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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PLANUL
ANULUI VIITOR 
anunță un nou 
și important pas înainte 
pe calea edificării 
socialiste a

Marea Adunare Națională, forul 
suprem al țării, a dezbătut și a dat 
putere de lege — în cadrul lucrări
lor sesiunii desfășurate zilele tre
cute — planului de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1972. Ilus- 
trind preocuparea constantă, stărui
toare a partidului, a conducerii sale, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru înfăptuirea am
plului program de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, aprobat de Congresul al X-lea 
al P.C.R., planul pe anul 1972 — 
prin indicatorii săi principali și co
relațiile sale fundamentale — re
flectă dinamismul viguros al dezvol
tării economiei naționale, concen
trează energia și capacitatea crea
toare ale oamenilor muncii spre va
lorificarea mai intensă a potenția
lului productiv, a resurselor mate
riale și umane ale țării, spre creș
terea substanțială a eficienței eco
nomice, a venitului national, în 
scopul accelerării progresului econo
mic și social al României socialiste.

încrederea și optimismul cu care 
întregul nostru popor a. primit pla
nul pe anul 1972 — ca parte inte
grantă a actualului cincinal, apro
bat în urmă cu două luni — izvo
răsc din convingerea sa fermă, con
firmată de viață, că fiecare din a- 
cești ani, ani ai construcției socia
liste, constituie-o. nouă treaptă pe 
calea dezvoltării continuu ascenden
te a economiei, înfloririi țării, ridi
cării nivelului de trai al celor ce 
muncesc. Această încredere și certi
tudine se întemeiază, totodată; pe o 
trainică bază tehnico-materialâ 
existentă, pe rezultatele bune obți
nute în acest prim an al cincinalului 
în realizarea prevederilor de plan 
stabilite în toate domeniile de acti
vitate. Am putea să înșirăm aici co
loane întregi de date și cifre, care să 
ilustreze conținutul bilanțului bogat 
în realizări, valoarea materială a tim
pului în industrie, agricultură, con
strucții și transporturi, în învățămînt 
și știință, în urbanistică, în cultură. 
Producția industrială a acestui an va 
depăși prevederile planului cu aproa
pe 7 miliarde de lei, înregistrînd o 
creștere cu 11,2 la sută față de anul 
trecut ; în agricultură, producția 
globală a acestui an este cu peste 18 
la sută mai mare decît cea realizată 
în 1970 ; exportul a sporit cu circa 
17 la sută. Ca un corolar al acestor 
succese, al accentuării laturilor cali
tative ale dezvoltării economice, ve
nitul național sporește cu 12 la sută 
comparativ cu anul trecut — atingind 
unul dintre cele mai înalte ritmuri de 
creștere — iar productivitatea mun
cii sociale este mai mare cu peste 11 
la sută. Sint înfăptuiri prestigioase 
ale unui popor harnic, realizări ce 
conferă un suport trainic dezvoltării 
economice și sociale a țării în anul 
viitor.

Elaborat sub directa îndrumare 
srășul'Ui Nicolae Ceaușescu

re, in diferite etape, a analizat as
pectele esențiale ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale în anul viitor, a in
dicat noi căi și soluții de natură să 
dinamizeze și mai mult progresul 
multilateral al țării — planul pe anul 
1972, actualizat pe baza propunerilor 
rezultate în urma anal zelor și dez
baterilor care au avut loc în între
prinderi, centrale economice și mi
nistere, a fost examinat și aprobat 
de Comitetul Executiv și de plenara 
C.C. al P.C.R. din 15 decembrie a.c. 
Ca rezultat al amplelor analize, Ia 
care au participat numeroși mun
citori, tehnicieni, ingineri, econo
miști, oameni de știință și acti
viști de partid — s-a asigurat 
o fundamentare realistă a pla
nului, o mai intensă mobilizare a 
resurselor materiale și umane ale 
țării. Au fost identificate posibilități 
suplimentare de natură să asigure 
ritmuri de creștere a producției in
dustriale, a productivității muncii, a 
eficienței economice, superioare ce
lor stabilite prin planul cincinal pen
tru anul 1972, care, la rindul lor, sint

simțitor îmbunătățite față de preve
derile din Directivele Congresului al 
X-lea al partidului.

Intrăm, așadar, în curind, intr-un 
nou an, cu o perspectivă clară și în- 
suflețitoare a muncii și progresului 
nostru. Ca un element distinctiv, ce 
exprimă cu fidelitate politica parti
dului nostru de industrializare socia
listă, este atenția deosebită care se 
va acorda și în anul viitor dezvoltă
rii industriei. Ceea ce caracterizează 
dezvoltarea industriei in 1972 este 
atît creșterea cantitativă — materia
lizată în înregistrarea unui ritm 
mediu anual de creștere de 11 la sută 
în primii doi ani ai cincinalului, su
perior celui stabilit prin cincinal pen
tru această perioada — cit și schim
bările calitative, de ordin structural, 
ce vor avea ioc, continuind să se 
dezvolte, în ritm susținut, ramurile 
și subramurile industriale cu un 
rol decisiv in economie. Prin realiza
rea integrală de către fiecare între
prindere a sarcinilor prevăzute în 
plan pe Î972, industria noastră socia
listă iși va spori capacitatea de a 
valorifica, la nivel superior, resursele 
materiale și de muncă ale țării, de a 
satisface intr-o măsură tot mai mare 
cerințele economiei, ale societății.

Care sint direcțiile hotărîtoare in 
realizarea sarcinilor stabilite pentru 
dezvoltarea industriei ? Intrucît 45 la 
sută din sporul de producție pe auul 
I!l72_urmează să se obțină pe seama 
capacităților de producție existente in 
prezent, aceasta presupune trecerea 
hotărîtă, în fiecare întreprindere, la 
aplicarea unor măsuri operative și 
eticace menite să asigure folosirea 
intensivă a mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor, încărcarea judicioasă a 
tuturor capacităților de producte. în 
acest sens, au o importanță deose
bită măsurile pentru asigurarea con
dițiilor tehnico-organizatorice și 
pregătirea cadrelor calificate nece
sare intensificării acțiunii de gene
ralizare a schimbului II și extindere 
a schimbului III. De asemenea, re
clamă o atenție deosebită pentru 
realizarea sarcinilor planificate, in 
domeniul producției de mașini și u- 
tilaje, lărgirea acțiunii de autodotare, 
fiind necesar in acest scop să se pro
moveze ideea ca uzina care elabo
rează tehnologia fabricației să-și 
proiecteze și să-și asigure, de re
gulă, prin forțe proprii, construirea 
utilajelor respective, cit și piesele de 
schimb.

Progresul neîntrerupt al economiei 
impune astăzi mai mult ca oricînd, 
alături de asigurarea în continuare a 
unui înalt ritm de dezvoltare — o 
preocupare susținută pentru crește
rea eficienței întregii activități pro
ductive. Notăm, de pildă, că cheltu
ielile materiale de producție vor fl

(Continuare în pag. a III-a)
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© Dezvoltarea rețelei 
comerciale în preocu
parea obștei © Cine 
are dreptul la cumul de 
pensii ? © Inscripții pe 
agenda înnoirilor ® Am 
primit scrisoarea dv.!

în intervențiile publicate 
pînă acum la rubrica 
noastră s-a subliniat, pe 
bună dreptate, de mai 
mulți primari, că este ne
cesar să fie îmbunătățită 
activitatea consiliilor popu
lare, mai ales pe linia 
dezvoltării economice a 
comunelor, că principala 
misiune a primarilor este 
de a se ocupa direct și per
manent de valorificarea 
deplină a întregului po
tențial al economiei comu
nei : creșterea producției 
agricole, îmbunătățirea 
productivității în zooteh- 

1 nie, legumicultură, pomi
cultură și viticultură, pu
nerea în valoare a tuturor 
resurselor, locale etc. în 
acest context, al preocupă
rilor pentru dezvoltarea în 
ansamblu a economiei co
munelor, am discutat zilele 
trecute cu mai mulți pri
mari din județul Argeș — 
județ care, după cum se 
știe, a lansat o chemare 
pe țară privind mal buna 
gospodărire a pămîntului, 
creșterea potențialului lui 
productiv.

— A discuta despre fo
losirea rațională a pămîn
tului cu mine, ca primar
— afirmă Lazăr Mosoia, 
primarul comunei Călinești
— înseamnă a ne așeza în 
fața hărții și a calcula : ce 
producții au obținut în a- 
cest an cele două C.A.P. 
de pe teritoriul comunei 
noastre și dacă nu puteau 
obține mai mult.
1 770 kg grîu la 
C.A.P. Călinești,
— la C.A.P.
2 925 kg porumb

C.A.P.

Notați : 
ha, la 
și 2 557 
Văleni ; 
la ha 

Călinești. și 
— la C.A.P. Văleni. 
Rezultatele obținute 

la Văleni sint dintre cele 
mai bune pe județ. Dar 
cum se explică „diferența" 
ds la Călinești ?

— Aici e aici. Nu spun 
că cei de la Călinești nu
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De ziua celor care
ne dăruiesc lumina tiparului
Azi, de „Ziua ti

pografilor", ne gin- 
dim la Gutemberg și la 
literele lui ăin care 
s-au plămădit abece
darele și marile enci
clopedii, bibliotecile și 
imensa cantitate de 
ziare și reviste fără de 
care civilizația moder
nă este de neconceput. 
Ne gîndim la toți ti
pografii (zețari, lino- 
tipiști, paginatori, zin
cografi, legători, ma- 
șiniști...) care, în su
tele de mii de tipo
grafii ale lumii, îi 
imprimă hârtiei noble
țea spiritualității. Măr
turie a forței lor de 
creație stau bibliote
cile răspindite pe în
treg globul pământesc, 
dar în primul rind 
lungul șir al genera
țiilor care au urcat 
succesiv treptele tot 
mai înalte ale culturii 
și civilizației. Lumina 
cărții izvorăște din 
lumina tiparului. Fan
tastica explozie infor
mațională pe care o 
trăim trece prin cu
getul și mîinile celor 
pe care-i 
astăzi.

Acestea 
tipar și 
general...

...In particular, noi, 
generațiile de azi ale 
socialismului, ne gin- 
dim la tipografi cu un 
sentiment aparte în 
care se aliază omagiul 
aifus luptei și muncii. 
Pentru noi, civilizația 
tiparului înseamnă tot 
ce înseamnă ea pentru 
întreaga omenire plus 
încă ceva, 
gîndindu-ne la 
și tipografi,, —
prindem cu închipui
rea toate .bibliotecile 
lumii', dar nu putem 
uita, ci, dimpotrivă, a- 
vem în minte, tulbură
toare, imaginea drep
tunghiului de hîrtie pe 
care citim. în Muzeul

sărbătorim

toate despre 
tipografi în

esențial: 
tipar 

noi cu-

de istorie al partidu
lui, cuvintele tipărite 
pregnant: „Citește și 
dă mai departe !“. Nu 
este decît unul /' . 
miile de manifeste ale 
partidului comunist 
prin care, în anii crunți 
ai înfruntării cu apa
ratul de oprimare a- 
parținind trecutei o- 
rinduiri, i se comunica 
poporului adevărul, > 
se adresau cuvinte de 
îmbărbătare în lupta lui 
pentru libertate, împo
triva exploatării, reac- 
țiunii, fascismului. Ti
parul însemna astfel 
conștiință revoluționa
ră. însemna una din 
formele de luptă ale 
partidului, însemna 
speranță, credință in 
victoria adevărului, a 
noii orînduiri sociale.

Ne gîndim, în același 
timp, la tipografii a- 
celui 13 Decembrie 
1918 care, dînd măsura 
eroică a conștiinței re
voluționare a 
muncitoare, au 
una dintre cele 
dramatice pagini ala 
istoriei luptelor mun
citorești din România. 
O pagină imprimată pe 
caldarimuri cu trupu
rile lor — uriașe litere 
— și cu cea mai du
rabilă, cu cea mai vi
zibilă și mai înflăcă
rată cerneală : singele 
lor.

O zi a tipografilor... 
Noi, cei care lucrăm 
in presă, nutrim față 
de tovarășii noștri, ti
pografii, respect și re
cunoștință pentru ad- 

. mirabilul lor efort de 
zi și noapte, pentru 
hărnicia, harul și res
ponsabilitatea lor e- 
xemplară în a da veș- 
mînt . material, . cuvîn- 
t.ului așteptat la prima 
oră a dimineții de mi
lioanele de cititori. 
Impărțim cu acești cei 
mai direcți colabora-

din

clasei 
scris 
mai

tori ai noștri bucuria 
de a da unui manuscris 
forma șt forța cv,vîn- 
tului 'tipărit. Dar pen
tru că ziarul reprezin
tă, în fapt, opinia mul
țimii lui de cititori și 
pentru că este ziua 
tuturor tipografilor, 
șîntem datori să ex
primăm aici sentimen
tul cald al tuturor 
celor care beneficiază 
de cuvintul tipărit, al 
tuturor celor care îm
părtășesc bucuria cea
surilor de lectură. Și, 
mai presus de toate, 
ne exprimăm satisfac
ția pentru privilegiul 
de a avea, in tipografi, 
intermediari 
participant pasionați? 
la dialogul __
dintre partid și popor, 
ca și dintre făuritorii 
culturii socialiste și be
neficiarii acestei cul
turi. Răspunderea lor 
a crescut^ in aceste 
zile, nemăsurat, potri
vit marilor sarcini 
puse în fața națiunii 
de înfăptuirea amplu
lui program de perfec
ționare a activității 
ideologice, ridicare a 
nivelului general al 
cunoașterii, de educa
ție socialistă a mase-

Cuvintul scris și în
credințat tiparului a 
căpătat, prin acest pro
gram, misiunea de a-și 
spori forța militantă, 
de a lupta cu întreaga 
sa capacitate de trans
formare a conștiințe
lor pentru crearea o- 
mului nou, pentru în
făptuirea idealurilor 
noastre comuniste. Ei, 
tipografii, fac din ceea 
ce numim- „lumina 
tiparului" lumina li
bertății, demnității și 
afirmării •' 'plenare a 
omului — înalta lumi
nă a orînduirii pe care 
o edificăm.

Mfhal CARANFIL

dar și
continuu

Ei pagineazâ „Scînteia
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Biroul Executiv al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, organism care înmănunchează 
toate forțele politico și sociale ale națiunii noastre, 
salută cu căldură hotărîrea Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român de 
constituire a Fondului de solidaritate și sprijinire a 
luptei popoarelor împotriva imperialismului, pentru 
libertate și progres social, independență națională și 
pace.

Biroul Executiv al Consiliului 
lui Unității Socialiste consideră 
corespunde întru totul senti
mentelor de solidaritate inter- 
naționalistă ale poporului ro
mân și constituie o nouă ex
presie a poziției sale militante 
în sprijinul popoarelor angajate 
în lupta pentru emanciparea 
națională și socială, împotriva 
politicii imperialiste de domi
nație și agresiune, pentru eli
berare și independență națio
nală, pentru pace, democrație 
și progres, pentru dreptul lor 
imprescriptibil de a-și hotărî 
în mod liber destinele, de a se 
afirma suveran pe arena in
ternațională, corespunzător vo
inței și aspirațiilor lor legitime.

Fiind profund încredințat de 
înalta semnificație și importan
ță a acestei hotărîri, Biroul E- 
xecutiv al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste 
adresează un cald apel către 
toți cetățenii patriei noastre, 
muncitori, țărani și intelectuali, 
femei si bărbați, tineri și 
maghiari, germani și de 
precum și către toate organizațiile care fac 
te din Frontul Unității Socialiste, să sprijine activ și 
să-și aducă contribuția la crearea Fondului de soli
daritate internațională.

Fondul de solidaritate și sprijinire a luptei popoa
relor împotriva imperialismului, pentru libertate și 
progres social, independență națională și pace se 
va constitui la Consiliul Național al Frontului Unită-

Național al Frontu- 
câ <------- L ■ *--•* *această hotărîre

2. Contribuții din partea organizațiilor obștești, 
consiliilor naționalităților conlocuitoare, uniunilor de 
creație, asociațiilor științifice, culturale, sportiye.

3. Contribuția benevolă a populației, realizată prin 
cumpărarea de timbre.

Pentru aceasta, Biroul Executiv al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste a hotărî! să fie 
emis un timbru în valoare nominală de 5 lei care să 
fie difuzat în rîndul.populației.

4. Difuzarea de 
în acest scop.

insigne, cocarde etc. confecționate

vîrstnici, români, 
alte naționalități, 

par

va constitui la Consiliul Național 
ții Socialiste și va fi format din :

1. Subvenții de stat.

BIROUL 
AL

LA MOTRU

La vremea lui, picamerul, în
locuind tîrnăcopul și lopata, re
voluționa industria minieră. El 
iși mai păstrează și azi valoarea 
de simbol a muncii în subteran. 
Astăzi în bazinul carbonifer 
Motru, picamerul este depășit. 
Aici funcționează modernele 
complexe mecanizate care exe
cută simultan operațiile de 
tăiere, susținere, încărcare și 
transport. In 1971, circa 86 la 
6Ută din producția totală obți
nută la Motru este realizată 
prin mijloace mecanizate.

Față de anul 1966, cînd au fost 
introduse în producție primele 
complexe mecanizate, 
vitatea muncii pe post 
de 2,4 ori, o singură 
ajungînd sa realizeze anul acesta 
peste 1 100 tone lignit pe zi.

Brigada lui Constantin Manta, 
de la exploatarea minieră Ploș- 
tina. de exemplu, a reușit o 
avans ire în abataj frontal de 
circa 96 metri liniari intr-o lună.

au și ei vina lor, care e — 
de fapt — și a mea : par
ticiparea la muncă nu s-a 
făcut întotdeauna în con
diții optime. Dar e vorba 
și de o altă cauză, cu care 
ajungem, de fapt, la su
biectul discuției noastre :

— Autocritica e pentru 
prezent ; dar pentru vii
tor...

— Pentru viitor nu va 
mai fi nevoie să ne facem 
autocritica, fiindcă am tre-

le-am adus la cunoștința 
cooperatorilor în adunări 
cetățenești, pe sate. Oa
menii și-au spus părerile, 
au făcut propuneri și am 
întocmit un plan de mă
suri. Pentru scoaterea de 

băltire terenuri-

înfloririi satului
DĂM CUVINTUL ARGEȘENILOR

pe aproape 200 de ha 
perimetrul C.A.P. Căli
nești a băltit apa, în pe
rioada de după îrisămin- 
țări și chiar mai tirziu. 
Apa ne-a dijmuit de o 
bună parte din recoltă. Ce 
să vă spun ? Că nici con
ducerea C.A.P.. nici noi, 
primăria, n-am intervenit 
la timp pentru a lua mâ-

cut la treabă. Pe baza unui 
studiu făcut de noi, cu 
sprijinul organelor jude
țene, am constatat că pes
te 200 de ha teren arabil, 
situate în lunca fertilă a 
Argeșului, sint expuse băl
tirilor și inundațiilor, iar 
alte peste 800 de ha se află 
sub efectul .secetei. Con
cluziile acestui studiu

lor Inundate, vor îl să
pate 2 300 m.l. de canale 
colectoare, vor fi despot- 
molite albiile celor cinci 
torenți care coboară din 
dealuri pe o lungime de 
14 000 mii., vor fi săpate 
peste 400 de puțuri pentru 
captarea apei. pe terenu
rile in pante, vor îi exua-

se sistemele de irigații de 
la 200 la 820 ha.

Așa suna planul de 
suri, elaborat cu două 
și ceva în urmă. Dar 
și început să treacă 
viitor" in „prezent", 
la 16 decembrie, au fost 
executate peste 1 600 m.l. 
de canale, peste 6 000 
m.l. despotmoliri, peste 100 
de gropi pentru puțurile 
absorbante și s-au execu
tat canale de irigații pen
tru o suprafață de 450 ha. 
Aflăm că acțiunile între
prinse aici, în ultimele 
două luni, pentru mai buna 
folosire a pămîntului, pen
tru creșterea potențialului 
său productiv depășesc — 
ca amploare și intensitate 
— tot ce s-ă făcut în a- 
ceastă direcție în ultimii 
cinci ani ! Ce demonstrea
ză toate acestea ?

— Un adevăr simplu — 
continuă primarul din Că- 
linești. Eu, ca primar, tre
buie să fiu permanent în 
situația de a avea eviden
ța pămîntului, de a-1 cu
noaște palmă cu palmă, 
bucățică cu bucățică, și de 
a interveni la timp atunci 
cînd el nu este bine folo
sit, cînd el nu dă produc
tivitatea maximă. Acum 
sint în posesia unei ase
menea situații și acționez 
ca atare.

— Are primăria în mină 
toate pîrghiile pentru a 
putea acționa eficient a- ■ 
supra gospodăririi pămîn
tului ?

