă
muriri. Iar.' de obicei, dor
nici să scape mai repede de 
asemenea „lecturi șablon".

nimeni nu are nici o nelă
murire. Și la Iași, săptămî- 
nalele „reviste ale presei" 
pe clase sint făcute de 
elevi. Explicarea mai am
plă, dezbaterea probleme
lor sint „amînate" pentru 
informările de sinteză lu
nare sau trimestriale ; a- 
cestea sint intr-adevăr pre
zentate de profesori sau de 
specialiști, dar cadrul în 
care se țin, în prezența a 
sute de elevi, îngreunează 
sau face chiar imposi
bil un dialog rodnic pe te
mele care interesează în 
mod deosebit auditoriul, di
ferit ca vîrstă, cunoștințe și 
preocupări. La unele școli 
clip București există bunul 
obicei de a se colecta de Ia 
elevi întrebări 
cu evenimentele 
care-i interesează, 
cestea sint apoi 
zate" pe școală, 
și abia pe urmă _ . 
nizează- expunerea sau dez
baterea dorită. Rezultatul 
unui asemenea procedeu 
greoi ? L-a caracterizat, 
plastic unul dintre elevi : 
„pină se fac toate a- 
ceste operații organizato
rice. timpul trece și eveni
mentul a ieșit .din actuali
tate sau ni l-am explicat 
singuri ori cu ajutorul 
unui profesor de care 
tem mai apropiați".

Am întilnit în raidul 
tru și alte situații de 
malism. La liceul „Horia, 
Cloșca și' Crișan" din Alba 
Iulia, elevilor din anul II G 
nu li s-a mai prezentat o 
informare politică de citeva 
săptămini, iar la „Colțul 
politic" din clase sint re
comandate surse informa
tive și lucrări vechi din 
19S6 și 1968. de mult depă
șite de dinamica vieții pp- 
litice. în alte școli, elevii 
au sarcina de a conspecta 
presa, iar informarea po
litică reprezintă... lectura 
cu voce tare a articolelor 
din ziare.

O intervenție promptă, 
hotărîtă a organizațiilor de 
partid din școli este impe
rios necesară pentru a asi
gura un conținut bogat, a- 
ducativ informării politice 
a elevilor, tuturor formelor 
de studiu și pregătire poli
tică pe care le inițiază or
ganizațiile U.T.C. Cadrele 
didactice, comuniștii din 
școli, cu concursul organe
lor locale de partid, toate 
forțele competente ale so
cietății trebuie să-și facă o 
îndatorire de onoare din a 
contribui, cu toată energia 
și priceperea, la educarea 
politică a tinerei generații 
aflată la vîrstă celei mai 
receptive și mai entuziaste 
adeziuni la opera construc
tivă de amploare pe care o 
înfăptuiește poporul nostru 
sub conducerea partidului 
său comunist.

EUGEN BARBU

„FACEREA LUMII"

il) legătură 
politice 
Dar a- 

„centrali- 
pe sector 
se orga-

vre- 
sîn-
nos- 
for-

Florica DINUIESCU
Ștefan DINICA 
Manole CORCACI

„Unchiul
Vania"

Am văzut, cu destul 
de mulți ani în urmă, 
un film de mare poe
zie, în care fascinan
tul univers cehovian 
era investigat cu o rară 
delicatețe sufletească: 
„Doamna cu cățelul". 
Am mai văzut, apoi, 
acum vreo șase toam
ne, un bun spectacol 
filmat cu „Trei su
rori". Din numeroase
le ecranizări inspira
te de opera marelui 
scriitor rus, acestea ’ 
două — și îndeosebi 
prima — mi se păreau 
cele mai reprezentati
ve. Acum, după ce am 
văzut „Unchiul Va
nia" — film „scris", 
regizat și gîndit de 
Andrei Mihalkov Kon- 
cealovski, unul dintre 
cei mai talentați au
tori de film din eșalo
nul regizorilor sovie
tici afirmați și consa- 
crați în ultimii ani —, 
cred că nici o realiza
re precedentă nu poa
te concura cu aceasta. 
Performanța artistică 
a regizorului Koncea- 
lovski, aceea de a con
feri rezonanțe maxi
me textului printr-o 
interpretare cinema
tografică profund per
sonală, creatoare a 
dramei cehoviene. con
stituie un valoros act 
de cultură, care se cu
vine a fi apreciat ca 
atare. Și reprezintă, 
totodată, un semn de 
torță a cinematogra
fului ca artă.

Regizorul și-a pro
pus, in mod evident, 
și a izbutit, o reinter- 
pretare a piesei clasi
ce, și nu o comodă, 
„fără probleme" ecra
nizare. O condiție ele
mentară pentru reuși
ta acestei tentative 
era. firește, respectarea | 
riguroasă a universu
lui de idei, a univer
sului faptic și a uni
versului uman din 
drama lui Cehov. A- 
ceastă primă condiție 
este ireproșabil asigu
rată de cineast, astfel 
incit premisele filmu
lui sint dintre cele mai 
favorabile. în lumea 
„închisă" a Rusiei de la 
sfirșitul secolului tre
cut. strangulată de 
dogme și eresuri, omul 
cehovian (reprezentat 
fidel, și în ipostaze di
ferite. de unchiul Va
nia, de Sonia, de As
trov) își consumă e- 
xistența în gol. își iro
sește steril viața, și 
aspirațiile, și speran
țele, parcurgînd eta
pele infrîngerii pină

la pragul tragic al re
semnării. Dezacordul 
dintre imaginea su
biectivă asupra vieții 
și replica obiectivă a 
realității constituie 
principala linie de 
conflict a filmului. 
Unchiul Vania, bunul 
și generosul unchi Va
nia descoperă intr-un 
tîrziu că și-a închinat 
viața întreagă, cu de
voțiune oarbă, unui 
idol fals, unui „sa
vant" iluzoriu, gol pe 
dinăuntru. Sonia, fata 
urîțică și modestă, dar 
cu atît de mari dispo
nibilități de frumuse
țe sufletească, își fă- 
rîmă visele și iluziile 
de zidul neînțelege
rii... Lectura filmată 
a regizorului Mihal-

cronica 
filmuhi
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kov Koncealovski îl 
respectă — cu venera
ție, aș zice — pe Ce
hov pină la amănunt. 
Dar toate acestea, 
cum spuneam, nu con
stituie decît premisele 
acestui film-eveni- 
ment.

Originalitatea și for
ța neobișnuită a peli
culei au alte explica
ții. Koncealovski, înar
mat cu o experiență si
milară (ecranizarea 
anterioară după opera 
lui Turgheniev „Un 
cuib de nobili") redi- 
mensionează cu precă
dere esențele tragice 
din piesa cehoviană, o- 
rientînd relațiile din
tre protagoniști în 
funcție de jaloanele 
ratării care condițio
nează evoluția și des
tinele fiecărui perso
naj. Regizorul creează 
iluzia că a suprimat, 
în filmul său, aerul. 
Personajele evoluează, 
parcă, sub un nevăzut 
clopot de sticlă, în vid. 
sint amenințate de pri
mejdia unei sufocări 
lente, iși consumă via
ța fără a trăi. Senza
ția aceasta, greu de de
finit în cuvinte, este 
evidentă : vidul pare 
a căpăta contururi ma
teriale și „universul 
închis" pe care drama
turgul il putea sugera 
doar prin replică este 
înfățișat de Koncea
lovski in imagini de

un rar dramatism. Cu
lorile filmului sint ar
se ; imaginile își pierd 
din loc în loc culoarea 
sau încremenesc în 
cadre fixe, zgomotele, 
cele mai mici, iau pro
porții amenințătoare 
și., nu întîmplător, în 
casa cu coridoare pus
tii și intunecate a Se- 
rebreakovilor, barome
trul indică permanent 
„secetă", chiar și pe 
vreme de furtună. Este 
locul unor continue 
combustii interioare...

Gorki, care conside
ra „Unchiul Vama" 
drept „un gen cu de- 
săvirșire nou în dra
maturgie", spunea că 
piesa este ca „un cio
can care lovește în 
capul spectatorului". 
Poate că astfel și-a 
gîndit filmul și Kon
cealovski, pentru că 
imaginile au, mereu, 
o nebănuită „forță de 
șoc". Venerîndu-1 pe 
Cehov, regizorul și-a 
îngăduit, de altfel, și 
atitudini polemice 
(dacă le putem ntimi 
așa) față de persona
je Le-a refuzat, de 
pildă, acestora mult 
din duioșia atît de ca
racteristică eroilor ce- 
hovieni. Consecința ar 
putea fi defavorabilă 
filmului : complexita
tea eroilor cehovieni 
este periclitată prin 
amputarea uneia din 
principalele lor com
ponente sufletești. Nu 
riscă, oare, autorul o 
„dezumanizare" a eroi
lor ? Nu I Operația ci
nematografică a „esen- 
țializării" tragice pe 
care a întreprins-o re
gizorul, cu virtuozitate 
și talent, îl conduce 
spre înfățișarea unor 
personaje foarte ade
vărate, foarte umane, 
adevărate și umane 
tocmai prin tragismul 
existentei lor, desfă
șurate intr-o lume os
tilă, neprielnică pen
tru afirmarea unor 
personalități reale. Cit 
despre actori, ei au 
răspuns, in . corpore, 
acestei idei regizorale: 
și Innokenti Smoktu- 
novski. actorul desă- 
virșit, care a intuit ad
mirabil tragedia un
chiului Vania, și Ser- 
ghei Bondarciuk (As
trov), și Irina Kupcen- 
ko (Sonia), și Irina Mi- 
roșnicenko. frumoasa 
Elena Andreevna, pa
săre rară rătăcită sub 
clopotul de sticlă a! 
deznădejdii.

Călin CALIMAN

*

*
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cinema
• Unchiul Vania : SCALA — XO; 
13; 15,30; 18: 20,30.
• 12 oameni furioși : FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
VICTORIA - 9; 11.15: 13,30; 16;
13,30; 20,45.
e Waterloo : BUCUREȘTI — 9; 
12; 15; 18; 21, SALA PALATULUI
— 16,45 (seria de bilete — 3934);
20,15 (seria de bilete — 3939), LU
CEAFĂRUL - 8,45; 11.45: 14.45:
17,45; 20,45.
• Romanticii : CAPITOL — 10: 
12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Duel straniu : FESTIVAL — 9;
11,15: 13,30, 16; 18,15; 20,30.
• Spartacus (pe ecran panoramic, 
2 serii) PATRIA - 10; 16; 20. 
O Așteptarea : CENTRAL — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.
• Fabllo magicianul : 9—17 în
continuare, Program de filme do
cumentare — 18.45—20.15 în con
tinuare . TIMPURI NOI.

• Anna celor o mie de zile : ME
LODIA ----------- --- ~
RIA — 
DERN
• Avlnt :
20,15.
• Oliver :
16,15; 19.45,
16,30; 19,30.
• Facerea
15.30; 18; 20.15.
• Mihall Strogoff
— 9; 11.15: 13,30; 
TOMIS — 3.45; 11:
20.30.
• Nu te Întoarce : RAHOVA — 
15.30; 18; 20,15. COSMOS — 15.30: 
18, 20.15.
o Saltul : VOLGA — 11; 13; 18.15;
20.30.
a Vinovatul este în casă : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,30: 17,45; 20.
a Gervaise — 10; 12; 14,15, Steam
boat Bill-Junior — 16,30; 21,
Ultima etapă — 18 45 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Marele premiu : GRIVIȚA — 
9; 12,15; 16; 19,30, FLOREASCA — 
15,30; 19.
• Duminică la ora 6 : UNIREA
— 9; 15.

— 9: 12.30; 16, 19,30, GLO- 
9,30; 12,45; 16; 19.15, MO-
- 9, 12,30; 16; 19,30.

BUZESTI — 15,30; 18;

FEROVIAR — 9; 12.30; 
AURORA — 9.30; 12,30:

lumii POPULAR

: EXCELSIOR 
16; 13,15; 20.30. 
13,15; 15.30; 18:

este un om cu filozofia acțiunii. El 
e unul din eroii comuniști din lite
ratura actuală ce respiră autentici
tate, a cărui evoluție nu este stîn- 
jenită cu nimic de acea rigidă exem
plaritate devenită ades convenție. 
Modest, lucid, calm, înzestrat cu un 
acut simț al responsabilității față de 
destinele colectivității, el rămine 
înainte de toate un om, un comu
nist. Pentru Filipache, ca și 
pentru Matei Arhire : „A conduce în
seamnă a vedea în viitor". Format 
la școala de caractere a ilegalității, 
obișnuit în anii de închisoare să 
„construiască in gînd". el este nu
mit, în ziua naționalizării, directorul 
unei tipografii, preluînd, în locul fos
tului patron, Bazilescu, frînele con- 
.ducerii.

