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PROBLEMA UTILAJELOR

TEHNOLOGICE
STOCATE PE ȘANTIERE

9
mestre nu erau asigurate condiții de 
montaj pentru utilaje in valoare de 
70» milioane lei, la care duratele de 
staționare și termenele de începere 
a montajului erau depășite cu pină 
la 8 luni. Și astfel de situații pot fi 
întîlnite și pe șantierele altor mi
nistere titulare de investiții, ele do
vedind că nu in toate cazurile există 
o preocupare stăruitoare pentru res
pectarea reglementărilor legale refe
ritoare la durata de stocare a unor 
utilaje tehnologice, accelerarea mon
tajului acestora, reducerea termene
lor de punere în funcțiune a noilor 
obiective productive.

Formarea și menținerea stocurilor 
de utilaje nepredate la montaj con- 

1 abatere de la nor
mele disciplinei 
financiare. înfăp
tuirea cu succes a 
programului de 
investiții în ac
tualul cincinal 
impune, mai mult 
ca oricînd, valo
rificarea maximă 
și rapidă a resur
selor bănești (in
clusiv valutare) 
ale economiei na
ționale și este in
compatibilă cu 
imobilizarea aces
tor resurse, fie și 
cu o zi, peste ter
menele legale. Du
ratele de stațio
nare a utilajelor 
pe șantiere, pînă 
Ia * darea lor la 
montaj, au fost a- 
probate în cadrul 
normativelor 

xlme, de flecare minister în 
te, pentru șantierele sale, 
oare prea mult să se ceară 
ducerilor de ministere să respecte 
și să impună să se respecte propriile 
lor ordine 7 Nici pe linie financiar- 
bancară, ministerele și unitățile în 
subordine nu au fost stimulate sufi
cient prin actualul sistem de do- 
bînzi penalizatoare. Mă refer la fap
tul că cuantumul acestor dobînzi este 
unic, indiferent de durata stocării 
utilajelor. Or, după cum s-a văzut, 
sînt ministere titulare de investiții 
care, încâlcind reglementările legale 
în vigoare, țin în stoc utilaje de 
multe luni și chiar ani. Acestora, în 
mod obligatoriu li se cuvin aplicate 
dobinzi progresive, cu atît mai mari 
cu cît durata stocării utilajelor teh
nologice este mai 
șantiere.

Situația stocurilor 
nologice pe șantiere 
față de anii trecuți, 
cazurile a ajuns la un stadiu satis
făcător pentru economia națională. 
Eforturile coordonate ale ministere
lor, centralelor industriale și unită-' 
ților beneficiare 
constructorilor și 
laje, un control 
unităților ' Băncii 
șantiere — sînt 
pot aduce mai aproape data la care 
să nu mai avem stocuri de utilaje ce 
depășesc duratele de staționare a- 
probate, pot asigura „comprimarea" 
timpului de finalizare a lucrărilor, de 
punere în funcțiune a fiecăruia 
dintre noile obiective și capacități 
productive.

stituie o serioasă

Cî'zwa acțiuni de control efec
tuate, f i anii trecuți, de aparatul 
Băncif - s Investiții în întreaga țară, 
au arătat că pe numeroase șantiere 
utilajele tehnologice necesare mon
tajului lipseau — și aceasta, datori
tă contractării lor la termene neco
respunzătoare de livrare sau neres-, 
pectării de către furnizori a acestora 
— iar pe altele, utilajele tehnologice 
primite erau stocate mult timp, 
„înghețînd" astfel importante fon
duri de investiții. Pentru combate
rea acestui fenomen de stocare, sta
tul nostru a luat, începînd cu anul 
1970, măsuri de limitare — prin nor
mative stabilite de ministere — a 
duratelor de staționare a utilajelor 
tehnologice pe șantiere. în confor
mitate cu regle
mentările legale, 
aceste durate nu 
pot depăși 45 de 
•zile pentru utila
jele și instalațiile 
din țară și impor
turi curente și, 
respectiv, 90 de 
zile pentru cele 
complexe. Deși 
perioada de apli
care a reglemen
tărilor amintite 
este scurtă, totuși 
in acest domeniu 
s-au înregistrat 
sensibile rezulta
te pozitive. Prin 
eforturile comu
ne ale factorilor 
eu răspunderi iu 
acest domeniu, "a- 
plicîndu-se în 
practică prevede
rile legale, s-a
îmbunătățit gradul de montaj al uti
lajelor tehnologice pe șantiere, creîn- 
du-se premise reale pentru scurtarea 
termenelor, de punere în funcțiune a 
noilor obiective, pentru creșterea efi
cienței utilizării investițiilor.

Totuși, aceste proporții îmbunătă
țite ascund încă mari imobilizări de 
fonduri în utilaje nemontate la ter
men pe șantiere. Ministerele indus
triale, Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor și consiliile popu
lare județene dețineau, la sfîrșitul 
celor trei trimestre din acest an, 
nepredate la montaj, utilaje tehnolo
gice. în valoare de'sute de milioane 
lei, la care se depășiseră duratele 
de staționare aprobate. Din totalul 
acestor utilaje, peste 54 la sută au 
fost achiziționate, cu însemnate efor
turi valutare, din import. Iar cele 
mai mari stocuri de utilaje, nepre
date la montaj, au fost „strînse" de 
șantierele Ministerului Energiei Elec
trice, Ministerului Industriei Meta
lurgice, Ministerului Industriei Chi
mice, Ministerului Industriei Mate
rialelor de Construcții și Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Ma
șini. Aproape 40 la sută din stocul de 
utilaje nepredate Ia montaj, la sfîrșitul 
celor trei trimestre, era format din 
utilaje tehnologice la care duratele 
de staționare aprobate au fost de
pășite cu peste 6 luni. Pe primul loc, 
ințEă ’ .-misterele ale căror șantiere 
deț-.n de peste 6 luni stocuri mari 
de utilaje, fără a fi montate, se si
tuează Ministerul • • —
care numai pe .
termoelectrice Rovinari „păstrează" 
de aproape un an două cazane (bloc 
1 și 2),............................... .......
lei, iar 
valoare 
privește 
dustriei 
celeiași , , .
din stocul de utilaje nemontate îl 
reprezentau utilaje aduse aici de mai 
mult de 6 luni.

Desi’gur, cauzele acestor stocări, 
din care multe pe perioade îndelun
gate, sînt diferite, dar numitorul lor 
comun constă, în ultimă instanță, în 
simțul gospodăresc scăzut dovedit în 
angajarea la momentul oportun, pe 
bază de calcule de eficiență, a unor 
fonduri de investiții ale statului. 
Cum poate fi calificat procedeul Mi
nisterului Industriei Materialelor de 
Construcții care, pentru capacități de 
producție planificate să intre în 
funcțiune în anul 1972, a adus treptat 
din import și a stocat, începînd de 
acum mai bine de un an și jumătate, 
utilaje tehnologice in valoare de a- 
proape 90 milioane Iei pe șantierul 
Combinatului de materiale de con
strucție din Cîmpulung Muscel ? 
Realitatea arată că în menținerea 
acestei situații și constructorilor le 
revine o mare răspundere, datorită 
încălcării prevederilor din graficele 
de execuție anexe la contracte. Așa, 
bunăoară, pe șantierul furnalului nr. 
3 din cadrul Combinatului siderurgic 
din Galați, din cauza rămînerilor în 
urmă în execuția lucrărilor de con
strucții, la sfîrșitul celor trei tri-

Energiei Electrice, 
șantierul Centralei

în valoare de 64,8 milioane 
la Govora două cazane în 
de 30 milioane lei. In ce 
șantierele Ministerului In- 
Metalurgice, la sfîrșitul a- 
perioade, peste 57 la sută

Din experiența organiza
țiilor de partid in înfăp
tuirea programului de e- 
ducație socialistă a mase
lor. INSTITUȚIILE CULTU 
RALE - PLENAR ANGA
JATE ÎN EFORTURILE 
PENTRU DEZVOLTAREA 
CONȘTIINȚEI REVOLU

TIONARY .
IN PAGINA A ll-A
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gospodărești, pi
i dările de seamă
> tuațiile statist

!

Orașul cu 200000
de constructori

Am în față un album 
intitulat „Timișoara 
ieri și azi". O idee in
genioasă a autorilor dă 
privitorului posibilita
tea să vadă aceleași 
locuri așa cum ară
tau ele în urmă cu 100 
de ani, în comparație 
cu înfățișarea lor de 
azi. Deosebirile sînt 
mari. Orice timișorean 
poate confirma acest 
lucru. Fie că este vor
ba de Vasile Mun- 
teanu, ori de Arpad 
Klein, deputați muni
cipali, de Alexandru 
Melnic, președinte al 
unui comitet de cetă
țeni. de Otilia Buzarin, 
ori Ana Szeleș — gos
podine, de tînărul Iosif 
Luminosu — muncitor 
într-o uzină, de fapt 
ar putea fi numiți aici 
oricare din cei peste 
200 000 timișoreni — 
căci orașul, înnoirile 
pe care le cunoaște el 
de la 
opera 
Altfel 
putut 
timp așa de scurt con
strucția bulevardului 
„Vasile Pîrvan", ce 
străbate întreg „oră
șelul studențesc", cale 
de cîțiva kilometri, 
tăiat pe locuri unde, 
numai cu cîțiva ani în 
urmă, se cultiva po
rumb, sau moderniza
rea bulevardului „Re
publicii" ce leagă gara 
de nord cu centrul, o 
lucrare terminată doar 
cu cîteva luni în urmă, 
ori bulevardul „23 
August" — pe care 
este amplasat impună
torul edificiu al noului 
hotel „Continental", o 
arteră de circuație cu 
patru benzi. Pe lista 
realizăriloredilitar- 

>e care 
i ori si- 

....__ statistice le
vor data „1971", se 
înscriu și punerea în 
valoare a Bastionului 
vechii cetăți, pentru a 
găzdui galeriile de

o zi la alta sînt 
locuitorilor săi. 
nici nu s-ar fi 

realiza într-un

artă, librării, cofetării 
un muzeu tehnic al 
Banatului și muzeul 
satului, deschis în ce
lebra „Pădure verde" 
ori parcurile mai vechi 
și mai noi. spații verzi, 
create în noile car
tiere . (anul acesta, în 
oraș se construiesc a- 
proape 3 000 aparta
mente). Sînt de notat 
și alte fapte pentru a 
da o imagine comple
tă asupra „orașului 
șantier". în anul pe 
care îl încheiem peste

Insemnari
din Timișoara

cîteva zile, timișorenii 
— înțelegînd prin a- 
ceasta elevi, studenți, 
intelectuali, muncitori, 
gospodine— au parti
cipat cu peste 8 mili
oane de ore muncă pa
triotică la înfrumuse
țarea orașului lor sau, 
altfel spus, au execu
tat lucrări edilitar-gos- 
podărești în valoare 
de 80 milioane lei.

In ultimii trei ani, 
pe străzile și în car
tierele noi ale Timi
șoarei au fost plantați 
8 000 de arbori din 
specii valoroase, care 
vor ridica, fără îndo
ială, aspectul estetic al 
orașului. Nu e vorba 
aici numai de estetică. 
Acțiunea se circum
scrie în preocupările 
pentru combaterea po
luării atmosferei, la 
Timișoara funcționînd, 
printre primele’ din 
țară, o comisie consti
tuită din inițiativa co
mitetului județean de 
partid, care și-a pro
pus unirea și dirijarea 
eforturilor de concep
ție și materiale ale u-

nităților economice șl 
edililor spre proteja
rea calității apelor ca
nalului Bega și rîului 
Timiș și. mai ales, a 
aerului.

Din dialogul cu pu
blicul s-au conturat și 
dimensiunile rețelei 
comerciale a1 orașului, 
în ultimii doi ani su
prafața comercială u- 
tilă a crescut cu a- 
proape 7 700 metri 
trați.

Studiul elaborat 
indicația biroului 
mitetului județean de 
partid privind sistema
tizarea și dezvoltarea 
rețelei comerciale pînă 
în 1975 prevede, în 
principal, creșterea su
prafețelor comerciale 
utile, indicator aflat 
încă sub normele în 
vigoare și, bineînțeles, 
acoperirea tuturor zo
nelor orașului, inclusiv, 
a cartierelor periferice, 
cu unități comerciale. 
Dintre obiectivele care 
vor permite atingerea 
acestor prevederi se 
remarcă noul magazin 
universal cu 5 niveluri 
aflat în construcție, 
precum și spațiile co
merciale în curs de a- 
menajare în cartierele 
Vii, Fabric, Ronaț, ori 
în noile ansambluri de 
locuințe din zonele 
Circumvalațiunl II. Ni
colae Bălcescu, Spita
lul nou etc.

Tabloul dezvoltării 
îdilitar-gospodărești al 
municipiului Timișoa
ra, dincolo de însem
nătatea lui utilitară 
pentru confortul cita
din al locuitorilor săi, 
ne dă măsura unei re
alități a zilelor noas
tre : totul, absolut tot 
ce se ..construiește în . 
Timișoara se face nu
mai în folosul cetățe
nilor și prin neobosi
tul lor aport.

pă-

Cezar IOANA 
corespondentul 
„Scînteii"
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

PRIM VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII ARABE EGIPT, DR. AZIZ SEDKI

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit, luni la 
amiază, pe prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Arabe Egipt, dr. Aziz Sedki.

La întrevedere au luat parte Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Comeliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Titus Sinu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în Republica 
Arabă Egipt.

■ Prim-vicepreședintele guvernului 
egiptean a fost însoțit de Ahmed 
Fuad, președintele Băncii — 
M.I.S.R., și de Saad Mortada, mi
nistru plenipotențiar, director de 
departament în Ministerul Afaceri
lor Străine.

Cu prilejul întrevederii, dr. Aziz 
Sedki a înmînat un mesaj priete
nesc din partea președintelui Re
publicii Arabe Egipt, Anwar Sadat, 

..în care sînt exprimate calde urări 
de sănătate și fericire pentru pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, de progres și 
prosperitate pentru poporul român. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit călduros pentru mesajul 
și urările primite și a transmis la 
rîndul său președintelui Republicii 
Arabe Egipt, Anwar Sadat, și po
porului egiptean cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, de 
progres și pace.

Totodată, prim-vicepreședintele 
guvernului egiptean a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
din partea președintelui Anwar Sa
dat, invitația de a face o vizită ofi-

ciala în Republica Arabă Egipt. In
vitația a fost acceptată cu plăcere.

în cursul convorbirii care a avut 
loc a fost relevată evoluția ascen
dentă a relațiilor româno-egiptene 
în domeniul comerțului, cooperării 
tehnico-științifice, al schimburilor 
culturale și s-a exprimat dorința 
ca acestea să înregistreze în conti
nuare noi progrese, să se extindă 
pe multiple planuri, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei genera
le a înțelegerii și păcii în lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
și unele aspecte ale situației inter
naționale.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

★

După întrevedere, 
Consiliului 
Ceaușescu, 
intim pe 
Consiliului 
cii Arabe Egipt.

președintele 
de Stat, Nicolae 

a reținut la un dejun 
prim-vicepreședintele 

de Miniștri al Republi-

REPREZENTANȚII PERSONALI Al PREȘEDINTELUI

Luni după-amiază, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe dr. Osman 
Omar AI Hadhari și pe Suleiman 
Babikir Suleiman, reprezentanții 
personali ai președintelui Republi
cii Democratice Sudaneze, Gaafar 
Mohammed el Numeiry.

La primire a participat Cornel 
Burtică, ministrul comerțului ex
terior.

Cu acest prilej, dr. Osman Omar 
Al Hadhari a transmis președinte
lui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj de salut și 
urări cordiale de sănătate perso
nală, de progres și înflorire conti
nuă a României, din partea pre
ședintelui Sudanului, Gaafar Mo
hammed el Numeiry. Mulțumind, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
transmis urări de sănătate și feri
cire președintelui Sudanului, de 
progres și pace poporului sudanez.

SUDANULUI
în cadrul convorbirii au fost dis

cutate aspecte ale. colaborării ro- 
mâno-sudaneze. S-a exprimat do
rința ca relațiile dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Democratică Sudaneză să se dez
volte în multiple planuri, în inte-

resul popoarelor român șl sudanez, 
al bunei înțelegeri între state.

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

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

CELUI DE-AL III-LEA CONGRES AL FRONTULUI PATRIEI 
DIN REPUBLICA DEMOCRATĂ VIETNAM

HANOI

(Agerpres)Fuad, pre-

de ședință

de utilaje teh- 
s-a îmbunătățit 
dar nu în toate

de investiții, ale 
furnizorilor de uti- 
tot mai exigent al 

de Investiții pe 
tot atîtea căi care

s-a desfășurat în- 
cordială, priete-Gheorghe IONAȘCU

director adjunct 
în Banca de Investiții

îndelungată pe PAGINA A III-A

Ce învățăminte se des
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, în cursul dimineții de luni, 
pe prim-vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Arabe Egipt, dr. Aziz Sedki.

La întrevedere au luat parte Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Titus 
Sinu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Republica A- 
rabă Egipt.

Prim-vicepremierul egiptean 
fost însoțit de Ahmed

ședintele Băncii — M.I.S.R., și Saad 
Mortada, ministru plenipotențiar, 
director de departament în Minis
terul Afacerilor Străine.

în cadrul convorbirii au fost dis
cutate aspecte ale intensificării 
colaborării între Republica Socia
listă România și Republica Arabă 
Egipt în domeniile economic, teh
nic, precum și in alte domenii.

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

întrevederea 
tr-o atmosferă 
nească.

prind din experiența

unui an în aplicarea 

noii forme de retribuire

a muncii în cooperați 

vele agricole

ACORDUL
GLOBAL

Stimați tovarăși,
Ne este deosebit de plăcut să vă adresăm dumneavoastră, delegați 

la cel de-al III-lea Congres al Frontului Patriei din Republica Democra
tă Vietnam, poporului vietnamez, un fierbinte salut tovărășesc, din par
tea întregului popor român' șl’a Frontului Unității Socialiste.

Oamenii muncii din țara noastră se bucură din toată inima de rea
lizările de seamă obținute de poporul vietnamez, sub conducerea Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam, prin munca sa plină de abnegație, 
în opera de făurire a societății noi, socialiste.

Folosim acest prilej pentru a reafirma sentimentele de profundă 
prietenie și solidaritate internaționalistă pe care cioporul român le nu
trește față de eroicul popor vietnamez, hotărîrea de a-i acorda întregul 
sprijin în lupta sa dreaptă, împotriva agresiunii imperialismului ame
rican, pentru apărarea independenței și libertății patriei sale.

După cum se cunoaște, România s-a pronunțat și se pronunță cu 
hotărîre pentru încetarea intervenției imperialiste în Vietnam și întrea
ga Indoehină, pentru retragerea neîntîrziată și necondiționată a trupe
lor Statelor Unite și ale aliaților lor din această zonă, astfel ca poporul 
vietnamez, cît și popoarele laoțian și khmer, să fie lăsate să hotărască 
ele însele asupra dezvoltării lor, fără nici un amestec din afară.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de colaborare frățească din
tre țările și popoarele noastre, dintre Frontul Unității Socialiste din 
Republica Socialistă România și Frontul Patriei din R. D. Vietnam vor 
cunoaște o dezvoltare continuă, în spiritul convorbirilor ce au avut loc 
cu prilejul vizitei oficiale a delegației de partid și guvernamentale româ
ne în țara dv., spre binele popoarelor român și vietnamez, al cauzei socia
lismului și păcii.

Vă utăm din toată inima, dragi tovarăși, noi succese în opera de 
construire a socialismului, în realizarea aspirațiilor de libertate, unitate 
națională și progres ale poporului vietnamez.

AL
DIN

CONSILIUL NAȚIONAL
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE 
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

..Era către miezul nopții. 
După descărcarea primu
lui transport de minereu 
la depozitul uzinei centrale 
de preparare a minereuri
lor din Baia Mare, șoferul 
Vasile Ianoș îi încredințea
ză volanul tînărului Gheor
ghe Sabău. Deși știa că a- 
cesta nu are permis de 
conducere, că este minor și. 
deci, nu întrunește condiții 
esențiale pentru a urca la 
volan, cu o alură de patron, 
Vasile Ianoș ii poruncește :

— Să faci zece curse. Să 
ai grijă de mașină. In zori 
s-o parchezi la flotație. Vin 
eu după ea. Dacă vezi 
vreun milițian să-l treci pe 
Ghițulescu la volan. El are 
carnet de șofer.

S-au despărțit Ianoș 
a privit lung în urma mași
nii, care se pierdea în noap
tea cețoasă de toamnă. A- 
poi a luat-o agale spre 
casă.

„Se descurcă băiatu’" — 
își zicea în sinea sa mulțu
mit.

Avea de acum o „slugă", 
care-i făcea servicii fără 
să-i creeze prea multă bă
taie de cap cu plata. Un 
pachet de țigări. Bani pen
tru o bere sau un coniac. 
O nimica toată pentru o 
noapte de trudă.

Nu era pentru prima 
dată cînd Ianoș își făcea 
astfel de socoteli meschine, 
născute dintr-o concepție 
retrogradă, de stăpîn și ex
ploatator, stranie și străină

de normele etice care ca
racterizează societatea noas
tră.

Vasile Ianoș n-are decît 
23 de ani. La vîrsta aceas
ta, mii de tineri își croiesc 
planuri înaripate de viitor,

ca șl hărnicia altora, ca un 
veritabil patron de odinioa
ră. Cînd nu avea chef de 
muncă, patronul încredin
ța autobasculanta minoru
lui Gheorghe Sabău sau 
„șoferului de ocazie

cat prin lichidarea exploa
tării omului de către om.

Dar să derulăm mai de
parte filmul faptelor. Așa
dar, Vasile Ianoș s-a dus 
acasă să se odihnească. 
Gheorghe Sabău făcut

Acolo unde educația
și echitatea 
erau doar teme

aspiră să-șl Învestească e- 
nergia pasiunea, priceperea 
in înfăptuiri demne de e- 
poca noastră socialistă. Va- 
sile Ianoș făurea și el pla
nuri. Dar ce planuri ? Cum 
să trăiască mai ușor, fără 
trudă proprie, din ciștignri 
nemuncite, exploatând mun- i

rian Ghițulescu, pe care-i 
„salariza" cum vroia.

Cum s-ar putea imagina 
măcar ideea de a exploata 
munca altuia în condițiile 
unei societăți ale cărei te- 
m-'lii s-au pus tocmai pe 
ruinele vechilor rinduieli 
asupritoare, care s-a edifi-

Baia Mare —
Exploatarea minieră Her- 
ja și retur, transportînd 
minereu cu autobasculanta 
31-MM-1359. Era noapte. O- 
boseala i se cuibărise în 
oase. La volan a trecut ce
lălalt „angajat" — Marian 
Ghițulescu. Spre dimineață

a intrat din nou în tură Sa
bău. La a șaptea cursă o 
accidentează mortal pe Ro
zalia Florian, gravidă în 
luna a șasea, care circula 
regulamentar pe trotuar.

Un foarte grav accident 
de circulație. Unele din îm
prejurările în care a fost 
comis sînt cunoscute. Dar 
nu toate. Vasile Ianoș fu
sese, in ziua aceea, progra
mat să lucreze în schimbul 
de dimineață. Și-a găsit 
însă „de lucru" prin garaj. 
A ieșit cu autobasculanta 
din autobază doar spte sea
ră. Cum •? Completîndu-și 
o foaie de parcurs și sem- 
nînd-o în falș. La ieșirea din 
garaj, mașina n-a fost con
trolată de revizorul tehnic 
de serviciu. Apoi titularul 
a încredințat mașina celor 
doi „angajați" — Sabău și 
Ghițulescu — cu severa 
poruncă să se „înscrie în 
plan". Climatul de muncă 
de la autobază, caracterizat 
prin îngăduință, prin coco- 
loșirea abaterilor, mai mari 
sau mai mărunte, i-a des
chis larg lui Vasile Ianoș 
— și nu numai lui, vom 
vedea mai departe — porți
le unui întreg lanț de abu
zuri grosolane.

— De ce ați 
volanul unui 
l-am întrebat

înstrăinat 
minor ? — 
pe Ianoș.