— în general, da. Mai 
mult, Direcția generală a- 
grioolă a transferat de la 
județ la comună stabilirea 
și coordonarea planurilor 
economice ale C.A.P. Noi 
aprobăm aceste planuri,

Constantin PRIESCU 
Gheorghe CiRSTLA

el a 
„din 
Pînă

5. Contribuții obținut® prin :
— acțiuni cultural-artistice 

organizate în mod special de 
U.T.C., U.G.S.R., Consiliul Na
țional al Femeilor și alte 
organizații, la casele de cul
tură, cluburi etc ;

— spectacole și alte mani
festări cultural-artistice special 
pregătite pentru acest scop de 
către Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste și uniunile de 
creație ;

— manifestări sportive spe
cial organizate de către Comi
tetul Național pentru Cultură 
Fizică și Sport;

6. Donații ale unităților a- 
gricole de stat și cooperatiste, 
ale cooperativelor meșteșugă
rești, fie în bani, fie constînd 
din produse agricole ori obiec
te care să fie valorificate, su
mele obținute fiind destinate

Fondului de solidaritate internațională.
7. Donații din partea Cultelor.
Biroul Executiv al Consiliului Național al Frontului 

Unității Socialiste este convins că acest apel va găsi 
ecoul așteptat în rîndul tuturor categoriilor de cetă
țeni, care își vor manifesta și în acest fel totala ade
ziune la politica partidului și statului nostru, hotărîrea 
de a contribui la înfăptuirea nobilelor idealuri ale 
libertății, democrației, progresului social, păcii și în
țelegerii internaționale pentru care militează neobo
sit întreaga noastră națiune,

EXECUTIV AL CONSILIULUI NAȚIONAL 
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

O sesiune rodnică, 
expresie a cooperării

prietenești
româno - sovietice

în evoluția mereu ascendentă, in 
procesul de continuă dezvoltare a 
relațiilor de colaborare prietenească 
și cooperare pe multiple tărîmuri 
dintre România și Uniunea Sovieti
că, un rol important revine Comisiei 
'nterguvernamentale româno-sovie- 
tice, întrunită zilele trecute, la Bucu
rești, în cea de-a V-a sesiune. Este 
un motiv de satisfacție recipro
că de a putea afirma că se
siunea, desfășurată într-o atmosfe
ră de caldă prietenie, de stimă 
și înțelegere reciprocă, caracteristică 
raporturilor dintre 
socialiste vecine, 
s-a încheiat cu 
rezultate bune, a- 
testind, o dată in 
plus, cadrul fertil 
și perspectivele 
ample ale acestei 
colaborări, pe de
plin corespunză
toare intereselor 
reciproce ale ambelor popoare, inte
reselor socialismului și păcii.

Succesele obținute de cele două 
țări în edificarea socialismului și 
comunismului au generat și gene
rează noi și noi posibilități pentru 
amplificarea și diversificarea cola
borării multilaterale româno-sovie- 
tice, pentru ridicarea ei pe un plan 
superior. Dorința comună de fructifi
care a acestor posibilități, străduin
țele depuse in acest sens de ambele 
părți au făcuț ca această colaborare 
să cunoască o curbă meieu ascen
dentă, Uniunea Sovietică fiind, în 
mod constant, principalul partener 
economic al României. Din ansam
blul schimburilor externe ale Româ
niei pe anul trecut, 27 la sută s-a rea
lizat cu Uniunea Sovietică. I>a fel de 
elocvent este și faptul că volumul 
schimburilor comerciale pentru pe
rioada 1971—1975 este prevăzut a 
crește cu 32 la sută față de anii 
1966—1970.

Departe de a se rezuma numai la 
schimburile comerciale, relațiile eco
nomice româno-sovietice îmbrățișează 
o mare varietate de forme și dome
nii, în care un loc tot mai important 
îl. ocupă cooperarea și. specializarea 
în domenii din cele mai diverse și 
mai .largi — in industrie, agricultură, 
transporturi, cercetarea științifică etc.

Desigur, realizările obținute pe 
această cale nu epuizează posibilită-

cele două țări

După sesiunea a V-a 
a comisiei 

interguvernamentale 
de colaborare economică

țile mereu crescînde. nit i eu noi. de 
continuă perfecționare și diversifi
care a colaborării și cooperării. .Fruc
tificarea cit mai eficientă a acestor 
posibilități este obiectivul principal 
spre care iși îndreaptă atenția Comi
sia interguvernamentală româno-so- 
vietică, a cărei menire este de a ela
bora măsurile corespunzătoare pentru 
îndeplinirea cu succes a acordurilor 
încheiate între cele două părți, a ho
tărîrilor și recomandărilor adoptate, 
și. totodată, de a studia, discuta și 
cristaliza noi proiecte, noi acțiuni de 
cooperare și specializare, de a identi

fica noi domenii 
de colaborare eco
nomică și țehnico- 
științificâ. ■

în acest context, 
desfășurarea re
centei sesiuni a 
comisiei este
locventă pentru 
dorința reciprocă 
a intensifica rela-

e~

a ambelor părți de
țiile de colaborare dintre ele. Așa cum 
este cunoscut, cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, l-a pri
mit pe președintele părții sovietice 
in comisia interguvernamentală so- 
vieto-română, M. A. Leseciko, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. Convorbirea care a avut 
loc, ca și întreaga desfășurare a 
sesiunii au pus în evidență preocu
parea comună de a dezvolta și diver
sifica în continuare 
terale. de a căuta 
derne, de cooperare, 
nii, de a explora și 
și cit mai diverse
posibilitățile crescînde pe care le 
creează dezvoltarea în ritm impe
tuos a economiilor celor două țări.

Analizînd modul de îndeplinire n 
hotărîrilor sesiunii precedente, Comi
sia a constatat cu satisfacție progre
sele înregistrate, în special în dezvol
tarea cooperării economice și țehnico- 
științifice. concretizate în convenirea 
și începerea realizării unui șir de 
acțiuni importante în ramurile con
strucțiilor de mașini, industriei chi-

Romulus CAPLESCU

schimburile bila- 
forme noi. mo- 

în diferite dome- 
fructifica- în noi 
acțiuni eficiente
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DIALOG
CETĂȚENESC

Dezvoltarea rețelei comerciale

Am asistat nu de mult la o adu
nare în care s-a discutat despre 
multiplele aspecte ale activității 
comerciale desfășurate de organele 
de resort pe teritoriul circumscrip
ției electorale orășenești nr. 22. Par
ticipant! : reprezentanți ai comitete
lor de cetățeni, ai comisiei de femei, 
ai organizației de partid de cartier, 
deputați, membri ai comisiei perma
nente pentru aprovizionare și co
merț a consiliului popular munici
pal. Obiectivul propus : căutarea u- 
nor soluții care să permită îmbună
tățirea aprovizionării, ridicarea ni
velului calitativ al deservirii, dez
voltarea rețelei comerciale.

— Ar trebui să se înființeze noi 
unități comerciale — sugerează 
Elena Bănșoiu. Prin deschiderea u- 
nei mercerii și prin înființarea unui 
raion cu articole de băcănie la u- 
nitatea de produse lactate, aprovi
zionarea locuitorilor din această 
circumscripție s-ar îmbunătăți con
siderabil, deplasările pînă în cen
tru după diverse produse s-ar re
duce la minimum, la fel și timpul 
afectat cum parăturițor.

— în ceea ce privește merceria
— Intervine in discuție deputata 
Cornelia Poenaru — lucrurile s-au 
simplificat considerabil : cetățenii 
au inventariat toate spațiile exis
tente și au depistat un posibil lo
cal, altădată utilizat ca magazin, 
astăzi depozit al I.A.L.

Discuțiile au continuat în același 
spirit ; s-au făcut observații, s-au 
propus măsuri. La numai cîteva 
zile, magazinele, întreaga rețea co
mercială au făcut obiectul unei a- 
tente analize, la care au luat parte
— în afară de deputați — directorul 
Direcției generale comerciale a Ca
pitalei și directorul O.C.L. Alimen
tara nr. 1. Urmarea : sugestiile și 
propunerile cetățenilor au fost ac
ceptate și s-a hotărit aplicarea lor 
neîntirziată.

— Este vorba doar de una dintre 
■ acțiunile organizate de comisia per- 
; manentă pentru- comei‘ț a munici
piului — ne-a spus tov. N. Stanciu, 

. vicepreședinte al consiliului, popu- 
' Iar municipal. Activitatea comisiei 
a fost axată, în special, pe contro
lul modului cum sînt rezolvate pro
punerile cetățenilor, pe anal’za 
mersului aprovizionării șl deservi
rii, în fiecare sezon. Am primit un 
real ajutor la elaborarea planurilor 
de dezvoltare a rețelei, la identi
ficarea și recuperarea vechilor va
duri. Prin această acțiune, de pildă, 
s-au dat în folosință, numai în a- 
cest an, spații > comerciale de peste 
20 000 mp (la acestea se adaugă 
noile construcții, de circa 10 000 
mp), adică aproape tot atît cît in 
întregiți plan cincinal precedent. 
Nici un plan de dezvoltare a rețe
lei nu se supune spre aprobare co
mitetului executiv fără a fi anali
zat și discutat, în prealabil, de că
tre comisia permanentă a consiliu
lui popular municipal. Pe de altă 
parte, la toate șed'nțele 'comisiei 
participă reprezentanți ai direcției 
generale comerciale ; directorul ge
neral al acesteia prezintă rapoarte 
trimestriale în fața deputaților — 
membri ai comisiei — și răspunde 
în scris despre modul de rezolvare 
a ses’zărilor cetățenilor. Eu însumi 
prezint în fața comisiei informări 
periodice.

Am solicitat deputatului Toma Al- 
buleț, directorul direcției generale 
comerciale, precizări asupra preo
cupărilor pentru cunoașterea și re
zolvarea sesizărilor, propunerilor 
comisiei permanente, ale oamenilor 
muncii.

preocuparea obștei
— Prin contacte directe cu cetă

țenii, cu deputății de sector și de 
municipiu, prin numeroase scrisori 
adresate consiliului popular, direc
ției generale comerciale și altor or
gane, precum și prin intermediul co
misiei permanente, al participării la 
sesiunile consiliilor populare de 
sector, luăm cunoștință de propu
nerile și sesizările privind rețeaua 
comercială, aprovizionarea cu măr
furi, modul de deservire a cumpă
rătorilor. îmbunătățirea rețelei de 
desfacere din zonaltomercială Obor, 
de pildă, datoreazăt'5nțdt propuneri
lor sosite pe asemenea căi. De la 
data ultimelor alegeri'și pînă în 
prezent, s-au primit — prin ca
mera deputatului, din C.P.M.B., de 
la consiliile populare ale sectoare
lor, direct de la cetățeni — aproape 
1160 de semnale avind drept obiect 
aprovizionarea populației, rețeaua

comisiei perma-de Ia constituirea 
nente. Organizăm, lunar sau trimes
trial, consfătuiri cu cetățenii, cu co
mitetele lor, cu asociațiile de loca
tari și comisiile de femei. La anali
zele și studiile pe care le realizăm, 
în legătură cu rețeaua comercială, 
atragem numeroși specialiști (ingi
neri, economiști, medici, tehnicieni 
etc) care asigură competență propu
nerilor, concluziilor prezentate con
siliului popular și organismelor de 
resort. Alegerea temelor de studiu 
ale comisiei permanente se face pe 
baza confruntării propriilor păreri 
ale deputaților cu opinia cetățenilor. 
După stabilirea planului de acțiune, 
comisia permanentă se împarte în 
colective mai restrînse, care se de
plasează în întreprinderi, poartă 
discuții cu special'știi, cu muncito
rii, vizitează imobil cu imobil, stau 
de vorbă cu cetățeni, precizează

Noul hotel „Troian* din orașul Brâila

'FAPTUL
DIVERS
Cu si fără 
rate

DIN EXPERIENȚA
CONSILIULUI POPULAR

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
comercială, orarul de funcționare a 
magazinelor, servirea cumpărători
lor. Au fost soluționate favorabil 
530 de propuneri și sînt in curs de 
rezolvare alte 150. O pondere im
portantă au referirile la lipsa de 
unități comerciale — este vorba de 
circa 50 la sută din numărul total 
al sesizărilor. Ele se referă, în prin
cipal, la cartierele noi, unde reali
zarea dotărilor comerciale a rămas 
în urma construcției de locuințe. 
De aceea, noi am luat unele măsuri 

' de diminuare a neajunsurilor. Ast
fel, s-au dat în folosință în perioa
da 1969—1971 circa 130 de unități co- _ ___ __________ _ __ v___ _
merciale și de deservire în‘ Cartto- " din1 piață _3 Decembrie, magâzihiil 
rele noi Titan, Drumul Taberei, 
Militari, Berceni-Sud, in alte zone 
ale orașului. De . asemenea, pentru 
a înlătura, măcar în parte,; greută
țile generate de lipsa de spații, au 
fost instalate, în noile cartiere, 
peste 2 500 de chioșcuri, tonete, ru
lote!, care — la propunerea comisiei 

' permanente — desfac o gamă largă
de produse.

— Acțiunile întreprinse — care 
vizează dezvoltarea rețelei oomer- 
ciale, profilul magazinelor — nu 
sînt întîmplătoare, ne-a 
Elena Horea, președinta 
permanente pentru aprovizionare și 
comerț. Pornind de la condițiile 
favorabile, oferite de actualul ca
dru instituțional — care permite 
fiecărui om afirmarea deplină pe 
tărîmul vieții sociale — ne-am 
propus ca, în spiritul democratis
mului socialist, promovat cu con
secvență de partid în toate dome- 
nile de activitate, să punem ener
gia și talentul cetățenilor în slujba 
intereselor generale. îndeplinirea 
sarcinilor complexe ale consiliului 
popular — determinate de cerințele 
etapei actuale a dezvoltării con
strucției socialiste, de ridicarea ni
velului calitativ al întregii activi
tăți de stat — impune desfășura
rea unei munci pline de energie și 
inițiativă, strîngerea legăturilor cu 
masele de oameni ai muncii. Avem 
în vedere, în permanență, această 
necesitate. Rețeaua comercială, de 
care depinde în cel mai înalt grad 
satisfacerea cerințelor cumpărători
lor, a stat în atenția noastră. încă

împreună cu ei ce magazine noi ar 
putea fi deschise, ce s-ar putea 
face pentru îmbunătățirea activită
ții comerciale, Apoi, se ia legătura 
cu direcția comercială. Un exemplu 
l-ați avut în acțiunea din circum
scripția nr. 22 ; lucrurile se petrec 
aidoma și în alte cazuri. De pildă, 
în cartierul Gara de Est ne-au fost 
sesizate unele probleme legate de 
rețeaua comercială ; la propunerea 
noastră, vicepreședintele de resort a 
dispus înființarea unui nou maga
zin. în același mod s-a ajuns la a- 
menajarea și darea în folosință a 
altor unități comerciale : magazinul

declarat 
comisiei

nr. 9 din Drumul Taberei, Coriiple- 
xul comercial A 12 din bd. L. Să- 
lăjean, A 12 din bd/ Ion Șutea eto.

Reprezentanții cei riiai compe- 
tenți în materie de comerț ai con
siliului popular municipal ne-au o- 
ferit o imagine amplă asupra ac
țiunii de punere în acord a inten
țiilor și preocupărilor organelor ad
ministrative cu cerințele cetățeni
lor. Din capul locului, se impune 
să subliniem că aici — în raport 
cu activitatea sporadică, manifes
tată de unele consilii populare, co
misii permanente, d'recții comer
ciale din anumite județe — s-au 
realizat lucruri bune, se manifestă, 
mai ales în ultimul an, o preocupa
re mai susținută pentru lărgirea pe
rimetrului comercial. Rezultatele 
obținute sînt suficiente pentru a mai 
fi necesare alte argumente. Dincolo 
de aspectul general pozitiv, chiar 
și o sumară analiză evidențiază însă 
și o altă 
numeroase

constatare : există încă 
rezerve care, mai ales

în anii trecnfl, n-an fost valorifi
cate ; consiliul popular și, în spe
cial, comisia permanentă au dove
dit o insuficientă grijă și fermitate 
față de cheltuirea fondurilor de in
vestiții, față de valorificarea și pro
filarea spațiilor existente.

Acțiunile de control — privind 
organizarea activității comerciale, 
utilizarea fondurilor de investiții — 
ocupă, în ansamblul 
comisiei permanente 
popular, o pondere 
„Comisia permanentă 
legătură neîntreruptă 
lație și organele comerciale" — 
ni s-a spus. Foarte bine, dar nu și 
suficient. Controlul, ca atribut esen
țial al activității acesteia, trebuie să 
ocupe un loc mai important. Alt
fel, rezultatul consultării cu cetă
țenii este minim. Nu se realizează 
îmbinarea dorită între cerințele lor 
și preocupările celor datori să l« 
dea curs. Consecința : perpetuarea 
unor stări de lucruri negative. E 
suficient să recapitulăm cîteva din
tre observațiile formulate în ulti
mii ani în paginile ziarului nostru, 
dar valabile și azi, pentru a demon
stra acest lucru : a) vidul comer
cial din noile cartiere nu este nici . 
pe departe înlăturat ; b) din fondu
rile de investiții și creditele de 
mică mecanizare se cheltuiesc a- 
nual milioane de lei pentru a ex
tinde și „moderniza" rețeaua de 
restaurante, sau pentru a înmulți 
barurile în care tineretul își omoară 
vremea, în timp ce rețeaua maga
zinelor solicitate de cetățeni înre
gistrează o evoluție puțin mulțumi
toare ; c) numeroase spații comer
ciale sînt încă ocupate de instituții 
necomerciale ; d) noile locuințe sînt 
date, în continuare, în folosință cu 
mult înaintea magazinelor ; *e) în 
cartierele noi s-au înființat cu prio
ritate bufete, restaurante — care se 
transformă rapid în veritabile cîr- 
ciumi pentru țuicarii nărăviți, în 
timp ce anumite unități. care‘ să . sa
tisfacă cerințele curente ale popu
lației! lipsesc ; f) neconcordanța în
tre 'httmărul populației din unele 
zone și suprafețele comerciale rea
lizate etc.

Toate aceste carențe, a căror 
listă ar putea fi continuată, ar fi 
fost prevenite dacă, la aprobarea 
planului de investiții comerciale — 
pornind de la propunerile cetățeni
lor, de la sesizările opiniei publice 
— comis'a permanentă, consiliul 
popular ar fi cerut cu fermitate or
ganelor de resort să cheltuiască cu 
mai mult discernămînt fondurile și 
ar fi controlat permanent modul 
cum se desfășoară activitatea din 
acest sector. Pentru că, în ultimă in
stanță, control înseamnă participare 
activă la conducere și numa' o exer
citare reală a acestei funcții poate fi 
de natură să contribuie Ia consoli
darea prestigiului și autorității co
misiei permanente, a deputaților, în 
fața cetățenilor.

George POPESCU

preocupărilor 
a consiliului 
încă redusă, 
realizează o 
între popu-

Inscripții pe agenda
înnoirilor

Nu demult, loan Anița și Va- 
«ile Ghimuș din Iași s-au pre
zentat la magazinul „Metalo- 
chimica" din localitate și, pe 
baza unor adeverințe din care 
rezulta că sînt salariați, au cum
părat mai multe obiecte de fo
losință îndelungată, cu plata în 
rate. (Primul — două aparate 
de radio, iar al doilea — mobilă 
și un aparat de radio în valoare 
de 8 354 lei). La plata primei rate 
însă ia-i de unde nu-s ! Ambii 
își părăsiseră locurile de muncă, 
loan Anița, de pildă, ajunsese 
tocmai la Constanța, unde se în
cadrase pe un șantier si, Ia 'cîte
va zile, pe baza unei dovezi ob
ținute de aici, cumpărase un 
televizor de 4 931 lei. Dați în 
urmărire de organele de resort 
pentru neachitarea ratelor, cei 
doi cumpărători au fost depistați 
și aduși în fața instanței de ju
decată, care le-a asigurat „o re
compensă" integrală. Pentru 
„cumpărăturile" efectuate în a- 
ceste condiții, ei au fost con
damnați la cîte doi ani și șase 
luni închisoare.

I 
I

CINE ARE DREPTUL
LA CUMUL DE PENSII?

Azi răspunde la întrebările cititorilor Disecția gene
rală de asigurări sociale și pensii din Ministerul 

Muncii
Mal mulți cititori au adresat re

dacției întrebări în legătură cu 
dreptul la cumulul de pensii : cine 
și în ce condiții poate cumula pen
sia de asigurări sociale de stat cu 
pensia de la cooperativa agricolă de 
producție ; pensia de urmaș primită 
de la asigurările sociale cu pensia 
de la C.A.P., pensia I.O.V.R., cu 
pensia de la C.A.P. ; ajutorul social 
primit in cadrul asigurărilor sociale 
de stat cu pensia de la C.A.P. La 
aceste întrebări Direcția generală dc 
asigurări sociale și pensii din Mi
nisterul Muncii răspunde :

în conformitate cu prevederile art. 
63, alin. 2, din Legea nr. 27/938, în 
cazul în care o persoană, ce are 
dreptul la pensie, în cadrul asigură
rilor sociale de stat, a lucrat o pe
rioadă ca membru în cooperativa 
agricolă de producție, cîștigîndu-și 
astfel dreptul la pensie de la C.A.P., 
ea poate primi, pe lingă pensia de 
asigurări sociale cuvenită pentru 
timpul cit a lucrat ca angajat, și 
pensia de la cooperativa agricolă de 
producție pentru perioada cît a lu
crat in C.A.P. Este cazul unor mun
citori de la calea ferată, mineri, pe
troliști și alți salariați din mediul 
rural care, după ce au ieșit la pen
sie — unii chiar mai înainte de 
aceasta — s-au înscris în cooperati
va agricolă din comuna lor și au 
lucrat ani de-a rindul alături de 
ceilalți cooperatori. Ei și-au cîiștigat 
astfel, prin munca depusă, dreptul 
la pensie ca oricare alt cooperator

care este pensionat. Tocmai de a- 
ceea legea le dă dreptul să cumu
leze cele două pensii — de asigu
rări sociale de stat și de la C.A.P.

Dispozițiunile de mai sus se apli
că și celor care primesc pensia de 
urmaș de la asigurările sociale de 
stat, în sensul că ei pot primi, con
comitent, pensia de urmaș și pensie 
pentru anii de muncă în cooperativa 
agricolă de producție.

întrucit dispoziția de lege se re
feră in mod expres la pensia pri
mită de la asigurările 
stat pentru anii de muncă în cali
tate de angajat al unei întreprinderi 
sau instituții și La pensia de urmaș, 
rezultă că pensionarii I.O.V.R. nu 
pot primi, concomitent, și pensia de 
la cooperativa agricolă de 
ție, ei1 trebuind să aleagă 
anume dintre ele1 doresc 
mească.