Noul director e un justițiar, obse
dat de ideea de dreptate, însă el 
trebuie să învețe din mers arta con-

prezen- 
nu fer- 

impre- 
un fond

cronica literară

Survenită după un interval pe 
parcursul căruia Eugen Barbu a pu
blicat numeroase alte volume, reti
părirea romanului „Facerea lumii" 
are darul de a pune în lumină, în 
mai mare măsură decît ediția prin- 
ceps, caracterul de sistem al operei 
sale, coerența ei interioară. Nici o 
carte nu crește în voia hazardului, 
există o unitate ce palpită în subte
ran, dimensiuni și contururi, linii, 
uneori inegale, converg spre o plas
mă unitară, cu pecete inconfunda- 
bilă. Scriitorul gindește arhitectural, 
imaginează pe multiple planuri un 
edificiu unic. Incorporează, cu alte 
cuvinte, datele realului într-o viziune 
integratoare.

în ansamblul creației lui Eugen 
Barbu „Facerea lumii" e un roman 
cu o funcționalitate precis determi
nată. Cu el se completează un ciclu 
început magistral cu „Groapa", conti
nuat cu „Șoseaua Nordului", „Oaie 
și ai săi". „Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară", ciclu ajuns astfel în situația 
de a' capta tumultul istoriei 
te. Nu densitatea epicului, 
voarea aglomerării faptelor 
sionează la această carte cu
narativ sumar La prima vedere, ci 
înclinația analitică spre examenul de 
conștiință. într-o narațiune cu struc
tură procesuală, prozatorul încercu- 
iește treptat nucleul faptic într-o re
țea tot mai strînsă, descrie circurn- 
voluții mereu mai apropiate in jurul 
acestuia, dezghiocînd cu migală sem
nificații etice, valențe morale. Cir
cumscris unei etape istorice al cărei 
punct central e naționalizarea din 
11 iunie 1948, romanul reprezintă 
una din acele scrieri dedicate me
diului muncitoresc care depășesc o 
manieră pentru a impune un stil.

„Trăim o epocă prea dinamică 
pentru a mai pretexta la nesfîrșit să 
cintărim pe îndelete faptele" —• 
mărturisea cîndva scriitorul, opinie 
ce nu a rămas niciodată in stadiul 
dezideratului, ci și-a găsit, în cazul 
autorului, întruchiparea artistică. Eu
gen Barbu scrie, de această dată, un 
„roman de producție", o carte „de 
actualitate despre mediul muncito
resc", dar, spre deosebire de alte ten
tative epice ispitite de același uni
vers. „Facerea lumii" evită docu- 
mentarismul și angrenează în con
flict ființe morale, conștiințe, în fața 
cărora se pune problema opțiunii.

Sîntem intr-un moment istoric de 
răscruce în care antagonismele de 
clasă sint ireductibile, în care fieca
re oră înseamnă o bătălie în planul 
conștiinței. Războiul și anii de in
tense confruntări sociale de după el 
înscăunaseră marasmul economic și 
dezorganizarea, lucrurile pluteau in
tr-un adevărat haos, și în acest 
ceas, o forță vizionară — partidul 
comuniștilor — iși propunea alege
rea apelor și „geneza" unei lumi noi. 
Cu deosebirea că nu „logosul" din 
vechiul mit putea să realizeze aceas
tă epocală primenire, ci fapta, efor
tul concertat și meticulos calculat. 
De aceea și mașinistul Filipache, 
personajul principal al romanului,

A Timpul berzelor : UNIREA — 
18; 20.
A Aeroportul : LUMINA — 9— 
19,45 în continuare.
A Străzile au amintiri : DRUMUL 
SĂRII - 9; 15.
A Brigada diverse în alertă : 
DRUMUL SĂRII - 17,45; 20.
• Serata : ARTA — 9; 15.
A Floarea de cactus : BUCEGI 
15,45; 18; 20,15, ARTA — 18; 20,15.
A Asediul : PACEA — 15.45: 18;
20.
A Asediul : MIORIȚA — 9; 15.
• Castanele sint bune : MIORIȚA
— 12,30; 17,30; 20, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
A Floarea-soareiui DOINA — 
11,30; 13,45: 16; 18,15, 20.30.
A Frații : CIULEȘTI - 15.30;
17,45; 20. VOLGA ' ”
A Voi 
toace : 
20,15.
A Tick,
18; 20,15.
A Serata : VITAN — 15,15; 17,45: 
20,15.
• Steaua de tinichea : VIITORUL
— 18; 20.

9: 15.
sări din nou peste băl- 

FLACĂRA — 15,30; 18;

Tick, Tick : LIRA — 15,30;

i
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ducerii, să se instruiască rapid, să. 
decidă prompt în numele colectivu
lui și entuziasmul nu-j suplinește în
totdeauna lipsa de experiență. Fili- 
pache mărește tipografia, înființează 
un club elegant, cantină, școală de 
balet, acționind in numele unor 
rațiuni superioare, văzînd mai departe 
decît ceilalți, dar, temperament tu
multuos, se refuză tatonărilor precau
te, nu ține seama in suficientă mă
sură de motivarea materială a unor 
atitudini. Dacă inițial in tipografie di
rectorul și muncitorii ființează armo
nios într-o mare familie socialistă (și 
nu întimplător într-o versiune prima
ră romanul se intitula „Familia"), în 
angrenajul acesta, aparent indisolu
bil, se interpun corpi străini. O lume 
crepusculară iși găsește susținători 
chiar in mijlocul muncitorimii, pre
ședintele sindicatului, găzduitor al 
lui Filipache în anii ilegalității, este 
unul din aceștia ; o viermuială de 
ființe in deficit de existență : Vasi- 
lescu, Irma, Stamate. Levente pro
fită de greșelile noului director, de 
răceala survenită între acesta și co
muniști precum Petrescu, Antonică, 
Sandu-Gît, Cocorea. pentru a clama 
demagogic împotriva presupusei în
călcări a intereselor materiale ale 
muncitorilor, contra unei imaginare 
dezordini financiare.

Cultivînd insinuarea calomnioasă, 
delațiunea cu efecte scontate abil, 
detractorii conduși de Anghel și Va- 
silescu își găsesc un protector sus- 
pus in persoana lui Burcea, un 
aventurier setos de „cazuri", strecu
rat în rîndurile partidului. în
crezător în oameni și în triumful 
adevărului, Filipache întîrzie con
fruntarea decisivă cu Anghel, mun
citor ce abdică tot mai vădit de 
la comandamentele etice ale clasei 
sale. Pentru Anghel. personajul ple
cat, ca și Filipache, din mediul de 
un tragic pitoresc al mahalalei, so
cialismul înseamnă, în primul rînd, o 
posibilitate de descătușare din com
plexele de inferioritate ce i-au mar
cat anterior existența. Cu el se pe
trece însă un ireversibil fenomen de

18,00 Deschiderea emisiunii. Cămi
nul • Muzică populară a 
Expoziții bucureștene.

19,10 Tragerea Loto.
19,20............- - ' ------- ’

19,30
20,00

20,15

1001 de seri. Creionul fer
mecat — „Lupul de mare". 
Telejurnalul de seară.
Cronica politică internă de 
Eugen Mândrie.
Film artistic : „Van Gogh". 
Regia Vincente Minelli. în 
rolurile principale . Klrk 
Douglas șl Anthony Quinn.

. (Urmare din pag. I)

din comitetele oamenilor 
muncii. Vă sfătuiesc să staț) 
neapărat de vorbă cu tov. 
Vasile Vâlceleanu, preșe
dintele consiliului municipal.

— Da, ne spune a doua 
zi tovarășul Vâlceleanu, 
avem aici lista tuturor ex
punerilor care s-au ținut. 
Am ales subiecte practice, 
mai ales prezentarea noilor 
legi. Cadre universitare, 
activiști și alți oameni '■u 
experiență au analizat, de 
pildă, legea contractelor 
economice, sub raport ju
ridic, financiar etc.

— Cum vă asigurați că 
expunerile sint urmărite și 
însușite 7

— Nu sint. simple expu
neri. Mai bine să vă dau 
un exemplu. înainte de 
expunere, am întrebat : 
„E aici cineva de la „Car- 
bochim"? „Este". „îl rugăm 
pe tovarășul să se ridice". 
S-a ridicat omul și am în
ceput cu întrebările : „Știți 
cînd are loc viitoarea șe
dință a comitetului dum
neavoastră de direcție ? 
Ați putea să ne spuneți ce 
hotăriri se pregătesc, des
pre ce e vorba ?“ Abia 
apoi, din întrebare in în
trebare,1 pășim la expu
nere. Rugăm pe un tovarăș 
să ne vorbească pe tema 
„cum muncesc eu în comi
tetul oamenilor muncii", 
punem și pe cite unul mai 
slab, mai puțin activ Ex
punerea reprezintă de fapt 
o concluzie după discuție

— Probabil că această me
todă ține oamenii in stare 
trează si le place mai mult 
decit o lecție abstractă.

— Am avut de curînd o 
plenară fără nici un ra
port scris. Referatul a fost 
înlocuit de un film. în
douăzeci de întreprinderi 
clujene au fost filmate
aspecte ale folosirii fon
dului de timp. La rapoarte 
mai sint tăceri pină să se 
ia cuvîntul. mai sint în
cercări de justificare a u-

nor lipsuri. Aici a fost ca 
un trăsnet : s-a văzut to
tul cu ochii, nimeni n-a 
mai căutat „acoperiri" 
meschine ne-am concen
trat toți pe cauze și so
luții.

— Cu ce mijloace ați făcut 
filmul 7 Cit v-a costat 1

— Am cerut ajutorul ci- 
neclubului de la UMMR — 
uzina mecanică de reparat 
material rulant. Au lucrat 
voluntar, cu multă pasiune.

rîrilor partidului, cunoaș
terea legilor. De pildă, 
chiar a doua zi după 
adoptarea legii cu privire 
la modul de organizare a 
unităților economice de 
stat, am avut o expunere 
care pornea de la această 
lege. Omului dintr-un co
mitet al oamenilor muncii 
nu 1 se poate cere o cul
tură enciclopedică, dar el 
trebuie să se ferească de 
unilateralitate, de lipsa u- 
nei viziuni de ansamblu. 
Conștiința, etica înaintată,

S ® ® H
— Este adesea, fără îndo

ială, dar mai fiecare specia
list tinde să se lase influen
țat de răspunderile directe 
pe care le are. Dacă mă 
puneți pe mine intr-un co
mitet. o să privesc foarte 
des lucrurile din punctul 
de vedere al sindicatului. 
Nu e rău, dar tocmai de 
aceea partidul inițiază 
conducerea colectivă, ca 
optica să fie multilaterală, 
să reflecte interesele va
riate ale colectivității Să 
nu uităm apoi influența

exacerbare a Individualismului : 
„...pentru că toată viața n-am avut 
nimic și acum vreau să am totul...". 
Președintele sindicatului își urăște 
tot mai mult incoruptibilul director, 
neezitind chiar să-i zvîrle in față cu 
triumfător dispreț, în timpul discuției 
hotărîtoare. legătura amoroasă a fii
cei acestuia. Eva, cu proprietarul de 
cai de curse, Manicatide. Este cea 
de-a doua confruntare majoră a per
sonajului principal. S-a reproșat de 
către unii comentatori ai cărții epi
sodul Eva—Manicatide, considerat 
superfluu in structura narațiunii. Fi
lipache insă nu se poate impune ca 
erou autentic decît din juxtapunerea 
celor doi versanți : comportamentul 
lui în Întreprindere și cel din fami
lie. Iar aici eroul greșește grav, și 
greșeala lui conferă romanului o 
deschidere spre tragic. In freamătul 
luptei revoluționare, mașinistul și-a 
neglijat datoriile paterne. Ca și Ioa- 
nide, Filipache e un părinte ratat, 
într-o familie de comuniști crește o 
ființă străină de crezul lor, o ființă 
care navighează pe apele autoilu
zionării. Fascinată de farmecul băr
bătesc al lui Manicatide, Eva asistă 
cu dureroasă surprindere la destră
marea unor proiecte iluzorii. O lume 
in involuție biologică, cu un parfum 
trist de ruină, o acompaniază în pră
bușire, iar Filipache trebuie să con
temple neputincios înstrăinarea pro
priului său copil, surparea unei exis
tențe pentru care se simte responsa
bil. Dacă adăugăm că îndeosebi acest 
episod permite prozatorului pagini în 
care Eugen Barbu se vădește iatf 
fi poetul eternei rotiri a anotimpuri •• 
lor, coloristul rafinat care imortali
zează incendiul vegetal al primăverii, 
mirosul reavăn al materiei strivite 
toamna — așa cum l-am cunoscut 
din „Groapa" — se poate observa 
fără dificultate utilitatea interferării 
in carte a celei de-a treia biografii.

Filipache își ispășește dureros gre
șelile. Intrigile nu pot distruge însă un 
om devotat adevărului. Deznodă- 
mintul conflictului se petrece în 
timpul adunării generale, moment 
în care autorul, deși bun cunos
cător al mediului muncitoresc, nu 
poate evita convenționalul. Scrii
torul iși etalează prematur atuurile ; 
în aceste condiții, duelul are un cîș- 
tigător dinainte desemnat. Stilist ra
finat, Eugen Barbu nu are în acest 
moment acea rece detașare, acea 
„emoție impersonală" flaubertiană, 
nu-și poate stăpini fervoarea tră
irilor. — 
face 
nerale ale crustei obiective, roman
cierul asumindu-și rolul comentato
rului. Atunci cînd decalajul dintre 
timpul povestirii și timpul povestito
rului se evidențiază, este creat con
textul propice manifestării demonu
lui publicistic al autorului.