Vasile GAFTONE 
corespondentul „Scînteii'

(Continuare în pag. a II-a)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar General al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Țin să vă exprim viile mele mulțumiri pentru amabilele dumnea

voastră felicitări transmise cu prilejul Zilei^aționale iugoslave.

IOSIP BROZ TITO

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Maurer,
Vă mulțumesc sincer pentru felicitările transmise cu ocazia realegerii 

mele ca președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate 
Germane.

Sînt convins că. relațiile prietenești dintre Republica Democrată 
Germană și Republica Socialistă România se vor dezvolta în continuare, 
spre binele cauzei socialismului.

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Tovarășului STANKO
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Stimate tovarășe președinte, 
In legătură cu încetarea din viață a

TODOROV
Republicii Populare Bulgaria

ministrului afacerilor externa 
al Republicii Populare Bulgaria, Ivan Bașev, vă exprim în numele gu
vernului român și al meu personal, sincere condoleanțe, iar familiei 
îndoliate profunda noastră compasiune.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România
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DIVERS pentru dezvoltarea
conștiinței revoluționare

Foto : S. Cristian

HARY BELA, dirijor, secre
tarul organizației de partid 
de la Opera maghiară de stat 
din Cluj :

de cercetare, in lumina 
plenarei C.C. al P.C.R.,

planurilor 
hotărîrilor 
orientîndu-le spre probleme majore, 
de pronunțată utilitate socială.

cercul „Prietenii 
format dintr-un

faptul;
I
I
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Prietenii 
pompierilor

Pompierii din Pitești au do- 
bîndit, se pare, un aliat prețios 
în activitatea desfășurată de ei 
pentru prevenirea și înlăturarea 
incendiilor : de curînd, în oraș 
a luat ființă ’ ~ "
pompierilor", 
număr mare de pionieri din lo
calitate. Așa cum rezultă și din 
regulamentul său de funcționare, 
cercul are drept scop educarea 
copiilor în spiritul respectului și 
grijii față de proprietatea socia
listă și față de avutul personal 
al cetățenilor, al prețuirii valo
rilor create prin munca celor 
mari. în acest cadru, micii prie
teni ai pompierilor vor dobîndi, 
totodată, și cunoștințele necesare 
pentru a ști, în caz de nevoie, 
cum și cu ce pot contribui și ei 
la combaterea eventualelor in
cendii. Firește, activitatea lor 
nu se va desfășura într-un „cerc 
închis", ci va cuprinde cit mai 
mulți copii, stimulîndu-i să no
teze în carnete și să semnaleze 
toate neregulile ce ar putea de
veni... scîntei incendiare. O ac
țiune utilă, din care, fără îndo
ială, mulți dintre semenii lorială, mulți ____  ________
vor învăța să nu se mai joace 
cu focul I

Cine-i face 
figura ?

Bmanoil Șelaru, din satul Par
ia, comuna Sag, județul Timiș, 
și-a descoperit o vocație irezis
tibilă pentru arta fotografică, 
înarmat cu un aparat de luat 
vederi și cu o autorizație pen
tru exercitarea acestei profesii 
eliberată de consiliul popular 
comunal, el colindă de mai mult 
timp țara de la un capăt la al
tul, promițind celor intilniți 
(contra cost, bineînțeles) că le 
face niște tablouri de familie ce 
nu s-a mai pomenit ! Dar după 
ce clienții îi dau banii zimbind 
(vezi cazul lui Gh. Sunașu din 
Hunedoara, Ion Onea din XJcea- 
Brașov, Teodor Iacobes din Sal- 
cia-Suceava, al unui grup de ce
tățeni din comuna Topolovățul 
Mare — Timiș, ș.a.m.d.), el ia o 
poză serioasă și dispare cu ea 
pe buze. Cîți dintre cei înșelați 
„la minut" îl caută e greu de 
precizat. Destul să spunem doar 
că printre ei se numără și... fis
cul, față de care a rămas dator 
cu 17 000 lei din impozitul pe 
fiîll 1071 ! Dacă îl vedeți 
undeva, nu-l mai lăsați Să- 
facă figura. Faceți-i-o dv. !

De la chei 
false, sub 
cheie!

Marin Rudaru, de „profesie" 
recidivist, devenise în ultima 
vreme expert în „meseria" de... 
musafir nepoftit. Suna insis
tent la ușile unor apartamente 
pînă se convingea că locatarii 
nu erau acasă. După aceea își 
punea in funcțiune „uneltele" 
— gura de lup și cheile false. 
Nu demult „a vizitat" în acest 
mod locuințele lui Mircea Chi- 
zic și Constantin Georgescu din 
Capitală, însușindu-și obiecte in 
valoare de peste 16 000 
pistat de organele de 
M.P.. a făcut cunoștință 
cu instanța de judecată, 
condamnat la 5 ani închisoare.

lei. De- 
resort, 

din nou 
care l-a

De ce suferea 
gestionarul

Muncitorii forestieri veniți, 
zilele trecute, după cumpărături 
la magazitiul alimentar din sa
tul Feneșana (Alba) au constatat 
cu surprindere că trebuie să se 
întoarcă in pădure cu mina goa
lă. $i nu pentru că n-ar fi fost 
mărfuri în magazin, ci fiindcă 
gestionarul Ion Trifa era inca
pabil să-i servească. S-a crezut 
mai intii că e bolnav. La o pri
vire mai atentă insă, boala nu 
s-a dovedit a fi decit... o adincă 
stare de ebrietate. In această si
tuație, cumpărătorii s-au hotă- 
rit să-i aplice o meritată co
recție. Urcîndu-l pe gestionarul 
chefliu într-o mașină, l-au dus 
la Zlatna. pentru a-l prezenta 
autorităților in vederea sancțio
nării. Lecția care i s-a servit cu 
acest prilej l-a costat, dar pre
țul și-l stabilise singur. Ră
mâne de văzut acum dacă l-a 
și lecuit de „boala" de care su
ferea.

Explozia 
de la vestiar

S-a tntimplat la Liceul agricol 
din Timișoara. Intr-una din zi
lele trecute, după terminarea 
cursurilor, o grupă de elevi a 
intrat in vestiar să se spele. In 
acest timp, cazanul de apă caldă, 
cu o capacitate de 1 000 litri, a 
explodat. Au fost accidentați 
șase elevi, precum și un bucă
tar și un ospătar care se gă
seau într-o încăpere apropiată. 
Ancheta în curs urmează să se 
pronunțe acum asupra cauzelor 
acestui accident, pentru ca fo
rurile de resort să ia apoi măsu
rile cuvenite împotriva celor vi- 
novați.

Rubrics redactata de > 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".

INSTITUȚIILE CULTURALE 
plenar angajate în eforturile

® Ce acțiuni au fost organizate, ce inițiative se află pe 
agenda de preocupări a organizației de partid ? © Cum 
se verifică puterea de influențare a acestor acțiuni?

La aceste întrebări răspund 
tovarășii:

CONSTANTIN RVSV, cerce
tător științific principal la 
Centrul de științe sociale, se
cretarul comitetului de partid 
al filialei Cluj a Academiei 
Republicii Socialiste Ro
mânia.

în primul rînd, am urmărit stimu
larea interesului și a inițiativei vii, 
crearea unei atmosfere de efervescen
ță politică, de participare pasionată la 
eforturile pentru dezvoltarea con
științei socialiste a cercetătorilor, at
mosferă care și-a integrat tot ceea 
ce avea mai bun experiența organi
zațiilor de bază, conferindu-i, desi
gur, tensiuni și exigențe mai înalte. 
Practic, urmărim ca munca politică 
și ideologică să se perfecționeze ca 
adîncime și ca sferă de cuprindere 
problematică. Am început să fo
losim modalități noi. ca, de e- 
xemplu, sondajul sociologic între
prins de organizația de partid de la 
Centrul de științe sociale spre a 
asigura o largă consultare a comu
niștilor în stabilirea tematicii învăță- 
mintului de partid, 
în cele șase or
ganizații de partid 
subordonate comi
tetului, invăță- 
mîntul de partid 
și-a axat temati
ca pe problemele 
de primă actuali
tate relevate de 
documentele din 
iulie și ale recen
tei plenare a C.C. 
al P.C.R. Defini
rea societății so
cialiste multilateral 
lismul și națiunea, 
sistem, implicațiile i 
practice ale sistemului 
nai, profilul etico-politic al cercetă
torului comunist — iată cîteva din 
problemele care vor fi dezbătute, 
în unele adunări de partid — și e 
de menționat aceea a organizației 
de bază de la Centrul de științe 
sociale care a dezbătut aspecte actu
ale ale luptei dintre vechi și nou 
— s-au abordat probleme teoretice 
de larg interes, inițiativă pe care 
intenționăm s-o generalizăm. S-a 
organizat pentru cercetătorii din toate 
institutele și secțiile apârținînd de 
filiala Academiei un ciclu de simpo
zioane despre cunoaștere și partini
tate; cultura în socialism etc., para
lel cu învățămîntul de partid care, 
la rîndu-i, are un pronunțat caracter 
politic, de interpretare a fenomenelor, 
depășind astfel limitele mai vechi de 
tehnicism sau de strictă informație, 
în felul acesta ne străduim să înlă
turăm profesionalismul îngust, exis
tent în trecut în învățămîntul do 
partid, să sporim, în ansamblu, ca
pacitatea activității ideologice de a 
interpreta evenimentele, in , lumina 
învățăturii marxist-leniniste. a poli
ticii partidului.

în lumina indicațiilor conducerii de 
partid, punem în centrul preocupări
lor noastre orientarea întregii activi
tăți a instituțiilor ideologice spre în
tărirea legăturii cercetării cu viața, 
spre sporirea contribuției lor crea
toare — prin studii șî analize origi
nale — ta aprofundarea noilor pro
bleme teoretice, astfel ca aceste lu
crări să ofere organelor de conducere 
soluții, variante pentru deciziile adop
tate în vederea perfecționării vieții 
sociale.

Anumite progrese s-au realizat și 
în participarea oamenilor de știință 
clujeni la educarea politico-științifică 
a maselor. „Patronăm", sub aspectul 
aportului la organizarea unor acțiuni 
cuitural-științifice, cluburi muncito
rești din Cluj. Sprijinim, prin lectori 
și conferențiari de diferite speciali
tăți, ridicarea nivelului vieții cultu
rale a județului Sălaj.

în ultima 
partimentele 
Academiei, 
profesionale, 
în mult mai 
ghiul responsabilității partinice a cer
cetătorului științific. Concludente sînt, 
în ace«t sens, adunările de partid din 
ultimul timp de la Institutul de cal
cul. în care s-a realizat o mai exactă 
situare a comuniștilor în contextul 
răspunderilor ce le revin din pro
gramul de educație comunistă.

Perspectivele sînt strîns legate de 
ceea ce am dobindit, în sens pozi
tiv, în ultimele luni. Comitetul de 
partid, conducerile institutelor vor 
continua acțiunea de îmbunătățire a

tematicii învăță-

Am pornit, așa cum, pe bună 
dreptate, subliniază conducerea parti
dului, de la ceea ce transmitem 
spectatorului, de la valoarea este- 
tico-ideologică a spectacolului. Ast
fel, organizația de partid a acordat 
principala atenție îndrumării activi
tății de întocmire a unui repertoriu 
cu pronunțate valențe educative. 
Actualul repertoriu cuprinde lucrări 
din literatura clasică și contempo
rană românească și universală, din 
creația actuală, care răspund, cu 
mijloacele specifice ale spectacolu
lui de operă, dezideratelor educării 
maselor. Au fost reluate spectacolele 
cu opera „Capcana" de Wilhelm 
Demian și baletul. „întîlniri în bez
nă" de Ervin Junger, creații româ
nești de actualitate, au început pre
gătirile pentru „Trandafirii Dofta-

Din experiența organizațiilor de gartid
- -■ „ . . .

dezvoltate, socia- 
structură și 

filozofice și 
i informațio-

perioadă, în toate com- 
de activitate ale filialei 
dezbaterea problemelor 
politice, etice se face, 
mare măsură, prin un-

în care sînt orientate cercurile științi
fice, mult mai legate ca problema
tică de activitatea întreprinderilor 
clujene. Am sprijinit inițiativa ca la 
activitatea unor cercuri științifice 
studențești să participe șî uteciști 
din întreprinderi cu profilul respec
tiv. în colaborare cu tinerii din. în
treprinderi au fost organizate, în 
ultima perioadă, unele manifestări 
cultural-educative, studenții facul
tăților de filologie, de la conserva
tor acordind sprijin cluburilor, for
mațiilor artistice ale muncitorilor 
etc. S-au conturat, deci, mai multe 
drumuri spre viață, spre practică. 
Avem în vedere, însă, și drumul in
vers : prezența muncitorului în 
mijlocul studenților, fapt pentru 
care s-au inițiat — la Casa de cul
tură a studenților — întîlniri cu 
muncitori fruntași, Eroi ai Muncii 
Socialiste etc. Acești pași înainte, 
hotărîtori, după opinia mea, în în
tărirea legăturii învățămîntului cu 
viața, au fost însoțiți de un com
plex de măsuri organizatorice vizînd 
mai buna înzestrare a laboratoare
lor și atelierelor.

O dominantă a preocupărilor noas
tre o constituie, paralel cu reevalua
rea ponderii disciplinelor sociale de a- 
cut interes pentru pregătirea studen
ților, ’ intensificarea muncii politico- 
ideologice pentru educarea comunistă 
a studenților, astfel încît, în formația 
absolvenților, cunoștințele temeinice 
de specialitate să se îmbine cu o bună 

pregătire marxist- 
leninistă, cu o 
concepție comu
nistă despre mun
că șî viață.

Organizațiile de 
partid din facul
tăți au efectuat, 
recent, un șir de 
analize asupra 
modului în care 
procesul de învă- 
țămint contribuie 
la educarea co
munistă a studen- 
reevaluare, la toa-

l

I
I

Un nou complex de alimentație publicâ la Tîrgoviște

nei" de Norbert Petri, care, de alt
fel, va fi și întîia premieră a sta
giunii.

Se realizează o circulație mai bună 
a ideilor înaintate și a inițiativelor, 
fiindcă am izbutit, mai mult ca în 
trecut, să facem din masa comuniș
tilor purtătorii, propagandiștii aces
tor idei și inițiative. Rezultatul 
demn de a fi consemnat, în primul 
rînd, este mutarea centrului de greu
tate în munca de propagandă de la 
un grup restrîns — biroul, propagan
diștii — la totalitatea organizației de 
partid. încă din adunarea în care au 

■ fost dezbătute documentele din iulie, 
1 s-ah 'stabilit responsabilități' concrete 
ale tuturor comuniștilor/ astfel că, 
prin reorganizarea învățămîntUlui de 
partid, ca și în cadrul adunărilor ge
nerale, s-a realizat o largă angajare 
a membrilor de partid în procesul de 
educare comunistă a colectivului. Un 
plus de calitate dobîndește învă.ță- 
mîntul de partid prin invitarea unor 
activiști de partid, cadre didactice 
din învățămîntul superior, care pre
zintă expuneri pe probleme de pri
mă actualitate ale politicii partidu
lui, după cum. cu contribuția activu
lui de partid din domeniul ideolo
giei, am început un ciclu de dezba
teri teoretice în adunările de partid.

Considerăm că o condiție esențială 
a realizării cu maximum de eficiență 
a tot ce am stabilit constă în întă- . 
rirea rolului organizației de partid 
în întreaga activitate a colectivului. 
Ne-am propus să controlăm siste- 

comuniștii 
pregătirea 

supunem
matic cum acționează 
pentru a-și perfecționa 
politico-profesională, să 
dezbaterii adunărilor de partid mo
dul în care comuniștii se achită de 
îndatoririle lor. profesionale și ob
ștești. ca militanți pentru progresul, 
colectivității, pentru dezvoltarea 
conștiinței comuniste.

Cont. univ. dr. GRIGORE 
DRONDOE, secretarul comite
tului de partid al Centrului 
universitar Cluj :

Eforturile organizațiilor de partid, 
rectoratelor, decanatelor, catedrelor 
au fost îndreptate spre îndeplinirea 
în bune condiții a sarcinilor ce ne 
revin din programul de educație so
cialistă a maselor, adoptat de con
ducerea partidului, spre fundamen
tarea științifică a planurilor de în- 
vățămînt. în sensul întăririi legă
turii lor cu viața, al familiarizării 
studenților cu problemele practice 
ale producției. A sporit, astfel, nu
mărul orelor de laborator, de uzină. 
Practica în producție a studenților a 
fost așezată pe baze noi, sporind nu
mărul orelor afectate, dar. mai ales, 
creîndu-se posibilitatea ca aceștia să 
aibă acces la munca efectivă la ma
șini, să-și valorifice resursele de crea
ție tehnico-științifică. Este și direcția

tului. A rezultat o
te catedrele, a mijloacelor prin care 
cunoștințele predate pot avea un rol 
educativ sporit — și credem că s-au 
făcut de pe acum progrese importan
te în acest domeniu. Criteriile funcțio
nalității, formări! trăsăturilor înainta
te caracteristice omului nou au prezi
dat și reorganizarea învățămîntului de 
partid al cadrelor didactice. Au fost 
inițiate adunări de partid care dez
bat probleme teoretice. Un colectiv 
al comitetului de partid pe centrul 
universitar ajută cercurile de învă- 
țămînt politic, adunările generale 
în asigurarea Unui bogat1 •' conținut 
dezbaterilor teoretice.

O atmosferă de efervescență poli
tică caracterizează învățămîntul 
ideologic, ca și dezbaterile politico- 
ideologice cu masa studenților, în
drumate de cadre didactice și a- 
bordînd nu o tematică îngust cul
turală, ca în trecut, ci probleme ac
tuale ale politicii partidului. Aș mai 
adăuga progresele înregistrate de 
cele patru reviste studențești, de 
cenaclurile literare, faptul că brigă
zile de agitație au fost reînființate, 
iar gazetele satirice reorganizate.

Pentru sporirea forței de influen
țare a muncii politico-ideologice va 
trebui să combatem mai hotărît ma
nifestările de formalism care gre
vează asupra eficienței acțiunilor 
inițiate. Cu deosebire trebuie să a- 
jutăm studenții să înțeleagă ijnpli- 
cațiiie adînci filozofice, științifice, 
sociale ale documentelor de partid, 
să combatem citatomania, repetarea 
mecanică a textelor, încă răspîndită 
în practica informării politice a stu
denților și chiar a cadrelor didactice, 
în ansamblu, trebuie să perfecționăm 
conducerea de către organizațiile de 
partid a acestei activități de maximă 
importanță, să-i imprimăm un carac
ter viu. pronunțat, interpretativ. De 
asemenea, se impune sporirea comba
tivității față de influențele ideolo
giei burgheze, ale concepțiilor înapo
iate despre lume și viață.

îmi povestea un medic : 
— Prima mea zi de... 

serviciu mi-a oferit și cea 
mai simplă dar și cea mai 
profundă din cîte satisfac
ții poate avea un om. Cu 
un geamantan conținînd 
cîteva lucruri și di
ploma de medic de pe care 
încă nu se uscase cerneala, 
am ajuns în satul de pes
cari Jurilofca, pe malul La
cului Razelm. După o oră 
de la sosire, cînd mica fes
tivitate organizată de oficia
litățile comunei în întîmpi- 
narea mea s-a terminat, mă 
aflam în cabinetul medical, 
cu halatul apretat, cu ste
toscopul pe după gît. în aș
teptarea primului pacient. 
Mă pregătisem 
un ceremonial.
prim caz din cariera mea 
de medic avea să refuze
— și era firesc — orice 
urmă de ceremonial. Era un 
copil într-o stare deosebit 
de gravă. M-a cuprins ne
liniștea, poate și spaima, 
nu-mi amintesc exact. Am 
stat cîteva ore lungi și gre
le lîngă micul meu pacient, 
într-o încordare maximă și 
făcînd tot ce-mi stătea în 
puteri cu modestele mijloa
ce ale unui dispensar să
tesc. Cînd, în sfîrșit. am iz
butit să scot copilul în a- 
fara oricărei primejdii, am 
căzut istovit pe un scaun, 
gîndindu-mă cu îngrijorare 
la viitor. Marile răspun
deri începuseră... Seara, 
cînd tocmai mă pregăteam 
să închid dispensarul, a ve-

; nit din nou mama1 . copilului
— o femeie: modestă, ne- 

' vastă de pescar. Ținea în
mînă o gutuie uriașă.
mi-a întins-o. „Luați 
tuia asta — mi-a spus 
v-aș fi adus niște flori 
florile noastre nu-s

. acelea care cresc în sere, 
așa că m-am gîndit să vă 
aduc gutuia asta, era cea 
mai frumoasă din grădina 
noastră. S-o țineți în geam 
să vă parfumeze casa"... 
Și. într-adevăr. gutuia aceea 
mi-a parfumat odaia luni 
și luni în șir, pînă primă
vara. Chiar și după aceea, 
pînă azi. parfumul de gu
tuie a rămas în amintirea 
mea. Pentru mine el e par
fumul vieții însăși.

Mi-am amintit această is
torisire răsfoind acum tean
cul de scrisori sosite la re
dacție de la oameni care 
vor să-și exprime public 
recunoștința pe care o poar
tă unor medici ce le-au 
salvat viața, de la oameni 
care. într-un moment de 
suferință, le-au întins o 
mînă ce le-a adus salvarea, 
alinarea. Sînt aceleași ges
turi simple, cu același ome
nesc parfum.

unui gest a cărui frumusețe 
n-o pot ține numai pentru 
mine... Sint în vîrstă de 49 
de ani. Cu două zile înain
te, am fost internat la sa
lonul 62 chirurgie de la 
Spitalul nr. 2 C.F.R. din 
București. în dimineața de 
21 octombrie, chirurgul N. 
Angelescu, abia ieșit din- 
tr-o gardă de noapte, m-a 
așezat, în sala de operații 

.infricoșătoarea masă", 
moment 
operației, 
cu capul 
înclinat

conștient de cele ce

(Urmare din pag. I)

ca pentru 
Dar acest

Și 
gu-
dar 

ca

«Onorată redacție.
în ziua de 21 octom

brie a.c. am fost „obiectul"

IN „LUNA CADOURILOR"

Știați că săvîrșiți 6 infrac
țiune ?

—' M-am dus acasă să 
mă odihnesc. Eram obosit 
— ocolește el răspunsul. 
S-a întîmplat...

— Și ați dormit liniștit ? 
La volan era un minor, un 
om fără permis de condu
cere. Cu ce scop l-ați în
credințat volanul ?

O pauză lungă. întreba
rea rămine fără răspuns.

— Cu cit te plătea ? — 
l-am întrebat pe Sabău.

— Un pachet-două de ți
gări...

lanoș a lucrat clandestin șl 
șoferul Viorel Ciolpan de 
la autobaza Tg. Lăpuș. 
Bine, dar multe din aceste 
fapte erau cunoscute 
conducerea autobazei 
la ce s-a rezumat atitudi
nea ei? La avertismente, 
la mustrări 1 Care în ochii 
unui ahtiat după trai ușor, 
fără muncă, de teapa lui

de
Și

LA TELEFON... MOȘ GERILĂ
tradiționa- 
cadourilor" 
și în acest

Devenită 
lă, „Luna 
a debutat . 
an cu o abundență de 
mărfuri în toate ma
gazinele bucureștene. 
Majoritatea întreprin
derilor producătoare 
de confecții, tricotaje, 
încălțăminte, aparate 
electrotehnice de uz 
casnic, marochinărie, 
dulciuri și jucării pen
tru copii nu numai, că 
și-au onorat din timp 
comenzile făcute de 
organizațiile comer
ciale. dar au și pre
gătit o serie de sur
prize pentru cumpără
tori, îmbogățindu-și 
nomenclatorul de pro
duse și acordind o a- 
tenție mai mare mo
dului lor de prezen
tare.