Potrivit art. 63, alin. 3, 
gea nr. 27/1966, cei care beneficiază 
de o pensie — în cazul nostru de 
pensia de la C.A.P. — nu pot soli
cita ajutor social. în consecință, o 
persoană care primește ajutor so
cial în sectorul asigurărilor sociale 
de stat, fiind îndreptățită și la pen
sie C.A.P., poate beneficia în conti
nuare de ajutorul social numai dacă . 
nu obține pensie de la C.A.P. De 
asemenea, pensionarii C.A.P. nu pot 
renunța la pensia respectivă pentru 
a solicita ajutor social în cadrul a- 
sigurărilor sociale de stat.

sociale de

produc- 
pe 

s-o
care 
pri-

din Le-

Zilnic, corespondenții noștri județeni transmit Ia redacție o maro 
diversitate de știri. Din lectura lor se desprinde cu claritate o idee 
principală : în fiecare localitate — mică sau mare — se întîmplă me
reu ceva nou, au loc prefaceri socinl-culturale, perfecționări ale servi
ciilor publice, se obțin succese în unitățile economice. Intr-o localitate 
a fost ridicat un nou edificiu sanitar, in alta a fost asfaltată o șosea... 
Din noianul de fapte am spicuit, 
semnificative.

pentru ziarul de astăzi, cîteva maî

incendiara

© Piatra Neamț. Pe pe
tele arhitecților din județul Neamț 
se află în curs de definitivare pro
iectele de detaliu privind sistema
tizarea a 30 de comune și crearea a 
tot atitea centre civice destinate să 
capete, în viitor, caracter urban, 
să polarizeze întreaga viață econo
mică și social-culturală de pe teri
torii rnai largi. în realizarea stu
diilor s-a ținut seama de condițiile 
economico-sociale, tradiție și posibi
litățile de dezvoltare in perspectivă 
ale fiecărei comune.

Nofle centre civice din me
diul rural ar urma să cuprindă 
microraioane cu blocuri de locuințe, 
să fie echipate cu unități de profil 
industrial, de prestare a serviciilor 
publice, cu complexe comerciale 
și social-culturale etc. Toate aces
tea ar avea menirea să transforme 
unele comune din județul Neamț — 
cum sînt Hangu, Sagna, Ștefan cel 
Mare, .Bicazul Ardelenesc, Costișa, 
Bălțărești, Vînători și altele —. în 
adevărate orășele-satelit ale princi
palelor așezări urbane.

© Constanța. Potrivit hotă- 
rîrii conducerii partidului nostru, 
membrii cooperativelor agricole de 
producție și cooperatorii pensionari 
beneficiază, începînd cu vara aces
tui an, de tratamente în stațiunile 
balneo-climaterice. într-una din a- 
ceste stațiuni, la Mangalia-sud, sb 
află în prezent 260 de țărani coope
ratori, unde, sub îngrijirea perso
nalului medical de specialitate de 
la sanatoriu și policlinica balneară, 
urmează tratamente complexe, în
deosebi pentru afecțiunile reumato- 
logice. Pînă la 1 mai anul viitor, 
alți peste 3 200 de țărani coopera
tori și pensionari ai cooperativelor 
agricole de producție din întreaga 
țară își vor reface sănătatea în a- 
ceastă stațiune balneo-climaterică.

© Bistrița. în orașul Bistrița, 
în vecinătatea noilor blocuri

strada Viișoarei, a fost dat în folo
sință un modern complex comer
cial. Complexul cuprinde un super- 
magazin alimentar, cu o suprafață 
utilă de 750 mp, o cofetărie, o uni
tate pentru desfacerea tutunului și 
presei și o unitate cu articole de 
mercerie. în cadrul supermagazinu- 
lui funcționează mai multe raioane 
profilate pe grupe de mărfuri și 
forme de vînzare : alimentar gene
ral, cu autoservire, lactate-pîine, 
carne și produse „Gospodina", me- 
zeluri-brînzeturi, legume-fructe.

© Vaslui. Zona centrală a ora- 
.șului Vaslui se întregește prin noi 
construcții de locuințe și spații co
merciale. Aici au început lucrările 
de construcție a cinci noi blocuri, 
care vor însuma 240 de apartamen
te, toate prevăzute cu spații co
merciale la parter. Alături de un 
modern magazin universal, cu 4 

.niveluri, aflat într-un stadiu avansat 
de construcție, . numeroasele spații 
de deservire a populației cu măr-, 
furi de la parterul blocurilor vor 
imprima centrului vasluian un ca
racter comercial. în anul 1972, cînd 
toate construcțiile din această zonă 
vor fi terminate, numărul aparta
mentelor va fi de 750, urmînd ca 
lucrările se înceapă într-o altă zonă 
a Orașului. V

© Sibiu. în cadrul largii acțiuni 
de modernizare a rețelei de poștă 
și telecomunicații din județul Si
biu, la Copșa Mică, puternic centru 
industrial al județului, a fost dată 
în folosință o centrală telefonică 
automată. S-au înlocuit, totodată, 
aparatele telefonice ale abonaților, 
fapt care a sporit calitatea audiții
lor. Recent, a fost dat în folosință 
și un nou oficiu poștal, în comuna 
Slimnic. Două alte asemenea obiec
tive sînt în construcție în munici
piul Sibiu — in cartierul 
și in Piața Gării, iar alte 
li tați rurale.

în noaptea de 16 spre 17 de
cembrie a.c., pe șoseaua Con
stanța—Ovldiu, un autobuz care 
aparține Uzinei de superfosfați 
și acid sulfuric Năvoclarl a 
rămas „in pană" de ben
zină. Voind să plece cu orice 
chip mai departe, conducătorul 
auto, Vasile Ioniță, și-a adus a- 
minte că mai are o rezervă de 
combustibil intr-o cutie de ta
blă. A luat-o și a început să 
toarne benzina din ea, prin că
dere, direct în carburator ! Mo
torul a nomit aproape instan
taneu, dar tot instantaneu au 
sărit din el și cîteva scintei. De 
la acestea, au țîșnit apoi flăcă
rile. Pana de benzină a devenit 
astfel „o pană" incendiară, sol
dată cu arderea caroseriei inte
rioare, a tapițeriei și întregii 
instalații electrice a. autobuzului.

Cine vă face 
I focul?
I
I
I
I
I
I
I

Hipodrom
5 in loca-

Dacă nu faci foc — spune un 
binecunoscut proverb — nu iese 
fum. Dar focul, mai ales iarna, 
nu se face pentru fum, ci, după 
cum se știe, pentru căldură. Nu 
aceasta se pare că este însă si
tuația unor centrale termice din 
orașele Vaslui și Birlad, care, 
înghețînd ele însele ore și une
ori zile in șir, coboară tempe
ratura din blocurile racordate la 
ele .la valori foarte apropiate de 
zero grade ! Și aceasta, pentru 
că respectivele centrale se de
fectează foarte des. Din ce cauză 
se defectează ? In loc de răspuns 
— două exemple. Din cei 11 me- 

. canici și fochiști care deservesc 
centralele termice din Birlad, 
doar 4 sint mecanici sau fochiști, 
restul fiind necalificați. La o 
centrală din Vaslui, pe post de 
fochist, a fost angajat... un bu
cătar ! Iată o anomalie față de 
care nu pot să rămînă 
nici asociațiile de locatari, 
forurile locale de resort.

0 TREIME DE AIS
BERG Șl DOUĂ UȘI

Gheorghe Măriuță stă în 
Pasajul Scărilor nr. 1 din 
Sibiu și pe la mijlocul anu
lui 1969 s-a dus la I.L.L.-ul 
de care aparține cu o cerere 
in care s-a plîns că două 
uși ale imobilului în care 
locuiește sînt pe „jantă", iar 
dușumeaua se clatină cu 
două nuanțe mai tare decît 
o treime de aisberg ținut 
la soare. Cînd șeful. I.L.L.- 
ului a văzut despre ce este 
vorba a cerut de la maga
zie o peniță „Redis" și a 
scris apăsat pe cerere : „Să 
se schimbe ușile și aisber
gul, adică dușumeaua". Și 
I.L.L.-iștii s-au pus pe 
treabă. în preajma revelio
nului 1969—70, acasă la 
Gheorghe Măriuță a venit 
un I.L.L.-lst cu o ușă in 
spate. în preajma revelio
nului 1970—71 a venit alt 
I.L.L.-ist cu o altă ușă în 
spate. Deci, cele două uși 
care erau pe „jantă", în doi 
ani au fost' schimbate.

— Sînt perspective ca în 
preajma acestui revelion să 
vină un I.L.L.-ist să-mi 

■ schimbe
întreabă 
riuță.

Dragă 
I.L.L.-istul 
meaua în spinare, deschi
deți-!. Dar dacă vine cu o 
treime de aisberg în circă, 
mai țineți-1 la ușă pină se 
„dezgheață".

I.L.L.-ist
și dușumeaua 1 ne

Gheorghe Mă-

tovarășe. 
vine cu

dacă 
dușu-

NU TRAGEȚI AER 
ÎN PIEPT DE UNȘPE'

ORI CONSECUTIV
Un tovarăș „bun“ de-al 

nostru, din comerțul tecu
cean, adică din orașul Te-

cuci, după ce a tras de 
unșpe’ ori consecutiv aer în 
piept, a dat pricaz să nu se 
mai vîndă chibriturile chiar 
așa de simplu. Ce-i asta 1 
Intri, dai 15 sau 20 de bani 
și iei cutia de chibrituri 1 E 
prea de tot și, mai ales, 
prea simplu. Vinzătorii de 
chibrituri își cîștigă pîinea 
prea ușor. Ajungînd la con
cluzia asta s-a ținut un 
instructaj și...

Acum, după cum ne in
formează gospodina Iulia

din strada TecucelC.
28, intri, ceri o cutie 
chibrituri și vînzătorul 
„cîntărește", te pune să 
șești. și dacă tușea este 
bagică se face cu tine 
test. Dacă tușea nu este 
bagică se face alt test, și 
cind vînzătorul ajunge la 
o concluzie îți pune pe tej
ghea un pachet de țigări 
(calitatea pachetului de ți
gări și prețul depind de 
concluzia vinzătorului) și 
cutia de chibrituri mult do
rită. Dacă refuzi să lei ți
gările. trebuie să „refuzi" și 
chibriturile, că nu ți Ie dă... 
Și refuzindu-ți chibriturile, 
nu mai ai 'cu ce aprinde a- 
ragazul, nu mai ai cu ce face 
focul în casă...

Cine l-o ti pus pe tova- 
rășu’ ăla să tragă aer în 
piept de unșpe' ori conse
cutiv ?

UH RESPONSABIL 
MAI MULT RECE 

DECÎT NEMURITOR
Tovarășul inginer Gheor

ghe Tăgănel, laureat al 
Premiului de Stat;-pensio
nar de limită de vîrstă, cu 
domiciliul în Brașov, str. 
Păun Pîncio nr. 2, mă roagă 
să-mi spun părerea în legă
tură cu următoarea întîm- 
plare. Cu cîteva zile în 
Urmă, domnia sa s-a dus la 
unitatea nr. 29 a cooperati
vei tehnice Brașov cu un 
aparat de bucătărie electric 
pentru reparat, în perioada 
de garanție. Responsabilul 
acestei unități s-a uitat la 
certificatul de garanție și a 
decretat : „Nu vi-1 reparăm 
pentru că pe certificat nu 
este trecut numărul bonului 
de cumpărare". Cu aparatul 
în brațe, tovarășul inginer 
s-a dus la magazinul de 
unde, l-a cumpărat și res
ponsabilul de aici, foarte 
serviabil, a trecut numărul 
bonului, a pus ștampila și 
a semnat. Cu aparatul în 
brațe, tovarășul inginer pen
sionar de limită de vîrstă 
a venit din nou la unitateg 
nr. 29. Responsabilul, pus 
pe glume, s-a uitat din nou 
la certificatul de garanție și 
a decretat iar : nu vi-1 re
parăm pentru că din certi
ficat nu reiese ce număr de 
serie are aparatul...

— Și cînd v-ați dus a pa
tra, ori a cincea oară glu
mețul responsabil mai era 
responsabil ?

— Din păcate, da. Și nu 
m-am putut abține și i-am 
spus că o să informez pre
sa de atitudinea lui batjoco
ritoare. Mi-a spus că aceas
ta il lasă complet rece.

BEREA Șl ȚURȚURII 
DE LA ȘTREAȘINĂ

Mai mulți cititori din Fă
găraș, printre care și ingi
ner Alexandru Irimie, ne a- 
duc la cunoștință că în ora
șul dumnealor aproviziona
rea cu legume și fructe a 
devenit o problemă.

— în ce sens ? E coadă 
mare la legume ? Nu sînt 
destul de bine aprovizionate 
magazinele ?

— Nu poți să cumperi le
gume și fructe din cauza 
băutorilor de bere. Aceste 
unități s-au transformat în 
adevărate „bombe". E o a- 
glomerație...

— Și la restaurant ? 
ce nu se duc băutorii 
bere la restaurant ?

— La restaurant nu 
sești bere nici să tragi cu 
tunul.

Și ordonanțele primăriilor 
ne obligă să curățăm țurțu
rii de la ștreșini !...

CÎTE „CINCIZECURI" 
BEA NEA GRIGORE 

PÎNĂ LA RECREA
ȚIE?

Colectivul de cadre didac
tice de la școala generală 
cu clasele I—IV din satul

Cătanele Noi, județul Dolj, 
ne informează că pînă acum 
cîteva săptămînî această 
școală avea niște vecini 
foarte puțin gălăgioși. La 
cîțiva metri, căminul cultu
ral, cinematograful, Ia alți 
cițiva metri biblioteca să
tească. în prispa școlii, o 
fîntînă, alături grădinița de 
copii, între ele careul pio
nierilor și multe instalații 
pentru joaca copiilor... în
tr-un cuvînt, un adevărat 
complex cultural.

— Și de-acum cîteva săp- 
tămîni ce s-a întîmplat ?

— De cîteva săptămini, în 
locul grădiniței, careului de 
pionieri și al celorlalte in
stalații de joc s-a mutat un 
bufet și din sala de clase 
unde învață elevii din- 
tr-a-ntîia se poate vedea 
cite „cincizecuri" bea pînă 
lâ recreație nea Grigore din 
capul satului, copiii pot ve
dea dacă gestionarul pune 
basamacul pînă la semn, ori 
apă in iaurt, dacă nea Ilie, 
de dincolo de primărie, se 
duce Ia bufet să-și pună 
ventuze, ori cu alt scop...

Dragele mele cadre didac
tice, aflați, vă rog. cîte 
cincizecuri consumă pînă la 
recreație nea Grigore, cîte 
ventuze își pune nea Ilie, 
cîtă apă pune în iaurt res
ponsabilul, puneți-i pe elevii 
din clasa I, care au vede
rea ia bufet, să împartă Ia 
doi, și eu. avind acest rezul
tat, vă pot descoperi ce-a 
băut cel care a semnat or
dinul de repartiție al aces
tui schimb de „instituții".

Micuță TAN.4SE

și dobînda
Proprietar al unui imobil 

orașul Tirgu Mureș, Magyari , 
Istvăn era in căutare de mușterii 
pentru el. Mai ales de cînd 
aflase că imobilul respectiv, si
tuat intr-o zonă restructurată, 
este pus sub semnul demolării. 
Trecind însă acest „amănunt" 
sub semnul tăcerii, a găsit un 
client și a făcut tîrgul : a pri
mit pe casă 82 000 lei. Dar nici 
n-a încheiat bine această tran
zacție, și dumnealui a scos iarăși 
aceeași casă la. vînzare, înca- 
sînd și de la alți cumpărători 
importante sume de bani. In 
curind, pentru aceste vînzâri, 
organele în drept îi vor asigura 
și „dobînda" penală ce i se cu
vine.

Deși turma cooperativei agri
cole de producție Ghioroiu (Vîl- 
cea) era în saivanul ei din ca
drul fermei zootehnice, ciobanii 
Dumitru Potega și Dumitru Li- 
xandru au reușit, cum-necum, 
performanța de a o pierde. Așa 
se face că, în timp ce ei umblau 
cine știe pe unde, oile răbdau 
de foame. într-un tîrziu cînd 
cei doi ciobani s-au întors la 
ele, oile s-au îmbulzit spre ra
țiile de nutreț ca... oile ! în 
urma acestei busculade, 33 dintre 
ele, călcate in picioare de cele
lalte, au decedat. Acum, pe cei 
doi ciobani, care nu le-au hră
nit la timp. îi paște... plata co
respunzătoare.

I
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0 săptămina bogată Ce este

în evenimente de înaltă HABITATUL?
Din fabrici și institute, 

de pe șantiere și ogoare

semnificație social-politică
Sfîrșitul de an se apropie. Orașele 

și satele țării trăiesc atmosfera spe
cifică acestui moment. Oamenii au 
conștiința unui an bun. în bi
lanțul colectivelor de muncă, precum 
și in bilanțurile fiecăruia în parte 
sînt multe împliniri care dau dreptul 
la optimism și certitudini. Telexurile 
ziarelor recepționează în acest sfîr- 
șit de an noi realizări ale oamenilor 
muncii, noi izbînzi in traducerea în 
viață a directivelor stabilite de Con
gresul al X-lea al partidului, a obiec
tivelor acestui nou cincinal din viața 
țării.

Cu încă multe zile în urmă 
consemnam la această rubrică înde
plinirea sarcinilor de plan din primul 
an al cincinalului, de către mari uni
tăți industriale, de către județe în
tregi. Dar viața nu stă pe loc. Fiecare 
zi aduce noi argumente edificatoare a- 
supra neîntrerup
tului efort con
structiv al poporu
lui. Ultimele zile 
au coincis cu noi 
„dări de seamă" 
în fața țării asu
pra răspunderii cu 
îndeplinire sarcinile marii opere con
structive a națiunii noastre.

In contextul acestor realizări ce ne' 
definesc, în fond, ca popor conștient 
dr.j’atoriile față de propriul său des
tin, trebuie comentate și evenimen
tele social-politice ale acestei săp- 
tămîni, semnificația lor. A fost o 
săptămînă deosebit de bogată, ilus- 
trînd încă o dată capacitatea partidu
lui nostru de a organiza și mobiliza 
energiile poporului la înfăptuirea 
obiectivelor stabilite, consacrate pros
perității și înfloririi patriei socialiste. 
A fost o săptămînă care a ilustrat 
democratismul profund ce caracteri
zează întreaga viață a țării.

Să luăm exemplul cel maî grăitor 
pe care-1 oferă săptămina ale cărei 
evenimente le comentăm. A avut loc 
o ședință a Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. care a analizat planul 
de dezvoltare economică și socială a 
Republicii Socialiste România pe 
1972, actualizat pe baza propunerilor 
rezultate în urma analizelor care 
s-au făcut în întreprinderi, centrale 
industriale și ministere. S-a analizat, 
de asemenea, în acest cadru, proiec
tul Bugetului de Stat, precum și o 
Hotărîre cu privire la activitatea or
ganelor și organizațiilor de partid în 
înfăptuirea politicii de cadre a par
tidului. Plenara C.C. al P.C.R. a dez
bătut aceleași documente aprobînd 
— după rodnice și fructuoase discu
ții și propuneri — supunerea lor se
siunii Marii Adunări Naționale.

Nimănui nu-i poate scăpa — fie și 
numai din această enunțare a pro
cedurii potrivit căreia se adoptă în 
România documentele ce privesc 
destinele, viitorul poporului — de
mocratismul ce caracterizează viața 
noastră socială, maturitatea, răspun
derea față de hotărîrile adoptate. 
Această practică profund democra
tică, întronată în viața țării cu deo
sebire în anii ce au urmat Congresu
lui al IX-lea al partidului, măsurile 
luate pentru ca principiile și norme
le stabilite să aibă creat cadrul co
respunzător, sînt, în esența lor, un 
argument puternic al demnității unui 
popor liber, demnitate ridicată la 
rangul de lege a țării. Sînt expresii 
ale participării poporului însuși la 
adoptarea deciziilor privind munca, 
privind viitorul său. Aici se află și 
izvorul marilor răspunderi civice care 
caracterizează, din ce în ce mai mult, 
pe fiecare cetățean al patriei; indi
ferent de locul pe care-1 deține în 
ierarhia socială. S-a dovedit că 
răspunderea a devenit cuvînt de 
ordine pentru existența imensei 
majorități a populației, a tutu
ror colectivelor de muncă și din 
modul cum au fost analizate in în
treprinderi sarcinile de plan pe anul 
1972,' din numeroasele propuneri pen
tru o mai bună valorificare a resur
selor interne, umane și materiale, 
pentru mai buna organizare a mun
cii și creșterea pe această cale a a- 
vuției naționale. Tot sub semnul răs
punderii, al cunoașterii problemelor 
reale ale țării, al estimării lucide a 
cerințelor societății și a posibilități
lor și căilor de soluționare a acestora 
s-a, z’aflat și dezbaterile din Plenara 
Co1’ . ,etului Central și din parlamen
tul țării. Membrii Comitetului Cen
tral, deputății în marele forum al ță
rii au analizat cu înalt simț politic,

cu conștiința că se cer investigate 
toate posibilitățile existente în vede
rea valorificării lor, documentele 
puse în dezbatere. Sentimentul că in 
calitate de aleși ai partidului, ai po
porului răspund în fața partidului și 
poporului s-a desprins cu limpezime 
atit din conținutul documentelor su
puse dezbaterii și aprobării, cit și din 
modul în care ele au fost analizate 
și, acolo unde 
nătățite.

Desigur, nu 
durile de față 
fi posibil să o 
cint 
supuse aprobării Marii Adunări 
ționale. Și numai enumerarea lor este 
suficientă pentru a ilustra marele e- 
fort legislativ, de așezare a relațiilor 
sociale, economice pe baze reale, de 
asigurare a unui cadru legal, demo-

a fost necesar, îmbu

ne propunem în 
să prezentăm — 
facem nici măcar 

numeroasele proiecte de

rin- 
n-ar 
suc- 
legi 
Na

care sînt duse la cratic întregii noastre activități. Vom 
arăta doar că în expunerea la pro
iectul de lege pentru adoptarea pla
nului de dezvoltare economico-soci- 
ală pe 1972 s-a evidențiat faptul că 
propunerile de îmbunătățire aduse 
isint rezultatul participării șl consul
tării tuturor factorilor interesați, că 
principalele aspecte ale planului au 
fost — din nemijlocita inițiativă a 
secretarului general al partidului — 
analizate în diferite etape, indi
ci ndu-se căi noi, soluții noi pen
tru valorificarea superioară a bo
gățiilor țării și capacităților de pro
ducție, pentru reducerea cheltuie
lilor materiale, sporirea produc
tivității muncii și eficienței eco
nomice, toate acestea vizînd un sin
gur țel : creșterea avuției poporului, 
ridicarea continuă a nivelului său de 
viață și civilizație.