„Facerea lumii" rămine însă una 
din creațiile de seamă inspirate de 
dialectica închegării unui colectiv 
muncitoresc. Romanul impune un 
personaj memorabil — Filipache, o 
lume în dinamică prefacere, cu re- 
zonanțe de manifestă actualitate, căci 
azi, ca și acum două decenii, „face
rea lumii" continuă.

Temperamentul agitat își 
loc printre încremenirile mi-

Ioan ADAM

sub 
Stă- 

de
Ba

22,00 Emisiune de știință. O nouă 
metodă operatorie pentru ex
tragerea corpilor străini din 
ochi, realizată de un colectiv 
de medici oftalmologi 
conducerea dr. Petre 
nescu. Reportaj realizat 
Tiberiu Mocanu și Sorin 
laban.

22.15 Refrene fără vîrstă. Cîntecul 
apelor. Emisiune muzical-co- 
regraflcă cu Corina Chiriac, 
Ruxandra Ghiață, George 
Răpcău, Petre Geambașu. Co
regrafia : Tilde Urseanu.

22,40 Telejurnalul de noapte.
22,50 Tenis — „Turneul campioni

lor". Transmisiune directă de 
la Paris.

I ® 8 ® H B
„se orientează", adică își 
canalizează ideile după 
cele ale conducătorului șe
dinței. Văzîndu-mă eu în
sumi în postura de șef, 
m-am străduit să degajez 
oamenii de această lipsă 
de răspundere proprie și 
de gîndire proprie. La o 
hotărîre mai intens dez
bătută și elaborată de ei 
înșiși, oamenii se simt mai 
solidari. Mi se pare însă că 
latura de dezbatere e la noi 
mai bogată, iar cea de 
execuție mai slabă.

...... «ii im 'iiiwiwiiMwgra—ubicuu wbbi

îndeplinirea mandatului încredințat
Am avut citeva mici chel
tuieli tehnice, sub 2 boo 
lei. Nu spun că nu se 
poate decît cu film. Ple
nara viitoare — tot fără, 
referat scris — va porni 
de la niște grafice, de la 
patru întreprinderi care 
nu și-au realizat, planul 
pe primele zece luni ale 
anului. Sint dezbateri cu 
greutate, la care participă 
întotdeauna reprezentanții 
comitetului municipal de 
partid. Efectele instruirii 
le verificăm impârțindu-ne 
între noi comitetele, vă- 
zind cum acționează acolo 
reprezentanții aleși de 
muncitori, și ceilalți fac
tori de răspundere.

— Mi-ați vorbit despre 
instruire. Acum, poate ne 
întoarcem la conținutul a- 
cestei instruiri. Ce le cereți 
celor din comitetele oame
nilor muncii ?

— Ce nu le cerem ! 
Principala exigență este 
cunoașterea adîncă a pro
blemelor actualei etape a 
construcției socialiste : cu
noașterea politicii și hotă-

fermitatea, principialitatea, 
intr-un cuvînt calitățile 
patriotice, revoluționare pe 
care le cultivă partidul 
nostru joacă un rol prin
cipal în înfringerea timidi
tății. a pasivității și super
ficialității de care mai dau 
dovadă unii membri ai 
comitetelor.

— Cum credeți că se poa
te mări gradul lor de par
ticipare ? Oare nu depinde 
asta și de director, care e și 
președintele comitetului ?

— Firește că da, însă 
fiecare trebuie să por
nească de la pretențiile 
față de propria persoană, 
nu să aștepte să-i facă di
rectorul o injecție de cu
raj. Teama de ridicol, dea 
nu greși, de a nu se ex
prima incorect, de a nu su
păra pe cineva constituie 
„zăbale" care funcționează 
atîta vreme cit omul nu 
studiază temeinic docu
mentele, legile : argumen
tele altuia i se par mai 
valabile, iar optica specia
listului. cea mai bună.

— $i nu e așa ?

funcției și rangului. Direc
torul se bucură de un res
pect meritat, iar o hotă
rîre justă propusă de el 
are multe șanse să fie a- 
doptată fără acele îmbu
nătățiri, fie ele și numai 
de formulare, care s-o facă 
lesne de înțeles.

— Sintețl mulțumiți de 
activitatea comitetului dum
neavoastră ?

întrebarea le-a fost a- 
dresată tovarășilor ing. 
Ioan Giurgea, președintele 
comitetului oamenilor
muncii de la „Unirea", și 
Petre Pop. trasator, mem
bru în comitet.

— Avem acum 13 mem
bri. iar anul viitor, prin 
noua lege, vom avea un 
comitet al oamenilor mun
cii format din 15—17 oa
meni. Eu, ca director, ne 
spune tovarășul Giurgea. 
m-am concentrat asupra 
unei atmosfere favorabile 
dezbaterii N-am mult 
peste un an vechime în 
fabrică, iar mai înainte, 
cind eram activist de par
tid, am observat că unii

— Ne-am mărit gradul 
de inițiativă, spune tova
rășul Pop. Căci participa
rea nu înseamnă să iei 
cuvîntul la puncte pe or
dinea de zi gata fixate, ci 
și să participi la întocmi
rea a însăși ordinii de zi, 
să te asiguri că sint cu
prinse problemele cele mai 
importante ale întreprin
derii, ale colectivului. De 
multe ori. problemele de 
retribuție și repartizare a 
locuințelor ocupă în discu
ție un loc disproporționat 
față de cel destinat pro
ducției. Dar și în aces.->tă 
ultimă privință putem a- 
răta unele acțiuni cu care 
ne mîndrim. De pildă, se 
cerea semnătura pentru re- 
butare la 370 tarozi care 
lipseau. Am sesizat comi
tetul și a început deunăzi 
controlul financiar. Cu 
acte și semnături conven
ționale se încurajează 
furtișagul Dacă sint în 
comitetul oamenilor muncii 
nu înțeleg să stau ca un 
figurant. Sint secretar de 
organizație de bază. Toată 
ziua oamenii îmi sesizează 
diferite aspecte. Este de 
datoria mea să aduc în co

*

*

4

mitetul de direcție tot ce 
e mai important din pro
blemele care preocupă co
lectivul.

înainte de a încheia Im 
semnările de față, să a- 
mințim că activiștii comi
tetului județean și muni
cipal de partid Cluj s-au 
priceput să-și atragă cola
borarea unor sociologi și 
specialiști ai organizării 
științifice, a cadrelor ce
tății universitare. (între 
care Achim Mihu, autorul 
unei lucrări despre acest 
subiect, lucrare asupra că
reia vom reveni). Deocam
dată. să încercăm a rezu
ma „codificat" citeva din 
principiile ce ne-au fost 
expuse pe parcursul an
chetei :

• Pune membrii comite
tului in situația de a ju
deca in cunoștință de cau
ză : ordinea de zi și mai 
ales hotărîrile în dezbate
re să fie cunoscute dina
inte o împarte alcătuirea 
referatelor și execuția ho- 
tărîrilor pe mici colective 
îmbinind specialiști și 
nespecialiști. astfel ea să 
se creeze un spirit de e- 
chipă. continuitate și în
tre ședințe, unitate între 
dezbateri și execuție • A- 
sigură instruirea oameni
lor. mai ales înarmarea lor 
cu hotărîrile partidului și 
legile in vigoare • Leagă 
instruirea și expunerile de 
problemele pe care ei le 
întîlnesc în practica vieții 
lor din fabrică • Dă-le 
încredere în torțele pro
prii, fără a crea un făgaș 
„automat" al hotărîrilor ; 
convinge-te că ai cunoscut 
mai întii părerile lor reale 
• Fă să predomine în dis
cuție și în execuție pro
blemele cu adevărat mari 
ale producției și colectivu
lui. să se impună priorita
tea principalului tată de 
secundar și, mai ales, fă 
să predomine, prin munca 
proprie a membrilor comi
tetului, apărarea avutului 
obștesc, a legalității, a dis
ciplinei in producție, lao
laltă cu promovarea a tot 
ceea ce poate duce Între
prinderea înainte.
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C0NSILIHU1 DE MINIȘTRI AL REPUBLICII
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ARABE EGIPT, DR. AZIZ SEDKI
Convorbiri oficiale

Cală de filme la Ambasada
Republicii Socialiste Cehoslovace

Ea Palatul Consiliului de Miniștri 
au avut loc, joi dimineața, convor
biri oficiale intre prim-vicepreședin- 
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ilie Verdeț, 
și prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Arabe 
Egipt, dr. Aziz Sedki.

La convorbiri au participat Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Bujor Almășan, minis
trul minelor, petrolului și geologiei, 
Petru Burlacu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Vasile Răuță, 
adjunct al ministrului comerțului ex-

★

în cursul dimineții de joi, prim- 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Arabe Egipt, dr. 
Aziz Sedki, și persoanele oficiale 
care îl însoțesc au depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

Lâ solemnitate au fost . prezenți 
I? nitru Joița, prim-vicepreședinte 
ai ’ Consiliului popular municipal 
București, Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, func
ționari superiori din acest minister, 
generali și ofițeri.

Au fost de față ambasadorul Româ
niei la Cairo, Titus Sinu, și însărci
natul cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Arabe Egipt la București, 
Ibrahim Youssri.

După depunerea coroanei de flori, 
oaspeții au vizitat rotonda monu-, 
mentului.

★
în cursul după-amiezii de joi, 

prim-vicepreședintele Consiliului de

DINEU OFERIT DE PRIM-VICEPREȘEDINTELE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI, DR. AZIZ SEDKI
Prim-vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii Arabe E- 
gipt, dr Aziz Sedki, împreună cu so
ția au oferit joi, in saloanele restau
rantului Athenee Palace, un dineu în 
onoarea prim-vicepreședintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ilie Verdeț, și a 
soției sale.

Au luat parte Ion Pățan, vicepre-. 
ședințe al Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Bujor Almășan, Cornel

Toastul prim-vicepreședintelui

Consiliului de Miniștri al R.A. Egipt
La început, oaspetele a evocat bu

nele relații care există între România 
și Egipt, intre popoarele român și e- 
giptean și a exprimat dorința sinceră 
a părții egiptene de a promova și 
consolida pe mai departe relațiile de 
prietenie cu România, pe o bază 
practică, in folosul ambelor țări. Sîn- 
tem convinși că vizita noastră va eli
mina orice factor negativ care ar pu
tea sta în calea cooperării dintre noi 
— a spus vorbitorul. Constatăm cu 
satisfacție că . în ultimii ani s-au 
dezvoltat relațiile noastre în dome
niul comerțului și cooperării teh
nice.

în continuare, dr. Aziz Sedki a re
levat eforturile depuse de R. A. Egipt 
pentru reconstruirea economiei pe 
baza științei și tehnologiei moderne 
și succesele remarcabile dobindite 
în toate domeniile de activitate. Ter
minarea marelui baraj asigură ener
gia electrică necesară industriei mo
derne. S-a construit, de asemenea, un 
complex siderurgic, o fabrică de alu- 
i "piu, un complex de fosfați și s-au 
<, tbins mult alte ramuri industriale, 
ceea ce creează o bază bună pentru 
o dezvoltare industrială echilibrată 
și viguroasă. în același timp se de
pun eforturi pentru ridicarea pro
ducției agricole. Recent — a spus 
vorbitorul — am inițiat un plan pen
tru introducerea energiei electrice în 
toate satele din Egipt. Credem că 
planurile noastre vor duce la înde
plinirea sarcinilor de construire a 
societății noastre socialiste, asigurînd 
poporului nostru un nivel de viață 
mai ridicat.

în timpul vizitei noastre sîntem in
teresați să explorăm noi posibilități 
și căi în vederea consolidării relați
ilor noastre în toate domeniile.

Pe plan politic, Egiptul dorește să 
trăiască în pace și prietenie cu toate

Cronica zilei
Ambasadorul R. P. Ungare Ia 

București, Ferenc Martin, a oferit, 
joi, un cocteil cu prilejui turneului 
pe care Teatrul de comedie din Bu
dapesta îl întreprinde in țara noas
tră. Au participat Ion Dodu Bălan, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al Institutului 
roman pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură. Au luat 
parte Simo Jeno, adjunct al minis
trului culturii și invățămîntului din 
R. P. Ungară, care ne vizitează țara, 
precum și membri ai corpului diplo
matic.

★
Joi seara, în sala circului „Globus" 

din Capitală, a avut loc spectacolul 
Ansamblului Circului de Stat din 
R.P.D. Coreeană. Ea spectacol au 
luat parte Ion Brad, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Alecu Costică, vicepre
ședinte al Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de cul

terior, Ion Morega, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de 
mașini, Alexandru Albescu, adjunct 
al ministrului industriei chimice, 
Titus Sinu, ambasadorul României 
la Cairo.