Pentru a face un ca
dou cit mai plăcut și 
util pentru rude, prie
teni sau 
sultație 
sfat sau 
cisă nu 
pentru care, bUcureș- 
tenii pot apela, în fie
care 
10—20. 
lui... Moș 
răspunde 
tudine la 
lefoanele 
14.22.22 sau 14.51.51. El 
poate indica pe loc 
magazinele cele mai 
bine aprovizionate cu 
confecții. tricotaje, 
textile sau încălțămin
te de sezon, precum și 
cu ceifsuri de mînă sau 
deșteptătoare de pro-

colegi, o con- 
în plus, un 
o adresă pre- 
strică. Drept

zi. între orele 
la serviciile 

Gerilă. care 
cu promptî- 
unul din te- 
cu numerele

ducție proprie sau din 
import (intre care, de 
o bună apreciere se 
bucură ceasurile 
mînă importate 
U.R.S.S. - ..Vostok". 
„Pobeda" și „Ceaica"). 
Firește, in această 
„Lună a cadourilor", 
acum, în pragul săr
bătorilor de iarnă, nu 
pot fi ocolite magazi
nele cu jucării pentru 
copii. La aceleași tele
foane. Moș Gerilă vă 
va recomanda ultime
le noutăți editoriale 
din literatura română 
și universală și vă va 
indica numele și adre
sa librăriei unde se 
mai poate procura, 
pînă nu este prea tîr- 
ziu. Almanahul „Scîn- 
teia" 1972.

de 
din

autobaza nr. 2 din 
Mare, colectiv din ca- 
căruia face parte șo

ferul lanoș, spiritul de to
leranță era la mare cinste. 
O dovedesc faptele. Nu de 
mult, lui Vasile lanoș i s-a 
dat un avertisment pentru 
că a alimentat mașina în
tr-o singură zi cu 765 litri 
de benzină, pe care a sus
tras-o nejustificat și abuziv, 
inducînd în eroare perso
nalul însărcinat cu calcu
larea și normarea consu
mului de carburanți. în 
vara acestui an. lanoș a e- 
fectuat cîteva „curse ne
gre". transported lemne 
unor cetățeni. Nu este vor
ba de altceva dec.ît de un 
abuz în serviciu. De altfel, 
în cursul anchetei penale 
întreprinse pentru elucida
rea acestui caz. lanoș a re
cunoscut că pentru o cursă 
a încasat. în propriu) bu
zunar, 300 lei, pentru alta 
— 2 kg țuică de prune, iar 
a treia a făcut-o pe gratis. 
Cită mărinimie pe banii 
statului! Din dosarul de 
anchetă mai reținem și fap
tul că în perioada 30 iunie- 
17 iulie 1971 pe mașina lui

La

pe „i 
La un 
timpul 
aflam 
foarte 
perfect 
se întîmplau cu mine, două 
miini calde mi-au mîngîiat

dat. în 
cînd mă 

pe planul 
al mesei.

ES

omului este sortită 
procure celui care o prac
tică cele mai directe satis
facții morale. Iată o scri
soare pe care medicul că
reia îi e adresată o poate 
păstra ca pe supremul cer
tificat de utilitate socială :

„De mai miflt timp sim
țeam o oboseală a ochilor 
și, la un moment dat, 
pomenit că nu mai 
După ce am mers 
mai multe cabinete 
cale, m-am dus la 
de oftalmologie din
șoara. Acolo, un medic 
cialist, dr. Atanasescu, 
spus că trebuie să fiu 
rată imediat, deoarece

m-am 
văd. 

pe la 
medi- 
clinica 
Timi- 
spe- 
mi-a 
ope- 
boa-

cunoaște un crimpei emo
ționant din existența unui 
om. Portretul medicului, 
nobilul profil uman al aces
tei profesii, se conturează 
astfel din înseși spusele ce
lor a căror viață a^fidpins 
cindva de pasiunea si dă
ruirea profesională a unui 
medic. Ne-a impresionat 
scrisoarea unei femei din 
Urlați, Prahova. Ea ne 
vorbește despre momentul 
decisiv al intervenției unui 
chirurg, intervenție care a 
redat vieții două ființe, 
sortite, altminteri, pierza
niei :

MEDIC,
TOVARĂȘ,

OM
fruntea, de fapt j-‘—— 
ființă. O voce calmă, .... , 
tească, mi-a șoptit : ....pu
țin, încă puțin și e gata..." 
La capul meu se afla, ne
chemat de obligațiile sale 
de serviciu, dar chemat de 
Vreun irezistibil sentiment 
uman, tînărul asistent Cris
tian Rusu. Nu încerc să fac 
analiza mîngîierilor. Au fă
cut-o destui psihologi. Să 
fiu sincer, am încercat, fără 
să reușesc să găsesc un 
termen de comparație pen
tru sublimul acelor „mîn- 
giieri sub bisturiu..."

Al dumneavoastră cititor, 
Teodor Alexeevici, centrul 
de antrenament 
- C.A.P.P.A.C..
Băneasa».

Am reținut și am repro
dus aici, în întregime, 
ceastă scrisoare — elogiu 
convingător, emoționant a- 
dus mîinilor care alină, 
gestului, într-adevăr fără e- 
chivalent. al cuvîntului de 
îmbărbătare, omenesc, du
ios, adevărat, spus în cli
pele grele, atunci cînd o- 
mul are nevoie de ele mai 
mult ca oricînd. Dintre toa
te profesiile, profesia de 
medic, de apărător al inte
grității fizice și psihice a

„Stimată redacție.
Nu este numai un fapt 

divers ceea- ce voi spune ; 
este vorba despre liniștea, 
echilibrul, cursul firesc al 
vieții mai multor oameni. 
Acum un an, am fost inter
nată la maternitatea clin 
Urlați, fiind însărcinată in 
luna a 9-a. Poziția copilului 
nefiind normală, a fost ne
voie . de o intervenție chi
rurgicală. în urma ei s-a 
produs însă o infecție, care 
ar fi putut să-mi fie fatală. 
Dar mina de aur a chirur
gului Mircea Mihail, con
știința profesională, dărui
rea acestui om m-au salvat, 
redîndu-mă vieții, familiei. 
Așadar, pe 9 noiembrie a.c. 
se împlinește un an de cînd 
trăiesc (spun trăiesc pen
tru că era aproape sigur că 
nu mai scap) și de cînd 
Arjnand și ceilalți doi fră- 

iițjoiti mai mari au mămică. ' 
i vreu- ' 

nul ziar. în nici o ocazie 
și scriu acum cu rugămin
tea fierbinte de a aduce la 
cunoștința lumii sentimen
tele de recunoștință ale unei 
mame față de omul care a 
făcut ca viața ei să continue 
și să poată crește și educa 
alți oameni. Mă numesc 
Octavia Oprescu și sînt sa
lariată la oficiul de poștă 
și telecomunicații din Ur
lați. județul Prahova. Mul
țumesc !“

într-adevăr. ce sentiment 
poate fi mai tonic, mai în
curajator decît sentimentul 
că atunci cînd asupra, ta se 
abate năpasta unei boli, dis
perarea nu-și are locul pen
tru că există oameni com- 
petenți. oameni bun.i care 
vor face totul să-ți pună 
viața la adăpost, să lupte, 
cu priceperea și sufletul 
lor. ca să-ți recapeți tăria, 
vitalitatea, capacitățile. Sînt 
mulți, întregul eșalon al 
„oamenilor în alb" care, 
exercitîndu-și profesia, își 
fac, în primul rînd. o dato
rie civică și. mai presus de 
orice, meseria de OAMENI.

întreaga. ..la șe agravează.. și.;.nMu tir-,;((.ațjot-î mai. mari au m 
i, bărbș- 1 ziu oriefe intervenție chi- ‘‘/rN-am scris niciodată 

rurgicală ar fi de prisos. ‘ ~
M-a operat chiar doctorul 
Atanasescu, directorul cli
nicii. Operația a reușit. 
Acum văd 1 Nu-l pot uita 
pe acel om care m-a făcut 
să văd din nou lumina zi
lei. oamenii, lucrurile... 
După două luni, cînd am 
revenit la control,1 -doctorul 
Atanasescu uitase de mitie ; 
între timp rezolvase atîtea 
alte cazuri — mulți alți oa
meni atinși 
au avut din 
a vedea ! 
dintre ei. 
m-am vindecat. I-am mul
țumit, el a răspuns cu un 
zimbet. Nu pot să uit toată 
viața bucuria pe care am 
avut-o atunci că am putut 
să văd zîmbetul acela.

Rog redacția, dacă va pu
blica această scrisoare, să 
nu-mi dezvăluie numele, aș 
vrea să rămîn pacienta ui
tată din Deva, unul din 
miile de oameni obișnuiți 
în slujba cărora și-a pus 
priceperea și viața docto
rul Atanasescu".

Respectînd dorința cores
pondentei noastre, îi mul
țumim, la rîndul nostru, 
pentru prilejul oferit de a

de mîinile lui 
nou bucuria de 
Eu eram unul 
Mi-a spus că

aeronautîc 
aeroportul

a-

Mihai CARANFIL

abaterile erau, în mare 
parte, cunoscute de cadre 
din conducerea autobazei, 
de colegi de muncă ai șo
ferului lanoș, dar n-au 
fost stopate la timp. Con
ducerea autobazei era da
toare să ia măsuri pentru 
mai buna organizare a 
muncii, pentru controlul 
activității șoferilor pe tra-

tea cînd s-a comis acci
dentul, să facă un control 
pe traseu. A făcut, dar nu
mai pînă la ora 21. Nici alte 
cadre de la autobaza și 
I.T.A Maramureș nu au 
exercitat un control siste
matic, exigent, nu au sesi
zat din timp abuzurile a- 
baterile de la etica profe
sională Cazul lanoș nu

Acolo unde educația

erau doar teme
de ședință...

nici citlanoș, nu prețuiau 
o ceapă degerată...

Fără îndoială, 
grave abateri de 
noastră puteau fi 
nite, st.îrpite „în I 
cadrul colectivului De ce 
a fost nevoie de un acci
dent de circulație - cu ur
mări atît de grave în fami
lia cetățeanului Florin din 
Satu Nou de Sus. localita
te de lingă Baia Mare — 
pentru a fi descoperite ? 
Există și un alt adevăr :

aceste 
la etica 

preve- 
tașă". în

seu. Șeful autobazei. Nanu 
Iosif, recunoaște - dar e 
prea tîrziu - că „acci
dentul comis de lanoș con
stituie un aspect grav, o 
pată pe demnitatea și o- 
noarea colectivului Nu în 
suficientă măsură organele 
din autobază s-au ocupat 
de depistarea unor astfel 
de nereguli".. De ce ? 
Doar pentru aceasta iau sa
lariul. Șeful autobazei,'îm
preună cu un subordonat, 
fusese programat. în nnap-

este unicul de acest tel la 
autobază Șoferul Gheorghe 
Coroianu a practicat și el 
„sistemul" înlocuitorului la 
volan, avîndu-1 ca angajat 
pe tînărul Francisc Paler. 
S-a descoperit, în cursul 
cercetării împrejurărilor 
accidentului comis de mi
norul Sabău, că și șoferul 
Vasile Pekary îl „salariza" 
pe tinărul Marian Ghițu- 
lescu

Este de neînțeles optica 
unor cadre de la autobază

— începînd de la șetul au
tobazei, șeful coloanei, Lu
dovic Riederer, impiegatul 
auto, Meter Meșco, a revi
zorilor tehnici și colegi
lor de muncă — care, deși • 
au văzut astfel de abateri, 
au „închis ochii", au „tă
cut", favorizînd astfel un 
climat de muncă în care 
și-au găsit culcuș duhul 
biîndeții. tolerarea abateri
lor. într-o discuție, tovară
șul Constantin Moraru, se
cretarul comitetului de par
tid de la autobază, punea 
degetul pe rană.

— într-adevăr, 
factorii 
membrii

. partid, ai birourilor orga
nizațiilor de bază au mers 
pe trasee să vadă cum 
muncesc oamenii, cum tră
iesc, ce frământări au, 
cum gîndesc. Ne-am mul
țumit că planul se reali
zează Am vorbit de edu
cație. de echitate doar la 
învățămîntul de partid, la 
ședințe. Mai puțin ne-am 
ocupat, concret, diferențiat, 
de la om la om, de modul 
cum prind rădăcini aceste 
noțiuni în comportarea și 
în conștiința cadrelor noas
tre. E o lecție pentru noi

Firește, cei vinovați de 
comiterea accidentului își 
vor primi pedeapsa meri
tată Trebuie să fie lim
pede însă că în societatea 
noastră este de neconceput 
ca cineva să-și permită să 
exploateze munca altuia în 
folosul său. La noi. exploa
tarea omului de către om a 
dispărut pentru totdeauna 
Tocmai de aceea, in nume
le demnității umane, al e- 
chității socialiste, apucături 
și mentalități cum sînt cele 
descrise mai sus trebuie ex
tirpate fără cruțare.

nu toți
de conducere, 
comitetului de

A
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Ce învățăminte se desprind din experiența 
unui an în aplicarea noii forme de retribuire 

a muncii în cooperativele agricole: 

ACORDUL GLOBAL
Acordul global, formă perfecționată de retribuire a muncii în cooperati

vele agricole, leagă nemijlocit veniturile cooperatorilor de rezultatele obținute 
în producție. Spre deosebire de retribuirea cu tarife pe norme, în care eva
luarea muncii se făcea in fiecare zi, pentru fiecare lucrare executată, fără 
să-1 Intereseze pe om rezultatele, in cazul acordului global plata se face după 
cantitatea produselor obținute sau valoarea producției realizate de formațiu
nea de lucru. In acest scop, se stabilesc tarife pe unitatea de produs, adică la 
tona de cereale, la hectolitrul de lapte, la sporul de creștere în greutate la ani
male sau la mia de lei venituri.Datorită acestui lucru, posibilitățile de ciștig 
ale formațiunii de lucru nu sînt îngrădite. De aceea, cooperatorii se străduiesc 
»ă facă toate lucrările la timp și de calitate în scopul obținerii unor producții 
ridicate. încă de la enunțarea acestor principii de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in ședința de lucru de Ia C.C. al P.C.R. din noiembrie 1970, ele au 
fost îmbrățișate cu mult interes de către țărănimea cooperatistă, tocmai pen
tru că stimulează hărnicia și priceperea puse in slujba sporirii producției.

Trecîndu-se la introducerea noului sistem de organizare și plată a muncii 
in cooperativele agricole, conducerea partidului a cerut organelor județene de 
partid, direcțiilor generale agricole și uniunilor cooperatiste să desfășoare o 
vastă muncă politică și organizatorică în vederea lămuririi celor mai mici 
amănunte, astfel ca fiecare cooperator să știe cit muncește, cit trebuie să 
producă și ce i se cuvine pentru munca sa. Rezultatele obținute acum, la în
cheierea acestui an agricol, constituie și o oglindire a modului cum condu
cerile cooperativelor agricole au reușit nu numai să asigure cadrul organiza
toric necesar aplicării noilor forme de organizare și retribuire a muncii, ci să 
transforme in conștiința oamenilor noțiunea abstractă de acord global intr-o 
noțiune palpabilă, să înțeleagă că de contribuția adusă la realizarea produc
ției depinde și venitul lori.

obținute în multe alte cooperative agricole 
din județul Ialomița. în acest sens pot fi 
amintite cooperativele agricole Grivița, 
Ciulnița etc. în care, pe baza aplicării acor
dului global, producțiile și veniturile plani
ficate au fost depășite.

Din exemplul citat, ca și din alte zeci și 
zeci care pot fi date, se desprinde, credem, 
cu claritate, necesitatea cunoașterii exacte 
de către ferme, brigăzi, echipe, de fiecare 
cooperator a sarcinilor de producție pe care 
le are de realizat, a volumului de muncă 
pe care trebuie să-1 depună pentru înde
plinirea acestor sarcini și a veniturilor peIN ZOOTEHNIE

Acordul global cu respectarea acelorași 
principii se aplică și în zootehnie. Aici, ta
riful se calculează la suta de litri lapte, la 
suta de kilograme spor in greutate vie, la 
care se adaugă în plus unele sume pentru 
montă și gestație, pentru obținerea produ- 
șilor și îngrijirea animalelor. Oferim în a- 
ceastă direcție experiența și rezultatele 
cooperativei agricole din Lețcani, județul 
Iași. Aci, ferma zootehnică cuprinde 1 080 
de taurine, din care 440 vaci cu lapte. Apli
carea acordului global a avut în vedere ca, 
pe baza lotizării efectivului de. vaci pe gru
pe cu același potențial productiv, veniturile

Numele Ef^iv 
îngrijitorului amdmal.

Petru Tănase 16
Sandu Petru 16 UH SECTORULCULTURILOR DE CÎMP

care le va obține. Totodată, rezultă că apli
carea acordului global poate da rezultate 
maxime numai atunci ci nd formațiunilor de 
lucru le sînt asigurate toate condițiile pen
tru realizarea sarcinilor de plan. Ne refe
rim la efectuarea arăturilor și semănatului 
în timpul optim, asigurarea cu îngrășăminte 
chimice și efectuarea tuturor celorlalte lu
crări mecanice. De asemenea, este necesar 
ca la nivelul fermei sau al brigăzii să existe 
o evidență precisă a efectuării tuturor lu
crărilor pe care le are de executat forma
țiunea de lucru, de la semănat pînă la re
coltatul și depozitatul producției.

îngrijitorilor, să fie legate direct de nivelul 
producției obținute. Astfel, s-au stabilit ta
rife pentru fiecare produs și lucrare de 
bază : 0,25 de lei pentru un litru de lapte, 
pînă la nivelul planului și 0,35 de lei pe 
litru pentru producția obținută peste plan, 
100 de lei pentru fiecare vițel obținut, 50 
de lei pentru fiecare vacă montată și ră
masă gestantă, 2,5 lei pe kg spor în greu
tate la viței și pentru îngrijire cîte 5 lei 
pe lună de flecare vacă. Iată venitul ce-1 
va obține un îngrijitor din realizarea și 
depășirea producției de lapte.

Producția totală de lapte Venituri totale

planificată realizată planificate realizate
(litri) PE (litrO pe an * * * * * * * * * (lei) pe 10 Iuni flel)

Pe lîngă veniturile realizate de la pro
ducția de bază, cooperatorul Petru Tănase
a mai încasat 1 600 de lei pentru obținerea
celor 16 viței, 800 de lei pentru montarea
întregului lot de vaci, 750 de lei pentru spo
rul în greutate al vițeilor de la naștere
pină la 20 de zile și 960 de lei pentru în
grijirea lotului de vaci. Deci, în total, Pe
tru Tănase a câștigat, pînă în prezent, 14 410
lei. Deoarece al doilea cooperator, Sandu 
Petru, a obținut o producție de lapte mai 
mică, n-a dus la montă două vaci și n-a 
realizat sporul în greutate planificat la vi
ței, venitul lui total, pînă în prezent, a fost 
de numai 12 375 de lei.

30 000 38 000 7 500 10 300
29 000 35 400 7 250 9 490

Desigur, aplicarea acordului global în 
sectorul zootehnic poate îmbrăca o mare di
versitate de forme în funcție de condițiile 
concrete, ale fiecărei cooperative în parte. 
Din acest exemplu insă rezultă unele ele
mente cu caracter general de care trebuie 
să se țină seama la aplicarea lui corectă. 
Este vorba, în primul rînd, de lotizarea efec
tivului de animale, repartizarea lor pe în
grijitori in funcție de potențialul lor biolo
gic, ca și stabilirea unor sarcini de produc
ție diferențiate și corelate cu posibilitățile 
reale ale cooperativei de asigurare cu fu
rajele necesare.

...UNDE S-A HOTĂRIT, DAR AU UITAT DE HOTĂR1RI
Acum, cînd în fiecare cooperativă se face 

bilanțul unui an de muncă, este imperios 
necesar ca la retribuirea cooperatorilor să 
se aplice întocmai prevederile acordului 
global, stabilite de adunările generale. Din 
păcate, in unele cooperative agricole, după 
cum ni se semnalează în unele scrisori so
site la redacție, există tendința de a se re
nunța la aplicarea acordului global acum, 
cînd se cunosc roadele muncii fiecăruia. 
Care sînt cauzele care generează această 
situație ? în primul rînd cele legate de 
deficiențe în organizarea muncii și a pro
ducției care au condus la nerealizarea pro
ducțiilor planificate în cooperativele res
pective. Apoi, în multe din aceste unități 
conducerile cooperativelor, supraevaluind 
posibilitățile de retribuire, au stabilit tarife 
cu mult peste puterea lor economică. Sau 
în alte cazuri, efectuînd cheltuieli mai mari 
decît cele planificate, nejustificate prin 
prisma sporului de producție obținut au 
încălcat echilibrul dintre venituri și chel
tuieli astfel că la sfîrșitul. anului fondul 
de retribuire realizat a fost mai mic decît 
cel stabilit.

în general există tendința de a se re
nunța la retribuirea în acord global în coo
perativele agricole în care nu se realizează 
producțiile planificate. La cooperativa agri
colă din Heleșteni, județul Iași, unde adu
narea generală a cooperatorilor a stabilit 
introducerea acordului global la unele cul
turi, sint asemenea situații. Să luăm un 
exemplu. Un cooperator a obținut de pe 
suprafața de cînepă pe care a lucrat-o în 
acord global 121 kg de sămînță, în timp ce 
altul, datorită lipsei de. îngrijire a terenului 
repartizat, a întîrzierii recoltatului, a reali
zat pe aceeași suprafață numai 15 kg. Evi
dent, în primul caz trebuie să se acorde un 
venit mult mai mare decît la al doilea. La 
retribuire însă, conducerea cooperativei nu 
a mai-calculat venitul diferențiat, după re
zultatele obținute.de fiecare, .și le-a egalizat 
pe ansamblul cooperativei, pe baza norme
lor convenționale. Egalizind veniturile, ne- 
respectîndu-se principiile de calculare dife
rențiată a plătii se știrbește tocmai trăsă
tura esențială a acordului global : carac
terul său stimulator.

Desigur, sînt și situații cînd din cauza ne- 
realizării producțiilor planificate, sau prin 
depășirea cheltuielilor de producție, unele 

cooperative nu au realizat fondul de retri
buire stabilit la începutul anului. în ase
menea situații nu trebuie să se renunțe la 
retribuirea în acord global și să se recurgă 
la uniformizarea veniturilor pe baza nor
melor. în aceste cazuri tarifele pe tona de 
produs trebuiau recalculate în funcție de 
producțiile obținute, respectiv fondul de 
■retribuire realizat de cooperativă la sf.îr- 
șitul anului, astfel ca retribuirea muncii 
să se facă proporțional cu rezultatele efec
tiv realizate in producție. Este greșit a se 
înțelege că aplicarea acordului trebuie 
să se facă numai in cazul realizării pla
nului. El trebuie aplicat consecvent și 
cu fermitate și în situațiile cînd forma
țiunea de muncă nu și-a realizat produc
țiile planificate, plata făcîndu-se proporțio
nal cu rezultatele.

Faptul că în unele cooperative agricole 
s-a renunțat la acordul global ca formă de 
retribuire a muncii se datorește nu atît lip
sei condițiilor materiale, cît mai ales fap
tului că nu s-a întreprins aproape nimic în 
direcția creării cadrului corespunzător care 
să' asigure cunoașterea de către fiecare 
cooperator a conținutului și avantajelor pe 
care le prezintă. Nu e deci de mirare că 
cooperatorii din Clopodia, județul Timiș, 
deși au votat în adunarea generală, au re
nunțat apoi să muncească în acord global 
devreme ce nu aveau nici cele mai elemen
tare noțiuni despre acesta.

în aplicarea acordului global trebuie a- 
vută în vedere și forța de muncă existentă, 
iar pe baza contractelor de producție în
cheiate, să se stabilească cu cooperatorii în 
ce măsură se angajează să primească su
prafețele de teren, să execute toate lucră
rile legate de tehnologia producției. Altfel 
toate intențiile bune de aplicare a acor
dului global sînt sortite de la bun început 
eșecului. Așa s-a întîmplat ,1a cooperativa 
agricolă Izvin, județul Timiș, unde, cu toate , 
că se. știai.că, 0 bună-parte a dorței de munr 
că lucrează în afara cooperativei, s-a hotă
rit totuși ca fiecărei familii să i se repar
tizeze culturile care urmau a fi lucrate în 
acord global. Aceasta a făcut ca pe parce
lele repartizate celor care nu lucrează per
manent în cooperativă să nu fie executate 
toate lucrările de întreținere, punînd coope
rativa în situația de a renunța la retribuția 

’ în- aqord global.