Prevederile planului de dezvoltară 
economico-socială pe anul în cara 
vom păși peste puțin timp consti
tuie, așadar, un motiv de satisfacția 
pentru orice cetățean care gîndeșta 
la viitorul luminos al patriei sale, 
sînt pe deplin realizabile și mobili
zatoare. Legile pentru adoptarea a- 
cestui plan, ca șl pentru adoptarea 
Bugetului pe 1972, publicate în pre
să, mărturisesc ele însele faptul că 
întregul popor este informat la zi cu 
problemele majore ale construcției, 
pentru a avea conștiința clară a sar
cinilor ce ni le propuhem de înfăp
tuit. Se materializează prin aceasta 
o expresie superioară, concretă a 
dialogului de maximă eficiență din
tre organele puterii de stat și alegă
torul,.lor suprem, poporul. După cum, 
meditând asupra obiectivelor propuse, 
asupra interdependenței și corelații
lor dintre ele, fiecare om al muncii 
va înțelege mai bine că de înfăp
tuirea . ’
revin la locul său de activitate de
pinde succesul-întregii opere la care 
ne aflăm angajați cu toții, avînd în 
frunte pe cei mai buni dintre noi, 
pe comuniști. Astfel, legile cu privi
re la sarcinile economice, financiare 
ale anului viitor, adoptate în sesiu
nea Marii Adunări Naționale, devin

exemplară a sarcinilor ce-î

o patriotică, o vibrantă chemare că
tre popor, în fapt o chemare a po
porului către sine însuși.

Bogata ordine de zi a recentei se
siuni a parlamentului, numeroasele 
legi adoptate au evidențiat, de ase
menea, cu pregnanța realității că 
partidul, statul nostru acționează 
neabătut pentru a asigura în toate 
compartimentele vieții economice, 
sociale, spirituale cadrul unei depli
ne legalități. Cunoașterea, înțelege
rea, aplicarea în pracțica de zi cu zi 
a prevederilor acestor legi devin o 
sarcină, o îndatorire de onoare a în
tregii societăți. In afara lor nu poate 
fi gîndită o bună funcționare a me
canismului social în genere. Așa cum 
s-a mai spus, legile adoptate nu sînt 
în nici un fel mijloace de îngrădire a 
inițiativei responsabile a cetățeanu
lui, ci pîrghii eficiente pentru ca a-

ceastă inițiativă 
să se valorifice 
în interesul țării, 
al poporului, al 
cetățeanului în
suși. Ele au darul 
de a crea cadrul 

s ordine și disciplină, 
aceste cerințe fiind

legal, de a pune 
fiecare dintre t 
înseși condițiile de bază ale unei 
autentice democrații și libertăți ce
tățenești. Nevoia de ordine, cerința 
unei legislații ferme, limpezi se con
stituie astfel într-o premisă necesară, 
obligatoriu necesară, a progresului 
nostru social-economic. Pentru ca 
poporul să-și exercite mandatul de 
stăpîn ăl propriului său destin este 
dreptul și datoria sa să-și adopte le
gile, normele după care să se auto
guverneze, potrivit cărora să mun
cească, să acționeze. Este ceea ce s-a 
realizat, continuînd eforturile nobile 
începute cu ani în urmă, și la această 
sesiune a Marii. Adunări Naționale. 
Legile privind măsurile de îmbună- 

■tățire a utilizării fondului de salarii
planificat pentru unitățile socialiste 
de stat, cu privire la regimul pretu
rilor și tarifelor, legea organizării 
contribuției bănești și în muncă pen
tru efectuarea unor lucrări de inte
res obștesc, legea viei și a vinului, 
legea producerii și folosirii raționale 
a resurselor de nutrețuri, legea pri
vind apărarea secretului de stat — 
ca să cităm doar o parte dîn cele su
puse aprobării — conturează o ima
gine elocventă a activității deosebit 
de laborioase a recentei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale. S-au adop
tat, astfel, noi documente de mare 
însemnătate pentru munca si viața 
poporului, în spiritul principiilor par
tidului și statului, al preocupării sta
tornice pentru perfecționarea neîn
treruptă a întregii activități econo
mice, social-culturale și de stat.

Spiritul democratic, de exemplară 
maturitate politică în care s-au des
fășurat evenimentele amintite dă ga
ranție că hotărîrile adoptate vor fi 
duse la îndeplinire, că într-un con
sens unanim, sub conducerea parti
dului. a Comitetului- său Central, po
porul va acționa cu fermitate pentru 
înfăptuirea lor neabătută, pentru 
dezvoltarea și înflorirea continuă a 
patriei noastre socialiste.

Termenul „habitat" este 
tradus uneori — inexact și, 
incomplet — prin „locu
ință", „locuit", sau „locu
ire". V-am ruga, deci, spre 
deplina lămurire a publicu
lui nespecialist, să definiți 
habitatul ca noțiune.

— Habitatul uman repre
zintă mediul artificial în 
care se dezvoltă armonios 
viața socială, familială și 
individuală, sub toate as
pectele — locuire, muncă, 
instruire, cultură, destin
dere. La nivelul satului, o- 
rașului sau al metropolei, 
habitatul trebuie să ofere 
oamenilor un mediu de 
viață colectivă și indivi
duală fără constringeri, fără 
segregări, fără nocivități, o 
ambianță care să întruneas
că adeziunea afectivă a tu
turor.

— Rezultă o sferă de cu
prindere foarte amplă; 
care ar fi, după opinia dv., 
deosebirea dintre habitat și 
obiectul arhitecturii, in ce 
raporturi se află ele ?

— Obiectul arhitecturii, 
ca și al urbanismului, ca și 
al sistematizării teritoriu
lui, este cuprins în noțiu
nea de habitat. Conceperea 
și realizarea habitatului 
uman reunește ceea ce au 
comun și esențial toate a- 
ceste discipline.

— Din unele opinii s-ar 
putea deduce că habitatul 
este o preocupare care pri
vește mai ales țările aflate 
în curs 
așa să

— O 
implică 
mentale. Mai întîi, așa cum 
am mai arătat, habitatul nu 
e tot una cu locuința ; 
poi, nici măcar problema 
locuinței, orice s-ar spune, 
nu poate fi socotită ca so
luționată, chiar de către ță
rile cu o economie foarte 
dezvoltară. în realitate, pro
blema habitatului are rădă
cini și implicații sociale 
mult mai largi decit s-ar 
crede, și cele mai mari di
ficultăți devin acute abia 
după ce aspectul ^cantitativ 
pare depășit. Se știe, de 
pildă, că statele capitaliste 
avansate sînt astăzi con
fruntate — cu o violență 
nemaipomenită — de între
bările grave ale poluării 
multiple a mediului natu
ral, aîle dezumanizării ma
rilor aglomerații urbane, 
ale alienării vieții sociale ; 
criminalitatea, alcoolismul, 
consumul stupefiantelor, 
blazarea, bolile psihice, si
nuciderile'— toate aceste a- 
nomalii dovedesc atit fap
tul că habitatul uman este 
departe de a fi atins aici 
dfesăvîrșirea, cit și naivita
tea celor care mai cred că 
o asemenea performanță ar 
putea fi urmărită exclusiv 
prin soluții tehnice, ișno- ' 
rindu-se factorii politico-so- 
ciali.

Fără a intra în detalii, aș 
preciza că este recoman
dabil ca, pe parcursul în
tregii evoluții, să se țină 
seama de cerințele 
chilibrului ecologic și ale 
psiho-sociologiei, evitln- 
du-se astfel necesitatea de

de dezvoltare. Oare 
fie ?
asemenea poziție 
două erori funda-

a-

pentru restabilirea^mor ar

monii brutal tulburate.
— Aminteați adineauri de 

arhitectură și urbanism, iar 
acum vă referiți la ecologie 
și sociologie : nu cumva mo
destia succeselor obținute 
pină in prezent în consti
tuirea unui veritabil habitat 
uman se datorește și dificul
tății de a reuni, sub bagheta 
unei gindiri și a unei voin
țe unice, discipline atit de 
diverse ?

— Politica habitatului im
plică nu numai programa
rea, la scară națională, a 
resurselor, — in acord eu 
cerințele cantitative și ca
litative — ci și definirea de
zideratelor referitoare la o-
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crotirea mediului și, in ul- / 
timă instanță. înfăptuirea 
planificării teritoriale, la 
toate nivelurile. O aseme
nea acțiune, de o extraor
dinară complexitate și an
vergură, nu mai poate fi 
opera nici a unui om, nici 
a unei profesiuni singulare, 
la realizarea ei contribuind 
largi colective multidisci- 
plinare, integrate. De bună 
seamă, alegerea dirijorului, 
în această numeroasă or
chestră, este dificilă — toc
mai datorită orizontului 
profesional excepțional pe 
care el ar trebui să-1 cu
prindă — și suscită încă 
discuții. De altfel, semi
narul de la București 
al Uniunii Internaționa
le a Arhitecților, consacrat, 
la inițiativa noastră, habi
tatului, a reflectat asemenea 
căutări și preocupări și a- 
ceasta cu atit mai mult cu 
cît a reunit (pentru prima 
dată !) reprezentanți din 
mai multe grupe de lucru — 
„Urbanism", „Habitat" șl 
„Industrializare" — ale 
U.I.A.

Problema formării unui 
coordonator — „generalist", 
cum îi spunem, convențio
nal, deocamdată — care să 
preia răspunderea condu
cerii unei echipe pluridis
ciplinare, este relativ nouă; 
în domeniul studiului, e- 
laborării și realizării habi
tatului — adică a unui ca
dru de viață biologic echi
librat, rațional din punct 
de vedere tehnico-econo- 
mic, cu valențe estetlce- 
educative, unitar în diver
sitatea lui, cu evidentă for
ță de polarizare socială a 
schimburilor și contactelor 
individuale și colective — 
acest generalist trebuie să 

. aibă forță < de pătrundere, 
putere de sinteză, sensibi
litate, simț al armoniei 
spațiale, imaginație crea
toare, simț al măsurii și al 
realităților economice și 
cultural-ideolbgice ale so
cietății căreia îi aparține. 
Asemenea profesioniști — 
nu prea mulți — există șl 
astăzi ; ei s-au format da
torită unor calități perso
nale și pasiunii lor pentru 
cunoașterea complexă a fe-

nomenelor din natură și 
societate. Părerea mea este 
că, dintre specialiștii de 
azi, cei care dețin forma
ția de arhitect-urbanist sînt 
într-adevăr mai aproape de 
datele inițiale ale proble
mei, urmind să-și desăvâr
șească instrucția — după o 
selecție atentă — în forme 
post-universitare. Din pă
cate însă, pasiunea pentru 
cunoaștere, pentru o con
tinuă lărgire a orizontului 
cultural, pentru o informa
re multilaterală este încă 
destul de rară, în rîndul 
arhitecților noștri — și a- 
devărul este că nici în fa
cultate nu Ie-a fost sufi
cient stimulată.

— ...Și care ar fi atunci 
rolul arhitecților in reali
zarea unui habitat uman 7

— în primul rînd, e ne
cesar ca ansamblul noțiu
nilor dobîndite în materie 
de urbanism și locuire să 
fie supus unei reconside
rări sistematice, în acord 
cu noile realități social- 
culturale și tehnico-econo- 
mice. în acest sens, însăși 
Carta Atenei — formulată, 
cu aproape trei decenii 
urmă, de către un grup 
înflăcărați susținători 
arhitecturii moderne, 
frunte cu Le Corbusier, 
cuprinztnd o viziune care 
a revoluționat gindirea ur
banistică, bucurîndu-se de 
un binemeritat răsunet — 
ar trebui repusă în discu
ție. Totodată, arhitecții ar 
fi chemați să promoveze 
industrializarea construc
țiilor, în conformitate cu 
cerințele dinamice ale so
cietății, să stimuleze per
fecționarea continuă a me
todelor industriale de exe
cuție.

— O. ultimă întrebare: 
considerarea habitatului u- 
man printre obiectivele ac
tivității generale operează 
o netă schimbare de pro
porții — în raport eu pro
gramul construcțiilor, luat 
izolat — și, implicit, presu
pune o mai atentă cintări- 
re a posibilităților reale de 
a acționa ; pe ce căi cre
deți că se pot asigura mij
loacele importante, nece
sare ?

— Calea care va duca 
Omenirea la realizarea 
Habitatului Uman este a- 
ceea a păcii și a înțelege
rii intre popoare ; ea este, 
de asemenea, aceea a in
vestițiilor raționale, utile 
vieții și fericirii oamenilor. 
Dacă statele vor renunța 
să-și irosească energiile in 
cursa înarmărilor, 
cuceririle tehnicii 
științei vor putea 
întregime puse în 
ba omului, va

în 
de 
ai 
în 
Și

atunci 
și ale 
fi in 
sluj- 

deveni 
posibil ca, în mod treptat, 
pe suprafața întregii pla
nete,* să fie creat, habitatul 
uman, într-un cadru . de 
viață demn, ecologic și bio
logic echilibrat. Atunci ță
rile aflate în curs de dez
voltare vor putea parcurge 
mai ușor și mai repede e- 
tapele evoluției lor econo
mice și sociale, folosind te
zaurul experienței comune 
și ocolind erorile.
Convorbire realizata de 
arh. Gh. SASARMAN

Combinatul «iderurgic-Galați. Vedere de pe platforma furnalelor

(Urmare din pag. I)

reduse cu 2,8 la sută în industria re
publicană, că productivitatea muncii 
va spori în această ramură cu 8 la 
sută și că preocuparea pentru îm
bunătățirea calității și structurii sor
timentale a producției se va reflecta 
în înnoirea și modernizarea unui 
mare număr de produse din ma
joritatea ramurilor industriale. în 
vederea realizării acestor sarcini deo
sebit de mobilizatoare, in fiecare în
treprindere trebuie să se acționeze 
hotărît, în spiritul indicațiilor date 
de conducerea partidului, pentru a 
fructifica operativ toate resursele in
terne existente, prin utilizarea judi
cioasă a capacităților de producție și 
a forței de muncă, reducerea consu
murilor specifice, economisirea și 
valorificarea superioară a materiilor 
prime, materialelor, combustibilului 
și energiei electrice. Trebuie bine 
înțeles faptul că preocuparea pentru 
ridicarea eficienței economice este o 
sarcină de însemnătate majoră și 
permanentă a fiecărui colectiv, in- 
trucit pe această cale se poate asi
gura sporirea substanțială a venitu
lui național, a resurselor necesara 
creșterii economice și ridicării siste
matice a-nivelului de trai al între
gului popor.

Este bine cunoscut rolul important 
pe care il are agricultura în ansam
blul economiei noastre, ea deținînd 
un loc principal în aprovizionarea 
populației, in asigurarea unor materii 
prime de bază pentru industria 
ușoară și alimentară. Tocmai pornind 
de la acest rol și avînd in vedere 
sarcinile majore trasate de partid a- 
cestei ramuri, in anul 1972 se pre
vede o creștere a producției globale 
agricole cu aproape 21 la sută, efec
tivele animale atingînd, la finele 
anului viitor, nivelurile din planul 
cincinal și din programul privind

dezvoltarea zootehniei. Mai mult ca 
oricînd se cere ca, concomitent cu 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale a 
agriculturii, să fie luate măsuri ener
gice pentru utilizarea rațională a 
terenurilor agricole, asigurarea unor 
semințe de calitate, de mare produc
tivitate, sporirea producției medii la 
hectar, întărirea răspunderii pentru 
efectuarea la timp a tuturor lucră
rilor de întreținere a culturilor și 
de recoltare, îmbunătățirea substan
țială a indicilor de natalitate în zoo
tehnie, lărgirea bazei furajere, extin-
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derea și folosirea judicioasă a cis
ternelor de irigații.

Dezvoltarea in ritm susținut a pro
ducției materiale, sporirea eficien
ței economice în toate sectoarele de 
activitate vor determina în anul 1972 
un ritm de creștere a venitului na
țional de 11—12 la sută. în acest fel 
vor fi asigurate resursele financiare 
pentru realizarea programului de in
vestiții, al căror volum va depăși 
suma de 87 miliarde lei. Deosebita 
amploare a lucrărilor de investiții — 
380 de capacități de producție indus
triale și agrozootehnice vor fi puse în 
funcțiune în anul viitor — impune, 
pretutindeni, o maximă concentrare a 
eforturilor, evitarea dispersării resur
selor materiale și umane pe un front 
larg, asigurarea la timp a documen
tațiilor, livrarea utilajelor la date co
relate cu termenele de montaj, crea

rea tuturor condițiilor pentru desfă
șurarea normală, potrivit graficelor 
stabilite, a lucrărilor pe fiecare șan
tier, reducerea cheltuielilor de con
strucții. întărirea răspunderii tuturor 
factorilor de care depinde fundamen
tarea, pregătirea, executarea și recep
ția investițiilor trebuie să se îmbina 
cu manifestarea unei deosebite aten
ții în identificarea soluțiilor pentru 
darea în funcțiune la termen a tutu
ror obiectivelor prevăzute în plan șl 
atingerea indicatorilor tehnico-eco- 
nomici proiectați.

realizarea sarcinilor stabilite în pla
nul de dezvoltare economico-socială 
a țării în anul 1972 este intensifica
rea activității de cercetare științifică, 
orientată dpre obiective majore, me
nite să pună mai intens in valoare 
resursele naturale ale țării, să asi
gure perfecționarea și înnoirea pro
duselor și tehnologiilor. îmbunătăți
rea activității de cercetare științifi
că, cerință vitală de care depinde, în 
mare măsură, modernizarea econo
miei în pas cu exigențele progresului 
tehnico-științific contemporan, ridică

ANULUI VIITOR
Planul pe 1972 reflectă preocuparea 

constantă a partidului și statului 
nostru pentru dezvoltarea relațiilor 
economice externe ale țării, pentru 
participarea in tot mai mare măsură 
a României la circuitul mondial de 
valori materiale. Volumul comerțului 
exterior va spori în 1972, față de 1971, 
cu 20 la sută, ceea ce Înseamnă un 
ritm înalt de creștere, superior dina
micii producției industriale și venitu
lui național. Pentru realizarea aces
tor sarcini deosebit de mobilizatoare, 
întreprinderile, centralele și ministe
rele, organele de comerț exterior tre
buie să-și concentreze atenția spre 
ridicarea eficienței schimburilor noas
tre externe, respectarea riguroasă a 
obligațiilor asumate prin contracte, 
asigurarea unei calități ireproșabile 
produselor destinate exportului.

De maximă însemnătate pentru

pe primul plan necesitatea de a se 
scurta durata cercetării, de a se ur
genta valorificarea rezultatelor ei in 
practică. In același timp, pentru a 
spori eficiența activității de cerce
tare, va trebui să se acționeze cu 
mai multă fermitate pentru îmbună
tățirea organizării unităților de cer
cetare și eliminarea dispersării exce
sive a forțelor, pentru lichidarea 
practicilor birocratice și introducerea 
formelor de activitate menite să în
lesnească concentrarea exclusivă a 
cadrelor științifice asupra lucrărilor 
de cercetare propriu-zise.

Preocuparea partidului și statului 
nostru pentru ridicarea continuă a 
nivelului de trai al populației își gă
sește o vie ilustrare în ansamblul 
prevederilor stabilite, în acest sens, 
pentru anul 1972. Astfel, veniturile 
totale reale ale populației vor crește

cu 8 La sută față de anul trecut, in 
condițiile in care se prevede ca indi
cele La prețuri și tarife să fie cu 0,2 
la sută inferior prevederilor din pla
nul cincinal. Cu începere de la 1 
septembrie 1972, limita minimă a 
salariilor se va ridica de la 800 la 
1 000 de lei, urmind ca, pe această 
cale, ca și prin majorarea salariilor 

i sub 1 400 de lei, salariul mediu no
minal să ajungă in anul viitor la 
1 500 de lei. De asemenea, pensiile 
acordate de către stat vor crește, in 
medie, cu 16 La sută. Corelat cu ve
niturile populației, va crește volu
mul desfacerilor de mărfuri și al 
prestațiilor de servicii. Va fi extin
să baza materială a lnvățămîntului 
de toate gradele. Se vor construi a- 
proape 94 000 de apartamente din 
fondurile statului sau cu sprijinul 
statului prin credite și execuție, vor 
fi date în funcțiune 7 spitale noi, 
urmind ca în cursul anului viitor să 
înceapă construcția altor 6 spitale ; 
de asemenea, vor fi date în folosință 
noi teatre, cinematografe, un mare 
număr de locuri în sanatorii, com
plexe balneare și creșe.

Așadar, dincolo de profilurile noi
lor obiective industriale ce vor fi 
construite, dincolo de modernele linii 
tehnologice ale viitoarelor fabrici și 
uzine, vedem proiectindu-se perspec
tivele ridicării în continuare a nive
lului de trai, material și cultural, al 
oamenilor muncii. Pentru că omul, 
cu preocupările și nevoile lui, con
stituie țelul suprem al întregii politici 
a partidului, iar satisfacerea în con
diții mereu mal bune a acestor nevoi 
străbate, ca un fir roșu, planul de 
dezvoltare economico-socială a țării 
pe anul viitor. Iată încă un motiv 
pentru care poporal nostru îmbră
țișează cu căldură și deplină convin
gere planurile elaborate de partid și 
le înfăptuiește cu energie și hotărîre, 
cu entuziasm.