Din partea egipteană au luat parte 
Ahmed Fuad, președintele Băncii — 
M.I.S.R., Hamed Mahmoud Habib, 
prim-subsecretar de stat în Ministe
rul Industriei Petrolului și Bogății
lor Minerale, dr. Abdel Gazarin, pre
ședintele Companiei „Nasr Automo
tive", Moustafa Roujdi Sayed Roujdi,

★

Miniștri al Republicii Arabe Egipt, 
dr. Aziz Sedki, și persoane oficiale 
din suita sa au făcut o vizită prin 
Capitală. Arhitectul-șef adjunct al 
municipiului București, Traian Stă- 
nescu, a dat oaspeților explicații în 
legătură cu unele unități industriale, 
cartiere de locuințe și obiective so- 
cial-economice aflate în construcție. 
O plăcută impresie a tăcut oaspeți
lor noul cartier de locuințe „Titan". 
Prim-vicepremierul egiptean s-a in
teresat de unele procedee folosite 
în construcție, de gradul de confort 
al apartamentelor.

Oaspeții egipteni au vizitat, de 
asemenea, uzina „23 August", cu
noscută și în Republica Arabă Egipt, 
unde sînt exportate unele produse 
ale acestei întreprinderi — locomo
tive Diesel hidraulice și alte utilaje 
și instalații chimice.

După o prezentare generală făcută 
de adjunctul ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, Ion Mo
rega, oaspeții au vizitat fabricile de

Burtică, loan Avram — miniștri — 
Ion Drăgan, secretar general al Con
siliului de Miniștri, Titus Sinu, am
basadorul României la Cairo, alte 
persoane oficiale.

Au participat persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe prim-vicepremie
rul egiptean, precum și însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Republicii 
Arabe Egipt la București, Ibrahim 
Youssri.

Au luat parte, de asemenea, Larabi 

celelalte națiuni, dar conflictul ara- 
bo-israelian din Orientul Apropiat 
constituie o amenințare reală pentru 
pacea din această zonă. Menținerea 
sub ocupație din 1967 a teritoriilor 
arabe reprezintă o sfidare flagrantă 
a rezoluțiilor O.N.U.

în continuare, vorbitorul a subli
niat că Egiptul a încercat prin 
toate mijloacele să soluționeze pro
blema pe cale pașnică, a acceptat

Toastul prim-vicepreședintelui 

Consiliului de Miniștri al României
împărtășesc aprecierea dumnea

voastră că vizita ce o efectuați este 
o expresie a bunelor raporturi care 
există între țările noastre și a dorin
ței comune de a dezvolta colaborarea 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Egipt, a spus vor
bitorul.

Nu pot să nu subliniez cu satisfac
ție dinamica schimburilor comercia
le și extinderea cooperării economice 
româno-egiptene. Un exemplu eloc
vent de conlucrare rodnică oferă 
faptul că specialiștii români participă 
alături de specialiștii egipteni la 
construirea fabricii de produse sodice 
de la Alexandria și a complexului 
minier pentru extragerea și îmbogă
țirea fosfați lor de Ia Hamrawein.

Poporul român urmărește cu sim
patie realizările obținute de Repu
blica Arabă Egipt, eforturile pe care 
le face țara .dumneavoastră în scopul 
valorificării resurselor naturale și al 
creșterii potențialului economic în 

tură și artă, un numeros public. Au 
fost de față Li Ha Zun, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al R.P.D. Co
reene la București, și membri ai 
ambasadei. Erau prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Programul s-a bucurat de un deo
sebit succes.

★
între 6 și 9 decembrie au avut 

loc la București lucrările Grupei 
mixte de lucru româno-iugoslave 
pentru valorificarea turistică a zonei 
Porțile de Fier. In timpul convorbi
rilor care, au avut loc între delegația 
română, condusă de Mihai Părăluță, 
adjunct al ministrului turismului, și 
delegația iugoslavă, condusă de Milos 
Radivojevici, subsecretar pentru eco
nomie al R. S. Serbia, s-a efectuat un 
schimb de informații cu privire la 
activitatea depusă pînă in prezent și 
au fost stabilite căile de cooperare 
și colaborare privind dezvoltarea tu
rismului în această zonă. Joi seara, 
delegația iugoslavă a părăsit țara, 
îndreptîndu-se spre patrie.

(Agerpres) 

director general al Organismului 
General pentru comerț exterior.

într-o atmosferă deschisă, priete
nească, în spiritul dorinței reciproce 
de a intensifica și diversifica rapor
turile româno-egiptene, au fost dis
cutate probleme privind relațiile bi
laterale și posibilitățile de lărgire a 
cooperării în domeniile economic și 
tehnic, precum și în alte domenii, 
între Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Egipt

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme internaționale de interes 
comun.

"Ar
motoare și de locomotive ale uzi
nei. Ei au dat o înaltă apreciere 
concepției specialiștilor români în 
ceea ce privește construcția unor 
utilaje și mașini-unelte, nivelului 
tehnic de dotare al întreprinderii. 
Totodată, s-au interesat de rela
țiile de cooperare cu alte întreprin
deri din țară și cu firme de peste 
hotare.

în încheierea vizitei, , dr. Aziz 
Sedki a mulțumit gazdelor pentru 
explicațiile primite și a urat co
lectivului uzinei noi succese in 
muncă.

A
în cursul zilei de joi, doamna 

Sedki, soția prim-vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Arabe Egipt, a vizitat Spitalul de 
copii „Emilia Irza" și Muzeul de 
Artă al Republicii Socialiste Româ
nia.

(Agerpres)

Demaghlatrous, ambasadorul Alge
riei, Salah Eddin I. Al-Sheikhli, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al Ira
kului in Republica Socialistă Româ
nia, Sayed Abbas Chedid, directorul 
Centrului de informare al O.N.U. la 
București.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, priete
nească. Aziz Sedki și Ilie Verdeț au 
rostit toasturi.

(Agerpres)

rezoluția Consiliului de Securitate 
nr. 242, care prevede retragerea Isra
elului de pe teritoriile arabe, a fost 
de acord cu prelungirea încetării 
focului și nu a reluat ostilitățile, cu 
scopul de a crea o atmosferă favo
rabilă unor contacte pașnice, a ac
ceptat, de asemenea, memorandumul 
lui Gunnar Jarring din 8 februarie 
1971, la care insă Israelul n-a dat 
nici un răspuns pînă în prezent, a- 
ducind în impas toate eforturile paș
nice și punînd și mai mult în evi
dență intențiile sale expansioniste.

în încheiere, vorbitorul a subliniat 
că rezultatele vizitei pe care o în
treprinde în România vor iniția o 
eră nouă de relații mai strînse între 
țările noastre în toate domeniile, în 
folosul ambelor popoare.

interesul prosperității poporului egip
tean.

Preocuparea comună pentru extin
derea și adincirea relațiilor româno- 
egiptene corespunde întru totul in
tereselor țărilor noastre ; în același 
timp, aceste relații servesc cauzei 
generale a întăririi unității forțelor 
antiimperialiste, promovării cooperă
rii internaționale. Poporul român este 
interesat ca în lume să se 'instaure
ze un climat de pace, securitate și 
colaborare fructuoasă între toate na
țiunile.

Ca țară socialistă, România si
tuează în centrul activității sale in
ternaționale dezvoltarea legăturilor 
de prietenie și colaborare cu toate 
țările socialiste. în același timp, dez
voltăm relații cu toate statele lumii, 
indiferent de regimul lor social-po
litic.

Ne pronunțăm și acționăm consec
vent pentru ca la baza relațiilor din
tre toate statele să fie așezate prin
cipiile respectării independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, interesului și avantajului 
reciproc, neamestecului în treburile 
interne, dreptului sacru al fiecărui 
popor de a trăi și de a se dezvolta 
în mod liber, Ia adăpostul oricăror 
ingerințe din afară.

în continuare, vorbitorul a relevat 
poziția bine cunoscută a României 
față de conflictul din Orientul A- 
propiat, poziție care are în vedere ne
cesitatea de a se depune toate efortu
rile pentru soluționarea cit mai grab
nică a conflictului, prin mijloace paș
nice, potrivit rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967. Româ
nia a apreciat eforturile și inițiati
vele guvernului egiptean în vederea 
unei soluționări politice a conflictu
lui, in conformitate cu prevederile 
rezoluției menționate.

în încheiere, prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri a exprimat 
convingerea că contactele pe care 
oaspetele le va stabili in țara noas
tră cu prilejul vizitei vor duce la 
mai buna cunoaștere și înțelegere 
reciprocă. Desigur, ele vor avea drept 
rezultat găsirea de noi posibilități 
de intensificare a colaborării dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Arabă Egipt, contribuind la 
întărirea prieteniei româno-egiptene, 
a subliniat in încheiere vorbitoruL

Cu ocazia celei de-a 50-a aniver
sări a Partidului Comunist din Ceho
slovacia și a împlinirii a 75 de ani de 
la nașterea lui Element Gottwald, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București, Miroslav 
Sulek, a organizat, joi seara, o gală 
de filme urmată de un cocteil.

Au participat tovarășii Em:l Bod- 
naraș, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C.’ al P.C.R., Miron Con- 
stantinescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.,

Primiri la C. C. al P. C. R.
Joi, 9 decembrie, tovarășul Dumi

tru Popescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, a primit 
delegația culturală ungară condusă 
de Simo Jeno, adjunct al ministru
lui culturii și învățămîntului al Re
publicii Populare Ungare, care se 
află în țara noastră cu prilejul ani
versării a 20 de ani de la încheierea 
înțelegerii privind coordonarea acti
vității editoriale între Republica

★
Joi după-amiază, tovarășul Miron 

Constantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Academiei de 
Științe Sociale și Politice, a primit 
un grup de studenți de la Universi
tatea Liberă din Bruxelles, condus 
de profesorul universitar Jacques 
Nagels, care a întreprins o călăto
rie de studiu și de documentare în 
țara noastră.

A participat tovarășul Sorin Io- 
nescu, secretar al Consiliului 
U.A.S.R.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire privind activitatea și preo-

Primire la Consiliul de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Pățan, a primit joi 
după-amiază pe ministrul comerțului 
interior și al serviciilor din R. P. 
Bulgaria, Gheorghi Karamanev. care 
face o vizită în țara noastră.

La primire au participat Nicolae 
Bozdog, ministrul comerțului inte-

Semnarea unor protocoale de colaborare româno-bulgară 
în domeniul schimbului de bunuri de larg consum

Joi seara a avut loc în Capitală 
semnarea protocoalelor privind schim
bul de bunuri de larg consum și co
laborarea tehnico-științifică între Mi
nisterul Comerțului Interior și Mi
nisterul Comerțului Interior și al 
Serviciilor din R. P. Bulgaria, pe a- 
nul 1972.

în cadrul acestor schimburi, partea 
română va livra, printre altele, țe
sături, confecții, mobilă, frigidere, 
articole electrice de uz casnic, pro
duse cosmetice, jucării.

Partea bulgară va livra, printre al
tele : confecții din ,_piele, tricotaje

*
Reînnoîți-vă abonamentele la revista
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Prețul unui abonament este de :

36 lei — pe un an ;
18 lei — pe șase luni.

Abonamentele se fac la oficiile și agențiile P.T.T.R., prin factorii 
poștali și difuzorii de presâ din întreprinderi și instituții.

Societate tebnico-stiintifică
5 1

și cultural-sportivă
PITEȘTI (Corespondentul „Scln- 

teii", Gh. Cirstea). Ieri, 9 decembrie, 
colectivul uzinei mecanice „Musce
lul" din Cîmpulung a trăit un mo
ment emoționant : constituirea socie
tății tehnico-științifice și cultural- 
sportive „ARO — Floare de stîncă" 
— prima de acest fel din țară. Noua 
societate, din care fac parte peste 
4 500 de salariați, și-a propus drept 
scop dezvoltarea și perfecționarea 
activității de culturalizare și edu
care politico-ideologică a maselor, 
promovarea și stimularea creației 
tehnice și cultural-artistice, a activi
tății sportive, păstrarea și perpetua
rea bogatului tezaur al tradițiilor 
populare. în cadrul ei vor funcționa 
formații cultural-artistice, cercuri 
tehnico-științifice, de sociologie, psi
hologie. ergonomie etc., un cenaclu 
iiterar și un cineclub, diferite for
mații sportive.

După cuvintul de deschidere, rostit 
de Victor Naghi, Erou al Muncii 
Socialiste, director general al uzi
nei, numeroși participanți au rele
vat importanța fondării acestei so
cietăți. Tovarășul Gheorghe Năs- 
tase, prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R., a fe
licitat călduros colectivul uzinei 
pentru această inițiativă și l-a urat 
succes in activitatea de viitor. în
tr-o atmosferă de puternic entu
ziasm. participanta au adresat o te
legramă Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în care se 
exprimă hotărîrea angajării entuzias
te a colectivului în procesul de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Vasile Vlad, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, membri ai C.C. al P.C.R., 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, zia- 

' riști.
De asemenea, au luat parte amba

sadori și membri ai ambasadelor u- 
nor țări socialiste.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

(Agerpres)

Socialistă România și Republica 
Populară Ungară.

La primire a participat Ion Dodu. 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

A fost de față Ferenc Martin, am
basadorul Republicii Populare Un
gare la București.

întîlnirea, în cursul căreia s-au 
discutat posibilitățile de intensificare 
a schimburilor culturale între cele 
două țări, s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

★
cupările Partidului Comunist Ro
mân, opera de făurire a socialismu
lui în patria noastră, unele aspecte 
ale politicii externe a partidului și 
statului nostru.