în județul Ialomița, în toate cooperati
vele agricole s-a introdus acordul global cu 
plata în bani. La cea din comuna Bucu, de 
pildă, au fost organizate două ferme de 
cimp, cărora li s-au repartizat cîte 220 ha 
porumb și 135 ha cu floarea-soarelui. Pe 
baza sarcinilor de producție înscrise în plan 
au fost întocmite devize de manoperă pe 
fiecare cultură. In funcție de aceste devize 
și de perioadele optime de executare a lu
crărilor s-a determinat numărul necesar de 
cooperatori pe fermă. în cadrul fiecărei fer
me au fost constituite cite 3 echipe formate 
din 20—25 de cooperatori. Echipei i s-a re
partizat un mecanizator, formindu-se asti'el 
formațiuni complexe de lucru care au efec
tuat întregul ciclu de lucrări prevăzute în 
fișa tehnologică. în cadrul echipei s-a tre
cut la repartizarea suprafețelor cultivate pe 
fiecare cooperator, ceea ce a permis ca re
tribuția lor să fie legată nemijlocit de re
zultatele obținute. Pe baza numărului de

Cultura Tariful în 
lei pe tonă

Prod, medie 
hectar

la Veniturile 
cooperatorilor 

în lei
plani
ficat

reali
zat

plani
ficat

reali
zat

porumb 220 3 700 4 900 166 870 220 990
floarea-soarelui 399 I 800 2 000 132 700 147 600
Total — — — 299 570 368 590

Creșterea cu 69 000 lei a fondului de re- Împărțirea acestuia s-a procedat diferențiat,
tribuire se datorește sporului de producție în funcție de aportul fiecărei echipe și fa-
obținut peste plan la cele două culturi. La milii, așa cum rezultă din tabelul următor.

Producția medie Veniturile totale
Numele șl Supraf. Tarif la hectar în lei

prenumele
Cultura

(ha)
pe tonă 

(lei) plani
ficat

reali
zat

plani
ficat

reali
zat

S. Vădana porumb 
floarea-

2,2 220 3 700 5 400 1 791 2 614

soarelui 1,8 399 1 800 2 100 1 256 1 472
Total 4 — - - 3 047 4 086

M. Vileanu porumb 
floarea-

2 220 3 700 5 313 1 628 2 339

soarelui 1,8 399 1 800 2 150 1256 1 544

Total 3,8 - - - 2 884 3 883

A. Marin porumb 
floarea-

2,2 220 3 700 5 240 1 791 2 536

soarelui 1,6 399 1800 2 000 1 148 1 276

Total 3,8 — — — 2 939 3 812

Aceste venituri reprezintă însă numai 
câștigurile realizate la cele două culturi. Dar 
cooperatorii amintiți au lucrat și' la alte 
culturi, fie în acord global, fie la norme 
convenționale. Ca urmare, veniturile reali
zate de ei pină in prezent sînt mai mari. 
Astfel, E. Vădana a cîștigat 10 113 lei, M. 
Vileanu 9 046 și A. Marin 8 930 de lei.

în timpul anului, pe baza recepționării 
lucrărilor prevăzute a se executa și a nu
mărului de zile lucrate, cooperatorilor li 
s-au acordat avansuri bănești, reprezentînd 
60 la sută din veniturile lunare care, în 
cooperativă, s-au ridicat pînă la 1200 de 
lei pe cooperator. De la începutul anului și 
pină in prezent, cooperatorii din comuna 
Bucu au primit avansuri bănești în valoare 
totală de 2,5 milioane ele lei. Plata acestor 
avansuri nu s-a făcut Ia întîmplare pentru 
că, înainte de a trece la achitarea avansuri
lor, conducerea cooperativei a făcut calcule 
bine fundamentate prin care a stabilit exact 
obligațiile față de stat, inclusiv plățile 
I.M.A., apoi alocările la fondul de acumu
lare, Ia fondul de pensii, fondul de rezervă 

norme de muncă planificate, rezultate din 
devizele de lucrări și a recoltelor medii pre
văzute, s-a stabilit ca tariful de plată la 
tona de porumb, la o producție medie pla
nificată de 3 700 kg, să fie de 220 de lei. 
De asemenea, la floarea-soarelui, la o pro
ducție medie planificată de 1 800 kg la 
hectar, tariful pe tona de produs a fost 
stabilit la 399 lei Cunoscînd producțiile ce 
urmează să se obțină și tariful de plată pe 
tona de produs, cooperatorii s-au străduit 
să execute toate lucrările la timp și la ni
vel calitativ superior, începînd cu pregă
tirea terenului pentru semănat și termi- 
nind cu recoltarea, transportul și depozi
tarea produselor. Este explicabilă această 
preocupare deoarece veniturile cooperato
rilor nu se mai egalizează ca înainte, ci sînt 
cu atît mai mari cu cit și producția obți
nută este mai mare. Iată rezultatele fermei 
nr. 1, care a avut de cultivat 220 ha cu po
rumb și 185 ha cu floarea-soarelui.

și ajutorare etc., iar ceea ce a rămas a con
stituit fondul de retribuire. Avansurile fiind 
plătite numai in limita acestui fond, coope
rativa a reușit să-și achite toate obligațiile 
și să facă și alocările la fondurile stabilite.

Avind in vedere că retribuirea se face în 
bani, s-a stabilit să se vîndă cooperatorilor 
care au realizat numărul de zile în perioa
dele și la lucrările stabilite de cooperativă, 
150 kg de grîu și 150 kg de porumb, pentru el 
și pentru fiecare dintre copiii sub 16 ani și 
persoanele inapte de muncă pe care le în
treține. întrucît producțiile planificate au 
fost depășite, adunarea generală a hotărit 
să se vîndă fiecărui cooperator care a lu
crat, din ce s-a realizat peste plan, în ace
leași condiții, încă 200 kg de cereale. Re
zultă că cooperatorii participanți la mun
că au putut să cumpere 500 kg de cereale. 
Tot din producția de cereale obținută peste 
plan li s-au vîndut și mecanizatorilor cite 
400 kg de fiecare.

Experiența cooperativei agricole Bucu re
prezintă doar unul din exemplele pozitive 
pentru că rezultate asemănătoare au fost

ACOLO UNDE S-AMĂSURAT DE ȘAPTE ORI... ...ȘI ACOLO UNDE NICI MĂCAR NU S-A ÎNCERCAT
Un an de experiență In aplicarea acor

dului global dă posibilitate să se eviden
țieze și unele aspecte care trebuie studiate 
și lămurite mai bine pentru ca această for
mă de retribuire să se poată generaliza și 
aplica cu rezultate și mai bune. Asupra 
unora din ele vrem să insistăm în rîndu- 
rile care urmează. '

în fiecare cooperativă agricolă există te
renuri mai bune și mai slabe. De ase
menea, in zootehnie, unele animale au o 
productivitate mai ridicată, iar altele mai 
scăzută. în aplicarea acordului global, în- 
trucit terenurile și animalele se repartizea
ză pe formații de lucru și pe oameni, 
ar însemna ca de la bun început unii să 
aibă condiții ca să obțină producții mai 
mari, iar alții — mai mici. Deci, unii ar fi 
mai avantajați decît ceilalți. Pentru a nu 
se întimpla asemenea inegalități, la stabi
lirea nivelului producției care urmează să 
se obțină de către fiecare formație de 
lucru trebuie să se țină seama de mai multe 
elemente : fertilitatea terenului, soiurile de 
plante sau hibrizii care se folosesc, posi
bilitatea de asigurare cu îngrășăminte și 
gradtll de mecanizare a lucrărilor, iar în 
cazul animalelor, de potențialul biologic și 
asigurarea cu furaje. Dar nici acest lucru nu 
este suficient. Trebuie ca și tarifele pe tona 
de produs sau la mia de lei venituri să se 
calculeze diferențiat. în cele mai multe 
cooperative agricole s-au avut în vedere 
aceste elemente, stabilindu-se sarcini de 
producție și tarife diferențiate, ceea ce a 
permis ca aplicarea acordului global să se 
facă în mod echitabil, fără a avantaja pe 
unii și a dezavantaja pe alții.

La cooperativa agricolă din Lețcani, ju
dețul Iași, s-a făcut bonitarea terenului, 
fapt ce a ușurat stabilirea diferențiată a 
sarcinilor de producție. „La baza aplicării 
acordului global — ne arăta tov. ing. Marin 
Traian, președintele cooperativei — am avut 
în vedere stabilirea judicioasă a producțiilor 
pe fiecare fermă și. în cadrul lor, pe echipe, 
în funcție de potențialul productiv al tere
nurilor ; calcularea diferențiată a manope
rei necesare la toate culturile pentru reali
zarea producției planificate pe fiecare par
celă și, în al treilea rînd, ținerea unei evi
dențe stricte pentru executarea tuturor lu
crărilor". Producția medie planificată pe 
cooperativă la cultura porumbului a fost 
de 2 500 kg la ha. Deoarece ferma de cîmp 
nr. 2 are un teren mai bun, s-a stabilit 
o producție medie de 3 000 kg la hectar, 
în cadrul fermei însă, producția s-a dife
rențiat pe cele patru parcele pe care s-a 
cultivat porumbul, variind de la 2 800 la 
3 200 kg la ha. Evident, tariful pe tona de 
produs a fost diferit de la o parcelă la alta, 
între 240 și 260 de lei, în funcție de pro
ducția planificată și munca necesară pen
tru realizarea ei. Bonitarea terenului a per
mis ca și la celelalte culturi producțiile și 
tarifele de plată să fie stabilite diferențiat. 
Astfel, la floarea-soarelui tariful la tona 
de produs a variat între 430 și 450 de îei, 
la struguri între 750 și 900 de lei pe tonă, 

iar la legume tariful La 1 000 de lei venituri 
a fost între 250 și 400 de lei.

Această formă de retribuire a condus la o 
participare bună a cooperatorilor la 
muncă, permanentizarea și specializarea lor 
la diferite lucrări. Față de circa 500 de coo
peratori care participau la muncă în urmă 
cu 2—3 ani, acum numărul lor a crescut la a- 
proape 1 000. înțelegerea temeinică a esenței 
acordului global, cunoașterea cu precizie a 
cantității de muncă ce trebuie depusă și a 
veniturilor ce le vor obține pentru pro
ducția realizată au determinat creșterea răs
punderii și a conștiinciozității lor pentru 
executarea la timp și de cea mai bună ca
litate a tuturor lucrărilor. Anul acesta, pro
ducțiile planificate au fost depășite cu 154 
tone grîu, 198 tone porumb, 90 tone floarea- 
soarelui, iar la lapte se estimează o depă
șire de 500 hl. Ca urmare și valoarea fon
dului de retribuire pe cooperativă a cres
cut cu aproape 400 000 de lei. Aceste rezul
tate au condus la dezvoltarea și consolida
rea cooperativei, la sporirea veniturilor 
membrilor cooperatori, concretizate prin 
creșterea veniturilor bănești de la 2.5 mi
lioane de lei în 1969, la circa 6 milioane 
în anul acesta.

Numai că în unele cooperative inginerii 
și economiștii nu au ținut seama de nece
sitatea stabilirii unor sarcini de producție 
și tarife diferențiate ceea ce, evident, a 
dus Ia niveluri diferite de retribuire între 
formațiunile de muncă sau familiile de coo
peratori. Fenomenul cel mai des întîlnit ii 
constituie calcularea unui tarif mediu la 
unitatea de produs pe întreaga cooperati
vă. Acolo unde condițiile de fertilitate nu 
diferă prea mult de la o parcelă la alta, 
diferențele dintre cîștiguri nu sînt prea 
mari. Cum însă cele mai multe cooperative 
dispun de terenuri cu grad diferit de ferti
litate și relief, apar inegalități în ce pri
vește retribuirea cooperatorilor.

La cooperativa agricolă Recaș, județul 
Timiș, deși s-au stabilit sarcini diferențiate 
în ce privește nivelul producției care urma 
să fie obținut pe formațiuni de lucru și oa
meni, nu s-a mers mai departe pentru a 
se calcula și tarife diferențiate. Unor 
cooperatori li s-a repartizat o-suprafață cu 
porumb situată pe un teren cu o fertilitate 
ridicată, pe care s-a prevăzut să obțină o 
producție medie de 5 000 kg la hectar, sta- 
bil!ndu-se un tarif la tona de produs de 
200 kg porumb știuleți și 100 lei. în același 
timp, altor cooperatori li s-au repartizat te-, 
renuri mai slabe, cu o producție medie de 
2 500 kg la hectar, dar cu același' tarif pe 
tonă. Toți cooperatorii trebuie să depună 
muncă egală pentru obținerea producției 
planificate. Calculîndu-se același tarif la 
tona de produs, cooperatorul cu terenurile 
mai slabe este dezavantajat. Iată de ce la 
stabilirea tarifelor este necesar să se țină 
seama de nivelul producției. Orice nivelare 
are drept urmare diminuarea caracterului 
stimulativ al acordului global, reduce in
teresul pentru obținerea de recolte mari.

încă de Ia ședința de lucru de la C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1970 s-a arătat că 
introducerea noului sistem de organizare și 
retribuire a muncii se va face pe măsura 
creării condițiilor necesare. Acolo unde nu 
sint întrunite condițiile aplicării corecte a 
acordului global se va putea practica și for
ma de retribuire pe bază de norme de lu
cru. Și intr-adevăr, sînt unele cooperative 
agricole în care continuă să se aplice vechea 
formă de plată a muncii. Sint insă unități 
care, deși aveau condiții să introducă acor
dul global, n-au întreprins nimic în această 
direcție. Ce se întîmplă în asemenea ca
zuri 7

La cooperativa agricolă Horleștl, județul 
Iași, din 1 600 membri apți de muncă, efec
tiv participă numai 800. Dar din aceștia, 
doar 300 de cooperatori efectuează mini
mul de zile stabilit. Ce înseamnă acest lu
cru ? La începutul anului, prin planul de 
producție și financiar, s-a calculat volumul 
de norme convenționale necesar realizării 
producțiilor planificate, în total 124 000 de 
norme convenționale. Acum, cînd toate lur 
crările sînt aproape terminate, numărul nor
melor realizate este de numai circa 85 000, 
deci s-ar spune că s-a făcut o economie de 
aproape 40 000 de norme. Dar aceasta numai 
aparent, deoarece economia a rezultat pe 
baza neexecutării unui important volum de 
lucrări obligatorii. La porumb și floarea- 
soarelui, de exemplu, față de cîte trei pra- 
șile planificate s-au executat una sau două. 
Din această cauză recoltele au fost mai 
mici față de plan cu 300 kg la porumb, 580 
kg la floarea-soarelui. 300 kg la fasole etc. 
Evident, în aceste condiții nu se va realiza 
nici valoarea prevăzută a normei conven
ționale. Această situație nu este întîmplă- 
țoare. Și în anii precedenți s-a întîmplat 
la fel. Ea decurge din incapacitatea formei 
de retribuire la normă convențională de a 
stimula și cointeresa membrii cooperatori, 
de a-i mobiliza la efectuarea tuturor lucră
rilor, de a lega veniturile lor de nivelul 
producției, de a ști precis cît primește pen
tru cît produce.

La Horlești există condiții pentru apli
carea acordului global. Munca și activita
tea de producție sint organizate pe ferme 
și brigăzi. în cadrul lor s-au constituit for
mațiuni de muncă specializate. Mai mult, 
culturile au fost repartizate pe echipe sau 
grupe de familii. De aici și pînă la aplicarea 
acordului global mai era doar un pas, con- 
stînd în calcularea tarifelor pe tona de pro
dus la fiecare cultură. Că nu s-a făcut acest 
pas se. datorește lipsei de inițiativă a con
siliului de conducere și a specialiștilor din 
cooperativă.

Asemănătoare este situația șl în coope
rativa agricolă Bazoșul Vechi, județul Ti
miș, care, deși are terenuri fertile, nu a reu
șit să realizeze producțiile planificate Ia 
nici una dintre culturi. La porumb a obți
nut abia 1 900 kg la hectar față de 3 400 
cît era planificat, iar la floarea-soarelui — 
900 kg față de 1 600. Nivelul scăzut al pro
ducției se explică prin neexecutarea lucră
rilor de întreținere. La porumb, cu toate că 
erau prevăzute trei prașile, iar condițiile 
climaterice din acest an impuneau în mod 

obligatoriu executarea lor, au fost efectuate 
doar două. întrebat de ce nu au introdus 
acordul global, președintele cooperativei, 
tov. Iancu Iosif, ne spunea că s-a încercat 
in primăvară, dar fără rezultate. „în reali
tate — recunoștea președintele — nici nu 
ne-am străduit prea mult să convingem coo
peratorii devreme ce nici noi, cei din con
ducerea cooperativei, nu cunoșteam princi
piile aplicării acordului global".

Și în alte cooperative agricole, deși exis
tau condiții, nu s-a trecut la aplicarea acor
dului global, fie din lipsă de inițiativă, fie 
din necunoașterea și neclarificarea modali
tăților concrete de organizare. Unii au vrut 
să chibzuiască mai mult, ceea ce nu este 
rău. Dar la aceasta s-a adăugat și faptul că 
udele organe agricole județene, pornind de 
la ideea foarte justă că nu trebuie să dea 
rețete, au exagerat lucrurile și nu au acor
dat ajutorul necesar cooperativelor pentru 
introducerea în practică a acordului global.

VĂ INVITĂM

SĂ VĂ SPUNEȚI 

PĂREREA
în foarte multe cooperative de producție 

există zeci și zeci de experiențe extrem 
de interesante, atît cu privire la crearea 
condițiilor pentru aplicarea acordului glo
bal, cît și la modalitățile de plată, calculul 
tarifelor, ținerea evidenței contabile, orga
nizarea muncii etc. în toate aceste unități, 
față de anii trecuți aplicarea acordului 
global a determinat folosirea mai bună a 
potențialului material și uman, conducînd 
în final Ia creșterea producției, la întărirea 
economică a cooperativelor și implicit la 
sporirea veniturilor cooperatorilor. Au fost 
însă și cazuri — așa cum s-a văzut mai 
înainte — cind, din cauza neînțelegerii și 
necunoașterii amănuntelor acestei forme de 
retribuire, greutate inerentă începutului, au 
apărut și s-au manifestat unele neajunsuri 
în aplicarea acordului global.

în rindurile de față nu ne-am propus să 
formulăm concluzii cu caracter de genera
lizare. în fiecare unitate există însă o ex
periență pe o latură sau alta a aplicării 
acordului global. De aceea, aceste rînduri 
constituie o invitație adresată conducerii 
cooperativelor agricole, specialiștilor și coo
peratorilor pentru a-și împărtăși experiența 
și, totodată, să formuleze unele păreri cu 
privire la aspectele care mai trebuie lim
pezite.

Pagină realizată de 
Aurel PAPADIUC 
Iosif POP

ob%25c8%259binute.de
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ce vin atit de puțini
săteni la căminul cultural,

tovarășe director ?
O clădire Înaltă, cu săli 

Încăpătoare, cu terestre 
mari și luminoase. La in
trare o placă informează 
laconic : cămin cultural. 
Din păcate, ușa nu poate 
fi deschisă din pricina unui 
lacăt mare, care tronează 
imperturbabil, deși progra
mul de funcționare încre
dințează că situația ar tre
bui să fie cu totul alta la 
ora respectivă. Nu locali
zăm instantaneul, deoarece 
el se potrivește — cu 
schimbarea cadrului de ri
goare — mai multor co
mune vizitate în ultima 
săptămînă de reporterii 
ziarului. Fapt cu totul de 
neconceput într-o perioadă 
cînd, mai mult decît ori- 
cînd, în mediul rural există 
toate condițiile, obiective 
și subiective, pentru o ac
tivitate culturală bogată și 
diversă. In alte locuri, deși 
încăperile clădirii stăteau 
la dispoziția sătenilor, li
niștea ce domnea în ele, 
praful ce se depusese pe 
mobilier probau o inacti
vitate prelungită.

Dar la vestea că „ci
neva de la ziar" e în 
comună, clădirile căminelor 
culturale au început să se 
anime. Tinerii, sosiți de 
prin împrejurimi, ne-au 
înconjurat. După primele 
cuvinte timide, șuvoiul 
vorbelor și declarațiilor 
n-a mai contenit. îi pri
veam pe toți acești entu
ziaști, le ascultam propu
nerile și observațiile. A- 
tunci am înțeles că ceea ce 
lipsea așezămintelor cultu
rale vizitate nu era publi
cul, ci cu totul altceva. Ce 
anume ?

manifestări atrac
tive, variate, bogate în 
conținut, care să constituie 
o convingătoare invitație 
pentru localnici. La cămi
nul cultural din Păulești 
(Satu-Mare) toată activita
tea a constat în prezentarea 
unui film timp de trei seri 
consecutiv și în deschide
rea unui club la sfîrșitul 
săptămînii vizate (și acesta 
— se pare — impulsionat 
de vizitele noastre diurne). 
Tinerii cu care am stat de 
vorbă ne-au mărturisit că, 
neavînd ceva mai bun de 
făcut, au vizionat filmul de 
cite ori a fost prezentat.

— Și nu v-ar interesa o 
altă manifestare culturală 
organizată la cămin ?

— Desigur, dar de luni 
de zile sîntem amînăți cu ‘ 
promisiuni — au spus Va- 
siie Naghi și Dănuț Gri- 
gore. Anul trecut am avut 
și orchestră și echipă de 
teatru, dar toate s-au „di
zolvat".

In cîmpla Bărăganului, la 
Ciocănești (Ialomița), că
minul cultural avea ușile 
larg deschise. Și totuși ni
meni nu-i trecuse încă 
pragul la ora vizitei noas
tre.

— Nu putem spune că 
nu avem o activitate 
culturală de masă — a- 
firma Vasile Boitan, secre
tarul comitetului comunal 
de partid. Și interlocutorul 
nostru a început să numere 
formațiile de mandolină, 
grupul vocal și brigada care 
repetă la școală. Intr-o co
mună cu două cooperative 
agricole puternice, cu 8 000 
de locuitori, dintre care 
300 de uteciști și peste 
100 cadre didactice — a- 
ceasta constituie pentru 
organele locale „activitate 
culturală". Inacceptabilă op
tică, care ignorează rolul 
politic, educativ al mani
festărilor căminului cultu
ral, datoria sa de a strînge, 
zi de zi, în jurul său, pe 
toți locuitorii comunei, pe

tineri și pe vîrstnici, pe 
cooperatori sau pe cadrele 
didactice, oferind tuturor 
acțiuni specifice.

Starea de lucruri consta
tată ne apare ca o conse
cință directă a felului ero
nat de a concepe munca in 
acest sector. Iată, spre 
exemplificare, un dialog 
cu directorul căminului cul
tural de la Moftinul Mic 
(Satu-Mare).

— Cum vă planificați 
manifestările de la cămin ? 
Ce criterii aveți în vedbre 
cînd decideți programarea 
lor ?

— Fiecare cadru didac
tic, conform specialității 
sale, se gîndește și... face 
propuneri corespunzătoare.

— Dumneavoastră, per
sonal, ați propus ceva in a- 
ceastă săptămînă ?

Da... poate voi ține 
vineri o informare de po
litică externă.

Trecînd peste incertul 
„poate", am spețat că di
rectorul își va onora acțiu
nea. Și totuși nu s-a în-

minului demontează picioa
rele de la masa de ping- 
pong ca să nu putem juca 
— spune Toma Kașu, insta
lator la întreprinderea de 
instalații București. Pa
lete ne-am cumpărat noi, 
deoarece cele de aici stau 
închise. Drept fileu folo
sim o... scîndură. într-un 
cuvînt, clubul de aici func
ționează numai cu nu
mele.

Și la Frumușani (Ilfov) 
clubul este închis, deși sim- 
băta, la acel ceas al serii, 
numeroși tineri dau roată 
ușii încuiate.

La Doba (Satu-Mare), 
cițiva băieți au intrat în 
cămin... printr-un geam 
spart (deoarece ușa era 
zăvorită !) și au încins o 
partidă de tenis de masă.

(Nu ne propunem să dis
cutăm aici gestul lor cu 
care nu putem fi de acord ; 
dar nici nu putem omite 
cauzele care au determinat 
un asemenea gest).