Stimate cititor...
Problema care se impune dialogului de azi, țintnd 

seama de scrisorile pe teme economice primite la 
redacție în săptămina trecută, constă în relevarea 
IMPORTANȚEI EXCEPȚIONALE A RESPECTĂRII 
OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE oare stau la baza 
relațiilor dintre întreprinderi.

Economistul Marin Ghica, de la Șantierele navale 
din Galați, ne scrie : „Ne aflăm intr-o situație 
grea. Uzina „Republica" din Capitală este in 
restanță cu 30 tone de țevi de diferite profile. 
Și, pentru că această uzină nu și-a onorat integral 

obligațiile asumate în contract, teamă ne este ca șan
tierul nostru să nu se trezească în situația de a nu 
livra la export, în termen, două nave și de a suporta 
penalizări valutare".

Poate că, între timp, situația s-a normalizat. O do
rim cu toții. Cazul, însă, rămîne. Rămîn și concluziile. 
Oare acei conducători de întreprinderi care nu res
pectă intocmai clauzele contractuale se gindesc serios 
la implicațiile lipsei lor de franchețe — ca să nu mai 
vorbim de răspunderea ce le revine în aceste situații ? 
Nu trebuie să fii neapărat economist, ca să-ți dai 
seama de consecințele ce decurg din nerespectarea, de 
către furnizor, a contractului : dereglarea producției 
la beneficiar (sau, la partenerul de cooperare) ; capa
cități de producție nefolosite și — in cazul produse
lor destinate exportului — penalizări valutare. Cum 
vedeți, este vorba de serioase consecințe economice ți 
de ordin material. De aici, raționamentul desprins 
dintr-o altă scrisoare : „Conducătorul de întreprindere 
care admite abateri de la disciplina contractuală — 
ceea ce are serioase implicații economice — nu poate 
pretinde că este un om politic și, prin urmare, nu 
poate pretinde că este un bun conducător de între
prindere".

Ne adresăm, în continuare, conducerii Ministeru
lui Industriei Metalurgice și conducerii Combi
natului siderurgic din Galați, invitîndu-le să 
citească atent scrisoarea care urmează, semnată 
de tovarășul Paul Sterescu, arbitru . șef la Arbitrajul 

de Stat interjudcțean Timișoara.
„în articolul : „Se negociază contractul, nu șl Înde

plinirea lui", publicat în „Scînteia" din 27 noiem
brie a.c., ca și în altul apărut mai înainte, se aduceau 
critici Combinatului siderurgic din Galați pentru 
nesocotirea intereselor unor întreprinderi benefi
ciare, arătîndu-se că furnizorul livrează metalul după 
„bunul lui plac". Mai mult, se arăta că C.S.G. „s-a su
părat" pe unul dintre beneficiarii săi (care a îndrăznit 
să ceară aplicarea legii pentru neindeplinirea obliga
țiilor contractuale) și, pur și simplu, a oprit fabrica
rea sortimentului de laminate necesare clientului său.

Surprinde faptul că articolele menționate, în afară 
de constatările făcute, nu prezintă și măsurile ce s-au 
luat față de asemenea încălcări deosebit de grave ale 
dispozițiilor legale. Se pune următoarea întrebare ; pe 
cine s-a supărat Combinatul siderurgic din Galați 7 
Doar întreprinderile X sau Y nu sînt unități oarecare, 
cu interese particulare, ci unități socialiste de stat, cu 
sarcini cuprinse în planul general de dezvoltare a eco- 
nomiei naționale. Acest mod de executare a contrac
telor nu mai poate fi apreciat doar ca o simplă negli
jență, ci Îmbracă aspectul unor Încălcări ale legilor 
statului, în speță ale Legii contractelor economice. 
Nu este oare cazul și locul unor măsuri deosebit de 
ferme pentru curmarea unor astfel de practici, pen
tru tragerea la răspundere a vinovaților ? Articolul 21 
din Legea contractelor economice -prevede”ăplicarea 
Codului penal..în-cazul producerii de . prejudicii avu
tului obștesc. Și cred că este timpul să se analizeze 
și de ce Ministerul Industriei Metalurgice tolerează 
asemenea situații. Iar de s-au luat ariumîte măsuri, 
și nu au fost publicate, v-am rămîne îndatorați dacă 
ni le-ați comunica".

Constituindu-ne „parte civilă" la scrisoarea dv., tri
misă redacției, regretăm, tovarășe Sterescu, faptul că 
nu vă putem comunica măsurile luate. Nici ministerul 
respectiv și nici combinatul in cauză n-au scos pină 
acum un cuvințel, deși este cunoscută, la noi, obli
gația legală de a se răspunde la criticiile apărute în 
presă.

Am mai adăugă următoarele : un tovarăș din Timi
șoara, străin de cazul înv discuție, ii acordă toată .aten
ția din motive de conștiință — în vreme ce alții, din 
București și Galați, direct implicați în cauză, n-au 
urmărit lucrurile nici măcar dintr-o elementară înda
torire profesională. Dacă aceasta intră In spiritul 
dreptei justiții și moralei, atunci retractățn cele scrise 
și ne cerem scuze. însă, pină la proba contrară, solici
tăm ministerului respectiv, conducerii sale, să admită 
că albul este alb și să ne comunice măsurile luate.

Scrisoarea care urmează adaugă, din păcate, cir
cumstanțe agravante la culpa Combinatului si
derurgic de la Galați. Veți vedea că „întîmpla- 
rea" tinde să devină o practică. întreprinderii 
de reparații mașini-unelte din Călărași, i s-a reparti

zat, de către I.T.A. Galați, o tonă de platband din 
stocul aflat în custodie la combinatul siderurgic din 
localitate. Așadar, un delegat de la Călărași pleacă la 
Galați. Și, acum, iată peripeția, așa cum ne este des
crisă, cu haz amar, de directorul întreprinderii, Vasile 
Petcu. (Stilul scrisorii, credeți-ne, nu are o prea mare 
importanță ; l-am păstrat pentru autenticitate).

„M-am prezentat la serviciul depozite la tov. Che- 
saru ; arătîndu-i dispoziția de livrare ne-a răspuns că 
dinsul nu ne poate servi, întrucît nu poartă corespon
dență cu I.T.A. Galați. Atunci i-am spus tov.. la cine 
să merg ca să rezolv problema și m-a trimis la tov. 
anume Serjicov care s-a ocupat cîndva de aceste pro
bleme de disponibil ; ajungînd la sus-numitul i-am pre
zentat dispoziția de livrare, a mers cu ea la un birou 
alăturat, cu cine a discutat nu știu, dar la întoarcere 
mi-a relatat că nu se poate rezolva problema.

Din nou am întrebat la cine să merg mai departe 
ca să pot rezolva. Tov. Serjicov mi-a spus că trebuie 
discutat cu directorul sau cu consilierul; ajungînd la 
tov. consilier i-am prezentat documentul, a spus să 
aștept puțin, am așteptat pînă s-a inters de la tov. 
director, deși fusesem la tov. director, dar fiind foarte 
ocupat cu o situație m-a trimis la tov. consilier; re
venind în birou, s-a uitat pe dispoziția de livrare, • 
dat un telefon tov. Brescan, șef serviciu plan, și l-a 
rugat să rezolve această problemă. Mergînd la servi
ciul plan, în anticamera tov. Brescan m-a întâlnit o 
tovarășe care m-a întrebat ce doresc; spunîndu-i 
despre ce este vorba, m-a trimis din nou la serviciul 
depozite și întrebînd-o la cine să mă duc acolo, dînsa 
a spus la serviciul depozite deoarece de axtolo veneam 
de la tov. Chesaru. în situația aceasta m-am lipsit 
și am plecat cu mașina goală la Călărași".

Judece oricine, dacă se pot admite asemenea relații 
între reprezentanții a două întreprinderi cu aceleași 
interese !

Uneori, lucrurile sânt împinse pînă la limitele 
absurdului. Un grup de- salariațl de la uzina 
„Laromet", din Capitală, manifestă o îngrijorare 
legitimă, scriindu-ne : „Sintem în decembrie și 
uzina noastră nu are nici un contract încheiat pentru 

anul ce vine, pentru producția de laminate de cupru, 
alamă, sirmă de alamă, bare de bronz ș.a. — produse 
nominalizate în planul întreprinderii. Forul nostru tu
telar, Ministerul Industriei Metalurgice (tot metalur
gice 7 !), n-a distribuit la vreme, beneficiarilor, cotele 
de materiale pentru ca aceștia să-și lanseze comen
zile in timp util. De aceea, ne și întrebăm : de ce nu 
se respectă legea contractelor economice ? Cînd și cum 
ne vom organiza producția pentru luna ianuarie, dacă 
n-avem Încheiat nici un contract ferm 7“

Sigur, nu poate exista nici o scuză. Ne imaginăm 
ce vinzoleală inutilă va începe în uzină, atunci cînd 
beneficiarii se vor „îngrămădi" la semnarea contracte
lor. Toomai de aceea întrebăm și noi, in numele bunei 
rinduieli : cum se poate pretinde unității productive 
să-și respecte obligațiile asumate prin contract, din 
moment ce însuși forul ei de resort nu a acționat in 
spiritul legii ? Este sau nu înscrisă în lege obligația 
expresă, indiscutabilă, ca toate contractele economice 
pentru anul următor să fie încheiate cu mult timp 
înainte de sfîrșitul anului în curs 7

Un lucru stîrnește nedumerire : de ce nu se ape
lează la forurile în drept, în asemenea momente de 
flagrantă discordanță între litera legii și aplicarea el, 
nu se poate pricepe în ruptul capului !

Răspunsurile „pe scurt" — cu altă ocazie.
Ștefan ZIBARIȚA
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sau dialog viu,

INFORMAREA POLITICĂ A STUDENȚILOR ’

Prelegere „ex cathedraa. CU direct?
Debutul universitar craiovean * 

avut loc în acest an sub semnul unor 
multiple perfecționări. Transferul 
unor cadre și laboratoare cu profil 
tehnic pe platforma industrială de la 
„Electroputere", sau a celor agrono
mice în stațiunile experimentale, în 
așa fel încît întreaga activitate de 
curs, proiectare și atelier-școală se 
desfășoară acum în perimetrul uzinei 
sau pe terenurile agricole, configu
rează o experiență originală care în 
opinia publică universitară s-a im
pus sub denumirea de „integrare". 
De fapt „integrare" e doar un 
fel de a zice, pentru că la recenta 
ședință a senatului universitar, unde 
o seamă de aspecte ale muncii în în- 
vățămîntul superior au fost dezbă
tute împreună cu muncitorii, tehni
cienii și inginerii cooptați direct din 
unitățile craiovene în acest for uni
versitar — o altă inițiativă speci
fică Craiovei — a reieșit clar că o 
asemenea colaborare este sinonimă 
cu o revitalizare reciprocă a mun
cii universitare și a practicii pro
ductive.

...Și enumerarea unor 
inițiative ar putea 
preciza doar că in cadrul perfecțio
nărilor substanțiale din întregul pro
ces de învățămînt se înscrie, ca un 
factor determinant, optica nouă prin 
care este privită acum munca po
litică în cele 10 facultăți craiovene. 
Pe scurt, este vorba de o activitate 
politică care urmărește o puternică 
finalitate.

Vorbindu-ne despre această optică 
superioară adoptată în conceperea 
muncii politice în rîndul studenți
lor, rectorul universității, prof. univ. 
dr. Titus Georgescu, ne spunea : 
„Munca politică constituie pentru în- 
vățămîntul universitar o componentă 
intrinsecă a procesului de formare a 
făurarului economiei și culturii unei 
națiuni angajate ferm pe un drum as
cendent în care politicul, cu toate 
implicațiile sale, cu valori imediate și 
de perspectivă, deține un rol pri
mordial ; cu această convingere, an
corarea cadrelor didactice și a stu
denților in înțelegerea intimă a con
textului vieții politice a statului nos
tru in arena internă și internațională 
este un comandament".

Nu e nevoie de o analiză amă
nunțită spre a se observa că o ase
menea activitate politică, pe cît de 
amplă și de substanțială, pe atît de 
diversă și de complexă, pentru a 
putea fi finalizată în perspectiva tu
turor exigențelor instructiv-educa- 
tive formulate la adresa învățămîn- 
tulul superior, se refuză funciar im
provizației și conjuncturalului, re- 
vendieîndu-se dimpotrivă, ca un pro
ces riguros gîndit și dirijat metodic 
spre obiectivele fixate cu cel mai 
înalt discernămînt. Firește, asemenea 
adevăruri nu sint străine comuniști
lor din centrul universitar Craiova. 
Dar pe fundalul acestei concluzii de 
ansamblu se reliefează o diversitate 
țbogată de aspecte.

Pe cîteva dintre acestea le putem 
ușor sesiza aducînd în obiectivul a- 
nalizei informarea politică a studen- 
■ților — unul dintre instrumentele 
cele mai directe și mai eficace în 
munca politică universitară. Pentru 
început, să vedem ce înseamnă, 
mai precis ce ar trebui să Însemne 
informarea politică a studenților ? 
Aici, se pare, nu există controverse. 
Dat fiind tocmai caracterul specific 
al muncii politice universitare, de 
care aminteam mai sus, interlocuto
rii noștri au susținut, și pe bună 
dreptate, că adevărata informare po
litică nu se poate limita, cum se 
consideră adeseori, doar la acele co
municări făcute în mod ocazional, de 
un invitat într-o adunare. Dimpotrivă, 
procesul informării studenților, al 
înarmării lor cu tot ce e mai nou 
în. gîndirea politică marxist-leninistă, 
se cere orientat pe multiple canale, 
desfășurat cu permanență și într-un 
spirit de dezbatere vie, principială, 
de înaltă ținută științifică. Și trebuie 
spus că de cele mai multe ori toc
mai prezența acestor atribute a fost 
hotărîtoare pentru ca o seamă de 
acțiuni s.1 .1...........................
eficiență necesar.

asemenea
continua. Vom

chi- 
re- 

din-

Există expoziții care se 
impun atenției și interesu
lui unanim cerînd, de la 
bun început, definirea notei 
specifice, care le individua
lizează și le imprimă ca
racterul unic,' de neconfun
dat. Ele pot favoriza anali
zei critice descifrarea ra
portului dintre actual și 
peren, dintre specific și va
loare, dincolo de care, însă, 
se cere insistent revenirea 
asupra factorului-prim, care 
le-a generat și le particu
larizează. Privit din acest 
punct de vedere, SALONUL 
DE DESEN ȘI GRAVURA 
’71 se remarcă atît pe pla
nul valorii, cît și pe acela 
al ineditului organizatoric. 
Chemat să prilejuiască a- 
nual o amplă și concluden
tă confruntare a unor mo
dalități artistice individua
le, a unor personalități dis
tincte, de pe întreg cuprin
sul țării — salonul își sta
bilise o adevărată tradiție 
în a oferi publicului bucu- 
reștean, și numai lui, re
zultatele acestei activități 
artistice. Și iată că, pentru 
prima dată, anul acesta, la 
injțiativa conjugată a Con
siliului Culturii și Educa
ției Socialiste și a Uniunii 
Artiștilor Plastici, salonul 
și-a deschis porțile la Ga
lați. Patronajul acestui tî
năr centru industrial do- 
bîndește noi și sporite sem
nificații. Semnificațiile unui 
autentic act de educație pa
triotică și estetică. Rost 
educativ înțeles nu numai 
în sensul simplei prezen
tări a unor lucrări de artă, 
ci în intenția de a crea un 
spațiu spiritual înalt în ca
drul căruia grafica să de
vină arenă a cunoașterii și 
experienței culturale, des
chisă infinitului realității, 
în permanentă confruntare 
cu mișcarea fără graniță a 
vieții. Organizarea, în pre- 

unei 
repu- 

prin am- 
niciodată 
realizeze 
gălățean 
realități- 

™ țării ; să
favorizeze înțelegerea este- 
tico-socială a unei ramuri 
artistice — grafica, cu atît 
de multiple resurse mili
tante. Implicit, viața artis
tică a centrului, care a pri
lejuit o asemenea manifes
tare, a devenit focarul, 
punctul de incandescență 
al unui climat artistic și 
social intens, menit să ate
nueze mult discutata pro
blemă a discrepanței exis
tente între Capitală și pro
vincie. De altfel, viitoarele 
„momente ale creației" — 
de fapt discuții, în incinta 
expoziției, ale plasticienilor 
cu publicul, organizarea u- 
nui stand cu vînzare a lu
crărilor de grafică, nume
roasele chestionare împăr
țite publicului la intrarea 
în expoziție — vor facilita 
dialogul artei cu beneficia
rii săi, vor conferi întregii 
manifestări dimensiunea cu

ts noașterii lucide, trăite și ex
primate la nivelul cerințelor 
conștiinței contemporane.

Parcurgînd vastele 
ale Muzeului de artă 
temporană din Galați, 
în întreaga țară prin 
filul său, îți dai seama că 
atît artiștii generațiilor 
vîrstnice, dar mai ales ti
nerii artiști, care, din punct 
de vedere numeric, domină 
expoziția, au răspuns entu
ziast, prin lucrările lor, a- 
cestui deziderat. Ei au par
curs o raportare mereu mai 
încărcată de sensibil la a- 
ceeași realitate economică și 
socială a României, au trăit, 
într-o experiență proprie, 
materializată în fiecare din 
lucrările expoziției, o con-

ierarhii, ca tot atîtea reu
șite în domeniul gravurii 
lucrările semnate de Geta 
Brătescu, Gy Szabo Bela, 
Marcel Chirnoagă, Vasile 
Dobrian, Simion Iuca, V. 
Rusu Ciobanu, Ladislau 
Feszt, Fred Mikoș, Clarette 
Wachtel. Am recunoscut în 
lucrările fiecăruia, dincolo 
de maniera proprie care-1 
individualizează, o amplifi
care a registrului tematic, 
o sporire a rafinamentului 
tehnic. Nu putem, de ase
menea, să nu amintim lu
crările de marcată calitate 
ale unui important detașa
ment de tineri gravori, care

Afișul, cu atît de largi 
și ample rezonanțe sociale,^? 
menit să influențeze meca
nismul subtil al gindirii 
printr-un efort de sinteză 
selectivă, să capteze prin 
forme noi, atractive, origi
nale, atenția publicului este 
de data aceasta mai firav 
reprezentat, atit din punct 
de vedere numeric, cît și 
calitativ. Lucrări semna
te de Iosif Molnar. Na
poleon Zamfir sau Ion 
State se remarcă prin ca
lități de plastică, idei și 
claritate impuse de rigorile 
genului. Din păcate, acestea 
sint printre puținele e- 
xemple care pot fi men
ționate. Ne întrebăm de ce- 
acest gen cu o audiență 
atît de largă la public, care 
corespunde într-o atît de 
mare măsură însuși sensu
lui dezvoltării contempora
ne a plasticii, este atît de 
puțin încurajat în evoluția 
sa ?

Am remarcat, de aseme
nea, în ansamblul expozi
ției, restrînsa preocupare 
pentru ilustrația de carte, ■ 
menită, în condițiile actua
lei activități editoriale, să 
revină cu interpretări plas
tice inedite asupra tex
tului, îmbogățindu-1 prin 
multiplicarea planurilor 
de referință. Demne de 
menționat rămîn, chiar 
in aceste condiții, ilus
trațiile semnate de Done 
Stan, Iosif Fekete său 
Dumitru Verdeș — remar
cabile prin calitățile ar
tistice. Credem însă că in 
raport cu progresul evident 
înregistrat în grafica de 
carte expoziția de față fa
mine neingăduit de mult 
datoare, este prea puțin 
reprezentativă.

Dincolo de unul sau altul 
din aspectele particulare, 
dincolo de varietatea stilu
rilor și a modalităților de 
expresie — rezultat al li
berei dezvoltări a fiecărui 
artist — actualul salon se 
singularizează prin unitatea 
de scop care a stat la baza 
alcătuirii sale. Inchizînd în 
spațiul lor experiențe trăi
te, lucrările fac obiectiv 
posibile noi experiențe, noi 
acumulări, permit o ampli
ficare continuă a cîmpului 
sensibil. Și aceasta cu atît 
mai mult cu cît grafica ră
mîne una din modalitățile 
de manifestare cele mai a- 
propiate noțiunii de „coti
dian", noțiunii de social. 
Amplul mesaj social al a- 
cestei expoziții, favorizat 
de comunicarea directă, 
uneori vehementă a graficii 
a fost subliniat pregnant 
cu prilejul simpozionului 
care a avut loc în chiar 
ziua vernisajului. Partici- 
pînd deopotrivă de însufle
țit la discuții, muncitori ai 
Combinatului siderurgic și 
critici de artă, elevi și ar
tiști plastici au relevat im
portanța deosebită pe care 
o dobindește expoziția în 
viața culturală a orașului. 
Este un început promițător 
pe care-1 consemnăm în do
rința reluării lui la scara 
întregii țări.