Studenții belgieni și-au exprimat 
gratitudinea pentru întîlnirile și dis
cuțiile avute în timpul șederii lor 
în tara noastră, ca și pentru posi
bilitățile oferite de a vizita obiective 
economice, sociale, cultural-istorice 
și turistice din București, Iași, Su
ceava, orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Brașov.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

rior, precum și Spas Gospodov, am
basadorul R. P. Bulgaria la București.

în cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea în continuare a 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări.

(Agerpres)

din lînă, galanterie, încălțăminte, ar
ticole de uz casnic, corpuri de ilu
minat, produse cosmetice, materiale 
pentru instalații electrice, articole 
din sticlă, precum și conserve din 
pește și țigări.

Documentele au fost semnate de 
Nicolae Bozdog. ministrul comerțu
lui interior, Gheorghi Karamanev, 
ministrul comerțului interior și al 
serviciilor din R. P. Bulgaria.

La solemnitate au participat Spas 
Gospodov, ambasadorul R. P. Bul
garia la București, și membri ai am
basadei. (Agerpres)
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tenis „Turneul campionilor”
„Turneul campionilor" la tenis 

— care reunește in aceste zile, 
pe terenul special amenajat din in
cinta sălii „Pierre de Coubertin" din 
Paris, pe unii dintre cei mai buni 
jucători din lume — este comentat 
pe larg de agențiile internaționale 
de presă.

în comentariul său de ieri, agen
ția „France Presse" subliniază că 
marii favoriți ai turneului sint ame
ricanul Stan Smith și românul Ilie 
Năstase, care se află in cea mai 
bună formă. Referindu-se la partidele 
disputate miercuri seara tîrziu, se 
spune că cei doi ași ai rachetei au 
fost aplaudați îndelung de cei peste 
4 500 de spectatori. Comentatorii mai 
subliniază că meciul Năstase-Smith, 
ce va avea loc duminică seara, con
stituie fără îndoială „capul de afiș" 
al acestui mare turneu. De aseme
nea. agenția Associated Press remar
că jocul perfect al lui Năstase, care 
i-a permis să se impună cu ușurință 
în fața lui Graebner.

Prin intermediul televizoarelor și 
aseară am avut cu toții posibilitatea 
de a urmări, in direct, pasionantele 
dispute dintre așii rachetei reuniți 
la Paris. Ilie Năstase l-a întîlnit pe 
Jan Kodes intr-un meci care, de fapt, 
a reeditat finala turneului din acest 
an de la Roland Garros, o finală 
dramatică, din care atunci a ieșit vic
torios Kodes. Rapiditatea cu care, in 
seara precedentă, se impusese în fața 
lui Clark Graebner (in mai puțin de 
trei sferturi de oră 1) îl anunța fa
vorit pe Năstase. Totuși, Kodes a ob

Congresul Partidului Comunist 
din Columbia

SALUTUL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
ROSTIT DE TOVARĂȘUL MIHAI GERE

BOGOTA 9 (Agerpres).— Lucrările 
celui de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist din Columbia, care 
se desfășoară la Bogota, continuă cu 
dezbaterile la expunerea făcută de 
secretarul general al C.C. al P.C. din 
Columbia, Gilberto Vieira,

Totodată, congresul a fost salutat 
de reprezentanții unor partide comu
niste și muncitorești.

Transmițind delegaților la con
gres, tuturor comuniștilor și oame
nilor muncii columbieni salutul fră
țesc, mesajul de prietenie și solida
ritate militantă al Partidului Comu
nist Român și al conducerii sale, al 
tuturor comuniștilor români, tovară
șul Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., a spus : „Comuniștii ro
mâni, oamenii muncii din Republi
ca Socialistă România urmăresc cu 
viu interes și prețuiesc activitatea 
desfășurată de Partidul Comunist din 
Columbia împotriva dominației neo- 
eoloniale a imperialismului, pentru 
apărarea și consolidarea indenenden- 
ței naționale, pentru o dezvoltare de 
sine stătătoare, pe calea democrației, 
progresului social, prosperității și 
păcii, pentru apărarea intereselor 
fundamentale ale celor ce muncesc 
din Columbia". .

Folosim acest prilej, a spus vorbi
torul. pentru a releva cu satisfacție 
raporturile tovărășești care s-au sta
tornicit între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Co
lumbia, caracterizate prin stimă și 
respect reciproc. Deși țările noastre 
sînt situate la mari distanțe, deși ne 
desparte un spațiu geografic aprecia
bil, totuși relațiile dintre partidele 
noastre se dezvoltă continuu.

O contribuție importantă la întă
rirea acestor relații au adus-o întîl
nirile și convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gilberto Vieira, 
dintre alți tovarăși din conducerile 
celor două partide.

Dezvoltarea continuă a legăturilor 
dintre P.C.R. și P.C. din Columbia 
va acționa pe mai departe ca factor 
de consolidare a prieteniei dintre 
cele două partide și popoare, a uni
tății mișcării comuniste și munci
torești internaționale. Totodată, ex
tinderea raporturilor dintre partidele 
noastre slujește lărgirii relațiilor de 
colaborare dintre țările noastre. în 
interesul reciproc, al păcii și colabo
rării internaționale.

După ce a făcut cunoscute o serie 
de realizări ale poporului nostru, 
obținute sub conducerea Partidului 
Comunist Român, în toate domeniile 
de activitate, vorbitorul a spus : în 
prezent. întreaga activitate a parti
dului și poporului nostru are dreot 
obiectiv fundamental transpunerea în 
viață a programului de construire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, stabilit de Congresul al 
X-lea al partidului.

Nutrim convingerea nestrămutată 
că puternica concentrare a eforturi
lor noastre " sofe dezvoltarea con
strucției socialismului înseamnă atît 
o împlinire a îndatoririi fundamen
tale a partidului nostru fată de pro
priul ponor, cît si o îndenlinfre a 
îndatoririi sale internaționaliste fa<ă 
de clasa muncitoare si forțele 
revoluționare și progresiste de pre
tutindeni.

Partidul Comunist Român,.-'guver
nul român situează în mod constant?’ ► 
ca element primordial al politicii 
noastre externe, dezvoltarea conti
nuă, activă, a legăturilor de priete
nie, alianță, colaborare multilaterală 
și solidaritate internaționalistă cu 
toate țările socialiste, de care ne 
unește comunitatea de orînduire. ide
ologie și țeluri, a spus vorbitorul. 
Promovarea și dezvoltarea relațiilor 
de tip nou sînt menite să contribuie 
la întărirea multilaterală, pe plan po
litic, economic și social, a fiecărei na
țiuni socialiste, a independenței fie
cărei țări socialiste, la creșterea for
ței și influenței socialismului pe 
arena internațională.

România socialistă desfășoară, de 
asemenea, o vastă activitate în ve
derea extinderii relațiilor cu toate 
țările lumii, indiferent de orînduirea 
lor socială, pornind de la conside
rentul că. în epoca actuală, parti
ciparea activă la schimbul de valori 
materiale sau spirituale este indis
pensabilă atît pentru progresul fie
cărui popor și dezvoltarea generală 
a societății, cît și pentru consolida
rea încrederii între națiuni, pentru 
destindere și securitate în lume.

La temelia legăturilor noastre cu 
toate statele așezăm principiile su
veranității și independenței naționa
le, egalității in drepturi, neameste
cului in treburile interne, avantaju
lui reciproc, renunțării la forță sau 
la amenințarea cu forța, principii care 
au cîștîgat deja o largă adeziune pe 
arena internațională.

Poporul român condamnă cu hotă- 

ținut primul set (cu 7—5). Năstase 
a egalat, adjudeeîndu-și setul doi (cu 
6—2). Setul decisiv a părut o simplă 
formalitate pentru sportivul nostru 
care, cîștigind cu 6—2, își ia o splen
didă revanșă .în fața lui Kodes. Pînă 
acum. Ia Paris, Năstase și Smith 
sint singurii neînvinși, cu 3 victorii 
din 3 posibile.

Pentru astăseară, două întilniri de 
mare atracție, de asemenea reeditări 
ale unor pasionante finale din tur
neele anului 1971 : Năstase — Franu- 
lovici (Buenos Aires), Smith — Kodes 
(Forest Hills).

A
In cîteva rinduri

HOCHEI PE GHEAȚA.— Pe pa
tinoarul localității Viry-Chatillon s-a 
disputat întîlnirea internațională de 
hochei pe gheață dintre echipele 
României și Franței. Dominind mai 
mult, hocheiștii români au obținut 
o meritată victorie cu scorul de 4—1 
(1—0, 1-1, 2—0).

HANDBAL. — Turneul internațio
nal masculin de handbal de Ia 
Tbilisi s-a încheiat cu victoria re
prezentativei R.D. Germane, care in 
finală a învins cu scorul de 18—15 
(după prelungiri) selecționata se
cundă a României. Din echipa ro
mână, în acest meci, s-a remarcat 
Schobel. care a înscris 11 goluri. în 
partida pentru locurile 3—4, echipa 
Iugoslaviei a dispus cu 23—20 (15—8) 
de formația R.S.S. Gruzine. 

rire politica de dominație și agresiu
ne a cercurilor imperialiste, de 
atacuri la adresa ființei naționale și 
libertății popoarelor, de ingerințe in 
treburile lor interne, a spus vorbito
rul. Ne pronunțăm categoric împo
triva presiunilor economice sau de 
altă natură, a oricărei forme de în
robire a popoarelor, milităm activ 
pentru lichidarea definitivă a colo
nialismului și practicilor neocolonia- 
liste, a politicii de apartheid și dis
criminare rasială, pentru dreptul 
fiecărei națiuni de a-și hotărî liber 
destinele, de a valorifica suveran re
zultatele muncii și patrimoniul națio
nal, conform voinței și aspirațiile» 
sale legitime.

în acest spirit, reafirmăm solidari
tatea internaționalistă și sprijinul 
activ ale poporului român față de 
lupta dreaptă a popoarelor vietna
mez, cambodgian și laoțian împotri
va agresiunii Statelor Unite ale 
Americii, ne pronunțăm pentru ca 
aceste popoare să-și poată decide li
ber viitorul, fără nici un amestec 
extern.

Totodată.'ne pronunțăm pentru so
luționarea pe cale politică a conflic
tului din Orientul Apropiat, pe baza 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967, a celorlalte foca
re și surse de tensiune și conflicte 
existente astăzi in lume.

în epoca noastră au loc puternice 
transformări social-economice, care 
se caracterizează prin ridicarea la 
luptă susținută pentru libertate, pro
gres și pace a celor mai diverse ca
tegorii sociale — muncitori, țărani, 
tineri și studenți, intelectuali. 
O expresie elocventă a _ acestor 
procese cu caracter progresist sînt 
evenimentele care au loc în America 
Latină, succesele popoarelor din 
Cuba, Chile. Peru și din alte țări. Ele 
demonstrează ce forță uriașă repre
zintă popoarele în lupta pentru înlă
turarea dominației imperialismului, 
pentru dreptul de a dispune singure 
de bogățiile naționale, pentru promo
varea'unor măsuri menite să asigure 
o dezvoltare de sine stătătoare pe 
calea progresului și prosperității, a 
păcii și colaborării internaționale, a- 
tunci cînd se mobilizează toate for
țele naționale în vederea înfăptuirii 
acestor țeluri.

Ca stat european, Republica Socia
listă România aduce o contribuție ac
tivă în direcția realizării unui trai
nic și eficace sistem de securitate în 
Europa, care să ducă la normali
zarea relațiilor între toate statele eu
ropene, la instaurarea unui climat de 
cooperare, destindere. înțelegere pe 
continent și, în acest, sens, milităm 
activ pentru trecerea la acțiuni prac
tice, de pregătire multilaterală, în 
vederea convocării neîntîrziate a 
conferinței general-europene, cu par
ticiparea tuturor statelor interesate.

în concordanță cu vechile sale tra
diții internaționaliste. P.C.R. dezvoltă 
amplu și activ raporturile tovărășești, 
de solidaritate, colaborare și priete
nie internaționalistă cu toate parti
dele comuniste, pe baza principiilor 
marxism-lenlnismului și internațio
nalismului proletar, ale egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne dreptului fiecărui partid de 
a-si stabili singur linia politică.

După convingerea P.C.R., în rela
țiile dintre detașamentele mișcării 
noastre, ceea ce îi unește pe comu
niști — ideologia comună, identitatea 
țelurilor de luptă — este fundamen
tal, cîntărește mult mai greu în com
parație cu deosebirile existente. A- 
preciem că deosebirile de vederi, mo
dul diferit de soluționare a unor pro
bleme sau de interpretare a unor 
evenimente și fenomene pe plan in
ternațional nu trebuie să afecteze 
raporturile dintre țările socialiste, 
dintre partidele comuniste sau să 
slăbească unitatea acestora ; dimpo
trivă, aceste dificultăți pot și trebuie 
să fie rezolvate prin contacte sau 
schimburi de vederi de la partid Ia 
partid, de la conducere' la conducere, 
în spiritul respectului, al încrederii 
reciproce.