— Am dori — ne-au de
clarat cițiva tineri din

Căminele culturale sînt conduse de ca
dre salarizate, primesc subvenții și apara
tura necesară. Activitatea desfășurată ră- 
mîne totuși mult sub nivelul cerințelor și 
al posibilităților. De aici și întrebarea din 
titlu, formulată în urma unui raid-anchetă

tîmplat așa. Totul s-a do
vedit o angajare formală, 
de circumstanță, ca de alt
fel întregul stil de lucru al 
căminului respectiv.

Așadar, programe însăi
late după inspirația mo
mentului, programe care 
nici măcar nu sint respec
tate. La Moftin,1 ca și la 
Popești-Leordeni, la Fru- 
mușani (Ilfov), ca si la 
Păulești, am adresat lo
calnicilor aceeași întrebare: 
„V-a consultat vreodată 
conducerea căminului cul
tural în stabilirea progra
melor săptăminale ?

Răspunsul a fost pretu
tindeni identic : „Nu 1“ — 
însoțit de zîmbetul amar 
ironic la adresa unei ase
menea idei, de domeniul 
idealului.

CLUBURILE căminelor 
culturale' constituie un alt 
potențial loc de atracție al 
sătenilor, practic inexistent 
în cele mai multe din locu
rile vizitate. Și chiar dacă 
în aceste cazuri lacătele de 
la intrare ar fi fost înlătu
rate, iar ușile s-ar fi des
chis larg în fața localnici
lor, situația nu s-ar fi îm
bunătățit cu mult. Căci ra
țiunea de a exista a clu
burilor constă în primul 
rînd în găzduirea unor in
teresante acțiuni, care . să 
polarizeze interesul săteni
lor, să- contribuie la educa
ția comunistă a tineretului, 
ia formarea unor convingeri 
înaintate despre lume și 
viață. Aici, la club, eveni
mentele principale din via
ța comunei î.și pot găsi lo
cul unei dezbateri atente 
sub îndrumarea competentă 
a celor mai avizați oa
meni. Aici, la orice oră a 
zilei, dar in special seara, 
tineretul din comună, să
tenii pot urmări progra
mele radio sau TV, răsfo
iesc ziarele, stau de vorbă 
despre ultimele evenimen
te. '•

La Popești-Leordeni clu
bul arată ca după un cu
tremur.

— Uneori conducerea că

Doba, printre care Vasile 
Duma și Iuhăsz Beta — 
ca tovarășul primar să ne 
asculte atunci cînd îi ce
rem condiții să ne organi
zăm un club. De aseme
nea, am vrea ca radioul, 
televizorul, picupul să nu 
aibă „destinații speciale", 
ci să se afle acolo unde de 
fapt le este locul, la cămi
nul cultural, în mijlocul 
nostru.

Tot despre „sprijinul” 
primit din partea organe
lor locale ne-au vorbit și 
locuitorii din Moftinul Mic.

— De joi, 2 decembrie, am 
fost scoși pur și simplu a- 
fară din club pe motiv că 
sala va avea altă destina
ție. Masa de tenis a fost 
dusă la școală și, oficial, 
ni s-a spus că nu mai avem 
ce căuta la club. Ce -să fa
cem atunci?: (Augustin 
Bontea, Andrei Oros, Ale
xandru Pereni).

DIRECTORII înșiși re
prezintă un alt element 
absent din viața căminului 
cultural. Pare de necon
ceput, dar în cele mai multe 
cazuri, in zile și ore de 
vîrf ale activității aceștia 
lipseau de la datorie. La 
Peștișani, Tismana, . Cîlnic, 
Căpreni (județul Gorj), la 
Budești, Frumușani (județul 
Ilfov) la Dobra (județul 
Satu-Mare), la Popești-Le
ordeni a fost imposibil să-i 
găsim pe cei investiți cu o 
funcție de mare răspundere 
politică. Semnificativ în 
acest sens ni s-a părut dia
logul purtat în fața cămi
nului cultural din Hure- 
zani, o clădire impunătoa
re, cu sală de spectacole 
cu peste 300 de locuri, cu 
televizor, stație de radio
amplificare, cu peste 6 000 
de volume în bibliotecă. 
Căminul cultural era în
chis și abia după multe 
căutări prin sat am reușit 
să-1 găsim pe director, to
varășul Ion Preotu, care 
ne-a mărturisit cu senină
tate că sîmbăta în pro
gram este la ora 20 un...
film.

— Găsiți că este normal 
ca simbătă seara, cînd oa
menii ies pe la porțile ca
selor numai din dorința de 
a mai sta de vorbă, cămi
nul cultural să stea în
chis ?

— Nu întotdeauna se în- 
tîmplă așa. Săptămînă tre
cută am avut repetiție la 
brigada artistică de agita
ție. Astăzi, însă...

De la tov. Constantin 
Popescu, secretar al co
mitetului de partid și pri
mar, aflăm că în comună 
se pregătește și un spec
tacol cu piesa „Năpasta", 
dar că în ziua cu pricina 
nu a fost programată nici 
o repetiție, nici o brigadă 
științifică de la județ sau 
alte formații artistice din 
împrejurimi. Cu alte cu
vinte, dacă nu este pre
văzută vizita unor oaspeți, 
ușile căminului cultural 
rămîn închise pentru toate 
cele 740 de familii ale lo
calității. O situație identică 
am întilnit și în comuna 
alăturată, Căpreni. Cămi
nul cultural închis, directo
rul. și bibliotecara... nică
ieri. In prag mai mulți ti
neri așteptau totuși des
chiderea lacătului.

★
Aducem faptele consta

tate la cunoștința noilor 
consilii județene ale cultu
rii și educației socialiste. 
Manifestările de forma
lism, de lipsă de respon
sabilitate, comoditatea tre
buie cu hotărîre eradicate 
am toate verigile activi
tății culturale de masă. In 
același timp, nu trebuie 
uitat faptul că îndrumările 
insistent acordate directo
rilor de cămine culturale 
(căci nu de consfătuiri du
cem lipsă) se vor dovedi 
puțin eficiente dacă toți 
factorii răspunzători de ac
tivitatea cultural-educativă 
— în frunte cu comitetele 
comunale de partid — 
nu-și vor uni eforturile 
pentru a răspunde nevoilor 
spirituale reale ale mase
lor, pentru a înlătura ac
tivitatea întîmplătoare, lip
sită de orizont și perspec
tivă, nediferențiată, pentru 
a dinamiza întreaga inte
lectualitate a satelor Ia 
ampla misiune de transfor
mare revoluționară a con
științelor. Numai astfel că
minul cultural va putea să 
pună în centrul muncii 
sale însăși viața social-mo- 
rală a satului, să devină o 
instituție . ciiltUrâlă către' 
care să ducă toate drumu
rile comunei. Căminele cul
turale au datoria să-și con
ceapă activitatea în funcție 
de realitățile sociale și spi
rituale ale satului, de preo
cupările etice, sociale, de 
dorințele locuitorilor săi 
care aspiră să găsească aici 
cu adevărat un al doilea 
cămin. Legătura cu bogata 
viață care pulsează în fie
care dintre localitățile pa
triei noastre reprezintă 
soluția sigură în vederea 
revitalizării activității aces
tor așezăminte. O acțiune 
convergentă, plină de răs
pundere — iată ce se im
pune cu necesitate în mo
mentul de față.

întrebării din titlul a- 
cestui raid, atit directorii 
de cămin cultural cit și cei
lalți factori de răspundere 
din comune trebuie să-i 
răspundă prin radicala îm
bunătățire a activității a- 
cestei importante instituții 
culturale.

Radu 
CONSTANTINESCU 
Octav GRUMEZA 
lucian CIOBOTARU 
Mihai DUMITRESCU

13,30;

io;

în conți-

15,30; 18;

LIRA

ARTA

*

15,30;

VICTORIA 
18,30; 20,45, 
13,15; 15,45;
- 9; 11,15:

9,30; 12,30;

• Decolarea
12,30; 15; 17,30; 20, GHIVIȚA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Pădurea de mesteceni : CAPI
TOL — 9,45; 13; 14,15; 16,15; 18,30; 
20,45.
a Trenul : SCALA — 9,30; 12,15; 
15: 18; 21, FESTIVAL — 9; 12; 
14,45; 17,30; 20,30.
• Unchiul Vania : MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
o Waterloo : LUCEAFĂRUL — 
8,45; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45, BUCU
REȘTI — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,15, ------- lg30.

15,30; 19. 
animate 
10.

FAVORIT
19,30.
o Duel straniu : BUCEGI — 15,45; 

"------------ ‘ 11,15;-----13; 20,15, GLORIA — 9;
16; 18,15; 20,30.
• 12 oameni furioși :
— 9; 11,15; 13,30; 16; 
FEROVIAR — 8,45; 11;
13; 20,30 MELODIA 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Asediul : CENTRAL
12,30; 15; 17,30; 20.
a Anna celor o mie de zile : EX
CELSIOR — 9; 12,30; 16: 19,30,
AURORA — 9; 12,15; 16; 19.30. TO
MIS — 9; 12,30; 16; 19,30.
• B. D. intră în acțiune ; Bri
gada Diverse în alertă : LUMINA
— 9—19,45 în continuare.
• Oliver : DRUMUL SĂRII — 16; 
19, MIORIȚA — 10; 13; 16,15; 19,30.
• Tinerețe fără bătrînețe : TIM
PURI NOI — 9-20.30 ‘ 
nuare.
• Saltul : BUZEȘTI -
20,15.
o Poveste sîngeroasă :
15,30; 18; 20,15.
0 Mihail Strogoff : FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Război șl pace (ambele serii)
— 10, Ana Karenina — 14,15; 16,30, 
Olandezul-omul — 18,45, Străzile 
au amintiri — 21 : CINEMATECA 
(sala Union).
0 Vis de dragoste : FLOREASCA
— 15,30; 19.
0 Castanele sînt bune : GIULESTI
— 15.30; 17,45; 20.
0 Tudor : MUNCA -
0 Program de desene 
pentru copii : DOINA 
0 Floarea de cactus : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.
0 Așteptarea : VOLGA — 10: 12,30; 
15; 17,30; 20.

Marele premiu : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30; 19.

0 Nu te întoarce : CRINGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.
0 Aeroportul : UNIREA — 15,30; 
19.
0 Mtlial Viteazul : VIITORUL — 
15; 19,15.
0 Cromwell : COSMOS
19.
0 Avînt
20.15.
0 Steaua de tinichea : POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
0 Floarea-soarelul : MOȘILOR 
15,30; 17,45; 20.
0 Articolul 420 : PACEA — 15,45;
19.15, VITAN — 15,30; 19.
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15,30; 18;

In sprijinul cursurilor de in
struire și perfecționare; a lucră
torilor din agricultură, Televi
ziunea Română, în colaborare cu 
Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor și Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, organizează, în perioada 
decembrie a.c. — martie 1972, 
un ciclu de emisiuni-leeții care 
vor fi difuzate săptămînal în zi
lele de luni și joi, după-amiază, 
între orele 16,00—17,00.

Emisiunile urmăresc să contri
buie la îmbogățirea cunoștințelor 
profesionale ale țăranilor coope
ratori, ale muncitorilor din I.A.S. 
și S.M.A., în concordanță cu 
măsurile stabilite de conducerea 
de partid și de stat pentru pro
movarea tehnicii și tehnologiei 
noi în producția agricola.

Lecțiile vor fi susținute de 
specialiști din M.A.I.A.S.A., in
stitute de cercetări, din învăță- 
mîntul superior și din unitățile 
fruntașe, după o tematică sta
bilită de ministerul de resort, 
profilată pe patru cicluri :
— ORGANIZAREA PRODUC

ȚIEI ȘI A MUNCII ;
— CULTURA CEREALELOR ȘI 

PLANTELOR TEHNICE ;
— LEGUMICULTURA, VITI

CULTURA. POMICULTURA •
— CREȘTEREA ANIMALELOR.

Expoziția „Prezențe 
artistice la Baia Mare 
—1896—1971", deschisă 
recent în sălile muzeu
lui județean și Casei 
de cultură a sindica
telor din localitate, 
constituie, fără îndo
ială, unul din eveni
mentele marcante ale 
vieții plastice a orașu
lui de la poalele Gu- 
tîiului. Ea semnifică 
împlinirea a 75 de ani 
de activitate neîntre
ruptă, de căutări și 
împliniri, de manifes
tări care au făcut ca 
fenomenul artistic băi- 
mărean să pătrundă în 
conștiința publicului, 
găsindu-și o largă au
diență în rîndul mi
nerilor, metalurgiștilor, 
constructorilor, foresti
erilor maramureșeni.

Constituit în 1896 ca 
o reacție împotriva a- 
cademismului conser
vator, influențat de cu
rentele artistice nova- 

** toare ale timpului, ur- 
mînd principiul apro
pierii de om și de na
tură, promovat de ini
țiatorul său — Simion 
Corbul-Hollosy, origi
nar din Sighetu-Mar- 
mației — centrul artis
tic băimărean a avut 
un rol deosebit în cre
area și menținerea u- 
nui climat artistic. în 
care și-au dat. întîl- 
nire artiști de diferite 
naționalități — români, 
maghiari, germani etc. 
— precum și în pro
movarea unei arte re- 
alist-militante, cu a- 
derență la realitățile 
sociale și politice ale 
epocii. Mai tîrziu, pe 
măsura aderării unor 
creatori reprezentativi 
la ideologia clasei 
muncitoare, a parti
dului comunist, arta 
acestora se definește 
tot mai pregnant ca o 
artă angajată, inspi
rată din munca și 
lupta țăranilor, a co
muniștilor de pe aces
te meleaguri.

Iată, în mare, și li
nia evolutivă, conti
nuată pe noi coordo
nate de către creatorii 
de azi, urmată, de alt
fel, și de către orga
nizatorii expoziției de 
la'Baia Măre. în'cele

peste 200 de exponate, 
semnate de aproape 80 
de artiști, întîlnim lu
crări reprezentative 
pentru arta întemeie
torilor centrului, cum 
sint peisajele lui Si
mion Corbul-Hollosy 
sau compozițiile lui 
Ferenczy Karoly, loan 
Thorma și Ivanyi 
Grunwald, peisaje a- 
parținînd primei gene
rații de elevi ai aces
tora, deveniți ulterior 
profesori — loan Kriz- 
san și Andrei Mikola, 
care aduc luminozitate

carnet 
plastic

și o mai evidentă 
nuanță a culorilor.

Perioada cea mai 
bine reprezentată în 
expoziție este perioa
da interbelică. De alt
fel, și în evoluția 
centrului . artistic băi
mărean se resimte 
acum o adevărată 
resurecție, datorită 
contactului strîns, or
ganic pe care-1 între
ține cu academiile de 
arte frumoase din 
București, Iași, Cluj 
și Timișoara. Din ma
rele număr de artiști 
care au lucrat în acest 
răstimp la Baia Mare, 
și care sînt prezenți în 
expoziție cu creații din 
acea vreme, amintim 
nume cunoscute cum 
sînt cele ale lui Eugen 
Bascu, Aurel Popp, 
Alexandru Ciucuren- 
cu, Aurel Ciupe, 
Octav Angheluță, Pe
tre Abrudan, Traian 
Biltziu-Dancus, Bră
duț Covaliu, Paul Er
dos și alții. Tot aici 
se cuvine ■ reținut 
grupul artiștilor mili
tant! — Vida Geza, 
Iosif Klein, David 
Iandi, Lidia Agricola, 
Martin Katz, avîndu-1 
în frunte pe maestrul 
Alexandru Ziffer. 
Dintre aceștia, bine 
reprezentată este evo
luția sculptorului ^Vi

da Geza, artist al po
porului, de la grafica 
de început — din ca
re se remarcă acel vi
guros „Horea", la lu
crările de mai mici 
proporții, cioplite în 
lemn și înfățișind 
chipuri de mineri și 
țărani, pînă la sculp
turile de dimensiuni 
monumentale — „Car
naval", „Ploaia", „Sfa
tul bătrînilor" — ope
ră dedicată cinstirii a 
cincizeci de ani de la 
crearea partidului nos
tru comunist.

Cunoscînd tradițiile 
progresiste ale înain
tașilor, plasticienii de 
azi care lucrează la 
„Școala băimăreană" 
îmbogățesc fondul ar
tistic cu o tematică 
de profundă inspirație 
istorică și contempo
rană, valorificînd par
ticularitățile artei 
populare maramure
șene. Este, de altfel, 
ceea ce îți sugerează 
lucrări semnate de 
Nicolae Apostol, Iosif 
Balla, Mihai Olos și 
ale altor artiști din 
generațiile mai noi.

Numărul ‘ tinerilor 
creatori este îmbucură
tor de mare, iar sala 
care le este rezervată 
vorbește despre o 
lăudabilă alăturare a 
generațiilor de crea
tori, tineri și vîrst
nici, despre scopul 
comun al tuturor — 
slujirea pe toate căile 
a artei românești con
temporane, puse în 
slujba educării multi
laterale a omului nou, 
a îmbogățirii spiri
tuale a poporului nos
tru.

Manifestările oca
zionate de sărbători
rea a 75 de ani de la 
înființarea centrului 
de artă plastică din 
Baia Mare, care au 
prilejuit, pe lingă des
chiderea expoziției 
amintite, și o reușită 
sesiune de comuni
cări științifice, vin să 
afirme contribuția pe 
care această mișcare 
a adus-o lărgirii sim
țirii și cugetării în 
arta noastră plastică.

Ștefan BELI.U

Logodnl-

20.
(sala

„Cl- 
Studio) :

luliu Moldovan, Con- 
Rauțchi. Regia : 

Rada.
Zoe Dumitres-

L. Cara-

PROGRAMUL I
Deschiderea emisiunii, 
clopedie pentru elevi. 
Revista literară TV.
In dezbaterea ■ opiniei pu
blice : Proiectul de lege cu 
privire la regimul de stabi
lire a prețurilor și tarifelor. 
Publicitate.
1001 de seri;,— emisiuue pen
tru cef mici.
Telejurnalul de seară. 
Reflector.
Suită de pe Someș.
Seară de teatru : „Soarele a 
răsărit la miezul nopții" de 
Victor Bîrlădeanu. In distri
buție : Eugenia Bosînceanu, 
Tamara Crețulescu, Eva Pă- 
trășcanu, Victor Mavrodinea- 
nu, Ovidiu Moldovan, Con
stantin Bîrliba, Radu Ițcuș, 
Ovidiu -----
stantin 
George 
Prim-plan 
cu-Bușulenga.

Avanpremieră.
Intîlnire cu opereta. Selec- 
țiuni din spectacolul „Prin
țesa circului" de B. Kalman 
în interpretarea soliștilor și 
ansamblului Teatrului de 
Operetă din București.

22,25 Teleglob : Cairo. Reportaj 
filmat de Dionisie Șincan și 
George Brătianu.

22.45 Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL II

20,00 Tineri interpreți : Cornelia 
Anghelescu.

20,20 Desene animate.
20.30 Universitaria — Moralitate 

cu program ?
20.45 Buletin de știri.
20,50 Bloc-notes de Eugen Mân

drie.
Cartea științifică — realizări 
și exigențe.
Portativ — revista muzicii 
ușoare
Film serial : „Planet gigan- 
tilor".

End-

© Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Concert dat de orchestra 
de cameră a Filarmonicii „Bana
tul". Dirijor : Remus Georgescu 
— 20.
• Consei-vatorul de muzică 
prian Porumbescu" (Sala 
Seară de operă — 20.
@ Teatrul de operetă : 
cui din Lună — 19,30.
• Teatrul Național „I.
giale" (sala Comedia) : Take, Ianke 
și Cadîr — 20; (sala Studio) : Cine 
ești tu ? — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Ziariștii — 20; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Transplantarea 
inimii necunoscute 
o Teatrul ,,C. I. Nottara" 
Studio) : Gaițele — 20.
• Teatrul Giuleștl : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Coco- 
șclul neascultător — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu Aii — 17, 
(sala din str. Academiei) : Cartea 
cu Apolodor — 17.
• Teatrul evreiesc de stat : Adam 
și Eva — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie. 
„Ion Vasilescu" : Mini-jaz cu 
maxl-haz — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirlcă — 
19,30.
• qfrcuU „Globus"Parada rlsu- 
luiV-W,3tf.T îf<yT ”
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în curînd, pe ecrane : „LO VE STOR Y"

Două mari recorduri de public : Romanul „LOVE STORY" de Erich Segal: pesîe 
100 000 000 cititori. Filmul „LOVE STORY": zeci de milioane de spectatori...

II

— Nu de mult am publicat in 
ziarul nostru opinii ale specta
torilor despre filmele românești. 
Cu acel prilej au fost exprimate 
numeroase și îndreptățite ce
rințe privind dezvoltarea cine
matografiei naționale. Iată de ce 
ne adresăm dv. cu întrebarea : 
„Ce răspuns dă cinematografia 
exigențelor publicului ?“

— Observațiile, exigențele spectato-; 
rilor, exprimate în ancheta publicată 
in „Scînteia", sint, fără îndoială, în
dreptățite in esența lor — ne-a spus 
interlocutorul. Ele coincid de altmin
teri cu preocupările noastre actuale. 
Prin înființarea Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, ca organ de 
stat și de partid, numeroase pro
bleme ale cinematografiei și-au gă
sit un cadru adecvat de rezolvare in 
sensul racordării producției de filme 
la efortul educativ al societății, ceea 
ce presupune atingerea unor para
metri calitativi superiori.

— Se știe insd că măsurile 
organizatorice nu produc, prin 
ele insele, opere de artă. Ele 
creează doar condiții...

— Substanța operei cinematogra
fice o dă profesionalitatea reală a 
realizatorilor, capacitatea lor de a în
corpora grăuntele iradiant de medi
tație proprie, de a depăși datele fi
zice ale unei anecdotici și a elabora, 
prin mijloace specifice, un discurs 
cit mai răscolitor asupra realităților 
noastre. Mai ales acum, cînd ne pro
punem mărirea numărului de filme, 
tuturor factorilor implicați în 
realizarea lor trebuie să ne fie clar 
răspunsul la întrebarea primordială : 
de ce facem cutare film ? O între
bare căreia nu 1 se pot da răspunsuri 
înscrise în sfere extra-artistice : 
„pentru că e ieftin", „pentru că X 
n-a lucrat de mult”, „pentru că va 
face succes", „pentru că nu avem de 
ales".

— Ce vă propuneți, in calita
tea dumneavoastră de director 
general al Centrului Național al 
Cinematografiei, pentru a asi

gura ascensiunea filmului ro
mânesc spre maturitate ?

— Pentru funcționarea reală a res
ponsabilităților, pentru curmarea a- 
cestui nefericit eclectism, de împă
care a tuturor verzelor cu toate ca
prele, și rolul producătorului va tre
bui în mod necesar să fie mai activ, 
în sensul de a-și asigura nu numai 
criterii, dar și o bază fermă de selec
ție. Fără exercitarea permanentă a

peii naționale de luptă pentru inde
pendență și progres social, transpu
nerea filmică a epopeii construcției 
socialismului — un plan de comenzi 
menit să asigure răspunsul matur al 
cinematografiei la sarcinile ce de
curg din programul P.C.R. de îmbu
nătățire a activității ideologice și de 
dezvoltare a conștiinței socialiste. în 
înfăptuirea acestui plan de perspec
tivă și, în genere, în munca noastră 
de pregătire, a scenariilor există

descurajant — colaborarea cu stu
dioul „București".

— Ce rol rezervați, In con
textul acestor preocupări, regi
zorului, autorul efectiv al operei 
de artă cinematografică ?

— Ne propunem o permanentă 
consultare cu creatorii — individual 
sau prin secțiile ACIN. In acest 
sens, și fără a putea face aici toate

pus în brațe. Fără acești regizori- 
autori care să trăiască incandescent 
ideea și modalitățile filmului lor, 
care să răscolească neobosiți reali
tatea, pentru a-i da replica filmică 
adecvată, nouă și pătimașă, care să 
militeze cu înverșunare pentru pro
pria interpretare artistică a vieții 
înconjurătoare, cu argumentele ar
tistice și cetățenești cele mai percu
tante, fără această coroborare de 
platforme intre producătorul și au-

narea unor norme devenite ana
cronice și care nu stimulează efortu
rile întregii echipe spre realizarea 
calitativă și economică optimă a fil
melor. Problema răspunderilor are 
însă implicații mai largi privind ne
mijlocit drumul filmelor de la proiect 
pînă la copia standard, raportul din
tre răspunderea individuală și res
ponsabilitatea ~ colectivă în procesul 
atit de complex al producției de 
filme.

opțiunii, producătorul devine, inevi
tabil, prizonierul necesităților pro
ducției industriale și va continua 
amăgitorul joc al promovării unor 
scenarii cu mize neînsemnate, apa
rent și superficial actuale, din cate
goria acelora pe drept cuvint criti
cate de spectatori in ancheta dv. 
Această opțiune...