Marina PREUTU

• Decolarea : patria 
12,30; 15; 17,30; 20, GRIVIȚA 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Pădurea de mesteceni : CAPI
TOL —4 9,45; 12; 14,15; 16,15; 18,30; 
20,45.
• Trenul : SCALA — 9,30; 12,15; 
15- 18; 21, FESTIVAL — 9; 
14,45; 17,30; 20,30.
• Unchiul Vania : MODERN
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Waterloo : LUCEAFĂRUL — i 
8,45; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45, BUCU
REȘTI — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,15, 
FAVORIT — 9,30; 12,30; 16,30; 19,30.
• Duel straniu : BUCEGI — 15,45;
18. 20,15, GLORIA — 9b 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• 12 oameni furioși : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
FEROVIAR — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30, 20,45.
• Asediul : CENTRAL — 10; 12,30; 
15; 17,30; 20.
• Anna celor o mie de zile : EX
CELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30, AU
RORA — 9; 12,15; 16; 19,30, TOMIS
— 9; 12,30; 16; 19,30.
> B.D. intră In acțiune ; Brigada 
Diverse în alertă : LUMINA — 
9—19,45. în continuare.
• Oliver : DRUMUL SĂRII — 16;
19, MIORIȚA — 10; 13; 16,15; 19,30.
• Tinerețe 
PURI NOI
nuare.
• Saltul:
18; 20,15.
• Poveste 
15,30; 18; 20,15.
• Mihall Strogoff : FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Anna Karenina —- 10; 12, Dru
mul vieții 14,15, Malec și „Mlss 
frumusețea** — 16,30, Vocea apel
— 18,45, Fragii sălbatici — 21 : CI
NEMATECA (sala Union).
• Vis de dragoste : FLOREASCA
— 15,30; 19.
• Castanele sînt bune : 
LEȘTI — 15,30; 17,45; 20.
• Tudor : MUNCA — 15,30; 19.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9; 12.
• Floare de cactus : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, RAHO
VA — 15,30; 18; 20,15.
• Așteptarea : VOLGA 
12,30; 15: 17,30; 20.
Î( Marele premiu : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30; 19.
• Nu te întoarce : CRÎNGAȘI — 
15,30: 18; 20,15.
• Aeroportul : UNIREA — 15,30; 19.
• Mihal Viteazul : VIITORUL — 
15,15; 19.
• Cromwell : COSMOS — 15,30; 19.
• Avînt ARTA — 15,30; 18; 20,15.
• Steaua de tinichea : POPULAR
— 10; 15,30; 18; 20,15.
• Floarea-soarelui : MOȘILOR — 
15,30; 17,45; 20.
• Articolul 420 :
19,15, VITAN —
• N-am cîntat 
tata ; FLACĂRA
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l • Ritmuri spaniole : FERENTARI 
’ — 15,30; 17,45; 20.

uzină. Primele rezultate : o scădere 
vertiginoasă a întirzierilor și folo
sirea mai bună a utilajului și a tim
pului de lucru. S-au organizat dez
bateri pe această temă — dezbateri 
care continuă. Sint acum invitați să 
vorbească muncitori care lucrează 
aici ăe peste un sfert de veac. Ase
menea confruntări prilejuiesc con
cluzii care rămin în memorie. 
Chiar mă gindeam că dacă ar veni și 
oameni din afară, ar putea să ne 
spună și alte lucruri. Și cred că pre
zența studenților și a profesorilor ar 
da acestor adunări o și mai mare 
greutate. Le-ar face și mai bogate 
în roade, mai ales că acum, după ce 
unele cursuri și laboratoare s-au 
mutat la noi, trebuie nu numai să 
muncim, dar și să învățăm împreună, 
îi așteptăm !“ Aceasta nu e o sim
plă invitație, mai ales în cazul Uni
versității craiovene, ale cărei intere
sante acțiuni de perfecționare o reco
mandă ca puțind să valorifice pe un 
plan superijr contactele cu colecti
vele muncitorești, dezbaterile desfășu
rate aici, uriașul flux de idei și de 
fapte — el însuși de o mare putere 
educativă sub raport etic și politic.

Am schițat doar cîteva direcții și 
acțiuni constitutive ale unui program 
de formare politică a studentului, 
dar chiar și din acestea reiese clar 
că munca politică universitară nu 
poate fi concepută unilateral, limita
tiv, ca o preocupare aflată în aten
ția doar a unei părți dintre cadrele 
didactice. Numai prin reunirea în- 
tr-un tot organic a eforturilor cu va
loare educativă dintr-un institut sau 
facultate se poate ajunge la desfă
șurarea unei activități politice care 
să întrunească o înaltă eficiență. De>- 
sigur, asta cere, mai întîi, abandona
rea ideii că în acțiunile de muncă 
politică studentul este un ascultător 
pasiv și, în al doilea rînd, evaluarea 
lui ca un factor implicat profund 
acestui proces, prin participare, prin 
autodefinire continuă, menite să-l 
structureze ca o puternică personali
tate, conștientă de propriile sale răs
punderi și obligații. Iar obligația cea 
dinții, prima sa răspundere politică 
se identifică într-un continuu efort 
de cunoaștere, de însușire Ia un înalt 
nivel a profesiunii alese și de pătrun
dere a sensurilor social-umane din 
documentele partidului nostru, cu 
toate consecințele ce decurg de aici 
în planul comportării cetățenești.

Acest obiectiv final se constituie 
practic și ca principal criteriu în 
orientarea muncii organizațiilor de 
partid, a asociațiilor studențești, ca
drelor didactice, care toate laolaltă 
sînt chemate să acționeze în așa fel 
încît stilul muncii politice să fie me
reu confruntat! cu consecințele sale. 
Iată tot atîtea argumente ca in des
fășurarea muncii politice universi
tare să existe o perspectivă clară, 
cuprinzătoare, să se evite caracterul 
de campanie, improvizația, iar răs
punderea personală a fiecăruia să 
fie subsumată unui climat general 
de intensă educație comunistă.

Prin definirea acestor exigențe a- 
jungem implicit pe terenul unei pro
bleme cardinale pentru discuția 
noastră : rolul hotiritor al organi
zației de partid. Investigațiile noas
tre ne-au dus la concluzia că la Cra
iova, ca de altfel și în alte centre 
universitare, nu s-a făcut totul pen
tru creșterea influenței politice a or
ganizației de partid, din care cauză 
nu se realizează pretutindeni o con
tinuitate metodică. In înseși planurile 
de muncă ale birourilor prevalează 
obiective fie generale, fie strict ad
ministrative, ele determinînd în ac
tivitatea zilnică o ierarhizare forțată, 
artificială a problemelor, cu conse
cințe vagi sau de-a dreptul inexis
tente în munca politică.

Acțiunile de educare politică a 
studenților numai gîndite laolaltă șj 
desfășurate într-o perspectivă clară 
și cuprinzătoare pot configura o con
cepție unitară și, totodată, pot de
termina metode eficiente de trans
punere în practică. De aici rolul 
hotăritor care revine organizației de 
partid dintr-o instituție de învăță- 
mînt superior — nucleul ei dinamic, 
cel mai important factor de iniția
tivă, de analiză și de hotărîre poli
tică. Inițiativele interesante din fa
cultățile craiovene pot fi și mai mult 
dezvoltate, diversificate și comple
tate, tocmai pe această cale a crește
rii puterii de influență a organizației 
de partid asupra întregului curs al 
vieții universitare.

Mihai IORDANESCU

O inițiativă binevenită

a Uniunii Artiștilor Plastici

SMUL DE DESEN
SI MAMĂ
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fără bătrînețe : TIM-
— 9,30—20,15 în contl-pentru întîia oară la Galați BUZEȘTI 15,30;

sângeroasă : LIRA —

organizațiilor de partid din cadrul 
Universității următoarea întreba
re : „Dacă ar fi să amintiți 
una dintre primele condiții ale reuși
tei informărilor politice, care ar fi 
aceasta ?“ Toate răspunsurile, fără 
excepție, au indicat condiția de a se 
cunoaște anticipat, exact și sistema
tic, nu doar preferințele, ci și zonele 
interesului studenților, ariile de pro
bleme țin cuprinsul cărora tinerii 
simt nevoia unor clarificări compe
tente sau a unei îmbogățiri de argu
mentație, prin satisfacerea cărora 
studenții înșiși să fie atrași în efor
tul formării propriei lor personalități.

— Dacă în privința a ceea ce se 
discută, lucrurile sînt în general mai 
clare, modul și mai ales timpul cînd 
se discută nu întotdeauna întrunesc 
condițiile eficacității — ne spunea 
tovarășa conf. dr. Elisabeta Trăista- 
ru, membră a biroului comitetului 
de partid al universității. Să mă ex
plic : Pentru o cunoaștere cit 
exactă a nevoilor de informare 
prii studenților, la Facultatea de 
mie a fost efectuat un sondaj. A 
ieșit astfel că pe cei mai mulți
tre studenți îi interesau chestiuni 
referitoare la activitatea desfășurată 
in acea perioadă la O.N.U. Drept ur
mare, o informare politică a fost con
sacrată acestei teme. Dar cînd ? După 
ce, intre timp, chestiunile solicitate 
a fi explicate fuseseră prezentate 
mult mai pe larg în presă decît se 
putea face intr-o adunare. Sigur, ni
meni nu poate contesta caracterul 
binevenit chiar și al unei astfel de 
discuții. Dar eu cred că aici nu e 
vorba doar de atit, ci de căile cele 
mai bune prin care putem să con
ferim unei dezbateri o maximă 
eficacitate politică. Iar dintre aceste 
căi nu pot fi excluse tocmai opor
tunitatea, momentul psihologic ales. 
Deci operativitate în a răspunde so
licitărilor studenților.

...Sîntem invitați la prima ședință 
a ATENEULUI STUDENȚESC de la 
Facultatea de medicină. Este un amfi
teatru larg, plin pînă la refuz de 
studenți. Tema conferinței : Ra
portul dintre ideologie și conștiință. 
Conferențiarul vorbește, expunerea 
este într-adevăr clară, bogată în re
ferințe și unii studenți iau chiar no
tițe, sfîrșitul este încununat de a- 
plauze, se oferă flori, se spun cu
vinte de laudă la adresa conferenția
rului și a auditoriului atent. Intero
gația finală „dacă există ceva între
bări", abia de se mai aude în acest 
sfirșit tumultuos.

Aceasta ne-a și determinat să for
mulăm întrebarea de mai jos pe care 
am adresat-o unor cadre didactice.

— Fără să minimalizăm cituși de 
puțin ținuta înaltă, evidentă, a aces
tei conferințe, am dori să vă între
băm : într-un proces atît de complex 
cum este dialogul profesor-student, 
în afara căruia dv. înșivă ne spu
neați că nu poate fi desfășurată o 
muncă politică bogată, ne mai pot 
satisface ' informările tip prelegere, 
lipsite de aportul dezbaterilor, al în
trebărilor și răspunsurilor clarifica
toare,' incitante la gîndirea vie, la 
studiul multilateral al fenomenelor?

Conf. univ. dr. Nicolae Novac 
ne-a răspuns : „Bineînțeles că nu, dar 
prin asta n-am spus totul. Indiferent 
de modalitățile asimilate, prelegerea 
rămâne, dintr-o serie de motive, mai 
mult sau mai puțin prelegere, text 
prezentat ■ „ex cathedra", mai ales 
cind cel ce vorbește este un cadru 
didactic universitar. Remediul mi se 
pare in invitația de a le vorbi stu
denților, adresată unor personalități 
din afara universității, care in felul 
acesta ar stimula dialogul direct, 
cuțla vie, mai puțin didactică, 
am primit, într-adevăr, oaspeți 
seamă la informările politice ale 
deniilor, dar numărul lor este 
trem de mic in comparație cu numă
rul acestor manifestări ținute de la 
începutul anului".

Am extins investigația noastră, 
menită să ofere un răspuns și mai 
amplu acestei întrebări, la perime
trul uzinelor „Electroputere", unde 
studenții sînt „ca la ei acasă".

— Care dintre acțiunile educative 
desfășurate în ultima vreme 
„Electroputere" credeți că i-ar 
tea interesa cel mai mult pe 
denți și de ce ?

Constantin Barbu, secretarul co
mitetului de partid al uzinei : 
„La fabrica de locomotive, U.T.C.-ul 
a lansat, o chemare : „Fruntaș în pro
ducție, model în comportare !" 
cîteva zile, chemarea i-a cuprins 
toți cei veste 3 300 de uteciști

mieră, la Galați, a 
expoziții de interes 
blican a urmărit, 
ploarea ei, ca 
pînă acum, să 
pentru publicul 
o cunoaștere a 
lor artistice ale '

tinuă nevoie de exprimare 
a unei subiectivități com
plex integrate. Descriind-o, 
ei au făcut posibil un efort 
continuu înnoit de clarifi
care și, pe această cale, de 
dominare a faptelor inves
tigate. Grafica a devenit 
astfel un martor ; un mar
tor sensibil la expresivita
tea umanului ; un martor 
obiectiv al grandioaselor 
realizări omenești, relatînd 
adevărul despre lucruri și 
evenimente. încît, sub a- 
ceastă lumină, întreaga ex
poziție aduce mărturia unui 
timp istoric determinat ; 
circumscrie, în ansamblul 
ei, noțiunea de timp in spa
țiul subiectivității și al sen
sibilității noastre contem
porane. Confruntarea cu ac
tul politic trecut sau pre
zent, crearea de situații 
metaforice prin sinteza lor, 
pasiunea pentru mișcarea 
complexă a faptelor prezen
tului s-au concretizat în zu
grăvirea fastidioasă a te
melor construcției socialis
te, ale șantierului și uzinei, 
ale frumuseții create de 
mintea și mîna omului. 
Lupta fără răgaz de a in
corpora în lucrări, prin 
mijlocirea multiplelor teh
nici ale gravurii, această 
vibrantă tensiune a stat la 
baza majorității lucrărilor 
de acum. Și nu putem să 
nu amintim, fără nici un 
fel de pretenții de a stabili

mai ales în ultimul timp, 
s-au impus cu notărire 
atenției generale. Dumi
tru Cionca, loan Donca, 
Adrian Dumitrache, Dan 
Erceanu, Victor Feodorov. 
Ion Grigorescu, George 
Leolea, Iosif Matyas, Wan
da Mihuleac, Ileana Mico- 
din, Anton Perussi, Si
mona Runcan, Iosif Teo- 
dorescu au prezentat lu
crări la nivelul posibili
tăților lor artistice, lu
crări remarcabile prlntr-o 
riguroasă motivare plastică 
a temei propuse.

Sectorul desen, în diferite 
tehnici, aduce la rîndul său 
o dată cu realizări de pres
tigiu, încărcătura spirituală 
a vremii. Și aici, ca și în 
domeniul gravurii, se re
marcă același proces de 
constituire și distilare a 
sensibilului uman, printr-o 
continuă deschidere asupra 
unui variat registru tema
tic, în care forța de su
gestie este amplificată de 
calitățile tehnice ale expri
mării. Vasile Baboie sau 
C. Baciu, Silvia Cambir sau 
Fr. Bdmches, Paul Erdds 
sau D. Gavrilean, Gh. I- 
vancenco sau N. Groza, V. 
Paulovics sau Corneliu Pe
trescu cristalizează divers 
și nuanțat, în lucrările lor, 
gînduri și observații, le 
supun Implicit aceleiași 
finalități înnobilarea
omului.

io;

PACEA — 15,45; 
15.30; 19.
niciodată pentru 
— 15,45; 18; 20.

. X 1,13 , Zlv.

ț • Start la moștenire : LAROMET 
1 — 15,30; 17,30; 19,30.
' • Hello, Dolly ! : PROGRESUL — 
t 15,30; 19.
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să se ridice la nivelul de
- . Teme cum sînt: 

sarcini ale învățămîntului în lu
mina Plenarei C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie ; perfecționarea de
mocrației socialiste în condițiile 
creșterii rolului conducător al parti
dului ; tradiții ateiste în gîndirea 
românească ș.a. au avut, datorită 
caracteristicilor amintite, un mare 
ecou.

Am adresat mai multor secretari ai

Respect pentru părerea
spectatorilor

După dialogul pe proble
me de teatru purtat în lu
na septembrie cu oameni 
ai muncii de la întreprin
derea „Luceafărul" și în 
luna octombrie cu munci
tori ai uzinei „Electromag
netica" — întreprindere mo
dernă, în care majoritatea 
muncitorilor sînt tineri — 
redacția revistei „Teatrul" 
a întreprins o investigație 
printre profesorii și elevii 
Liceului „Gh. Lazăr" din 
București. Rezultatul aces
tora din urmă : „Părerea 
publicului", materialele pu
blicate — materiale bogate 
în sugestii pentru stimu
larea vieții noastre tea
trale.

Opiniile reproduse au ca
pacitatea de a reflecta 
forța de educare șl emoțio- 
nare a artei scenice româ
nești, locul pe care teatrul 
îl joacă în viața oamenilor 
muncii. Ele sînt revelatoa
re pentru preferințele ma
jore ale iubitorilor de tea
tru. Să reproducem doar 
două dintre acestea :

„Aș dori ca autorii de 
teatru să învingă prejude
cățile, să incerce să cu
noască mai îndeaproape 
profilul înaintat al genera
ției noastre, să arate trăsă
turile morale înalte ale 
unor tineri, să le prezinte 
artistic, să le ofere ca mo
dele de urmat. N-am văzut 
nici o piesă în care imagi-

nea tineretului să apară 
așa de convingător, de bo
gat și de serios cum ne-o 
prezintă viața" opinează, 
de pildă, un tînăr strungar, 
Mircea Dumitrescu, „Vreau 
să vă atrag atenția asupra 
unui aspect care mă cam 
deranjează și anume : dile
tantismul și superficialita
tea unor opere și a unor 
autori care subapreciazâ 
capacitatea de înțelegere a 
cititorilor sau a spectato
rului. oferindu-le o ima
gine foarte săracă și pri
mitivă a omului secolului

XX-Iea, îndeosebi a 
chipului muncitorului, a 
relațiilor dintre muncă și 
artă, dintre muncă și ști
ință" — spune o interlocu
toare.

A doua inițiativă intere
santă pe care am dori-o 
de asemenea o preocupare 
permanentă a revistei : 
sondarea opiniei creatori
lor, reflectarea problemelor 
specifice fiecărui colectiv 
teatral. Revelatoare in a- 
cest sens : masa rotundă 
cu actorii și regizorii Tea
trului de stat din Reșița, 
pe care am fi dorit-o insă 
și mai largă, și bogată în 
idei, in angajamente, și cea 
cu membrii colectivului 
Teatrului național din Ti
mișoara.

N* STANCU

Pentru agenda muzeelor
La Cluj, între numeroa

sele instituții de artă ale 
orașului există două mari 
muzee. Este vorba de Mu
zeul de artă și Muzeul et
nografic al Transilvaniei. 
Ambele se bucură de o lar
gă apreciere din partea nu
meroșilor vizitatori care ad
miră exponatele de o reală 
valoare ; Muzeul de artă 
din Piața Libertății dispu
ne de o bogată colecție de 
tablouri și sculpturi, cel et
nografic este vestit prin po
doabele de preț din trecu
tul și prezentul etnografic 
transilvan. Citeam într-un 
număr trecut al „Scînteii" 
despre organizarea unor

seri de muzică și poezie la 
sediul colecției Avachian, 
inițiativă ce poartă girul 
Muzeului de artă al Româ
niei. Aceasta mi-a i 
propunerea de a se | 
ma astfel de seri și 
în incinta muzeelor i 
vorbeam. Avem o 
gioasă filarmonică, 
opere și tot atîtea 
dramatice, avem multe fa
cultăți, scriitori de renume, 
artiști de valoare, critici de 
artă și istorici. Mulți dintre 
clujeni ar saluta inițiativa 
ca periodic să se întîlnească 
cu aceștia în sălile muzee
lor. La Muzeul «tno-

sugerat 
progra- 
Ia Ciuj 
de care 
presti- 

. două 
teatre

teatre TEMELIA
• Teatrul Național „I. L. Ylara- 
giale" (sala Comedia) : Cui 1-e fri
că de Virginia Woolf 7 — 10; Coa
na Chirița — 15; Surorile Boga 
— 20; (sala Studio) : Să nu-țl faci 
prăvălie cu scară — 10; Moartea 
ultimului golan — 15; Jocul de-a 
vacanța — 20.
• Teatrul de comedie : Cher An
toine — 10,30; Croitorii cel mari 
din Valahla — 15,30; Interesul ge
neral — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; Ziariștii — 10; 15; Play 
Strindberg- — 20; (sala din str. 
Alex. Sahla) : Domnișoara de 
Bele-Isle — 10; Mincinosul — 
15; 20.
o Teatrul Mic : Baltagul — 10,30; 
Prețul — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara domnule 
Wilde — 10; Adio Charlie — 15,30; 
Omul care... — 19,30; Sus pe aco
periș... în sac — 16, Gaițele — 20.
• Teatrul Giuleștl : Gîlcevlle din
Chioggia — 10; Măsură pentru
măsură — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Poves
te neterminată — 10; Snoave cu 
măști — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu AII — 11 ; 
(sala din str Academiei) : Pungu
ța cu doi bani —

(Urmare din pag. I)

noi trebuie să răspundem — alături 
de conducerea C.A.P., de cooperatori 
— de îndeplinirea lor. Dar în 
folosirea pămîntului mal «xistă și 
unele anomalii.

— Despre ce-1 vorba, concret 7
— Noi avem, de pildă, în fosta 

oomună Rîncaciov — în sectorul 
particular — circa 900 ha teren : 
dealuri și vie. Acest mare bazin 
pomi-viticol a început să se cam 
degradeze. Primăria, cum e și nor
mal, ar trebui să intervină pentru a 
dirija refacerea și dezvoltarea lui. 
Dar cu cine 6-0 facă ? Am avut un 
tehnician agronom în schema con
siliului popular, dar postul său a fost 
desființat și transferat la Topolo- 
veni, pentru a se ocupa de zona 
florală de aici. Ce-i mai important : 
să pui flori în fața primăriei sau să 
refaci un bazin pomi-viticol de 900 
ha ?

Primarul din comuna 
Constantin Ionescu, intră direct 
subiect, întrucît „îl are demult 
inimă".