în acest spirit, Partidul Comunist 
Român militează activ pentru depă
șirea dificultăților dintre țările socia
liste și din mișcarea comunistă, pen
tru restabilirea unității și coeziunii 
tuturor țărilor socialiste, a partlde- 

' lor comuniste și muncitorești.
Partidul Comunist Român extinde, 

totodată, legăturile sale cu toate ce
lelalte forțe ale clasei muncitoare, cu 
partidele socialiste, cu mișcările re
voluționare și democratice antiimpe
rialiste, corespunzător necesității de 
a uni cele mai largi forțe sociale în 
lupta împotriva imperialismului, pen
tru libertate, progres și pace.

în încheiere, tovarășul Mihai Gere 
a exprimat urări de succes deplin în 
desfășurarea lucrărilor congresului. în 
înfăptuirea hotărîrilor acestuia, pen
tru triumful idealurilor de pace, de
mocrație, progres și socialism.

u.

• A.R.I.A. prezintă (în sala Tea
trului de comedie) : Spectacolul 
cu piesa : „Joc de pisici44 susținut 
de colectivul Teatrului de come
die din Budapesta — 19,30.
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ia Ateneul Român) • 
Concert simfonic. Dirijor : Mihai 
Brediceanu — 20.
e Conservatorul „Ciprian Porum- 
bescu" (sala G. Enescu) : Muzică 
de cameră — 20.
o Opera Română : Liliacul 
19,30.
O Teatrul de operetă : Contele 
de Luxemburg — io.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Surorile 
Boga — 20.
® Teatrul .Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Leonce și Lena — 20: 
(sala Studio) : Iubire pentru iu
bire — 20.
® Teatrul „C. I. Nottara* 
Magheru) : Adio Charlie — 
(sala Studio) : Sus pe acoperiș... 
în sac — 20.
• Teatrul Mic : Antigona — 20. 
@ Teatrul Giulești : Secunda 58
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cinci 
săptămîni în balcon — 9,30, Snoa
ve cu măști — 16.
© Teatrul „Țăndărică" (sa;a din 
Calea Victoriei) : Elefănțelul cu
rios — 15; 17; (sala din str. Aca
demiei) • Cartea cu Apolodor — 
17.
o Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" ; Șeful sectorului suflete
- 20.
G Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Varietăți non
stop — 19,30.
G Circul Globus : Spectacol pre
zentat de Circul din R.P.D. Co
reeană — 19.30.
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Lucrările Congresului 
al VI-lea al P. M. U. P.

VARȘOVIA 9 — Trimișii speciali 
Agerpres transmit : Lucrările Con
gresului al VI-lea al P.M.U.P. au 
continuat joi în ședință plenară cu 
dezbaterea Raportului programatic 
privind sarcinile partidului în dez
voltarea socialistă continuă a Repu
blicii Populare Polone, prezentat de 
tovarășul Edward Gierek, și a Ra
portului privind direcțiile principale 
ale dezvoltării sociale și economice 
a Republicii Populare Polone în 
anii 1971—1975, prezentat de tovară
șul Piotr Jaroszewicz.

Președintele ședinței de dimineață 
a anunțat că in ședințele celor 19 
comisii ale congresului care au x 
avut loc miercuri au luat cuvintul 
679 participanți, iar alți 571 și-au 
remis textele intervențiilor, care 
urmează a fi incluse in documentele 
congresului.

In cuvintul său, Bernard Kolisko, 
oțelar la oțelăria „Florian" din 
Swietohlowice, s-a referit la rolul 
organizațiilor de bază ale P.M.U.P., 
subliniind necesitatea ridicării ni
velului adunărilor de partid, prin 
punerea în discuția lor a principa
lelor probleme ale producției și ale 
oondițiilor de muncă și viață ale sa
lariaților.

Zdzislaw Sochun, furnalist la în
treprinderea „Swierczewski" din 
voievodatul Opole, a abordat pro
bleme ale întăririi democrației so
cialiste, subliniind necesitatea de a 
alege în sfaturile populare și în alte 
organe reprezentative oameni care 
se bucură de un înalt prestigiu în 
rîndul maselor muncitorești și men
țin o strînsă legătură cu ele.

Janusz Brych, prim-secretar al 
Comitetului voievodal Szczeczin al 
P.M.U.P., a relevat intensificarea 
activității organizațiilor de partid în 
ultimul an, ceea ce a contribuit e- 
sențial la îndeplinirea sarcinilor a- 
nuale de plan înainte de termen de 
către numeroase întreprinderi.

Problemele pe care le ridică sar
cinile sporirii producției agricole ve
getale și animale în contextul pre
vederilor de dezvoltare economică a 
țării în anii noului cincinal au con
stituit tema cuvintului lui Jozef Oku- 
niewski. ministrul agriculturii.

Alina Kowalska, învățătoare la 
școala din Siedlcen, voievodatul Var
șovia, a vorbit despre problemele 
muncii de educare a tineretului și 
colaborarea cadrelor didactice din 
diferitele trepte ale învățămîntului.

Mieczyslaw Kosinski, mașinist Ia 
depoul din Kutno, a înfățișat aspec
te din activitatea organizațiilor de 
partid pentru întărirea disciplinei 
muncii și sporirea siguranței traficu
lui feroviar. El a relevat, totodată, 
necesitatea investițiilor pentru lichi
darea unor greutăți din acest sector 
al . transporturilor, determinate de 
starea tehnică nesatisfăcătoare a 
linei părți a materialului rulant.

Antoni Karpiak, căpitan de vas la 
întreprinderea de pescuit „Barka", 
relevînd că pescarii din Koszalin 
s-au angajat în cinstea congresului 
să pescuiască 6 000 tone pește peste 
plan, a criticat faptul că prelucrarea 
peștelui se face în întreprinderi si
tuate departe de litoralul baltic, ceea 
ce provoacă deprecierea produselor.

Wojciech Jaruzelski, ministrul a- 
părării naționale, a subliniat activi

Evoluția conflictului
9 

indo-pakistanez agențiile de presă transmit:
DELHI 9 (Agerpres). — Un purtă

tor de cuvint indian, citat de agenția 
France Presse, a anunțat că trupele 
indiene au ocupat, joi, orașul Chua- 
danga, din sud-vestul Pakistanului 
oriental, precum și portul fluvial 
Chandpur, situat la 50 km vest de 
Comilla.

Referitor la luptele de la granița 
cu Pakistanul occidental, un purtător 
de cuvint de la Delhi, citat de agen
ția France Presse, a declarat că, in 
regiunea Chamb, forțele pakistaneze 
exercită o presiune puternică, adău
gind că acestea au trecut, în mai 
multe puncte, rîul Mannawar Tawi. 
Agenția Press Trust of India relatea
ză că aviația indiană a întreprins, în 
cursul nopții de miercuri spre joi, 
raiduri în Pakistanul de vest, avind 
ca obiective rafinăria de la Attock, 
situată la nerd-vest de Rawalpindi, 
precum și aerodromurile de la Mu- 
ree și Walton, din apropierea ora
șului Lahore. Aceeași agenție infor
mează că avioane pakistaneze au 
bombardat regiunea Avantipore (sta
tul Jammu) și zone din Cașmir.

CAIRO

Sentința in procesul 
participanților Ia 

tentativa de complot
CAIRO 9 (Agerpres). — Tribunalul 

revoluționar din Cairo, de sub con
ducerea lui Hafez Badawi, președin
tele Adunării Poporului din Egipt, 
a pronunțat, joi, sentința in proce
sul intentat celor 91 de persoane im
plicate în tentativa de complot Împo
triva securității statului din luna mai 
a.c.. Agențiile occidentale, reluînd 
relatările agenției egiptene M.E.N., 
anunță că Aii Sabri, fost vicepre
ședinte al țării, Sharawi Gomaa, fost 
vicepremier și ministru de interne, 
și alți foști demnitari au fost con
damnați la moarte. Pedeapsa a fost 
comutată in muncă silnică pe viață 
de către președintele Anwar Sadat. 
Totodată, agențiile de presă mențio
nate anunță că Abdel Mohsen Abul 
Nur, fost secretar general al Uniunii 
Socialiste Arabe, a fost condamnat la 
15 ani muncă silnică, iar alți foști 
demnitari la închisoare între 1 an și 
15 ani.

Tribunalul militar a condamnat pe 
Mohammed Fawzi, fost ministru al 
apărării, la închisoare pe viață, pe
deapsă care a fost comutată de că
tre președintele Anwar Sadat în 15 
ani muncă silnică. 

tatea organizațiilor de partid din ar
mata poloneză pentru ridicarea ni
velului de pregătire politică și de 
luptă al militarilor, contribuția ar
matei la formarea de specialiști din 
rîndul tinerilor care-și satisfac sta
giul militar.

Educația tineretului de Ia sate în 
spiritul respectului față de muncă, 
ridicarea pregătirii sale profesionale 
potrivit cerințelor mecanizării agri
culturii au constituit tema principală 
a cuvintului lui Zdzislaw Kurowski, 
președintele Comitetului director al 
Uniunii Tineretului Sătesc.

Kazimierz Rokoszewski, prim-se
cretar al Comitetului voievodal Var
șovia al P.M.U.P., a tratat în cu
vintul său probleme ale dezvoltării 
industriale a voievodatului, paralel 
cu punerea în valoare a rezervelor 
existente in agricultură. El a subli
niat, totodată, necesitatea intensifi
cării muncii ideologice, pe baza unui 
program de perspectivă, a cărui în
făptuire să fie' urmărită sistematic.

Jozef Pacer, șlefuitor la șantierele 
navale „V. I. Lenin" din Gdansk, s-a 
referit în cuvintul său la întărirea 
rolului conducător al organizației de 
partid in activitatea întreprinderii. 
Menționînd că, in ultimul an, unele 
probleme sociale au fost rezolvate, el 
a arătat, că alte probleme din acest 
domeniu continuă să rămînă in cen
trul preocupărilor. Vorbitorul și-a ex
primat satisfacția că în documentele 
prezentate congresului s-a ținut sea
ma de cele 120 de propuneri făcute 
de colectivul acestei mari întreprin
deri.

Jerzy Olszewski, ministrul in
dustriei chimice, și Tadeusz Wrzaszc- 
zyk, ministrul industriei construc
toare de mașini, au abordat princi
palele probleme ale dezvoltării în 
ritm accelerat a acestor ramuri de 
bază ale industriei.

Perspectivele flotei maritime, fo
losirea mai completă a capacității 
navelor au fost analizate de Euge- 
niusz Darzkowski. căpitan de cursă 
lungă^din portul Szczeczin.

Wladyslaw Kruczek, președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor, a 
înfățișat sarcinile sindicatelor în în
făptuirea planurilor elaborate de 
partid.

In cursul zilei de joi, congresul a 
fost salutat de Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, Krste Țrvenkovski, 
membru al Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I., Bias Roca, mem
bru al Secretariatului C.C. al P.C. 
din Cuba, Se Cer, membru al Comi
tetului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, Nguyen Van 
Hieu, membru al Prezidiului C.C. al 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, Gaston Plisson- 
nier, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului Comunist 
Francez, Agostino Novella, membru 
al Direcțiunii și al Biroului Politic 
al Partidului Comunist Italian, Do
lores Ibarruri, președintele Partidu
lui Comunist din Spania, Julieta 
Campusano Chavez, membră a Se
cretariatului C.C. al Partidului Co
munist din Chile, Henry Winston, 
președintele național al Partidului 
Comunist din S.U.A„ Geshi Junkichi, 
membru al Prezidiului C.C. al Parti
dului Comunist din Japonia.

Lucrările congresului continuă.

RAWALPINDI 9 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint militar pakista
nez, citat de agenția Associated 
Press, a declarat că „forțele atmate 
pakistaneze au oprit înaintarea tru
pelor indiene din Pakistanul orien
tal și controlează situația in această 
zonă, în pofida presiunii exercitată 
de -forțele indiene". Pe de altă parte, 
surse pakistaneze, citate de agențiile 
A.P., U.P.I. și A.F.P., au afirmat că 
aeroportul din capitala Pakistanului 
oriental, orașul Dacca, a devenit im
practicabil din cauza bombardamen
telor lansate de aviația indiană. .

Postul de radio pakistanez a anun
țat că aviația indiană a bombardat 
din nou, in cursul nopții de miercuri 
spre joi, orașul Caraci, proVocînd 
victime în rîndul populației civile și 
distrugînd sute de clădiri. Un purtă
tor de cuvint militar pakistanez, ci
tat de agenția Associated Press, a co
municat că forțele aeriene ale Pa
kistanului au bombardat bazele ae
riene indiene de la Uttarlai, Pathan- 
kot, Amritsar și Bhuji.

Congresul Centralei unice 
a oamenilor muncii din Chile

Cuvîntarea președintelui Allende

SANTIAGO DE CHILE 9 (Ager
pres). — în capitala Republicii Chile 
au fost inaugurate lucrările celui 
de-al VI-lea Congres al Centralei 
unice a oamenilor muncii din Chile 
(T.U.C.), în prezența președintelui 
Salvador Allende, a membrilor gu
vernului Unității populare, a lideri
lor unor partide politice și a dele-, 
gațiilor sindicale din străinătate. Din 
România ia parte o delegație a Uniu
nii Generale a Sindicatelor, formată 
din Gheorghe Stuparu, vicepreședin
te al Consiliului Central al U.G.S.R., 
și Larisa Munteanu, secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R.