— ...presupune existența unui 
substanțial portofoliu de scenarii. Ce 
s-a întreprins, în această direcție ?

— Cu toate că sîntem încă de
parte de a avea 
„aurul” scenariilor a 
tențiilor noastre, 
că se profilează un mline cinemato
grafic mai puțin debitor hazardului. 
Am întocmit un plan ai comenzilor 
cinematografiei pe următorii cinci 
ani, privind : planul de ecranizări, 
configurarea plenară în film a epo-

acoperirea in 
tuturor in- 

putem afirma

Interviu cu Mircea SĂNTIMBREANU
directorul general al Centrului Național al Cinematografiei

torul filmului nu cred să se poată 
naște nu un film sau altul de ex
cepție, ci o cinematografie națio
nală matură, stabilă în haremurile ei 
cele mai pretențioase, singurele efi

acum o clară platformă de voință a 
producătorului, și nădăjduiesc ca 
această platformă, ca dorințele noas
tre să coincidă într-o cit mai mare 
măsură cu dorințele, cu preocupările 
autorilor. în aceeași ordine de idei, 
mi se pare important că s-a hotărît 
despărțirea centrului de producție 
„Buftea” de compartimentul creației 
prin înființarea a trei studiouri — 
viitoare Case de filme — care să aibă 
ca principală preocupare și răspun
dere tocmai asigurarea scenariilor ; 
au fost suprimate un număr impor
tant de verigi intermediare ce în
cătușau drumul de la autor la pro
ducție și îngreunau — adeseori

aprecierile de valoare, aș vrea _ 6ă 
arăt că sîntem în posesia „cincina
lului regizorilor", exprimat de ei 
înșiși mai ales in idei și intenții de 
film. Nădăjduiesc că cele mai intere
sante se vor materializa în scena
rii, și apoi în filme. Fapt este că 
participarea atigajată a creatorilor Ia 
înfăptuirea politicii cinematografice, 
inițiativa lor concretizată în scenarii 
substanțiale are o însemnătate vi
tală. Este absolut de netăgăduit că 
autorul filmului — indiferent de for
mula de îndrumare, finanțare etc. — 
rămîne regizorul, care nicăieri in 
lume nu este doar fotograful pasiv și 
frenetic al unui scenariu ce I «-a

ciente. Aici 
răspunderilor, 
tuală este nu

intervine problema 
Disciplina contrac- 
arareori erodată de

tîrguieli și compromisuri și nu 
acționează, cu torța recunoscută în 
alte domenii, nici față de producător, 
nici țață de realizatori. I’oate că ni
căieri, ca în cinematografie, nu este 
atit de incetățenit regimul excepții
lor, ai derogărilor de Ia aplicarea 
regulilor de coerciție contractuală — 
și am in vedere nu situațiile impre
vizibile, absolut fortuite și firești in 
cinematografie, ci nenumăratele în
călcări ale unei discipline elementare 
și vitale pentru bunul mers al pro
ducției cinematografice.. Se impun 
respectarea riguroasă a reglemen
tărilor legale, precum și reexauii-

— Ce soluții se preconizează ?

— Rezolvările vor fi rezultatul 
măsurilor în curs de elaborare și care 
vor ține seama de experiența unor 
cinematografii cu îndelungată tradi
ție și de cerințele proprii maturizării 
filmului românesc. De altfel, se 
poate vorbi despre primele roade 
— filme aflate în diferite faze 
de producție, unele în stadiul de copie 
standard. Aș cita „Decolarea" — film 
de debut al regizorului Timotei 
Ursu, „Moartea lui Ipu“, dezvăluind 
a fațetă inedită și nu mai puțin con
vingătoare a talentului lui Sergiu 
Nicolaescu, „Pădurea pierdută" de 
Andrei Blaier, „Felix și Otilia" de 
Mihu Iulian, „Drum în penumbră” 
de Lucian Bratu, „Astă scară dan
săm în familie" de Geo Saizescu, 
„Aventuri la Marea Neagră" de Sa- 
vel, Stiopul sau ambițiosul binom 
filmografic „Puterea" și „Adevărul", 
realizat de Manole Marcus pe o par
titură de bărbătesc eroism semnată 
de Titus Popovici. Sînt filme de 
genuri diferite, precumpănitor de 
actualitate și dintre care cel puțin 
cîteva vor prilejui, sperăm, o revela
toare confruntare cu publicul. Nu 
mai puțin întemeiate par să fie spe
ranțele investite in filme ce au pri
mit de curînd „bunul de tipar", 
relevînd atît un orizont tematic mai 
echilibrat (de la filmul de „capă și 
spadă", „Săgeata căpitanului lo- 
nuț“ — scenariul Al. Mitru, regia Iui 
Aurel Miheles, pînă la biografia 
eroic-romantică „Balada — Ciprian 
Porumbescu” de Gh. Vitanidis, sau 
feeria muzicai-coregrafică „Veronica" 
de Elisabeta Bostan), cît și o mai 
strinsă aplicație spre tema con

temporană ca în „Explozia" — scena
riul loan Grigorescu, regia Mircea 
Drăgan, „Tranșeele cerului", predat 
spre realizare lui Dinu Cocea, „Ba
riera" lui T. Mazilu în regia lui Mir
cea Mureșan ș.a. — filme ce vor 
primi curînd „botezul platourilor", 
în contul anului 1972. Există premise 
— și în unele cazuri chiar certitu
dini — că vom avea o serie de pre
miere notabile.

— De ce ar depinde ponderea 
substanțial crescută a certitudi
nilor in creație și producția de 
filme ?

— Cinematografiei i se impune 
abandonarea expectativei, a negocie
rilor mărunte, a timidității și com
plexelor de orice natură ; i se im
pune elaborarea și finalizarea con
secventă a platformei sale de voință. 
Mai exact, un considerabil spor de 
precizie și energie, de claritate și 
consecvență revoluționară. Sursa de 
vitalitate și de originalitate a artei 
noastre este, intr-adevăr, izvorul viu 
ai vieții poporului nostru, și nu un 
urcior oarecare, uneori de împrumut, 
alteori de apă stătută, sau gol. 
Această surșă trebuie dezvăluită și 
fructificată neîntîrziat și pînă la ca
păt, cu prioritate și angajare militan
tă ; trebuie ca noi, cei ce lucrăm 
in acest sector, să-i asigurăm condi
țiile optime de manifestare și pro
movare. Cu ce să încărcăm filmele 
noastre dacă nu cu ceea ce este cel 
mai adine implantat in conștiința po
porului nostru, în biografia sa fier
binte de luptă și trudă, de victorii și 
căutări, de nestăvilit elan și încorda
re care i-au determinat dintotdeauna 
existența și au inălțat-o Ia cotele 
atinse astăzi ? în climatul generos 
de azi, pe coordonatele și orientările 
fără îndoială cele mai fertile din 
istoria artei noastre, cinematografia 
națională, prin toți slujitorii săi, iși 
redimensionează proiectele și ambi
țiile. Și în primul rînd ambiția de a 
vorbi prin eroii săi milioanelor de 
eroi care o frecventează și o îndră
gesc.

D. COSTIN
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Vizita prim-vicepreședintelui

Semnarea unor acorduri

Sosirea in Capitală a vicepreședintelui

Leseciko

Telegrame

Președintele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia. Ștefan Voi tec, a primit din par
tea președintelui - •
nez, Karl Skytte, 
mulțumire pentru 
mise cu prilejul 
această funcție.

romano-egiptene
La Consiliul de Miniștri a avut loc 

luni dimineața semnarea Acordului 
de cooperare economică și tehnică 
între Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Egipt și a Acor
dului privind acordarea unui credit 
comercial Republicii Arabe Egipt de 
către Republica Socialistă România.

Acordurile au fost semnate de 
prim-vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ilie Verdeț, și prim-vice
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Arabe Egipt, dr. Aziz 
Sedki.

De asemenea, în cursul aceleiași 
dimineți a fost semnat Protocolul 
sesiunii a Vil-a a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-egiptene.

Protocolul a fost semnat de Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului comer
țului exterior, și Hamed Mahmoud 
Habib, prim-secretar de stat în Mi
nisterul Industriei Petrolului și Bo
gățiilor Minerale din Republica Ara
bă Egipt.

La solemnitatea semnării docu
mentelor au luat parte Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri loan Avram, ministrul indus
triei '.pnstrucțiilor de mașini, Petru 
Buri, . j, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și celelalte persoane

oficiale române și egiptene care au 
participat la convorbiri.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, Ilie Verdeț și Aziz Sedki și-au 
exprimat satisfacția față de rezulta
tele convorbirilor româno-egiptene 
desfășurate la București, convingerea 
că documentele semnate vor contri
bui la adîncirea și diversificarea ra
porturilor prietenești româno-egipte- 
ne pe multiple planuri, în folosul am
belor popoare, al păcii și înțelegerii 
internaționale.

★
Ca urmare a acordurilor econo

mice româno-egiptene semnate la 
București, intre întreprinderea de 
comerț exterior „Autotractor“-Brașov 
și compania „El-Nasr Automotive 
Manufacturing Co", a fost încheiat 
luni un contract pentru livrarea de 
tractoare către Republica Arabă 
Egipt, precum și un acord privind 
livrarea de autocamioane, autoutili
tare și derivate ale acestora.

Documentele au fost semnate de 
ing. Mircea Florescu, directorul ge
neral al întreprinderii de comerț 
exterior ,,Autotractor“-Brașov, și dr. 
Abdel Gazarin, președintele compa
niei „El-Nasr Automotive Manufac
turing Co".

Luni după-amiază a sosit în Capi
tală M. A. Leseciko, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele părții sovietice în Comi
sia interguvernamentală româno- 
sovietică de colaborare economică, 
însoțit de membrii delegației guver
namentale sovietice, consilieri și ex- 
perți, pentru a participa la lucrările 
sesiunii a V-a a Comisiei intergu- 
vernamentale româno-sovietice de 
colaborare economică.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost intimpiriați de Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții ro
mâne in Comisia interguvernamen
tală romăno-sovietică de colaborare 
economică, de membrii delegației 
guvernamentale române.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București, 
și membri ai Ambasadei.

(Agerpres)

★

Cu prilejul încetării din viață a 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Populare Bulgaria, Ivan Ba- 
șev, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor
neliu Mănescu, a transmis o tele
gramă de compasiune tovarășului 
Radenko Grigorov, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 'Re
publicii Populare Bulgaria, o dată 
cu expresia profundelor condoleanțe 
familiei îndoliate.

Folketing-ului da- 
o scrisoare de 
felicitările trans- 

realegerii sale în

Amploarea

(Agerpres)

Numirea noului ambasador

(Agerpres)

Recepție la Ambasada egipteană
Cu prilejul vizitei oficiale în țara 

noastră a prim-vicepreședintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Arabe Egipt, dr. Aziz Sedki, și a 
soției sale, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al acestei țări la Bucu
rești, Ibrahim Youssri, a oferit luni 
seara o recepție în saloanele Amba
sadei.

La recepție au luat parte Ilie Ver- 
deț, prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socia
liste România, cu soția, Virgil Trofin, 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor. Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Vasile

Vlad, șeful secției relații externe al 
C.C. al P.C.R., Bujor Almășan, Cor
nel Burtică, Ion Cosma, Mircea Ma- 
lița — miniștri, Titus Sinu, amba
sadorul României Ia Cairo, membri 
ai conducerii unor ministere și in
stituții centrale, alte persoane ofi
ciale.

Au participat, de asemenea, mem
brii suitei prim-vicepremierului egip
tean.

Printre invitați se aflau șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, și alți membri ai Corpu
lui diplomatic.

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

(Agerpres)

udivitâții editoriale

0 delegație de activiști 
ai P. C. R. a plecat

7
Ain

Sosirea unei delegații
de activiști

ai P. S. U. G.

Ministrul comerțului exterior, Cor
nel Burtică, și reprezentantul perso
nal al președintelui Republicii Demo
cratice Sudaneze, dr. Osman Omar 
Al Hadhari, au semnat luni la Bucu
rești un Aide-memoire privind dez
voltarea cooperării economice și teh
nice dintre Republica Socialistă

România și Republica Democratică 
Sudan.

Cu acest prilej ei și-au exprimat 
satisfacția față de documentul sem
nat și au subliniat importanța lui 
•pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări.

al României

(Agerpres) Democratică și Populară

Cu prilejul Zilei de 13 decembrie
Cu prilejul Zilei de 13 decembrie, 

ca omagiu adus eroilor clasei mun
citoare care, în urmă cu. 53 de ani 
au căzut luptînd pentru o viață mai 
bună și progres social, luni diminea
ța, delegații de oameni ai muncii și 
pionieri din Capitală au depus co
roane de flori. ia placa comemorati
vă din piața fostului Teatru Națio
nal.

La solemnitate au luat parte re
prezentanți ai Consiliului municipal 
al sindicatelor București, vechi mi-

litanți ai mișcării muncitorești, par
ticipant la aceste lupte, oameni ai 
muncii din întreprinderile poligra
fice, pionieri.

în aceeași zi au fost depuse co
roane de flori la cimitirul „Reîn
vierea" din Capitală, unde sînt în
humați o parte dintre eroii căzuți 
la 13 decembrie 1918.

După solemnitatea depunerii coroa
nelor, cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere.

Prin Decret al Consiliului de Stat, 
tovarășul Mihai Gheorghe Ștefan a 
fost numit în calitatea de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în Re
publica Algeriană Democratică și 
Populară, în locul tovarășului Nioo- 
lae Sipoș, care a fost rechemat în 
centrala Ministerului Afacerilor Ex
terne.

(Agerpres)

(Agerpres) Sosirea ministrului
CARNET CULTURAL

Cu prilejul turneului în țara noas
tră al Ansamblului Circului de stat 
din R. P. D. Coreeană, Li Ha Zun, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. D. Coreene la București, a ofe
rit un cocteil, luni seara, în'saloanele 
ambasadei.

Au participat membri ai conduce
rii Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, artiști, 
alți oameni de artă și cultură.

sovietic al geologiei

Luni seara a plecat în Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia o 
delegație de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de tovară
șul Ion Sîrbu, membru al C.C. al 

■ P.C.R., prim-secrețar al Comitetului 
județean Buzău al P.C.R., care, la 

' invitația . Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, va face o vizită de schimb 
de experiență în această țară.

In Gara de Nord, delegația a fost 
condusă la plecare de Petre Dumi
nică, șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Erau de față reprezentanți ai Am
basadei Iugoslaviei la București.

Luni seara a sosit în Capitală o 
delegație de activiști ai P.S.U.G., 
condusă de Hans Riischer, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.S.U.G,, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită în schimb de experiență în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de Ionel 
Dicu, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.. Gheorghe Fulea, adjunct 
de șef de secție la Consiliul Econo
mic, de activiști de partid.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.D. Germane la București.

(Agerpres)

In aceeași zi, Ion Brad, vicepreșe
dinte al Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, a oferit o masă în cin
stea artiștilor oaspeți.

■: ★, ...‘:
La- cinematograful „Patria/" din 

Capitală a fost prezentat luni seara, 
în premieră, noul film românesc „De
colarea", producție a studioului 
„București".

Realizare de debut a regizorului 
Timotei Ursu, după un scenariu de 
Constantin Stoiciu, avind în distri
buție pe actorii Liviu Ciulei, Emil. 
HossU, Monica Ghiuță și alții, 
noua peliculă românească abordează 
o temă de actualitate a vieții noas- 

■ tre contemporane, și anume integra
rea tineretului in muncă, împlinirea 
idealurilor . acestuia în viață.

De asemenea, a rulat în premieră 
filmul românesc de animație „în
toarcerea în viitor", realizat de pic
torul Sabin Bălașa.

studioului

Sub auspiciile Institutului de istorie 
a artei al Academiei de științe so
ciale și politice, luni a avut loc in 
Capitală o dezbatere pe tema „Mu
zica și publicul", la care au participat 
compozitori, muzicologi, critici, so
ciologi. esteticieni, filozofi.

în cadrul discuțiilor au fost abor
date aspecte ale relației dintre crea
ție, interpretare și public,' subliniin- 
du-se necesitatea intensificării activi
tății de educare muzicală a publicu
lui, de popularizare a marilor valori 
muzicale, naționale și universale, în 
rindul maselor largi.

★
Luni, la Universitatea din Iași, a 

avut dbc -iun simpozion?;organizat cu 
prilejul celei-de-a ■ 25^a aniversări a 
UNESCO. în prezența unui mare 
număr de cadre didactice și studenți, 
prof. dr. Ioan Creangă, rectorul Uni
versității, prof. dr. Nicolae Țațomir, 
decanul Facultății de drept, și lector 
univ. Celmare Ștefan, președintele 
Uniunii Asociațiilor studențești din 
universitate, au vorbit despre semni
ficația acestei aniversări, despre apor
tul UNESCO la consolidarea păcii, 
colaborării internaționale și educației 
tineretului.

Cu aceeași ocazie, într-una din să
lile universității a fost deschisă o 
expoziție cu tema „UNESCO — 25 de 
ani în slujba păcii și cooperării in
ternaționale".

La invitația ministrului minelor, 
petrolului și geologiei. Bujor Almă- 
șan, luni a sosit în Capitală A. V. 
Sidorenko, ministrul 
U.R.S.S., în vederea 
probleme de interes 
sectorul geologic.

Reflectând necesită
țile spirituale ale po
porului sovietic, pro
ducția de carte a 
U.R.S.S. a ajuns să 
fie impresionantă : 
anul acesta, cele 228 
de edituri de diferite 
profiluri existente în 
Uniunea Sovietică vor 
scoate nu mai puțin 
de un miliard o sută 
treizeci de milioane 
de cărți. în 60 de limbi 
ale popoarelor sovie
tice și în 40 de limbi 
străine.

In numeroase orașe 
s-au construit sau se 
înalță în prezent, pe 
bulevardele centrale, 
moderne și spațioase 
„Case a.le cărții". Li
brării își fac apariția, 
de asemenea, în tot 
mai numeroase așe
zări rurale. Numărul 
cititorilor frecventând 
cele 347 000 de biblio
teci publice a sporit 
în anii din urmă cu 
12 milioane.

In cursul cincinalu
lui trecut, editurile 
sovietice au tipărit 
peste un miliard de 
exemplare de cărți 
consacrate celor mai 
importante ? probleme 
ale vieții sociale a
U. R.S.S.. politicii eco
nomice și sociale a 
P.C.U.S. și a guver
nului sovietic. A fost 
încheiată publicarea 
ediției a 5-a, cea mai 
completă de pină a- 
cum, a operelor
V. I. Lenin, 
în acest sens 
atît de mare, 
fost nevoie 
scoată tiraje 
mentare. Au fost edi-

re- 
în 

ale 
De 
se

geologiei al 
discutării unor 
comun privind CUBA

(Agerpres)

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

emit' pînă lă data'de 31 decembrie, 
a.c. inclusiv, librete de economii pen
tru construirea de locuințe, care dau 
dreptul depunătorilor să participe la 
tragerea la sorți pentru primul tri
mestru al anului 1972.

După cum este cunoscut, la trage
rile la sorți ale acestor librete, Casa 
de Economii și Consemnațiuni acor
dă importante cîștiguri în bani.

Avantajul specific oferit de libre
tul de economii pentru construirea de 
locuințe îl constituie faptul că titu
larii libretelor cîștigătoare beneficia
ză de prioritate la contractarea de 
locuințe proprietate personală, dacă 
folosesc în acest scop cîștigurile ob
ținute.

lui 
Cererea 
a fost 
incit a 
să se 
supli-

t.ate totodată operele 
lui Marx și Engels, în 
librării au ajuns mii 
de alte cărți consa
crate dezvoltării isto
rice a U.R.S.S. după 
revoluția din octom
brie.

Numeroase volume 
reflectă realizările 
marcabile obținute 
diferitele ramuri 
științei sovietice, 
atenție și interes
bucură cea de-a treia 
ediție a „Marii enci
clopedii sovietice" in 
30 de volume, din care 
primele patru volume 
au apărut intr-un ti
raj de 630 000 de e- 
xemplare. Au fost pu
blicate, de asemenea, 
o enciclopedie filozo
fică, o serie de 9 vo
lume intitulată „Știin
ța și tehnica sovieti
că", se apropie de 
sfîrșit publicarea mo
numentalei serii geo
grafice de 22 de vo
lume — „Uniunea So
vietică".

Literatura beletristi
că reprezintă o treime 
din totalul cărților ti
părite. Se reeditează 
regulat operele 'clasici
lor literaturii ruse, so
vietice și universale. 
Au fost traduse în 
limba rusă și în lim
bile celorlalte popoare 
ale U.R.S.S. cărți ale 
unui mare număr de 
scriitori străini din 
peste 100 de țări, prin
tre care și opere ale 
unor scriitori români 
ca : Rebreanu. Coșbuc, 
Sadoveanu, Arghezi, 
Zaharia Stanca și alții.

în unele cazuri, lu
crările unor scriitori

străini apar în Uniu
nea Sovietică în tiraje 
mai mari decît in pro
pria lor patrie. Astfel, 
London a apărut în 28 
milioane de exempla
re, Dickens — în 24 
milioane, . Dreiser — 
în 13 milioane, Tagore 
— în 5 milioane etc. 
Deosebit de populare 
sînt, in rîndul cititori
lor sovietici. „Biblio
teca de literatură uni
versală" în 200 de vo
lume, seria „Romanul 
străin al secolului 20", 
„Biblioteca romanului 
istoric" și alte cule
geri.

Desigur, editurile so
vietice publică și un 
număr mare de cărți 
noi ale scriitorilor so
vietici contemporani. 
Nu rămîn multă vre
me în rafturile libră
riilor nici volumele de 
versuri ale poeților so
vietici, scoase în tiraje 
importante. In tiraje 
considerabile apar căr
țile pentru copii.

In U.R.S.S. se edi
tează anual 2 000 de ti
puri de manuale șco
lare, intr-un număr de 
circa 300 milioane de 
exemplare.

Pentru a putea face 
față unei producții de 
carte de asemenea 
proporții și care va 
continua să crească în 
anii viitori, Uniunea 
Sovietică își dezvoltă 
necontenit întreprinde
rile industriei sale po
ligrafice. în actualul 
cincinal vor intra în 
funcțiune zeci de în
treprinderi noi de a- 
cest gen.

S. PODINA
Moscova

Artera de beton
Havana - Occidente

In peisajul rutier al 
Cubei își face impe
tuos apariția o nouă și 
importantă arteră de 
circulație — autostra-, 
da Havana — Cayaja
bos, denumită in lim
baj local „autopista 
Norte do Occidente", 
în lungime de aproxi
mativ 80 de kilometri 
și avind 6 benzi 
circulație.

Noua autostradă. 
. flata în faza finală

de

(Agerpres)

Campionatul mondial feminin de handbalSuccesul lui lise Năstasepentru populație
La drept vorbind, pimeni nu 

a numărat cite servicii efectuea
ză cooperația meșteșugărească 
băcăuană, intr-un an, pentru 
populație. Președintele Uniu- 

județene a cooperative- 
x>r meșteșugărești din Bacău, 
tovarășul Lazăr Franț, 
cia că la cele 383 
existente în orașele 
peste un milion de oameni so
licită anual diferite servicii. Așa 
se și explică faptul că în pri
mele II luni ale anului produc- 
ția-marfă și a prestărilor de ser
vicii a fost depășită cu aproape 
20 milioane lei, valoarea măr
furilor livrate fondului pieței — 
cu 15,4 milioane lei. în unități 
fizice, aceasta înseamnă aproape 
55 000 perechi încălțăminte, 5 000 
mp țesături din lină și bumbac, 
mobilă în valoare de 251 0!10 lei, 
confecții, articole de artizanat 
etc. Produsele realizate de meș
teșugarii băcăuani se bucură de 
o bună apreciere atît în țară, 
ciț și peste hotare. De mențio-. 
nat că pînă la această dată nu 
s-a înregistrat nici un refuz de 
calitate a produselor ce poartă 
marca cooperativelor din Ba
cău.