— Consiliile populare nu au 
ționat, poate, întotdeauna, în depli
nătatea atribuțiilor ce le revin

grafic, orchestra populară a cîteva sugestii pe care le 
Filarmonicii ar putea evo- sper receptate.
lua intr-un spațiu generos, mttpa
întregind și mai mult far- Minai M11BA
mecul exponatelor. Sînt Clu|

CM „ciuci cu măciuci" 
se răzbună pe... cei mici

Datorită calității de pă
rinte, urmăresc în ultimul 
timp cu atenție literatura 
destinată copiilor. Faptul 
că există o editură specia
lizată — „Ion Creangă" — 
în publicarea cărților pen
tru copii și tineret este e- 
locvent în a demonstra im
portanța ce se acordă a- 
cestui eficace mijloc de e- 
ducație. După cum e in
discutabil că această edi
tură — lucru ușor de 
constatat — a impus prin 
nenumărate realizări edito
riale de prestigiu. Din 
păcate, mai sint cazuri cînd 
apar scrieri destinate ce
lor mai mici cititori sau... 
ascultători (cititorii fiind 
noi, părinții) care nemulțu
mesc. Recent am cumpărat 
cartea „A fost odată...", 
apărută la această editură. 
Autoarea celor două poves
tioare, cuprinse în paginile 
prea numeroase pentru ceea 
ce cuprinde, este Maria 
Costescu. Dacă prima po
veste : ,.A fost odată un 
iepuraș" e discutabilă în 
ceea ce privește logica (e 
vorba de o vicleană vulpe 
care pune pe fugă nici mai 
mult nici mai puțin decît 
pe urs și lup, înfundîn- 
du-i-se cu un... cocoș, e

drept. înarmat cu o coasă 1) 
și calitatea literară a tex
tului — cea de-a doua mi 
se pare total deconcertantă. 
Pe parcursul celor 37 de 
pagini din povestirea „A 
fost odată un șoricel" ver
surile : „Vine Ciuci cu 
măciuci / Dă in cap, după 
cap, / Curge singe roșior / 
Ca pulberea pe fuior", se 
repetă de nu mai puțin de 
opt ort. Cum o fi arătînd 
.singele roșior ca pulberea 

pentru 
supra- 
mister. 
plauzi- 
versuri

w . . - ..
pe fuior" rămîne 
copii, oricît le-am 
licita fantezia, un 
Singura explicație 
bilă ar fi că aceste 
sînt spuse de un șoricel. O 
altă parte curioasă — ob
servată mai ales de copii 
— este fuga din fața teri
bilului Ciuci a unui grup 
format dintr-un : ou, un rac, 
și aici presupun că fuga a 
fost mult îngreunată din 
cauza recunoscutei „îndă
rătnicii" a acestuia, o vul
pe, un bou, un cocoș (per
sonaj predilect 1), o rață, un 
porc și un berbec. Toată a- 
ceastă adunare migratoare, 
aflată în pragul iernii, se 
dovedește a fi o grupare de 
leneși — mai puțin șori
celul — care aduc tot soiul 
de argumente spre a se es-

toru lor au mizat pe fap
tul că cei mici nu știu să 
citească. Uitind însă că

chlva de la construirea unei 
locuințe. Frumoasă și mai 
ales exemplară comportare !

Citind asemenea cărți stIu ^asculte, 
poți să crezi uneori că au- r ■Grigore BÂRSAN

Cum scriem ?
Primim din partea tova

rășului Phrixos Ovidiu, 
muncitor din Băicoi, o scri
soare din care reproducem 
opiniile

Citesc 
ziare și 
serv că 
cîteva sute de cuvinte. Re
zultatul unui asemenea 
scris se reflectă apoi și-n 
convorbirile noastre : voca
bularul nostru obișnuit pare 
a fi cîteodată cu mult sub 
cel al scrierilor lui Ureche, 
fără să mai adaug că este 
mult mai puțin expresiv... 
Să ne gîndim că ziaristică 
a făcut și Eminescu, și Ca-

■ ragiale, și Gherea, și Iorga, 
și Arghezi și mulți alții. 
Cred că urmarea exemplu
lui lor se cere descoperită 
mereu mai pregnant în 
articolele ce se publică în 
presa noastră.

Aș dori mai ales 
ticolele cu caracter 
gic, filozofic să se 
de o aderentă și mai mare 
la cititor. Aceasta presu
pune un efort mai mare 
din partea unor autori de 
a exprima în cuvinte po
trivite, pe înțelesul tuturor, 
marile idei despre pace, 
despre progres, despre so
cialism. despre echitate și 
căutarea adevărului etc.

ce urmează : 
unele articole 
sînt nevoit să 
ele se reduc la

ca ar- 
ideolo- 
bucure

Cu publicațiile de specia
litate, problema se complică 
și mai mult. Se publică 
unele articole în care pînă 
la 30 la sută din cuvinte 
sînt străine înțelegerii ma
rilor mase de cititori.

Nu-s împotriva evoluției 
limbii noastre și nici împo
triva evoluției, In general. 
Dar, oare, a secat izvorul, 
de nesecat, al cuvintelor 
limbii noastre ? Nimeni nu 
crede asta.

Nu mai vorbesc de unele 
poezii, comentarii și artico
le de critică literară. Pentru 
unii dintFe poeții și criti
cii ce publică asemenea 
lucrări, ea să se facă mai 
pe înțelesul cititorilor, cred 
că ar fi un leac : asemenea 
articole, fragmente de proză 
și poezii să fie publicate 
pe două coloane paralele ; 
pe prima coloană să apară 
originalul, in limbajul drag 
al autorului, pe cealaltă 
coloană, traducerea în ro
mânește, ca să priceapă și 
cititorul.

Sînt cîteva din gîndurile 
mele de cititor. Ca toată 
lumea, ca tot omul, am și 
eu de spus ceva, ș-acel 
ceva, e în ce-am scris cu 
speranța că voi fi citit și- 
înțeles.

mal buna gospodărire a pămîntului. 
E posibil să fi fost vorba de o ne
înțelegere a acestor atribuțiuni, dar 
și de neacordarea unor drepturi, pe 
baza cărora să veghem la înlătura-- 
rea oricăror forme de risipire a pă
mîntului.

— Vreți să vă explicați mai dar...
— Da, vorbeam de neînțelegerea 

atribuțiunilor. Ani de zile, noi, pri
măria, am admis, de pildă, ca cir
ca 100 ha de teren aflat în lunca 
Argeșului să devină pămînt „ne
trebnic", pămînt nefolosit, fiindcă 
cei din conducerea C.A.P. susțineau 
că „nu pot lupta cu inundațiile". 
Cind- primăria a intervenit cu auto
ritate, problema pămîntului de pe 
lunca Argeșului și-a găsit o rezol
vare optimă. Acest pămînt a fost 
„închiriat" asociației legumicole in- 
tercooperatiste, din care fac parte 
C.A.P. din comuna noastră, și el a 
devenit, acum, prin mici amenajări, 
un teren productiv.

— Am aflat că aici, la Căteasca, 
există o tradiție în creșterea anima
lelor. Ce face primăria pentru dez
voltarea acestei ramuri ?

— Intr-adevăr, comuna noastră dis
pute de unul dintre cele mai pu
ternice bazine de pășuni din județ. 
In ultimii ani, cele 3 C.A.P. ale noas
tre au cam neglijat dezvoltarea și 
întreținerea pășunilor încît, practic, 
acestea începuseră să se degradeze 
și, firește, nici dezvoltarea șeptelu- 
lui nu se făcea pe măsura posibili
tăților. Ce-am făcut ? In coope
rare cu întreprinderea județeană 
pentru organizarea și administra
rea pajiștilor, am trecut la re
facerea potențialului acestora, la or
ganizarea unor pajiști model. Avem, 
în prezent, circa 1 500 ha de pajiști și 
producția acestora este atît de bună, 
încît putem asigura masă verde pen
tru animale — prin însilozare — și 
pe timpul iernii.

Continuăm convorbirea cu prima
rul din Căteasca și aflăm că, în le
gătură cu folosirea pămîntului, el 
are un mare „of" la inimă.

— Există o lege a pămîntului — 
ne spunea el. împuterniciri de a a- 
păra pămintul de cei care ar încer
ca să-l risipească au numai anumite 
foruri județene, președinții și ingi- 
nerii-șefi ai C.A.P. Dar eu, ca pri
mar, care răspund de gospodărirea 
întregii averi comunale, n-am. Ce 
fenomen constat : C.F.R.-ul, Direcția 
de drumuri naționale, întreprinderile 
de foraj și extracție a petrolului nu 
respectă obligațiile ce le revin de 
a proteja fondul funciar. Pe terito
riul comunei noastre — și, după cîte 
cunosc, acest lucru este valabil și în 
alte comune (n.a. : într-adevăr, fe
nomenul ne-a fost semnalat și de 
alți primari) — respectivele unități 
industriale continuă să producă mari 
pagube. Eu, ca autoritate comunală, 
aș vrea să pun ordine pe teritoriul 
comunei mele, dar nu pot. In fond, 
aici nici n-ar trebui să discutăm 
despre atribuții. Dacă într-un dome
niu sau altul mai sînt necesare re
glementări, care nu fac posibilă in
tervenția primăriei, fenomenele sem
nalate, în legătură cu pămîntul, re
prezintă abateri grave de la lege. 
Or, autoritatea care trebuie să asi
gure respectarea legii pămîntului, pe 
teritoriul comunei, nu poate fi alta 
decît primăria.

Asemenea experiențe, 
moduri de a gîndi 
nomică a comunei 
primării în județul 
păcate, mai sînt și 
unele comune, 
Orja, Poiana Lupului,

. . asemenea 
dezvoltarea eco- 
există la multe 
Argeș. Dar, din 
situații — ca in 

cum ar fi Rătești, 
Berleț-Ne-

grești etc. — cind primarii continuă 
să constate abateri de la folosirea ra
țională a pămîntului, fără a acțio
na în această privință cu autoritatea 
și răspunderile ce le revin. Dacă pă
mintul este bine sau nu gospodărit, 
dacă ei produce pe măsura poten
țialului său, de aceste sarcini nu răs
pund numai conducerile C.A.P. și 
organele agricole de la județ, ci — 
în primul rînd — primăriile, ca or
gane locale ale puterii, ca instituții 
care administrează întreaga avere 
comunală.

— Trebuie să vă spun că la ju
dețul nostru — ne-a declarat ing. 
Emil Teodorescu, vicepreședinte al 
comitetului executiv al consiliului 
popular județean — primăriile au în
ceput să privească gospodărirea pă
mântului ca una din principalele lor 
îndatoriri. în vasta acțiune inițiată 
de comitete! județean de partid, 
pentru ridicarea potențialului pro
ductiv al pămîntului, s-a pornit, în 
primul rînd, de la ecoul pe care l-a 
avut chemarea la întrecere adresată 
tuturor comitetelor executive ale con
siliilor populare de către primăria 
comunei Recea. Pe baza acestei che
mări, fiecare primărie, sub îndruma
rea organizației de partid, si-a 
propus măsuri complexe — atîtțd- 
tru combaterea secetei, umidității, e- 
roziunilor, cit și pentru introducerea 
în circuitul agricol a noi terenuri. 
Am ajuns astfel la concluzia că, pe 
întregul județ, vom putea combate 
aceste efecte nedorite pe mii și mii 
de ha — acțiune care va contribui 
în final la creșterea producției agri
cole cu circa 10 000 tone cereale. 
Constatăm cu bucurie că numeroase 
primării din județ — cum ar fi, de 
exemplu, cele din comunele Recea, 
Mereșani, Buzoiești, Călinești, Izvo
rul și altele — au declanșat, chiar 
din primele zile, ample acțiuni, ia 
care iau parte sute de oameni, pen
tru efectuarea unor lucrări de dese-, 
care, irigații, întreținerea pășunilor, 
consolidarea terenurilor aflate sub; 
amenințarea eroziunii etc. în același 
timp, pentru a oferi primăriilor po
sibilități și mai mari de punere înj 
valoare a spiritului gospodăresc, a 
inițiativei cetățenilor, am trecut la', 
reorganizarea teritoriului în 30 de 
comune. Am pornit în această ac-/ 
țiune de la necesitatea redimensionă- 
rii tarlalelor, a terenurilor aflate în 
raza sediilor și fermelor C.A.P., re-, 
ducerii numărului drumurilor, po
tecilor și cărărilor etc. — modalități' 
prin care vom readuce In circuitul 
agricol zeci și sute de ha. Am înce
put, de asemenea, să trecem la de
limitarea, prin bornare, pentru a 
nu se mai face risipă de teren, a su
prafețelor necesare bazei furajere. 
Noi am orientat activitatea primări-, 
ilor. a cooperativelor agricole de 
producție, pe linia creșterii produc
tivității terenurilor necesare bazei 
furajere și nu a măririi suprafețelor 
ocupate de acestea. Sînt măsuri care, 
după părerea noastră, au creat con
diții pentru ca fiecare primărie să se 
angajeze, cu toată răspunderea, cu 
toate forțele de care dispune — și, 
în primul rînd, cu aportul și iniția
tiva oamenilor — pentru mai buna 
gospodărire a pămîntului, pentru dez
voltarea economico-socială a satelor.

Intr-adevăr, așa este, și multe din 
primăriile comunale — așa cum o 
atestă și rîndurile de față — Iși ono
rează pe deplin răspunderea de a 
gospodări chibzuit, cu știință, aceas
tă inestimabilă bogăție, care este pă- 
tuintuL
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Tovarășul Manea Mănescu 
a primit delegația

Cronica zilei

de activiști
9

Bimbătă dimineața, tovarășul Ma
nea Mănescu, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit delegația de activiști ai P.S.U.G., 
condusă de tovarășul 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 de schimb de 
experiență în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat tovarășul Lucian Drăguț,

ai P.S.U.G.
secretar general la Consiliul Eco
nomic.

A fost de față Hans Voss, ambasa
dorul R. D. Germane la București.

în timpul vizitei în țara noastră, 
membrii delegației au fost primiți 
la Consiliul Economic, Comitetul ju
dețean de partid Timiș, Comitetul de 
partid al sectorului 6 din București, 
la Ministerul Industriei Ușoare.

Oaspeții au vizitat institute de 
cercetări și proiectări, o serie de în
treprinderi din Capitală și din țară.

720 de ani de invățămint

silvic ingineresc
Cadrele didactice și studenții Uni

versității din Brașov au sărbătorit 
simbătă împlinirea a 120 de ani de 
existență a învățămintului silvic in
gineresc.

La festivitate au participat repre
zentanți ai Ministerelor Invățămîn- 
tului, Industriei Lemnului, Agricul
turii, Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Apelor, oameni de știință, 
cadre didactice, reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat.

în alocuțiunea rostită cu acest pri
lej, prof. univ. dr. C. Costea, decanul 
Facultății de silvicultură a Univer
sității Brașov, a făcut un bilanț al 
drumului parcurs de învățământul 
silvic în România. Din 8 000 de spe
cialiști formați în cei 120 de ani de 
■existență a învățămintului de spe
cialitate în acest domeniu, peste 6 000

și-au terminat studiile tn anii socia
lismului.

Participanții la adunare au adresat 
o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune :

Trăind prezentul și perspectiva 
unui măreț viitor, ducem mai depar
te tradițiile lăsate de înaintașii noș
tri : formarea de specialiști destoi
nici, atașați profund muncii, spre 
binele poporului român.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral, că întreaga noastră activitate 
științifică și didactică va fi pusă în 
slujba îndeplinirii mărețelor obiecti
ve stabilite de Congresul al X-lea al 
partidului, pentru edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră.

(Agerpres)

Sesiuni științifice
Stmbătă s-au încheiat la Cluj lu

crările unei sesiuni științifice de bio
logie și geografie-pedologie, organi
zată de Academia Republicii Socia
liste România și Ministerul învăță- 
mîntului. Au luat parte oameni de 
știință din unitățile de cercetare și 
din cadrul diferitelor institute de în- 
vățămînt superior. Au fost dezbătute 
comunicări și referate referitoare la 
microfauna țării noastre, studii pri
vind aplicarea unor biostimulatori în 
hrana păsărilor și animalelor, utiliza
rea apelor reziduale în cultivarea al
gelor și epurarea lor prin astfel de 
culturi, cercetări asupra vegetației u- 
nor zone forestiere și agricole din 
țară, ameliorarea solurilor montane.

★
La Institutul de medicină' și far

macie din Tg. Mureș a avut loc vi
neri și simbătă a 8-a sesiune științifică 
a cadrelor didactice. în cele 10 secții 
ale acestui colocviu științific au fost 
prezentate peste 450 de lucrări din 
domeniile filozofiei, sociologiei medi
cale, hepatblogiei, patologiei cardio
vasculare. oncologiei?-neuropatologiei, 
stomatologiei, farmaciei etc.

Lucrările prezintă-un -larg- interes 
clinic, specialiștii axîndu-și cercetă
rile pe cele mai noi probleme ale 
medicinei moderne.

★
La Stațiunea experimentală agri

colă din Suceava s-a desfășurat, sîm
bătă, sesiunea de referate și comuni
cări pe tema „Valorificarea cercetă
rii științifice în practica agricolă":

La lucrări au luat parte academi
cieni, cadre universitare de speciali
tate, cercetători din cadrul Academiei 
de Științe Agricole și Silvice și din 
stațiunile experimentale.

Referatele prezentate, ca și dezba

terile care au avut loc, au abordat 
probleme actuale ale cercetării agri
cole, evidențiind rezultatele înregis
trate de specialiștii suceveni în ceea 
ce privește ameliorarea șizcrearea de 
noi soiuri și hibrizi adaptabili condi
țiilor pedoclimatice din nordul Mol
dovei, extinderea tehnologiilor pro
ductive la principalele culturi din a- 
ceastă zonă, creșterea și dezvoltarea 
șeptelului. ,

Este de remarcat faptul că, în cei 25 
de ani de activitate, stațiunea experi
mentală din Suceava și-a adus o con
tribuție importantă la rezolvarea u- 
nor probleme privind dezvoltarea și 
modernizarea agriculturii din acea
stă parte a țării. Astăzi, stațiunea dis
pune, de 11 puncte experimentale în 
cooperativele agricole de producție și 
3 stații pilot în fermele de stat prin 
care se verifică rezultatele cercetă
rii. Aici au fost lansați, numai în 
ultimul timp, primii hibrizi extra- 
timpurii de porumb din țară și s-au 
creat două noi linii de secară cu o 
productivitate sporită.

*■ *
Sub auspiciile Academiei Republi- 

- eii Socialiste România, Ministerului 
învățămintului și Societății de științe 
biologice, sîmbătă a avut loc în Capi-' 
tală o sesiune festivă de comunicări 
consacrată împlinirii a 200 de ani de 
la descoperirea fotosintezei.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de acad. prof. dr. N. Sălăgeanu. au 
fost prezentate comunicări care au 
relevat importanța descoperirii foto
sintezei, etapele parcurse în cunoaște
rea acestui fenomen, precum și rezul
tatele unor cercetări recente efectuate 
de specialiștii români.

(Agerpres)

ANIVERSAREA UNOR ÎNTREPRINDERI
DEVA (corespondentul „Scinteii, 

Sabin Ionescu) : La Baru Mare, ju
dețul Hunedoara, s-au desfășurat ieri 
festivitățile prilejuite de sărbătorirea 
a 50. de ani de existență a fabricii de 
produse refractare din localitate. 
Evenimentul a fost marcat tie un 
simpozion, în cadrul căruia s-a rele
vat că întreprinderea realizează în 
prezent o producție de 4 ori mai 
mare decît cea obținută în urmă cu 
un deceniu. în încheierea festivități
lor, intr-o atmosferă de ’puternic en
tuziasm, colectivul fabricii a adresat 
o telegramă C.C. al P.C.R., tovară- 
șpU-t Nicolae Ceaușescu, în care se 
Â' mlează, printre altele, hotărirea 
nestrămutată a colectivului de a de
pune toate eforturile pentru îndepli
nirea exemplară a tuturor sarcinilor 
ce îi revin, de a-și spori în felul 
acesta aportul la creșterea puterii 
economice a țării, la înflorirea vieții 
poporului nostru.

★
Fabrica de cherestea Moldovița, una 

dintre primele unități de industriali
zarea lemnului din nordul Moldovei, 
a aniversat sîmbătă 80 de ani de 
existență.

Reconstruită și modernizată în anii 
socialismului, întreprinderea produce 
în prezent de peste cinci ori mai 
mult decit in anul 1938. Concomitent 
cu dezvoltarea și reutilarea capacită
ților de producție, pentru muncitorii 
forestieri de pe Valea Moldovei au 
fost create condiții optime de muncă 
și de viață. Moldovița a devenit azi 
un centru muncitoresc cu locuințe 
noi, școli, grădinițe, dispensare, un 
cămin pentru copii, unități comer
ciale și .țilte dotări social-culturale.

La adunarea care a avut loc cu pri
lejul aniversării, colectivul de muncă 
al fabricii a adresat o telegramă Co
mitetului Central al P.C.R.. tovară
șului Nicolae Ceaușescu, prin^ care 
își exprimă recunoștința față de 
grija pe care partidul și statul nos
tru o poartă tuturor oamenilor mun
cii, ferma lor hotărîre de a participa 
cu toate forțele la îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan ce le re
vin în actualul cincinal, la traducerea 
în viață a mărețului program de în
florire multilaterală a României so
cialiste.

(Agerpres)

Președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Maxim Berghianu, a 
primit simbătă pe Henryk Kisiel, vi
cepreședinte al Comisiei de Plani
ficare de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al R.P. Polone, care se află 
în țara noastră în fruntea unei de
legații economice. In cursul între
vederii- au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea în continuare a 
colaborării și cooperării economice 
dintre cele două țâri.

★

Sub egida Academiei de Științe 
Sociale și Politice și a Comitetului 
Național de Sociologie, în zilele de 
16—18 decembrie, s-a desfășurat ia 
București Reuniunea de lucru a Co
mitetului de cercetare pentru pro
blemele prosperității sociale, pau
pertății și politicii sociale, de pe 
lingă Asociația Internațională de So
ciologie. \

La lucrări au participat sociologi 
din Anglia, Danemarca, Elveția, 
Franța, R.F, a Germaniei, Iugoslavia, 
Israel, Polonia, România, Suedia, 
Ungaria și S.U.A.

tn cadrul reuniunii, au fost pre
zentate o serie de referate, urmate 
de dezbateri privind importanța 
și necesitatea definirii riguroase 
a conceptelor teoretice și a me
todologiei utilizate in cercetarea 
problemelor politicii sociale. Au 
fost abordate, totodată, probleme 
referitoare la sursele de venit, re
lația dintre venit, salariu și educație, 
raporturile dintre venitiîri și grupu
rile de vîrstă și sex, precum și po
sibilitatea transferului de venituri 
de la un grup social la altul. De ase
menea, au fost discutate planul vii
toarelor acțiuni ale Comitetului, 
perspectivele dezvoltării cercetării 
comparative în domeniul politicii 
sociale.