Participă 2 500 de delegați, repre- 
zentind cei peste un milion de 
membri de sindicat ai acestei orga
nizații.

La ședința inaugurală a lucrărilor 
a rostit o cuvintare președintele 
Allende, care, salutind pe partici- 
panți, a apreciat rolul deosebit, de 
important ce revine T.U.C. in mobi
lizarea salariaților la înfăptuirea 
măsurilor luate de guvern și unitea 
rindurilor împotriva elementelor 
reacționare După ce a evocat reali
zările obținute de poporul chilian in 
scurtul interval de timp de cînd in 
fruntea țării se află guvernul Uni
tății populare, președintele a subli

Sesiunea constitutivă 
a Adunării Federale 
a R. S. Cehoslovace
PRAGA 9 — Corespondentul Ager

pres, C. Prisăcaru, transmite : La 
Praga a avut loc sesiunea constitu
tivă a Adunării Federale a R. S. Ceho
slovace, în urma alegerilor care au 
avut loc la 26 și 27 noiembrie 1971, 
anunță agenția C.T.K. La sesiune au 
participat președintele Ludvik Svo
boda, Gustav Husak, secretar general 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și 
alți conducători de partid și de stat.

Deputății au ales ca președinte al 
Adunării Federale pe Alois Indra, iar 
ca prim-vicepreședinte — pe Jan 
Marko. în funcția de președinte al 
Camerei națiunilor a fost ales Dali- 
bor Hanes, iar în cea de președinte 
al Camerei populare — Vaclav 
David.

Conform legislației cehoslovace, 
guvernul și-a prezentat demisia. 
Președintele republicii a numit apoi 
noul guvern, al cărui președinte este 
Lubomir Strougal. Bohuslav Chneu- 
pek a fost numit ministru al aface
rilor externe.

Lucrările Adunării Federale con
tinuă.

Reuniunea Consiliului 
guvernatorilor 
al A.I.E.A.

REZOLUȚIE PROPUSA 
DE ROMANIA 

PRIVIND REPREZENTAREA 
• R. P. CHINEZE

VIENA 9 (Agerpres). — în capi
tala Austriei s-a reunit Consiliul 
guvernatorilor al Agenției interna
ționale pentru energia atomică, or
ganul executiv al agenției, format din 
25 de membri.

în cadrul reuniunii, delegația ro
mână a prezentat un proiect de re
zoluție care cere ca, ținînd seama de 
rezoluția Adunării Generale a O.N.U. 
privind restabilirea drepturilor legi
time ale R. P. Chineze in O.N.U., 
adoptată la 25 octombrie 1971, Consi
liul Guvernatorilor să recunoască 
faptul că reprezentanții R. P. Chi
neze sint singurii reprezentanți le
gitimi ai Chinei pe lingă A.I.E.A. 
Rezoluția prevede, ,de asemenea, 
expulzarea emisarilor ciankaișiști din 
A.I.E.A.

Pus la vot, proiectul a fost adop
tat cu majoritate de voturi. Au votat 
în favoarea proiectului de rezoluție 
reprezentanții Angliei, Canadei, Ce
hoslovaciei, Ceylonului, Republicii 
Chile, Egiptului, Franței, Indiei, Nor
vegiei, Olandei, României, Siriei și 
U.R.S.S.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germa- 
jjg, Willi Stoph, l-a primit pe Mirko 
Tepavaț, secretarul federal pentru 
afacerile externe al R. S. F. Iugo
slavia, informează agenția A.D.N. La 
convorbire au participat Otto Winzer, 
ministrul afacerilor externe al R.D.G., 
alte persoane oficiale. Părțile și-au 
exprimat dorința de a dezvolta rela
țiile reciproce.

Grupul de ziariști români 
care se află în R. P. D. Coreeană 
în cadrul unui schimb de experiență 
intre agenția română de presă 
„Agerpres" și Agenția centrală tele
grafică coreeană (A.C.T.C.), a fost 
primit de Yang Hyong Sop, secretar 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea A fost prezent ambasadorul 
României la Phenian, Aurel Mălnă- 
șan.

niat că „bogățiile naturale — cuprul, 
cărbunele, fierul — precum și insta
lațiile monopolurilor expropriate, 
care au trecut in sectorul proprietă
ții de stat, aparțin muncitorilor și 
poporului chilian". El a relevat că, 
in Afara monopolurilor expropriate, 
activitatea. întreprinderilor private 
existente trebuie canalizată spre 
dezvoltarea unei industrii proprii, 
astfel incit producția să crească con
tinuu.

în cuvintul rostit de secretarul ge
neral al T.U.C., Hernan del Canto, 
se subliniază că „rolul Centralei uni
ce a oamenilor muncii din Chile re
zidă in sprijinul total față de re
voluție și că lupta trebuie dusă pen
tru consolidarea procesului revolu
ționar început și pentru cucerirea 
deplină a puterii politice de către 
guvernul Unității populare". Va 
trebui, a spus el, să facem ca pro
cesul revoluționar să devină irever
sibil pentru a asigura triumful revo
luției chiliene. Procesul exproprierii 
marilor întreprinderi nîi s-a încheiat, 
iar clasa muncitoare, care joacă dn 
rol revoluționar important, trebuie să 
zădărnicească orice provocare din 
partea elementelor reacționare ce se 
opun acestui proces, a declarat se
cretarul general al T.U.C.

Vizita delegației M A N. 
in Columbia

BOGOTA 9. — Trimisul special A- 
gerpres, E. Pop, transmite : Delega
ția Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Mihai Dalea, președin
tele Comisiei de politică externă a 
M.A.N., a făcut o vizită la Con
gresul Național al Columbiei. Dele
gația a fost însoțită de ambasadorul 
României la Bogota, Octavian Băr- 
bulescu. întîmpinați de reprezen
tanți ai conducerii celor două camere, 
membrii delegației au fost conduși 
în sala unde deputății și senatorii 
columbieni s-au reunit pentru pri
mirea parlamentarilor români.

Conducătorul delegației române a 
rostit, cu acest prilej, o cuvintare. 
Relevînd că relațiile dintre Româ
nia și Columbia urmează un curs 
pozitiv, ascendent, vorbitorul a sub
liniat că actuala vizită a delegației 
române în Columbia, ca și vizitele 
unor delegații parlamentare colum
biene în România, constituie o con
tribuție la mai buna cunoaștere re
ciprocă, la dezvoltarea relațiilor din
tre popoarele și parlamentele celor 
două țări.

Convorbirile cu colegii columbieni, 
a menționat el, au evidențiat preg
nant dorința reciprocă de a folosi 
toate posibilitățile existente pentru 
dezvoltarea cooperării multilaterale 
dintre România și Columbia.

Tovarășul Mihai Dalea a înfățișat 
parlamentarilor columbieni marile 
realizări dobîndite de poporul român 
în construcția socialistă. El a expus.

Ședința Biroului Executiv 
al Prezidiului U. C. I.

BELGRAD 9 (Agerpres). — După 
cum informează agenția Taniug, Bi
roul Executiv al Prezidiului U.C.I. 
s-a întrunit la 8 decembrie pentru a 
dezbate modul de realizare â conclu
ziilor celei de-a 21-a ședințe a Pre
zidiului U.C.I. și a sarcinilor care 
decurg din acestea. La ședință a par
ticipat președintele U.C.I., Iosip Broz 
Tito.

Biroul Executiv a apreciat că „con
cluziile celei de-a 21-a ședințe a Pre
zidiului U.C.I. și, in mod deosebit, 
expunerile tovarășului Tito s-au 
bucurat de un mare răsunet și de 
sprijin in toate republicile și provin
ciile, în rîndul comuniștilor, al oa
menilor muncii, precum și, în gene
ral, în rîndul opiniei publice din Iu
goslavia. Comuniștii și oamenii mun
cii iugoslavi și-au exprimat hotărâ
rea de a lupta cu energie pentru în
făptuirea politicii U.C.I., pentru rea
lizarea hotărîrilor adoptate". Biroul 
Executiv consideră, totodată, că ac
țiunea consecventă în realizarea con
cluziilor ședinței Prezidiului U.C.I. 
constituie o sarcină prioritară a 
comuniștilor și cea mai bună ga
ranție pentru o împotrivire hotărâtă 
la toate forțele și tendințele care se 
opun dezvoltării socialiste în Iugo- 

z slavia, frăției și unității. Uniunii Co
muniștilor și sistemului autocondu-

Comunicatul cu privire 
la vizita în Italia a unei 
delegații a Partidului So
cialist Arab Bans, din Siria, 
condusă de Abdallah el-Ahmar, secre
tar regional adjunct al partidului 
Baas, a fost dat publicității la Roma, 
în timpul vizitei, secretarul general al 
P.C.I., Luigi Longo, a avut o întreve
dere cu Abdallah el-Ahmar, secretar 
regional adjunct al partidului Baas din 
Siria. Delegația siriană a avut con
vorbiri cu o delegație a Partidului 
Comunist Italian, condusă de Gian 
Carlo Pajetta, membru al Biroului 
Politic al P.C.I.

Ziarul „Morning Star" a 
anunțat joi că Sean Morrissey, mili
tant comunist de frunte din Irlanda 
de Nord, a fost arestat miercuri. Se
cretarul general al P.C. din Marea 
Britanie. John Gollan, a lansat opi
niei publice britanice apelul de a 
protesta viguros împotriva deținerii 
lui Sean Morrissey, de a cere pune
rea lui imediată în libertate.

Un simpozion sovieto-român pe tema „Unele pro
bleme ale creării bazei tehnico-materiale a socialismului 
Și Comunismului" a orSan'zat de Asociația de prietenie sovieto- 
română, în sala de conferințe a Casei prieteniei popoarelor din Moscova. 
Oamenii de știință români și sovietici au prezentat comunicări pe temele : 
„Dezvoltarea forțelor de producție în U.R.S.S. și, respectiv. în România" ; 
„Perfecționarea sistemului de conducere, planificare și stimulare" ; „Pregă
tirea de cadre pentru economia națională".

Sesiunea Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R., ale cărei 
lucrări s-au desfășurat la Moscova, 
a aprobat planul cincinal de dezvol
tare a economiei naționale pe anii 
1971—1975, bugetul pe anul 1972 și 
Codul muncii.

Guvernul israelian 3 hotă_ 
rit organizarea unor alegeri municipa
le în teritoriile iordaniene de pe ma
lul apusean al Iordanului, ocupate în 
1967. în legătură cu aceasta, anunță a- 
gentia Reuter, la Amman a fost dată 
publicității o declarație oficială care 
denunță hotărîrea israeliană, subli
niind că ea constituie ,.o încălcare 
flagrantă a suveranității Iordaniei a- 
supra malului vestic al Iordanului, a 
drepturilor sale naționale și un a- 
mestec în treburile interne ale Ior
daniei". Declarația menționează, tot
odată, că această hotărîre repre- 
z:ntă „o violare a normelor dreptUr 
lui internațional, a Cartei și rezolu
țiilor Organizației Națiunilor Unite". 

de asemenea, principiile și acțiunile 
de politică externă ale țării noastre, 
referindu-se, în context, pe larg, la 
dezvoltarea relațiilor cu țările Ame- 
ricii Latine.

Luînd cuvintul, președintele Came
rei reprezentanților a Columbiei, 
David Ajure, a subliniat că „această 
vizită este o contribuție importantă la 
o cunoaștere reciprocă mai bună, la 
strîngerea relațiilor de colaborare și 
de cooperare dintre Columbia și Ro
mânia". în continuare, David Ajure 
a reliefat și prețuirea de care 
se bucură România în Columbia, 
evidențiind marile progrese ale ță
rii noastre în procesul de industria
lizare și în alte domenii de activitate. 
Totodată, președintele Camerei re
prezentanților și-a exprimat convin
gerea în „multiplicarea și intensifica
rea legăturilor dintre cele două țări, 
prin explorarea unor noi posibilități 
existente în acest sens".

în continuarea vizitei, membrii de
legației române au avut o serie de 
întîlniri : cu ministrul dezvoltării din 
țară gazdă, Jorge Valencia Haramillo, 
cu conducerea Institutului național 
pentru dezvoltarea industrială — 
important organism de stat care co
ordonează activitatea a 40 de între
prinderi din sectorul public și mixt 
al economiei columbiene, cu condu
cătorii Federației naționale a produ
cătorilor de cafea. în cadrul acestei 
întîlniri, au fost evocate posibilitățile 
de intensificare a relațiilor de cola
borare dintre cele două țări.

Biroul Executiv a constatat că „în 
R. S. Croația se desfășoară o acțiune 
politică intensă, dar, în unele cazuri, 
se manifestă inconsecvența și șovă
iala. C.C. al U.C. din Croația, în 
care Prezidiul U.C.I. manifestă în
credere, este chemat să examineze 
atitudinea membrilor săi la viitoarea 
sa ședință, în special a celor aleși in 
funcții de conducere și să asigure u- 
nitatea pe baza concluziilor celei de-a 
21-a ședințe a Prezidiului U.C.I.".