Conducerea uniunii județene 
a cooperativelor meșteșugărești 
este preocupată în permanență 
de dezvoltarea rețelei unităților 
prestatoare de servicii. De la în
ceputul anului și pînă acum au 
fost înființate la Buhuși, Moi- 
nești, municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Bacău, 20 de 
noi unități pentru confecții din 
piele, marochinărie. reparații 
de mobilă și tapițerie. în maga
zinele cooperației meșteșugărești 
au apărut în acest an ca noutăți 
120 de modele de încălțăminte, 
aproape 100 modele de confec
ții, 49 modele de articole 
marochinărie, 16 tipuri 
bilă etc.

în anii actualului 
se vor construi și 
folosință în orașele județului 
15 complexe și ateliere noi_. La 
Bacău, de exemplu, vor ti înăl
țate noi complexe meșteșugă
rești în cartierele Mărgineni, 
l Mai, Cremenea, iar în centrul 
orașului — o casă de mode, ate
liere pentru lăcătușerie și con
fecții metalice.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii*

apre- 
unităț.i 

județului

de 
de mo-
cincinal 
da în

comentat de presa internațională
Amatorii de pretutindeni ai sportului. alb au urmărit cu interes 

deosebit „Turneul campionilor", competiție de apoteoză a sezonului de 
tenis; care, săptămînă trecută, a reunit in sala f,Pierre de Coubertin" 
din Paris pe șapte dintre cel mai buni jucători din lume. Pasionanta 
dispută s-a încheiat, după cum se știe, cu victoria românului Ilie 
Năstase, care nu a pierdut nici o partidă în decursul turneului, Iar în 
uliima întilnire l-a învins in trei seturi pe americanul Stan Smith, 
câștigătorul din acest an al circuitului de turnee dotat cu „Marele pre
miu" — F.I.L.T. Iată cîteva spicuiri din comentariile presei interna
ționale.
„Jucătorul român a repurtat o mare 

victorie în „Turneul maeștrilor", la 
capătul unei partide, magnifice, dispu
tate în fața a 5 000 de spectatori, o 
partidă în care toate loviturile ce 
pot fi imaginate în tenis au fost 
executate cu rară măiestrie de cei 
doi protagoniști. De o parte se afla 
calmul și forța atletică a lui Smith, 
de cealaltă verva și fantezia lui 
Năstase Finalist la Roland Garros, 
învingător în fața trioului australian 
Newcombe-Lavei'-Emerson la Wem
bley, cîștigător a numeroase turnee 
în S.U.A., Franța, Belgia etc, clasat 
pe locul doi în „Marele premiu" — 
F.I.L.T., finalist cu echipa României 
în „Cupa Davls", Năstase poate fi con
siderat la ora actuală cel mal bun 
jucător din lume". (Agenția „France 
Presse").

„Pentru Năstase. acesta a fost a) 
doilea magnific succes în decurs de 
o lună. In luna noiembrie, la Londra, 
el i-a învins pe australienii Rod La
ver și John Nev'cbmbe. primii doi 
tenismani ai lumii timp de mai multi 
am". (Agenda „United Press").

„Smith ar fi cîștigat împotriva 
oricui, probabil. Dar Năstase nu este 
oricine : el se afirmă, la vîrsta de 
23 de ani, ca unul dintre primii ju
cători ai lumii In orice caz, în mod

Aseară tîrziu, la Groningen (Olan
da), reprezentativa feminină de hand
bal a României a susținut cel de-al 
doilea meci în cadrul grupelor pre
liminare pentru campionatul mon
dial. Handbalistele noastre s-au în- 
tilnit cu selecționata Iugoslaviei, for
mație redutabilă care, de asemenea, 
debutase cu o victorie : 14—7 cu Nor
vegia (româncele cîștigaseră în fața 
norvegienelor ceva mai greu : 8—6). 
Cum ambele echipe își asiguraseră 
deci calificarea în seriile semifinale 
ale competiției, meciul de aseară a

avut un caracter oarecum amical. An
trenorii noștri au folosit aproape în
tregul lot. rodind deci și rezervele. La 
pauză, echipa iugoslavă conducea cu 
8—4. Pînă la încheierea partidei însă, 

■ sportivele românce și-au 
au terminat meciul la 
12—12.

Ocupînd primele două 
grupele respective, pentru 
mil’inale s-au calificat următoarele 
șase echipe (din cele nouă prezențe 
ia C.M. din Olanda) : R.F. a Germa
niei, Danemarca, Iugoslavia, Româ
nia, R.D. Germană și Ungaria.

revenit și 
egalitate :
locuri în 

seriil'6 se-

ț
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siguț, ca cel mai strălucit" (ziarul 
„France Soir") „Talentul lui Năsta
se a învins în turneul maeștrilor" 
— acesta este titlul cronicii publica
te de „I.’Eîjuipe". în care, între al
tele, se spune.: „Pe pianul talentu
lui pur, învingătorul este, fără în
doială. mai bine datat decît Smilli 
și decît îmajoritatea adversarilor săi 
actuali". Ziarul „Le Figaro", consl- 
derind partida un „extraordinar re
cital" de tenis, în care rachetele au 
fost mînuite de „adevărați prestid - 
gitatori", subliniază : „I’ie Năstase 
s-a dovedit, fără îndoială, mai abil 
decît Smith".

„Românul Ilie Năstase l-a întrecut 
pe americanul Smith în țurneul de 
la Paris și a rămas' singurul jucător 
neînvins din cei șapte care au apă
rut timp de o săptămînă în sala 
„Pierre de Coubertin". Pentru mulți 
specialiști era însă limpede, chiar 
înaintea partidei, că Năstase va cîști- 
ga. El se arătase mai bine pregătit 
încă din partidele anterioare". (Agen
ția ..Reuter").

„Finala „Turneului campionilor" de 
la Paris, dintre românul Ilie Năstase 
și americanul Stan Smith, a fost cea 
mai frumoasă și mai emoționantă 
partidă ele tenis văzută vreodată". 
(Ziarul londonez „Times").

Mîine, în fotbalul internațional
• BUCUREȘTI : Rapid - Tot

tenham („Cupa UEFA")
• ATENA: Panathinaikos — Na- 

cional Montevideo („Cupa 
intercontinentală")
Programul fotbalistic inter

național european programează 
in această săptămînă doar două 
jocuri. Ambele se vor disputa 
miine, miercuri 15 decembrie. 
La București-, echipa Rapid va 
întîlni pe Tottenham Hotspur,

in meci retur pentru optimile 
de finală ale „Cupei UEFA", 
iar Atena va găzdui prima 
manșă a finalei „Cupei inter
continentale" între echipele 
Nacional Montevideo și Pana- 
thinaikos. După cum s-a mai 
anunțat. ;în această finală, echi
pa Panathinaikos înlocuiește 
formația olandeză Ajax Am
sterdam. Returul acestei întîl- 
niri se va disputa la 29 decem
brie la Montevideo.
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ȘAH: Ciociltea, virtual campion pe 1971
Cu o rundă înainte de terminarea 

campionatului republican masculin 
de șah, maestrul internațional Victor 
Ciociltea este virtual cîștigător, si- 
tuindu-se pe locul întîi cu 13.5 
puncte. Indiferent de rezultatele ul
timei runde, el nu mai poate fi ajuns

de ceilalți participanți. Maestrul 
Ungureanu, .' aflat pe locul doi în 
clasament cu 13 puncte, și-a jucat 
toate partidele, iar Th. Ghițescu, un 
alt pretendent la titlu, ocupă locul 
trei, cu 12 puncte.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS DE MASA. — In concursul 

internațional de tenis de masă de la 
Sofia, echipa feminină a României 
a ocupat primul loc, urmată de se
lecționatele Bulgariei și Ungariei. La 
masculin, victoria a revenit formației 
Iugoslaviei. în turneul individual, 
cuplul Carmen Crișan-Gheorghe Teo
dor a terminat învingător în proba 
de dublu mixt, în timp ce Eleonora 
Mihalea s-a clasat pe locul doi 
proba de simplu femei, cîștigată 
Hovestadt (R. D. Germană).

în 
de

maghiară Maria Ivanka, cu 5,5 punc
te și o partidă întreruptă, urinată 
de compatrioata sa Veroczi — 5.5 
plinele, Polihroniade (România), 
Gheorghieva (Bulgaria), Erenska 
(Polonia), Konarkowska — Sokolov 
(Iugoslavia) cite 5 puncte etc. Po- 
lihroniade a cedat, fără joc, partida 
întreruptă cu Gheorghieva.

ȘAH. — Cea de-a 13-a rundă 
turneului internațional de șah de 
Moscova „Memorialul Alehin"

a 
la 

..................... a 
coincis cu prima victorie a marelui 
maestru român Florin Gheorghiu, 
care . pînă acum se comportase des
tul de modest, realizând doar un șir 
neîntrerupt de remize, intercalate 
cu trei înfrîngeri. ,lucind cu piesele 
albe. Florin Gheorghiu l-a învins pe 
marele maestru islandez 
In clasament conduce Stein cu 
puncte, 
puncte, 
lat 5.5

Olaffson.
9 

urmat de Smîslov — 8,5 
Florin Gheorghiu a acumu- 
puncte.
trei runde înaintea termi-• Cu 

nării turneului de șah de la Vrn- 
jacka Banja pentru „Cupa campioa
nelor europene". în fruntea clasa
mentului a trecut din nou maestra

a- 
a 

construcției, este o lu
crare de mari propor- 

■ ții și are menirea, în 
.primul find, de a des
congestiona și facilita 
traficul rutier între 
Havana și provincia 
Pinar del R’o. Impor
tanța ei nu se rezumă 
însă la atît. Traversind 
regiuni unde se cons
truiesc, o serie de mari 
obiective industriale și 
agricole, respectiva ar
teră de comunicație 
vine în intimei narea 
nevoilor de mîine ale 
dezvoltării economice 
a acestor zone cărora 
socialismul, prin forța 
sa creatoare, le confe
ră noi valențe. Tre
buie relevat că reali
zarea autostrăzii Ha
vana — Cayajabos fa
ce parte dintr-un plan 
mai vast de construc
ții de șosele, reprezen
tând, în fapt, primul 
tronson din magistrala 
rutieră care va stră
bate Cuba — de la Pi
nar de) Rio și pînă în 
Oriente, în lungime de

peste U' nritî' ’de kilo- 
'metri. ■•' --r-

Privltă de lâ înălți
me, prima porțiune a 
noii autostrăzi lasă 
impresia unei nesfîrși- 
te piste de aterizare. 
Panglica prelungă de 
beton și asfalt șerpu
iește ușor printre col:- 
rie ‘de sfțlcar, iar mai 
departe, în direcția 
frumoaselor 
Pinar, se vede șantie
rul cu ’ furnicarul său 
de oameni și mașini 
aflat în continuă de
plasare : el este o sce
nă mobilă, unde zilnic 
constructorii cubanezi, 
în mare majoritate ti
neri, duc o bătălie as
pră cu terenurile ac
cidentate și cu stratu
rile de rocă pentru a 
așterne patul marii 
magistrale. Direcția 
națională a drumuri
lor din Cuba, sub egi
da căreia se desfășoa
ră lucrările, a depla
sat. pe șantierul noii 
autostrăzi, o puternică 
și modernă tehnică de 
construcții : sute de 
camioane grele. zeci 
de buldozere, autoni- 
velatoare, excavatoa
re. betoniere, cilindri 
compresori. Mînu’tă 
de constructori cu pri
cepere și pasiune, a- 
ceastâ tehnică de lu
cru. rod al investițiilor 
pe care, guvernul re
voluționar le face in 
domeniul construcții
lor, asigură un grad 
ridicat de productivi
tate, o avansare în 
ritm rapid a șantieru-

• La șantierele navale „Gh. Di
mitrov" din Varna a început con
strucția celei mai mari nave de 
transport realizată vreodată in 
Bulgaria. Cu o lungime de 201 me
tri și înălțimea de 15,6 metri, va
sul va avea o capacitate de 38 000 
tone.

e In districtul Pichan din pustiul 
Takla Makan (R. P. Chineză) s-au 
construit în ultimii 13 ani peste 230 
kilometri canale de irigație. Anul 
acesta, pe ample suprafețe ale de
șertului. transformate în pămint 
roditor, țăranii chinezi au cules re
colte bogate de cereale și bumbac.
• La Institutul de cibernetică al 

Academiei de științe slovace din 
Bratislava a fost creată mașina e-

CITITORULE !

Ce
Dar
Dar

direcția 
ținuturi

}ui,. obținerea unor ,in- 
-’'diciev calitativi supe
riori la toate opera
țiile.

Pe parcurs, construc
torii realizează și o se
rie de alte lucrări, în
tre care trei poduri 
mari și cinci pasaje de 
nivel, componente in
dispensabile ale unei 
autostrăzi moderne. în 
prezent se lucrează și 
la montarea podurilor, 
care vor avea o înăl
țime de 32 de metri 
fiecare și se vor arcui 
deasupra unor lacuri 
de acumulare. Ele sînt 
asamblate exclusiv din 
elemente prefabricate 
de beton armat reali
zate de întreprinderea 
de specialitate din Mă
riei. Tot din elemente 
prefabricate sînt cons
truite și pasajele de 
nivel arcuite care vor 
permite trecerea unor 
autovehicule cu gaba
rit depășit.

„Familia" autostră
zilor cubaneze, care 
pină acum se compu
nea din Via Blanca 
(98 km). Aviz Monu
mental (32 km), auto
pista del Med’odia (28 
km) și autopista Mă
riei (27 km) va primi, 
astfel, în curind pe 
cea mai tînără și mai 
modernă componentă' 
a ei, lucrare demnă de 
timpurile noi pe care 
le trăiește poporul Cu
bei socialiste.

V. ST AM A TE
Havana,

lectronică de calcul „RPP-16". E- 
xecutînd 500 000 de operații pc 
secundă, noua mașină va avea o 
largă întrebuințare în 
ramuri ale economiei

numeroase 
cehoslovace.
în construe-• Pe Drava se află 

ție un nou pod care va facilita cir
culația rutieră între Ungaria șî Iu
goslavia. Podul va avea o lungime 
de 316 m și va fi dat în exploatare 
la sfîrșitul anului 1973. Studiile și 
execuția lucrării sînt rodul colabo
rării dintre cele două țări.

9 Polonia dispune 
peste 500 000 ingineri 
în această țară circa 
soane obțin anual diploma de in
giner.

in prezent de 
și tehnicieni : 
15 000 de per-

știi despre orașul in care locuiești ? 
despre celelalte orașe din județ ?

despre toate celelalte 236 de așezări urbane ale țării ?
La aceste întrebări găseș+i răspunsul în

ALMANAHUL „SCtNTEIA" 1972

1
ț
I

ț

ț
ț



viața internațională
A

In Adunarea Generală
a O.N.U.

Evoluția conflictului
2»

indo-pakistanez
• Dezbateri în legătura cu 

situația din Orientul 
Apropiat

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 
— în Adunarea Generală a O.N.U. 
au fost reluate luni dezbaterile asu
pra problemei conflictului din Orien
tul Apropiat. Au luat, cuvîntul minis
trul afacerilor externe al Israelului, 
Abba Eban, și reprezentantul per
manent al Republicii Arabe Egipt la 
O.N.U., Mohammed El Zayyat, anun
ță agenția France Presse.

SCRISOAREA 
REPREZENTANTULUI 

PERMANENT AL EGIPTULUI 
ADRESATĂ LUI U THANT

NEW YORK 13 (Agerpres). — Re
prezentantul permanent al Republi
cii Arabe Egipt la Națiunile Unite. 
Mohammed Hassan El Zayyat, a adre
sat o scrisoare secretarului general 
al O.N.U., U Thant, inso'ită de tex
tul memorandumului egiptean către 
președintele Senegalului, Leopold 
Senghor, șeful misiunii O.U.A., cerînd 
ca acesta să circule ca document al 
O.N.U., anunță agenția M.E.N.

în memorandum se arată că „pre
ședintele Republicii Arabe Egipt a 
subliniat în convorbirile sale cu 
subcomitetul celor patru șefi de 
stat memb î ai misiunii O.U.A. 
hotărîrea Egiptului de a aplica re
zoluția Consiliului de Securitate, în 
toate prevederile sale, și de a ac
cepta propunerile ambasadorului 
Jarring făcute la 8 februarie 1071 
pentru încheierea unui acord de 
pace. . Egiptul este dispus să între
prindă araniamentele necesare în 
vederea redeschiderii Canalului de 
Suez, în, schimbul retragerii Israelu
lui. ca o primă etapă, conform ini
țiativei definite de președintele re
publicii, cu condiția ca Israelul să 
răspundă pozitiv la aide-memoire-til 
ambasadorului Jarring.

R.A.E. acceptă ca frontiere sigure 
și recunoscute să fie încorporate in 
acordul de pace, în concordanță cu 
rezoluția O.U.A., stipulind retrage
rea trupelor israeliene din toate te
ritoriile arabe pe liniile de la 5 iu
nie 19S7 și în conformitate cu gra
nițele specificate în inițiativa lui 
Jarring, care subliniază necesitatea 
retragerii trupelor israeliene pînă la 
frontierele internaționale ale Egip
tului. Partea .egipteană este de acord 
cu garanțiile Națiunilor Unite, sta
bilirea de zone demilitarizate de o 
parte și de alta a frontierelor, pre
zența de trupe internaționale în a- 
numite puncte strategice. Egiptul 
acceptă, totodată, staționarea de 
trupe internaționale la Sharm El 
Sheikh pentru a garanta libertatea 
de navigație în strîmtoarea Tiran".

• Adoptarea unor rezoluția 
privind condamnarea 

colonialismului 
și rasismului

NEW YORK 13 (Agerpres). - A- 
dunarea Generală a O.N.U. a adoptat 
mai multe rezoluții privind condam
narea colonialismului și rasismului.

Unul din aceste documente con
damnă Portugalia pentru refuzul de 
a acorda independență popoarelor 
din coloniile, sale. Rezoluția cere gu
vernului portughez să recunoască 
dreptul acestor popoare Ia autoad- 
ministrare și independență, să pună 
capăt războiului colonial împotriva 
mișcărilor de eliberare și să-și re
tragă trupele din aceste teritorii, să 
proclame amnistia politică și să 
transfere puterea reprezentanților 

aleși în mod democratic, a! populației. 
Documentul cere, de asemenea, alia- 
ților din N.A.T.O. ai Portugaliei să 
înceteze orice fel de sprijin care ar 
permite guvernului de la Lisabona 
să continue războiul colonial împo
triva mișcărilor de eliberare din te
ritoriile africane.

într-o altă rezoluție. Adunarea 
Generală a O.N.U. deploră „refuzul 
continuu al guvernului Marii Brita
nii de a lua măsuri efective pentru 
a pune capăt regimului minoritar 
rasist ilegal din Rhodesia de sud“. 
Adunarea Generală, se arată în do
cument, declară că independența 
Rhodesiei nu trebuie să fie recunos
cută înainte ca majoritatea popu
lației africane să se poată bucura de 
toate drepturile politice. Revoluția 
cere, în final. Consiliului de Secu
ritate să ia, în conformitate cu Carta 
O.N.U., toate măsurile necesare pen
tru înlăturarea hegirnului rasist de la 
Salisbury.

+
Consiliul de Securitate a hotărît 

luni prelungirea cu încă șase luni, 
pînă la 15 iunie 1972, a mandatului 
forțelor O.N.U. staționate în Cipru, 
în rezoluție se exprimă speranța că, 
pînă la acea dată, vor fi făcute „pro
grese suficiente în vederea unei so
luționări definitive a situației din 
Cipru, care va permite retragerea 
sau o reducere substanțială a acestor 
forțe".

★
Ministrul de externe al Ciprului, 

Spyros- Kyprianou, a anunțat într-o 
declarație că guvernul său acceptă 
buhele oficii propuse de secretarul 
general al O.N.U., U Thant, în luna 
octombrie a.c. în propunerea sa, U 
Thant se referea la participarea unui 
reprezentant special al său la con
vorbirile dintre reprezentanții comu
nităților cipriote greacă și turcă.

COMUNICAT COMUN

IUGOSLAVO - AFGAN
BELGRAD 13 (Agerpres). — Regele 

Afganistanului, Mohammed Zahir 
Khan Șah, și-a încheiat luni vizita în 
Iugoslavia, informează agenția Tan
iug. Șeful statului afgan a avut un 
schimb de păreri cu președintele Iosip 
Broz Tito. în cursul convorbirilor, se 
arată într-un comunicat comun cu 
privire la. vizită, au fost constatate un 
înalt grad de. concordanță în aprecie
rea situației internaționale, precum 
și necesitatea unei colaborări mai 
strinse între cele două țări. Părțile 
au examinat, de asemenea, politica de 
neangajate și au convenit să continue 
și în viitor consultările.

VIZITA REGELUI 
AFGANISTANULUI 

LA MOSCOVA
MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 13 

decembrie, la Kremlin a avut loc o 
întrevedere între Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
Nikolai Podgornîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri, și regele 
Afganistanului, Mohammed Zahir 
Khan Șah, care face o vizită ne
oficială de prietenie în Uniunea So
vietică, anunță agenția T.A.S.S.

în cadrul convorbirii au fost dis
cutate probleme ale situației inter
naționale actuale, precum și proble
me ale relațiilor dintre cele două țări.

DELHI 13 (Agerpres). — Șeful 
statului major al comandamentului 
trupelor indiene de pe frontul orien
tal, generalul J. F Jacob, citat de 
agenția France Presse, a declarat, in 
cursul unei conferințe de presă, că 
„unități militare indiene au fost pa
rașutate in Pakistanul răsăritean și 
că ele înaintează pe ruta Bhairab 
Bazar-Dacca". Potrivit unui purtător 
de cuvînt militar de la Calcutta, re
luat de agenția United Press Inter
national, efectivele militare indiene 
care se află în împrejurimile orașu
lui Dacca „întimpină o rezistență 
puternică" din partea trupelor pakis
taneze.
' Referitor la situația de pe frontul 
occidental, purtătorii de cuvînt ai ar
matei indiene au semnalat noi cioc
niri intre forțele indiene și cele pa
kistaneze în regiunea Pathankot și 
în sudul Cașmirului.

Postul de radio „AII India", reluat 
de U.P.I., a anunțat, totodată, că 
avioane pakistaneze au bombardat 
orașul Srinagar.

★

Agenția T.A.S.S. informează că, 
duminică, a sosit la Delhi, pentru 
consultări cu partea indiană, Vasili 
Kuznețov, prim-locțiitor al ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S. în 
cursul aceleiași zile, el a fost primit 
de primul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, și a făcut o vizită președin
telui republicii, V. V. Girl.

★

NEW YORK 13 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
s-a întîlnit separat cu ministrul de 
externe indian, Swaran Singh, aflat 
la New York, și cu reprezentantul 
permanent al Pakistanului la Națiu
nile Unite, Aga Shahi. Nu au fost 
date nici un fel de amănunte cu pri
vire la problemele discutate în cadrul 
acestor întrevederi.

Chemările 
Secretariatului C.C. 

al Partidului 
celor ce muncesc 

din Vietnam
.HANOI 13 (Agerpres).— Secreta

riatul Comitetului Central al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam 
a dat publicității chemările cu pri
lejul Zilei rezistenței naționale — 19 
decembrie, zilei creării Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud — 20 decembrie, și zilei 
creării Armatei populare vietnameze 
— 22 decembrie.

Poporul Vietnamului, se spune în 
chemări, întimpină aceste sărbători 
în condițiile unor mari victorii asu
pra imperialismului S.U.A., asupra 
politicii de „vietnamizare" a războiu
lui. Secretariatul C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam chea
mă poporul vietnamez „să sărbăto
rească cele trei evenimente în spiri
tul tradițiilor naționale de luptă 
eroică împotriva agresiunii străine, 
pentru noi succese în construirea so
cialismului în Vietnamul de nord și 
în lupta pentru izgonirea imperia
liștilor americani din Peninsula In- 
dochineză".

RAWALPINDI 13 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al guvernului 
pakistanez, citat de agenția Reuter, 
a confirmat că unități militare in
diene au fost parașutate la 80 kilo
metri de orașul Dacca. El a declarat 
că situația în Pakistanul' răsăritean 
este gravă, dar a menționat că „for
țele pakistaneze continuă să contro
leze principalele orașe din această 
zonă".