Convocarea 
Conferinței U.C.I.
BELGRAD 9 (Agerpres). — Agen

ția Taniug informează că, la 9 de
cembrie, a avut loc a 22-a ședință a 
Prezidiului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, consacrată examinării 
procesului de aplicare în practică a 
concluziilor celei de-a 21-a ședințe a 
Prezidiului și de pregătire în vederea 
celei de-a 2-a conferințe a U.C.I.

în cadrul ședinței s-a hotărît convo
carea celei de-a 2-a conferințe a U.C.I 
pentru 25 și 26 ianuarie 1972.

Planul de dezvoltare a 
Republicii Arabe Egipt ?re- 
vede suma de 324 milioane lire egip
tene pentru necesitățile ocrotirii să
nătății. între altele, pînă în anul 1982 
numărul paturilor în instituțiile me
dicale și spitale va crește de 2.5 
ori, ajungînd la 170 000, iar numărul 
personalului medical cu calificare me
die va crește de trei ori. în perioada 
îndeplinirii acestui plan, vor fi con
struite aproape 200 de policlinici, 1 500 
de dispensare la orașe și 2 000 în me
diul urban.

Alegerile prezidențiale 
din Italia. Joi, la Palazo Monte- 
citorio (sediul Camerei deputaților) a 
început ședința solemnă a parlamen
tului, consacrată alegerii celui de-al 
6-lea președinte al Republicii Ita
liene. După primele două tururi de 
scrutin, nici unul dintre candidați nu 
a întrunit majoritatea necesară de 
două treimi. Vineri dimineața va 
avea loc a treia votare.

paris Conferința cvadripartită
în problema

PARIS 9 (Agerpres). — Joi, a a- 
vut loc la Paris cea de-a 138-a șe
dință a Conferinței cvadripartite in 
problema vietnameză.

Statele Unite, a declarat conducă
torul delegației R. D. Vietnam, Xuan 
Thuy, încearcă să găsească o rezol
vare a problemei în discuție prin po
litica de „vietnamizare" a războiu
lui și nu prin tratative serioase, care 
reprezintă singura cale posibilă spre 
pace in Vietnam. Propunerea în șap
te puncte a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud — a continuat vorbitorul - 
are ca scop nu numai încetarea 
războiului pe baza respectării drep
turilor naționale fundamentale ale 
poporului vietnamez și a dreptului

„Ziua Drepturilor
Omului'

în urmă cu 23 de ani, participanții 
la lucrările sesiunii Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor Unite, 
reunită la Paris, adoptau „Declarația 
Universală a Drepturilor Omului". 
Doi ani mai tirziu, toate statele mem
bre ale O.N.U., precum și organizați
ile interesate erau invitate să mar
cheze anual, Ia 10 decembrie, „Ziua 
Drepturilor Omului".

Expresie a afirmării tot mai pu
ternice în lumea contemporană a idei
lor de progres, libertate și democra
ție, declarația amintită proclamă 
drepturile și libertățile fundamentale 
ale tuturor oamenilor, scoate în evi
dență necesitatea respectării dreptu
lui la viață, a drepturilor și libertăți
lor civile și politice, a drepturilor so- 
cial-economice, printre care dreptul 
la muncă, la salariu egal pentru 
muncă egală, la invățămint și cul
tură, la asigurarea socială și odihnă, 
ca și a altor drepturi.

In ciuda limitelor sale — cum ar 
fi absența unor prevederi. referitoare 
la dreptul națiunilor la autodetermi
nare, la egalitatea în drepturi a tu
turor popoarelor, la obligativitatea 
statelor de a respecta și garanta 
drepturile și libertățile proclamate 
— declarația a reprezentat, incontes
tabil, un succes al forțelor democra
tice și progresiste, un instrument 
util în lupta popoarelor pentru 
progres. In același timp, declarația a 
constituit punctul de plecare pentru 
adoptarea în decursul anilor de către 
O.N.U. și instituțiile sale specializate 
a numeroase alte documente, care 
i-au perfecționat și îmbogățit conți
nutul, i-au extins aria de aplicare. în 
rîndul acestora se înscriu cele două 
pacte ale drepturilor omului, conven
țiile referitoare la apărarea drepturi
lor femeilor și copiilor, declarațiile 
privind acordarea independenței țări
lor și popoarelor coloniale și elimi
narea tuturor formelor de discrimi
nare rasială, rezoluția inițiată de 
țara noastră privind educarea tinere
tului în spiritul păcii, respectului re
ciproc și înțelegerii între popoare etc.

Este un adevăr îndeobște cunos
cut că pacea și securitatea omenirii 
se află într-o strinsă conexiune eu 
respectarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale oamenilor," că res
pectarea acestor drepturi nu poate fi 
asigurată decît intr-un climat de în
țelegere și colaborare între națiuni, 
pe baza afirmării deplme a voinței 
libere, a capacităților creatoare ale 
tuturor popoarelor, a dreptului aces
tora de a-și alege singure căile și me
todele dezvoltării sociale, de a dis
pune de bogățiile naționale în folosul 
și interesul propriu, de a se dezvolta 
liber și suveran, la adăpost de forță 
și de amenințarea cu forța. încălca
rea dreptului inalienabil al fiecărui 
popor de a-și hotări singur soarta a- 
duce, așa cum o arată evoluția situa
ției internaționale, inevitabile preju
dicii relațiilor dintre state, creează 
grave pericole la adresa păcii și secu
rității în lume.

Realitățile vieții ilustrează că, deși 
s-au scurs 23 de ani de la adoptarea 
declarației, deși în acest timp 
s-au făcut pași însemnați spre tradu
cerea și aplicarea sa în practică, mai 
există încă numeroase puncte pe 
glob în care drepturile și libertățile 
fundamentale ale omului sint în

ÎN ADUNAREA GENERALĂ A O. N. U, 

Adoptarea unei rezoluții privind 
respectarea dreptului popoarelor 

la autodeterminare
NEW YORK 9. — Corespondentul 

nostru, C. Alexandroaie, transmite : 
Adunarea Generală a O.N.U. a adop
tat, cu o majoritate covîrșitoare, Re
zoluția privind respectarea dreptului 
popoarelor la autodeterminare și a- 
cordarca rapidă a independenței ță
rilor și popoarelor coloniale, pentru 
garantarea și respectarea drepturilor 
omului.

Rezoluția subliniază că dominația 
străină, exploatarea colonială consti
tuie n violare a principiului auto
determinării și Cartei O.N.U., iar co
lonialismul, în toate formele sale de 
manifestare, inclusiv neocolonialis- 
mul, reprezintă o încălcare brutală a 
drepturilor și libertăților fundamen
tale ale omului.

Documentul condamnă puterile co
loniale, care reprimă drepturile po
poarelor la autodeterminare și îm
piedică lichidarea ultimelor vestigii 
ale colonialismului și rasismului. 
Totodată, rezoluția condamnă politica 
anumitor state membre ale O.N.U. 
care contribuie la crearea în sudul 
Africii a unui complex militaro-in- 
dustrial pentru a reprima mișcarea 
popoarelor care luptă pentru auto
determinare și a interveni în aface
rile interne ale statelor africane.

vietnameză
populației sud-vietnameze la autode
terminare, dar și reglementarea pro
blemelor legate de consecințele războ
iului. Conducătorul delegației R. D. 
Vietnam a condamnat continuarea 
bombardamentelor americane asupra 
unor regiuni dens populate ale 
R. D. Vietnam.

Dinh Ba Thi. adjunct al șefului 
delegației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, a subliniat că administra
ția americană nu și-a manifestat 
niciodată hotărîrea de a reglementa 
pe cale pașnică problema vietname
ză. „Vietnamizarea", a spus el, este 
o politică de continuare și extindere 
a războiului. 

călcate, adeseori în forme deosebit 
de brutale. Exploatarea și asuprirea 
omului de către om in țările capita
liste mutilează afirmarea personali
tății umane, dreptul funciar al oame
nilor de a trăi liber și stăpîni pe roa
dele muncii lor. în diferite regiuni ale 
globului, acțiunile agresive ale im
perialismului, politica sa de presiuni 
și de dictat atentează la indepen
dența și suveranitatea popoarelor ; 
o adevărată prigoană este dezlănțuită 
în diferite . țări împotriva forțelor 
democratice și progresiste. Pe pă- 
mîntul Africii, aproape 30 de mi
lioane de oameni mai simt incă apă
sarea jugului colonial ; regimurile din 
Republica Sud-Africană și Rhodesia 
au ridicat discriminarea rasială la 
rang de lege.

Toate aceste stări de lucruri pun, 
o dată mai mult, în lumină superio
ritatea orinduirii socialiste, care a li
chidat pentru totdeauna exploatarea 
omului de către om, creind condiții 
optime pentru afirmarea efectivă a 
tuturor cetățenilor, asigurind și ga- 
rantînd pentru toți deplina egali
tate pe plan economic, social și 
politic. în Republica . Socialistă 
România, Constituția, Carta li
bertății și suveranității m.. 
nale, document ce oglindește înaltul 
democratism și umanism al societății 
noastre socialiste, înscrie cele mai 
largi drepturi și libertăți democratice, 
asigurind și garantînd, in același timp, 
transpunerea lor în viață. „In socie
tatea pe care o construim — arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu —_ se 
vădește preocuparea permanentă a 
partidului pentru obiectivul principal 
al strădaniilor sale, care este OMUL 
— libertatea lui, dezvoltarea lui ple
nară, afirmarea Iui nestînjenită". O 
realitate tot mai pregnantă a Româ
niei socialiste este procesul neîntre
rupt, profund și multilateral de dez
voltare a democrației socialiste, în
tărirea continuă a legalității socia
liste, participarea celor mai largi 
mase la conducerea statului, crearea 
condițiilor ca toți oamenii muncii 
să-și poată spune părerea în proble
mele politicii interne și externe.

Animată de dorința de a vedea 
relațiile dintre state clădite pe prin
cipiile fundamentale ale suveranității 
și independenței naționale, egalită
ții în drepturi, neamestecului in tre
burile interne, renunțării la forță 
sau amenințarea cu forța, țara noas
tră militează, după cum se știe, ne
obosit pentru respectarea dreptului 
fiecărui popor de a-și decide singur 
destinele, pentru eliminarea practici
lor politicii imperialiste de domina
ție. dictat și asuprire, pentru eradi
carea oricăror forme de discrimina
re, a colonialismului și neocolonia- 
lismulu’. a rasismului și apartheidu
lui, pentru instaurarea unui climat 
pașnic de colaborare și încredere în
tre toate statele lumii.

Astăzi, la împlinirea a 23 de ani 
de la. adoptarea „Declarației Univer
sale a Drepturilor Omului", se im
pune, mai mult ca oricînd, unirea 
eforturilor tuturor forțelor democra
tice și progresiste din întreaga lume, 
în lupta pentru afirmarea tot mai 
largă a dreptului tuturor popoarelor 

-la independență, la o dezvoltare li
beră, pe calea progresului și civi
lizației.

Radu BOGDAN

Rezoluția Adunării Generale cere 
Consiliului de Securitate, ca și sta
telor membre ale organizației să ia 
măsurile ce se impun pentru asigu
rarea aplicării tuturor rezoluțiilor 
O.N.U. privind eliminarea colonialis
mului, rasismului, cit și respectarea 
de către toate țările a principiilor 
suveranității, egalității în drepturi \.r 
statelor, neamestecului în trebur^e 
interne, integrității teritoriale.

★
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 

— Comitetul politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a aprobat în unani
mitate Convenția privind interzicerea 
producerii și stocării armelor bacte
riologice (biologice) și distrugerea 
lor. Convenția a fost elaborată în 
cadrul Comitetului pentru dezarmare 
de Ia Geneva.

Totodată, Comitetul politic a apro
bat, cu 96 voturi pentru. 11 abțineri 
și nici un vot contra, o rezoluție care 
invită toate statele să se abțină de la 
producerea sau stocarea de substanțe 
chimice în scopuri militare.

★
Comitetul pentru problemele juri

dice al Adunării Generale a O.N.U. 
a adoptat în unanimitate un proiect 
de rezoluție supus dezbaterilor de un 
grup de 12 state Ia punctul inițiat de 
delegația sovietică. „Securitatea mi
siunilor diplomatice și a personalu
lui lor".

★
Adunarea Generală a O.N.U. a ho- 

tării joi să admită Statul Emiratelor 
Arabe Unite ca membru al Organi
zației Națiunilor Unite. Prin aceas
ta, O.N.U. numără in prezent 132 de 
state membre.

DR. RALPH BUNCHE 
A ÎNCETAT DIN VIAȚA

NEW YORK 9 (Agerpres). — Dr. 
Ralph Bunche, laureat al Premiului 
Nobel pentru pace pe anul 1950, fost 
secretar general adjunct al Organi
zației Națiunilor'.Unite pentru pro
bleme politice speciale, a încetat din 
viață la New York, a anunțat secre
tariatul O.N.U.

Ralph Bunche, prima oficialitate 
americană de culoare in cadrul Na
țiunilor Unite, s-a distins prin acti
vitatea sa ca om de stat și diplomat. 
Din 1955, ei a Îndeplinit funcția de 
secretar general adjunct al O.N.U. în 
octombrie 1971. la vîrsta de 67 ani, 
a demisionat din motive de sănătate.
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