Postul de radio pakistanez, reluat 
de agenția United Press Internatio
nal, a anunțat, câ artileria, blindatele 
și aviația Pakistanului au respins 
atacurile lansate de armata indiană 
pe frontul occidental. Un purtător de 
cuvînt oficial de la Rawalpindi, citat 
de -Associated Press, a declarat că 
avioane pakistaneze au bombardat 
din nou bazele aeriene indiene de la 
Pathangat și Srinagar, precum și 
concentrările de trupe indiene din 
Punjab și Cașmir.

DEZBAIERIIE DIN 
CONSILIUL OE SECURITATE
NEW YORK 13 (Agerpres). — Du

minică noaptea au fost reluate, la 
cererea S.U.A., dezbaterile Consi
liului de Securitate în problema 
conflictului indo-pakistanez. A fost 
luat in discuție un proiect de rezo
luție american care, menționează a- 
genția France Presse, cere Indiei și 
Pakistanului să respecte încetarea 
focului și să-și retragă trupele. Pro
iectul preconizează crearea unor 
condiții favorabile înapoierii de bună 
voie a refugiaților est-pakistanezi la 
căminele lor. Ședința a luat sfîrșit 
luni dimineață la ora 7,35 (ora Bucu- 
reștiului). Agenția United Press In
ternational a anunțat că lucrările 
Consiliului de Securitate în această 
problemă vor fi reluate marți.

Tn perspectiva alegerilor 

prezidențiale

P. C (lin Columbia 
a propus formarea 

unei coaliții 
a forțelor de stingă

BOGOTA 13 (Agerpres). — Partidul 
Comunist din Columbia a propus 
formarea unei coaliții a forțelor de 
stînga, în perspectiva alegerilor pre
zidențiale care vor avea loc în 1974. 
Această coaliție ar urma să grupeze 
partide și formațiuni politice care 
se pronunță pentru un program pre- 
conizînd naționalizarea industriei pe
trolului, exproprierea latifundiarilor, 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii, întărirea libertă
ților publice, democratizarea învăță
mântului.

P.C. din Columbia consemnează, 
totodată, „perspectivele unor acțiuni 
comune între marxiști și catolici în 
lupta pentru independență națională 
și socialism".

CONVORBIRI
NIXON - POMPIDOU
ANGRA 13 (Agerpres). — Luni di

mineața, la palatul Junta Geral din 
Angra do Heroismo, capitala insulei 
Terceira, din arhipelagul Azore, au 
început convorbirile dintre președin
tele S.U.A., Richard Nixon, și preșe
dintele Franței, Georges Pompidou. 
Potrivit agenției . France Presse, cei 
doi președinți s-au limitat in prima/ 
ședință la o trecere în revistă a prin
cipalelor probleme internaționale.

Relațiile bilaterale și contenciosul 
C.E.E. — S.U.A. au făcut obiectul dis
cuțiilor purtate separat de miniștrii 
de externe, William Rogers și Maurice 
Schumann, și de cei ai finanțelor, 
John Connally și Valery Giscard 
d’Estaing.

Luni după-amiază, cei doi pre
ședinți au avut o altă rundă de con
vorbiri, in cadrul căreia au examinat 
efectele crizei monetare occidentale 
asupra relațiilor franco-americane.

REUNIUNEA CONSILIULUI 
GENERAL AL F. I. R.

VIENA 13. — Corespondentul
nostru P. Stăncescu transmite : Re
uniunea Consiliului general al Fede
rației Internaționale a Rezistenților 
(F.I.R.) a luat sfîrșit. La lucrările 
reuniunii, desfășurate timp de trei 
zile în capitala Austriei, au partici
pat reprezentanți ai asociațiilor luptă
torilor antifasciști din 21 de țări. 
Din țara noastră a fost prezentă o 
delegație formată din Nicolae Guină, 
președintele Comitetului foștilor lup
tători antifasciști din România, vice
președinte al F.I.R.. Nicolae Cioroiu, 
vicepreședinte al Comitetului și 
membru al Biroului F.I.R., și Anca 
Magheru, secretară a Comitetului și 
membră în Consiliul general al 
F.I.R.

Participanții au adoptat o serie 
de rezoluții. In rezoluția intitulată 
„Pentru cooperare, securitate și pace 
în Europa" se arată : „Consiliul ge
neral al F.I.It. consideră că într-un 
viitor foarte apropiat trebuie convo
cată o primă conferință a statelor 
europene pentru securitate și coope
rare și își exprimă sprijinul pentru 
toate eforturile depuse în acest sens". 
Amintind de succesul întîlnirii de la 
Roma a foștilor combatanți, rezis- 
tenți șî victime ale războiului din 
Europa, documentul recomandă tutu
ror organizațiilor internaționale să 
pregătească activ Ziua europeană a 
foștilor combatanți, pentru cooperare 
și pace.

în rezoluția „Pentru pace în lume", 
Consiliul general al F.I.R. își expri
mă neliniștea provocată de continua
rea războiului împotriva popoarelor 
din Indochina, de pericolul reîncepe
rii ostilităților în Orientul Mijlociu 
și de conflictul dintre India și Pa
kistan, insistă pentru reglementarea 
tuturor conflictelor pe calea negocie
rilor, prin respectarea drepturilor po
poarelor.

In două rezoluții separate, Consi
liul general al F.I.R. se declară so
lidar cu patrioții greci și spanioli.

Rezoluțiile au fost adoptate în una
nimitate.

Vizita delegației M. A. N. 
în Venezuela

CARACAS 13. — Trimisul special 
Agerpres E. Pop transmite : In ul
timele două zile, membrii delegației 
Marii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, condusă de to
varășul Mihai Dalea, președintele Co
misiei de politică externă a M.A.N., 
au fost oaspeții puternicului centru 
al industriei petroliere "venezuelene 
Maracaibo. însoțită de Jesus Soto A- 
mesty, președintele Comisiei de poli
tică externă a Senatului, și de amba
sadorul român la Caracas, Octavian 
Bărbulescu, delegația a vizitat 
„Campo Bostan", unde se află insta
lații de tratare primară a țițeiului, 
aparținînd de Corporația venezue- 
leană a petrolului (C.V.P.) — orga-

PLENARA G C.
AL U. C. DIN CROAȚIA

ZAGREB 13 (Agerpres). — După 
cum informează agenția Taniug, du
minică și-a deschis lucrările la Za
greb plenara C.C. al U.C. din Croația, 
consacrată dezbaterilor privind apli
carea in viață a pozițiilor exprimate 
de președintele Iosip Broz Tito la 
cea de-a 21-a ședință a Prezidiului 
U.C.I., precum și a concluziilor a- 
doptate în ședința respectivă. La 
plenară participă, de asemenea, con
ducătorii tuturor organizațiilor so- 
cial-politice din Croația, precum și 
Vladimir Bakarici, membru al Bi
roului Executiv al Prezidiului U.C.I., 
și Djuro Kladarin, membru al Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia.

Plenara a fost încunoștințată de 
scrisoarea adresată C.C. de către 
Savka Dabcevici-Kucear, președin
tele C.C. al U.C. din Croația, și Pero 
Pirker, secretar al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al U.C. din Croația, 
precum și de scrisoarea adresată 
președintelui Iosip Broz Tito de Miko 
Tripalo, membru al Biroului Execu
tiv și al Prezidiului U.C.I., prin care 
aceștia își prezintă demisiile din 
funcțiile pe care le dețin.

Savka Dabcevici-Kucear, care a 
luat cuvîntul în plenară, ceilalți

DEFOLIERE PRIN INTERPUȘI
...CU RĂSPUNDERE DIRECTĂ

în cadrul unei con
ferințe de presă orga
nizate la Saigon, oa
menii de știință ame
ricani A. Westing și 
E. W. Pfeiffer au acu
rat autoritățile mili
tare ale S.U.A. că au 
predat o cantitate de 
6 000 000 litri dintr-o 
substanță defoliantă 
deosebit de puternică, 
„Agent Orange", regi
mului marionetă saigo- 
nez. Ea urmează a fi 
folosită în vederea dis
trugerii vegetației din 
regiunile rurale de 
unde populația a fost 
alungată și silită să se 
regrupeze în „satele 
strategice", precum și 
din pădurile unde se 
bănuiește că ar acțio
na detașamente ale 

torțelor patriotice. Sai- 
gonezii utilizează in 
același scop buldozere 
dotate cu pluguri gi
gant, care defrișează 
zonele de vegetației

NOTE

transformîndu-le în ți
nuturi pustii, distruge
rile sînt completate de 
noile bombe de 6 tone. 
„Agent Orange" depă
șește însă cu mult, în 
ceea ce privește noci
vitatea, efectele mij
loacelor folosite în mo
mentul de față.

nism de stat. Oaspeții au vizitat, cu 
acest prilej, zona în care funcționează 
și o instalație de foraj românească 
și unde asistența tehnică este asigu
rată de specialiști din țara noastră.

în cadrul întrevederii pe care de
putății români au avut-o cu Efrain 
Barberi, directorul producției și ex
plorării al Corporației venezuelene a 
petrolului, și cu alți conducători ai 
acestei societăți, a fost exprimată de 
ambele părți dorința extinderii cola
borării tehnice.

Conducerea Corporației venezuelene 
a petrolului a oferit un dineu, la 
Maracaibo, în cinstea delegației ro
mâne.

semnatari ai scrisorilor de demisie 
au acbeptat criticile făcute de pre
ședintele Tito și Prezidiul U.C.I. fe
nomenelor antisocialiste din Croația 
și au recunoscut că au dovedit lipsă 
de fermitate în combaterea na* rma- 
lismului și șovinismului croat

în cadrul plenarei, numeroși- vor
bitori și-au exprimat adeziunea față 
de pozițiile președintelui Tito și 
concluziile celei de-a 21-a ședințe a 
Prezidiului U.C.I., precum și hotărî
rea de a lupta neabătut pentru tra
ducerea lor în viață.

La ora închiderii ediției, lucrările 
plenarei continuă.

★
După cum relatează agenția Taniug, 

Secretariatul Securității Publice din 
Zagreb a informat că au fost ares
tați studenții Ivan Zvonimir Cicak, 
fost prorector, Drazen Budisa și Go
ran Dodig, foști președinte și respec
tiv vicepreședinte ai Uniunii studen
ților din Zagreb. Ei sînt viriovați de 
instigare la „o schimbare anticonsti
tuțională și violentă a regimului so
cial și politic și la o răsturnare a 
organismelor reprezentative și a or
ganelor executive".

Se știe că, în urma 
presiunilor opiniei pu
blice, Statele Unite a- 
nunțașeră că renunță 
la folosirea defolian- 
telor. Anunțul respec
tiv se dovedește acum 
a fi însă un simplu 
truc, dat fiind că sub
stanțele defoliante vor 
continua să fie utili
zate... e drept prin in
terpuși, respectiv prin 
intermediul autorități
lor lui Thieu.

Blamul și condam
narea acestor acte 
barbare de către po
poare îi înglobează 
însă deopotrivă pe cei 
răspunzători, ca și pe 
Interpușii lor.

T. P.

Luînd contact cu realitățile peruane, vizitatorul străin are posibilitatea să 
înregistreze „pe viu“ procesul transformărilor înnoitoare ce caracterizează în 
prezent ansamblul vieții politice, economice și sociale din această țară. Pe 
pereții caselor pot fi văzute scrise cu litere uriașe cuvintele „Viva la revo- 
lucion". Macarale și excavatoare funcționează zi și noapte, conferind peisa
jului orașului noi valențe ale muncii constructive. In magazine pot fi întîlnite 
multe produse cu inscripția „Industria peruana"... Secvențe caleidoscopice, 
aparent disparate, care, reunite, înfățișează în mod sintetic evoluțiile actuale, 
pe multiple planuri, din Peru.

In dorința de a desluși mai bine sensul prefacerilor șî înnoirilor din viața 
poporului peruan, am adresat d-Iui Alberto Jimenez de Lucio, ministrul in
dustriei și comerțului, rugămintea de a acorda un interviu ziarului „Scînteia".

— Pentru început v-am ruga 
să precizați ce obiective și-a pro
pus să traducă'in viață guvernul 
președintelui Juan Velasco Al
varado după instalarea sa la câr
ma țării ?

— Guvernul revoluționar a preluat 
puterea la 3 octombrie 1968. conștient 
da necesitatea imperioasă, proprie 
oricărei țări in curs de dezvoltare, de 
a stabili condiții interne favorabile 
expansiunii economiei naționale. în 
acest scop, guvernul președintelui Ve
lasco Alvarado s-a angajat în reali
zarea unor transformări fără prece
dent în istoria Perului, de natură să 
contribuie la crearea unei societăți 
noi, mai juste : aceste transformări 
ating inseși temeliile sistemului social. 
economic și politic tradițional, direct 
responsabil de starea de dependență, 
de subdezvoltarea, sărăcia și înapoie
rea poporului nostru.

La instaurarea puterii revoluționa
re. țara era confruntată de două mari 
probleme: exploatarea ilegală a pe
trolului de către o companie nord- 
americană și existența. unor structuri 
agrare inechitabile. încă in prima săp- 
tămină. guvernul a expropriat toate 
întreprinderile petroliere, ca o mă
sură fundamentală în apărarea suve
ranității statului peruan asupra bogă
țiilor naționale. Mai tirziu a fost pro
mulgată legea revoluționară a refor
mei agrare considerată ca una.dintre 
cele mai importante și mai complete 
din America Latină. Reforma agrarii 
este in curs de aplicare, fără excepții 
sau privilegii pe aproape întregul te
ritoriu național și constă în formarea 
de cooperative și a ceea ce noi nu
mim „societăți de interes social", că
rora li s-au dat în exploatare com
plexele agroindustriale ale zahăru
lui și marile latifundii, adică fostele 
centre de putere ale oligarhiei agrare 
tradiționale Suprafețele expropriate 
se plătesc prin bonuri speciale ale 
statului în decurs de 20 pînă Ia 30 de 
ani. S-ar putea spune că prin aplica
rea reformei agrare s-a dat o lovi
tură capitală oligarhiei, care — se 
jtle — deținea principalele pirghu 

ale puterii în sectorul agricol, elibe- 
rîndu-se astfel resurse importante 
pentru desfășurarea luptei împotriva

Peru pe tulea 
dezvoltării eteoomite 
de sine stătătoare

Interviu cu ALBERTO JIMENEZ DE LUCIO
ministrul industriei și comerțului

mizeriei, foametei, analfabetismului, 
lipsei de locuințe.

— Care au fost măsurile în
treprinse in celelalte sectoare ale 
economiei și, în primul rind, in 
domeniul industriei ?

— Una din cele mai însemnate rea
lizări ale guvernului revoluționar o 
constituie legea generală a industriei, 
care se intemeiază pe realitățile pe
ruane. pe mobilizarea totală a resur
selor națiomle și își propune să star 
bilească condiții pentru o dezvoltare 
planificată, susținută, a acestui sec
tor., precum și pentru edificarea unei 
ordini sociale care să țină seamă de 
interesele celor, ce munceșc.. In acest 
scop, statul și-a instituit controlul a- 
supra ramurilor industriei de bază 
(siderurgia, metalurgia, petrochimia. 

îngrășămintele chimice, cimentul, hîr- 
tia etc.), stimulînd dezvoltarea lor 
prioritară prin credite și tehnologie. 
De asemenea, s-au creat în cadrul fie
cărei întreprinderi „comunități indus
triale ale muncitorilor", învestite cu 
calitatea de persoană juridică și a că
ror finalitate este să asigure progre
siv, printr-un sistem de alocații, par
ticiparea acestora la administrarea și 
proprietatea asupra capitalului între
prinderii respective pînă la nivelul 
de 50 la sută, moment cînd ac'iunile 
comunității vor deveni proprietate 
individuală a muncitorilor care o for
mează. Firește, aceste prevederi nu 

au fost primite favorabil de către in
dustriași, care au încercat sâ boico
teze acțiunea guvernului prin retra
gerea investițiilor. Considerăm că în 
prezent această fază de împotri
viri este pe punctul de a fi depășită. 
Un alt aspect : în întreprinderile 
unde sînt investite capitaluri străine, 
acestea nu trebuie să depășească 49 
la sută, restul revenind capitalului 
național.

Schimbarea structurilor econo
mice și sociale ale țării a impus ne
cesitatea modificării corespunzătoare 
a sistemului bancar și financiar. 
Actualmente. „Banca statului" de
ține controlul în cea mai mare parte 
asupra politicii monetare și finan
ciare. De asemenea, activitatea 
băncilor străine este riguros contro
lată. Obiectivul primordial în acest 
domeniu este orientarea cu precă

dere a resurselor financiare interne 
pentru dezvoltarea socială și econo
mică a țării. Această coordonare e- 
conomică și financiară a motivat în
tărirea sistemului de planificare, 
care va fi extins și perfecționat 
într-un viitor apropiat, o dată cu 
crearea Ministerului Planificării.

în prezent se află de asemenea în 
studiu elaborarea unor reforme __ in 
domeniul educației, al comunicațiilor 
și transporturilor, precum și al co
merțului.

— Ce ne puteți spune despre 
comerțul și relațiile de coopera
re ale Perului cu celelalte state 
ale lumii 1

— De la bun început cred că tre
buie subliniat faptul că țara noastră 
duce o politică de colaborare și coo
perare economică cu toate statele 
îumii, fără discriminări, pe baza 
respectării egalității, independenței 
și suveranității naționale. în acest 
domeniu, guvernul nostru urmărește 
o serie de obiective. Pe planul co
merțului exterior, ne preocupăm de 
îmbunătățirea structurii acestuia, 
dat fiind faptul că 25 la sută o for
mează exportul de cupru, 25 la sută 
alte minerale, 25 la sută făina de 
pește și restul de 25 la sută este 
format de alte produse (cafea, za
hăr, bumbac etc.), din care produ
sele manufacturate dețin numai 2 
la sută. Dorința noastră este de a 
mări pe cit posibil ponderea la ex
port a produselor cu un grad cît 
mai ridicat dă prelucrare. De pildă, 
am început să ne preocupăm mai 
intens de rafinarea și prelucrarea 
cuprului, ca și a altor minerale.

In ce privește .cooperarea, este de 
semnalat tendința de diversificare 
continuă a acestor relații, în pri
mul rind pe plan regional. De ase
menea, se înregistrează progrese 
sensibile în cooperarea cu țările de 
pe celelalte continente. în acest con
text trebuie spus că există posibi
lități de lărgire a cooperării între 
Peru și România. Cele două țări, 
deși aflate la mii de kilometri dis
tanță una de alta, sînt apropiate, 
aș spune, prin același proces acce
lerat al dezvoltării în care s-au an
gajat. După părerea mea, există po
sibilități largi ale unor acțiuni de 
cooperare, reciproc avantajoase, ro- 
mâno-peruane în domeniul indus
triilor petrolieră, siderurgică, alimen
tară. Consider că intre cele două țări 
ale noastre s-au cristalizat suficiente 
premise favorabile, care nu așteaptă 
decît să fie valorificate.

Viorel POPESCU

Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Cabinetului de Mi
niștri ai R.P.D. Coreene, a primit 
delegația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., în frunte eu Ș. R. Rașidov, 
membru al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al P.C. din Uz
bekistan, care întreprinde o vizită de 
prietenie în R.P.D. Coreeană. Cu acest 
prilej — relatează A.C.T.C. — a avut 
ioc o convorbire prietenească.

Protocolul privind schim
bul de mărfuri între 
România si Grecia pe anul 
1972 a fost semnat la 13 decem
brie, în urma negocierilor purtate la 
Atena. în baza acestui protocol, care 
prevede o creștere a volumului 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări, România va exporta în 
Grecia produse chimice, siderurgice, 
produse din lemn, precum și mașini 
și utilaje și va importa din această 
țară bumbac, piei, minereuri, citrice, 
precum și unele produse finite. La 
semnare au fost de față A. Palantios, 
secretar general în Ministerul Econo
miei Naționale al Greciei, și amba
sadorul României la Atena, Francisc 
Păcuraru.

Sesiunea Consiliului ge
neral al Federației Sindi
cale Mondiale s a îneheiat 
ieri la Berlin. Sesiunea a adoptat 6 
rezoluție generală, o declarație de 
solidaritate cu lupta popoarelor din 
Indochina, precum și alte documente. 
După-amiază, membrii Consiliului 
general s-au intîlnit cu oamenii mun
cii din Berlin. La întîlnire a luat 
parte și delegația U.G.S.R.. condusă 
de tovarășul Gheorghe Petrescu, 
vicepreședinte al Consiliului general 
al uniunii.

fi fost ucis senatorul John 
BaynhîH reprezentant al Parti
dului unionist în parlamentul Irlan
dei de Nord. Atentatorii, care n-au 
putut fi incă identificați, au aruncat, 
totodată. în aer reședința de vară a 
politicianului

Primul secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din filba- 
jjjjj Enver Hodja, a primit dele
gația guvernamentală economică a 
R.P. Chineze, condusă de Fan I, mi
nistrul pentru relațiile economice cu 
străinătatea, care efectuează în pre
zent o vizită în R.P. Albania. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească — relatează a- 
genția China Nouă.

0 delegație a Partidului 
Muncii din Coreea, condusă 
de Kim Dong Gyu, membru al Co
mitetului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.C., a efectuat o vizită în Luxem
burg, la invitația C.C. al P.C. din a- 
ceastă țară, informează A.C.T.C. în 
timpul vizitei, delegația a avut con
vorbiri cu o delegație a C.C. al P.C. 
din Luxemburg, condusă de Ribel 
Urbano, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al partidului. 
Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de prietenie 
— menționează A.C.T.C.

Guvernul R. F. a Germa
niei a prezentat Bundesra- 
tului (Camera Superioară a par
lamentului) proiectele legilor de ra
tificare a tratatelor dintre R. F. a 
Germaniei Și Uniunea Sovietică și 
dintre R. F. a Germaniei și R. P. 
Polonă, anunță agenția D.P.A., ci
tind un comunicat al Serviciului fe
deral de presă.

SOFIA IVAN BASEV A ÎNCETAT DIN VIATĂ■ : r 5 ,
SOFIA 13 (Agerpres). — Agenția

B. T.A. anunță că. în noaptea de 12 
decembrie, în urma unui accident 
care s-a întîmplat în munți, a înce
tat din viață Ivan Bașev, membru al
C. C. al P.C. Bulgar, ministrul aface
rilor externe al R. P. Bulgaria.

transmit:
Ministrul de externe ol 

Uniunii Sovietice, Andrei Gr°- 
mîko, 1-ă primit luni la Moscova pe 
Rainer Barzel, președintele U.C ȚI, și 
al fracțiunii U.C.D.-U.C.S. din Bu„- 
destagul R.F. a Germaniei, cu care 
a avut un schimb de păreri în proble
me de interes comun.

Nici al 7-lea și al 8-lea 
tur de scrutin nu au dus 18 ale~ 
gerea noului președinte al Republici! 
Italiene. După întilnirea dintre dele
gațiile P.C.I. și P.D.C., Enrico Ber- 
linguer, vicesecretar general al Par
tidului Comunist Italian, a declarat 
ziariștilor : „Noi sîntem pe deplin 
angajați în susținerea candidaturii 
socialiste și în poziția unitară a tu
turor forțelor de stînga". Marți di
mineață va avea loc cel de-al 9-lea 
scrutin.

încheierea Congresului 
T.U.C. In capitala chiliană au luat 
sfîrșit lucrările celui de-al VI-lea 
Congres al Centralei Unite a oameni
lor muncii din Chile (T.U.C.), care a 
analizat sarcinile actuale ale mișcă
rii sindicale din această țară, rolul 
ce revine acesteia în consolidarea pro
cesului revoluționar. In ultima șe
dință plenară, cei aproximativ 2 400 
de delegați au adoptat rapoartele co
misiilor cu privire la diferitele aspec
te ale activității sindicale, la forme
le de atragere a oamenilor muncii 
la conducerea activității de stat și 
la contribuția pe care sindicatele o 
pot aduce la sporirea producției.

Pentru organizarea funeraliilor a 
fost creată o comisie condusă de 
Jivko Jivkov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. Bulgar, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria.
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