★

La Ministerul învățămintului a 
fost constituită Comisia pentru ela
borarea studiului privind structura 
sistemului școlar în Republica So
cialistă Romania în perspectiva ge
neralizării învățămîntulu' secundar.

Comisia, al cărei președinte este 
prof. univ. dr. doc. Ștefan Pascu. rec
torul Universității din Cluj, are ca 
membri cadre didactice din învăță- 
mintul de toate gradele,. activiști de 
.partid, reprezentanți ai organizațiilor 

' de tineret și sindicale, specialiști din 
domeniul organizării învățămintului, 
pedagogi, medici, psihologi, socio
logi, economiști.

Comisia va propune căile practice 
de generalizare a învățămintului de 
12 ăni și structura sistemului școlar 
în țara noastră in deceniul următor, 
prospectînd corelația dintre diferitele 
trepte și forme, de invățămint, conți
nutul învățămintului, sistemul de 
pregătire a cadrelor didactice, condi
țiile didaetico-materiale.

4r
Sub egida Academiei Republicii 

Socialiste România, simbătă a avut 
loc în Capitală o ședință comemora
tivă consacrată împlinirii a 375 de 
ani de la natșerea lui Rene Des
cartes, filozof și matematician de re
nume mondial.

Au participat academicieni, cadre 
didactice universitare, cercetători, 
studenți.

*

La Pitești a fost aniversat un secol, 
de activitate corală desfășurată in 
acest oraș. Programul manifestărilor 
consacrate jubileului s-a încheiat 
sîmbătă cu un concert prezentat in 
sala Casei de cultură a sindicatelor 
din localitate, de către corul bărbă
tesc ăl Palatului culturii, laureat al 
ultimelor trei concursuri republicane 
ale formațiilor artistice de amatori.

★

In cadrul manifestărilor comemo
rative organizate cu prilejul cente
narului nașterii lui Theodor Pallady, 
simbătă a avut loc o adunare jubi
liară, în sala mică a Palatului, orga
nizată de Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, Academia de științe 
sociale și politice și Uniunea artiștilor 
plastici.

Au luat cuvîntul, pentru a evoca 
personalitatea artistului și a releva 
valoarea și locul de frunte pe care îl 
ocupă creația sa în pictura și cul
tura românească a veacului nostru, 
Brăduț Covaliu, președinte al Uniu
nii artiștilor plastici, criticii de artă 
Anatol Mindrescu, vicepreședinte al 
Uniunii „rtiștilor plastici, și Ion 
Frunzetti, președinte al Secției de 
teoria și istoria artei și literaturii a 
Academiei de științe sociale și poli
tice.

A urmat un concert omagial de 
muzică românească și franceză, ' la 
care și-au dat concursul violonistul 
Mihai Constantinescu, acompaniat la 
pian de Marta Joja, și corul „Ma
drigal", dirijat de artistul emerit Ma
rin Constantin.

(Agerpres)

Acțiune de imunizare

VIZITELE MINISTRULUI AFACERILOR 
EXTERNE AL MARELUI DUCAT 

AL LUXEMBURGULUI
Ministrul afacerilor externe al 

Marelui Ducat al Luxemburgului, 
Gaston Thorn, cu soția, și persoanele 
oficiale care îl însoțesc au vizitat 
simbătă Complexul muzeal de la 
Scheii Brașovului. în sălile muzeului, 
prof. dr. Emil Micu a prezentat oas
peților tipărituri coresiene și alte 
documente vechi.

în continuare, au fost vizitate Bi
serica Neagră și obiective turistice 
din stațiunea Poiana Brașov.

La prînz, Radu Romul, prim-vice- 
președinte al Consiliului popular al 
județului Brașov, a oferit în onoarea 
ministrului afacerilor externe al 
Luxemburgului un dejun.

După-amiază, ministrul luxembur
ghez s-a îndreptat spre Capitală. 
Oaspeții s-au oprit la Muzeul Peleș 
din Sinaia. Apoi au vizitat Grupul 
industrial de petrochimie din Plo

iești. Ing. Adrian Stoica, directorul 
general al acestei unități industriale, 
a înfățișat principalele secții, pers
pectivele acestui important obiectiv 
al industriei noastre chimice, pre
cum și produsele care se realizează 
aici, cunoscute și apreciate în peste 
50 de țări din lume.

în cursul vizitelor, oaspeții au 
fost însoțiți de Alexandru Lăzăreanu, 
ambasadorul României în Luxem
burg, Dumitru Mihail, director a.i. 
in Ministerul Afacerilor Externe, și 
de alte oficialități.

★
Seara, ministrul de externe luxem

burghez, cu soția, și celelalte per
soane oficiale care îl însoțesc au 
asistat la un spectacol folcloric sus
ținut de Ansamblul „Rapsodia Ro
mână".

(Agerpres)

Semnarea unui acord privind colaborarea 
româno-sovietică in domeniul chimiei

La București a fost semnat sîmbătă 
un acord intre Ministerul Industriei 
Chimice din Republica Socialistă 
România și Ministerul Industriei Pe
trochimice și a Prelucrării Țițeiului 
din Uniunea Sovietică. Documentul 
prevede dezvoltarea colaborării în do
meniul construcției în România de 
uzine și instalații în ramura cauciu
cului sintetic și a prelucrării artico
lelor tehnice din cauciuc, asistenței 
tehnice și schimbului de experiență 
în domeniul petrochimiei.

Simbătă după-amiază, delegația so
vietică, condusă de ministrul V. S. 
Fiodorov, a părăsit Capitala. Pe 
aeroportul Otopeni, delegația a fost 
condusă de ministrul industriei chi
mice, Mihail Florescu, șl Ion M. Nico
lae, adjunct al ministrului industriei 
chimice. Erau prezenți V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)Semnarea unui protocol sovieto-român privind lărgirea cooperării în domeniul geologiei
Sîmbătă după-amiază a părăsit 

Capitala A. V. Sidorenko,, ministrul 
geologiei din U.R.S.S., care, la. invi
tația ministrului minelor, petrolului 
și geologiei. Bujor Almășan, a făcut 
o vizită in țara noastră. Cu acest 
prilej, cei doi miniștri au semnat un 
protocol privind căile de lărgire a 
cooperării și colaborării în domeniul

geologiei între ministerele de resort 
din România și Uniunea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
ministrul sovietic a fost condus de 
Bujor Almășan, de alți membri ai 
conducerii Ministerului Minelor, Pe
trolului și Geologiei. Erau prezenți 
V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, și membri 
ai ambasadei. (Agerpres)
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BOX Reprezentativele României și Poloniei 
astăzi in dublă confruntare

• Prima parte a galei de la
Unul dintre meciurile internaționa

le de box ce trezește întotdeauna 
interes deosebit în rindul amatorilor 
„nobilei arte" din România și Polo
nia este cel care opune primele 
reprezentative ale celor două țări. 
Astăzi la amiază, la Opole, are loc 
tradiționala confruntare. Pe ring vor 
urca, intre alții, următorii pugiliști 
(în ordinea categoriilor) : Mihai Au
rel — Rozek, C. Gruiescu — Bla- 
zinski, N. Gîju — Seim, V. Anto-

Opole — pe „micul ecran"
niu — Szczpanski, V. Silbemian — 
Rudkovski, A. Năstac — Stachurski, 
H. Stump — Gortat, I. Alexe — Tre
ia. Arbitru neutru : vest-germanul 
Mann.

Televiziunea va transmite înregis
trarea primei părți a galei (cu în
cepere de la ora 22,20), partea a 
doua urmînd a fi prezentată mîine 
seară.

Tot astăzi, selecționatele secunde 
ale României și Poloniei vor susține 
un meci la Galați.

R. P. POLONĂ

Dezvoltarea energeticii
Ramură industrială 

de bază și cu mari 
perspective de dezvol
tare. energetica con
centrează în prezent 
în mod deosebit aten
ția organelor de partid 
și de stat ale R. P. 
Polone, ca și efortu
rile a zeci de mii de 
muncitori, ingineri și 
tehnicieni care lucrea
ză în acest sector. Im
portanța acordată în 
țara prietenă energs/ 
ticii este subliniată și 
în Directivele C.C. al 
P.M.U.P. „Cu privire 
la dezvoltarea socialis
tă continuă^ a R. P. 
Polone" dezbătute la 
Congresul al VI-lea al 
partidului, recent în
cheiat. Necesitățile na
ționale de energie e- 
lectrică — se arată în 
document — vor trebui 
să fie satisfăcute prin 
darea în funcțiune in 
perioada 1971—1975 a 
unei capacități energe
tice cu o putere insta
lată de 6,5 mii MW. 
Congresul partidului a 
stabilit sarcini princi
pale în domeniul ener
geticii : reducerea con
sumului de combusti
bil și a disproporțiilor 
dintre capacitatea in
stalată și producția 
reală ; creșterea capa
cității sistemului ejec- 
troenergetic ; introdu
cerea unor lucrări de 
modernizare în scopul 
îmbunătățirii și crește
rii capacității obiecti
velor din această ra
mură.

De pe șantierele o- 
biectivelov energetice 
din R. P. Polonă so
sesc zilnic știri care 
ilustrează activitatea 
plină de abnegație des
fășurată de oamenii 
muncii pentru îndepli
nirea sarcinilor trasa
te de partid in acest 
domeniu.

Deși actuala produc
ție a centralelor elec
trice este de 15 ori su
perioară celei antebe
lice, ea va continua 
să creastă rapid, pe 
seama unor importan
te capacități noi și di

versificate. De men
ționat insă că noile 
centrale în curs de 
construcție vor func
ționa nu ‘numai pe 
baza rezervelor bogate 
de cărbune, de care 
dispune Polonia, ci vor 
apela și' la . alțe sur
se — mai. puțin fo
losite sau neutilizate 
în trecut. — cum sînt 
forța hidraulică; ți
țeiul, iar în viitor și 
energia nucleară.

Planurile de dezvol
tare a energeticii po
loneze pentru următo
rii ani prevăd concen
trarea capacităților a- 
cestui sector- in mari 
centrale electrice și in 
blocuri energetice de 
o deosebită putere. In 
acest scop se desfășoa
ră in prezent ample 
lucrări de construcții 
și montaj la 7 centra
le electrice de mare 
capacitate. Este vorba 
de „Turow-2", „La- 
ziska", „Ostroleka", 
„Kozienice", „Rybnik", 
„Patnow" și „Doina 
Odra". La centralele 
electrice „Turow-2“ și 
„Laziska" au și fost 
puse în funcțiune tur-

DE LA CORES
PONDENTUL NOS
TRU LA VARȘO

VIA

bine de 200 megawați. 
La „Turow-2“ se va 
monta o nouă turbină, 
care va ridica puterea 
sa, instalată la 2 200 
megawați.

O activitate intensă 
domnește pe șantiere
le de construcție ale 
centralelor electrice de 
la Kozienice și Ryb
nik unde lucrările au 
intrat într-o fază de
cisivă. Centrala, de la 
Kozienice se va pla
sa pe primul loc în 
țară în ce privește 
producția de energie 
electrică. întreprinde
rea din Rybnik pre
zintă și ea o deose
bită importanță, dacă 
se ține seama de 
amplasarea sa în ba
zinul carbonifer cu a- 
celași nume — regiu
ne care în ultimii ani 
cunoaște o prodigioasă 
și multilaterală dez
voltare economică. La 
rindul ei, centrala 
„Ostrolenka", prevă
zută să realizeze in fi
nal 600 megawați, va 
fi cea mai mare uni
tate energetică din 
zona de nord-est a ță
rii. Totodată, în partea 
de vest a litoralului 
Mării Baltice, aproape 
de Gryfino, a început 
construirea centralei 
electrice „Doina O- 
dra“;<4 imul din cele 
maî"'ifi)'p.brtari‘io \ obiec
tive ^.'.industriale, .'.'jiițț. 
voi.evoda.țul .Szczecim 
în același timp, la Pat
now se va înfăptui in

curînd unul din dezi
deratele actuale ale 
energeticii poloneze, 
cele două blocuri ener
getice de 400 megawați, 
care vor fi instalate 
aici, urmînd a folosi 
drept combustibil, pen
tru prima oară in Po
lonia, nu cărbunele cl 
păcura.

O activitate de o 
deosebită complexitate 
reclamă infăptuirea 
importantului „plan o- 
perațional al Vistulei", 
care prevede amena
jarea multifuncțională 
a fluviului. In acest 
cadru, în afara unor 
obiective de interes 
industrial și agricol, 
de-a lungul Vistulei 
vor fi construite nouă 
noduri hidroenerge
tice.

Orientîndu-se după 
tendințele existente in 
acest domeniu pe plan 
mondial, specialiștii 
polonezi preconizează 
dirijarea și folosirea 
tot mai accentuată a 
cărbunelui și gazelor 
naturale în diverse 
sectoare industriale și, 
totodată, includerea 
treptată în circuitul e- 
nergetic a forței ato
mului. De altfel, nu de 
mult Consiliul de Mi
niștri al R. P. Polone 
a adoptat hotărirea 
privind construirea 
primei centrale atomo- 
electrice din țară. S-a 
hotărit, de aseme
nea, elaborarea unul 
program de perspec
tivă privind con
struirea altor obiective 
similare pină în anul 
2000.

în ultima vreme, 
presa poloneză a a- 
nunțat că oamenii 
muncii din ramura e- 
nergetică și-au luat 
noi și importante an
gajamente privind re
ducerea consumului de 
combustibil și sporirea 
apreciabilă a capaci
tății sistemului ener
getic național. Știrile 
ce ne parvin din dife
ritele regiuni ale țării 
arată că energeticie- 
nii polonezi sînt hotă- 
rîți să îndeplinească 
cu cinste sarcina tra
sată de conducerea de 
partid și de stat — 
realizarea în acest an 
a unei producții de 70 
miliarde kWh energie 
electrică, sa contribuie 
din toate puterile, la . 
înflorir.ea".».continuă ai&r 
patriei lor socialiste. 1 ■

I. DUMITRAȘCU

PROGRAMUL I

8,15 Gimnastica pentru, toți. 8,30 
Cravatele roșii o Film serial ; 
Sebastian și secretul epavei — 
episodul „Chemarea mării". 10.00 
Viața satului • Lucrările Plena
rei C.C. al P.C.R. șl ale M.A.N.
• Comuna șl primul ei gospodai
— primarul a Lucrări de sezon
• Doi oameni din Țara Lăpușu- 
lui — Gh. Perța și Nicolae Gher- 
ghel din comuna Lăpuș, județul 
Maramureș • Principiile eticii și 
echității socialiste - în viață, 
e In desene și-n catrene • Cin- 
tece și jocuri populare susținute 
de ansamblul folcloric „Chindia" 
al Sindicatelor din municipiul 
Ploiești. 11.10 Să înțelegem muzi
ca. Emisiunea a V-a : „Cine a fost 
Gustav Mahler 7". 12,00 De stra
jă patriei. 12,30 Emisiune în limba 
maghiară. 14,00 Sport a Concurs 
internațional de gimnastică mo
dernă. Transmisiune de la Szom- 
bathely (înregistrare). Comentea
ză Gabriel Bădescu • Handbal 
masculin •• Cehoslovacia — Româ
nia. înregistrare de la Bratislava. 
Comentează Cristian Țopescu și 
maestrul sportului Cornel Oțelea. 
18,20 Postmeridian o „Cart bun I"
— reportaj despre șantierele na
vale din Constanța și nave româ
nești plecate în cursă, pe mările 
șl oceanele lumii o „Radiografia 
unei instituții". Azi — Institutul 
de studii sud-est europene. Par-

ticipă prof. dr. Mihai Berza • 
.Păcuiul lui Soare în lumina ac

tualității" a Calendar o Itinerar 
european : Italia (IV) — „Fînti- 
nile Romei". Comentează criticul 
de artă Dan Hăullcă. Imaginea : 
Dan Er. Grigorescu « Divertis
ment muzical cu : Doina Spăta- 
ru, Ion Dichiseanu, Trio Caban 
• „Am plecat la vînătoare". ifi.05 
Film serial pentru tineret : „Pla
neta giganțllor" 18,55 Vetre folclo
rice : în Bistrița Năsăudului. E- 
misiune de Eugen Gal și Paul 
Sireteanu. 19,15 Publicitate. 19,20 
1001 de seri — emisiune pentru 
cei mici. Cavalerul Floricică și 
scutierul său : „Expediția". 19,30 
Telejurnalul de seară. 20,00 Re
portaj TV : „La școala virtuții". 
Emisiune de Aristide Buhoiu. 20,15 
Film artistic : „Profesorul distrat". 
21,50 „Nicolae Leonard" — Festi
valul National de operetă — Galați 
1971. 22,10 Telejurnalul de noapte. 
22,20 Box : Polonia — România, 
înregistrare de la Opole (partea 
I). Comentator : Paul Ochialbl.

20,00 Reîntîlnire cu personaje 
îndrăgite „Motanul încălțat" — 
film realizat de studiourile sovie
tice. 20.20 Săptămina culturală 
bucureșteană. Prezintă Anda Cân- 
dea. 20,35 Orchestra de cameră 
București — solist și dirijor Ion 
Voicu. 21,25 Buletin de știri. 21,30 
Bucureștiul necunoscut — „Dîm
bovița. apă dulce". Emisiune de 
Hodica Rarău. 22.00 Muzică ușoa
ră eu formația Dan Ardelean, so
list Marian Spînoche. 22,15 Nou
tăți științifice și tehnice din lu
mea întreagă. Prezintă Andrei 
Bacalu șl Dumitru Cucu. 
Film serial : „Invadatorii'

PROGRAMUL II

In întreaga țară se desfășoară o 
acțiune de imunizare antigripală cu 
vaccin bivalent în vederea protecției 
populației împotriva îmbolnăvirilor 
determinate de virusurile de tip 
A și B.

Sînt vaccinați în special copiii atit 
din mediul urban, cît și din cel rural, 
precum și diferite categorii de 
adulți : vîrstnicii, suferinzii de afec
țiuni cronice,, salariații care prin spe
cificul muncii sînt mai expuși la gri
pă, personalul medico-sanitar din 
spitalele de pediatrie, maternități, 
secții de boli contagioase etc.

(Agerpres)

V 8r e m e a
Timpul1 probabil pentru 20, 21 și

22 decembrie. în țară : Vremea va fi 
frumoasă și în general călduroasă, 
cu cerul variabil. înnorări mai ac
centuate se vor produce in a doua 
parte a intervalului, în Banat, Crișa- 
na. Transilvania și nordul Moldovei, 
unde se vor semnala ploi și burnițe 
slabe. Vînt potrivit. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 5 și plus 5 
grade, iar maximele intre 3 și 13 
grade. Seara și dimineața, pe alocuri, 
ceață. La munte și chiciură. în Bucu
rești : Vreme in general frumoasă, 
cu cer variabil la început, apoi no- 
ros. Vint potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

Voleibaliștil 
din R. P. Chineza au început 

turneul în țara noastră
Din Piatra Neamț, corespondentul 

„Scinteii", I. Manea, transmite : A- 
seară, în sala „Ceahlăul", selecționa
ta masculină de volei a R. P. Chi
neze — aflată în turneu in România 
— a susținut primul meci în compa
nia lotului nostru olimpic. Partida, 
urmărită cu interes de publicul spec
tator și aplaudată deseori, s-a înche
iat cu scorul de 3—2 pentru volei
baliștii români. Iată scorurile pe se
turi : 15—5, 12—15, 15—8, 11—15, 
15—8.

Astăzi de dimineață, cele două 
formații susțin partida revanșă, în 
aceeași sală.

De azi, Ia București 
Șahiștii noștri 

în preliminariile 
campionatului european
Incepînd de astăzi, în aula Insti

tutului de Petrol Gaze și Geologie din 
Capitală, echipele de șah ale Aus
triei, Bulgariei și României, compo
nente ale grupei a 5-a preliminare 
a campionatului european de șah, își 
vor disputa primul loc care asi
gură promovarea în turneul final 
din 1973. Competiția se anunță deo
sebit de interesantă datorită partici
pării ia acest turneu a cinci mari 
maeștri internaționali : Boboțov,
Tringov și Pîdevski (Bulgaria), Ro- 
batsch (Austria) și Florin Gheor
ghiu (România).

• Din R. P. Chineză sc a- 
nunță că, recent, s-au încheiat 
lucrările de amenajare ale unui 
canal care colectează apele a 
doi din cei patru afluenți ai 
fluviului Haiho, din provincia ' ■ 
Hopei. Este vorba în fapt de cre
area unei guri comune de văr
sare directă in mare a apelor din 
riurile luntin și Peiun. Canalul 
măsoară 63 km lungime, 500 m 
lățime și 4—8 m adincime. Lu
crările au fost realizate de
350 000 de constructori veniți din 
întreaga provincie Hopei.

• Nu departe de Belgrad se 
construiește cel mai mare port 
fluvial din R.S.F. Iugoslavia. 
Prima parte a instalațiilor, cu o 
capacitate de încărcare-descăr- 
care de 1 milion de tone, va fi 
dată în exploatare spre sfirșitul 
anului viitor.
• Pedologi, hidrologi și specia

liști în geodezie cubanezi au re
alizat, pentru prima dată în is
toria țării, o hartă privind ca
racteristicile chimice și fizice 
ale solului Cubei. Această har
tă, la care s-a lucrat timp de 
șase ani, este executată la scara

1 : 250 000 șt conține analiza so
lului pe zone. Ea oferă totodată 
recomandări privind folosirea 
judicioasă a terenurilor, tipul 
de ingrășămînt adecvat și cul
turile cele mai potrivite pentru 
diferitele regiuni.

• Unul din cele mai impor
tante obiective industriale ale 
actualului plan cincinal ceho
slovac este Uzina de autoturis
me din Slovacia. Principala u- 
nitate de producție va fi ampla
sată la Bratislava, iar primele 
autoturisme slovace — de capa
citate medie (între 1250 și 1500 
cm cubi) — își vor face apari
ția pe șoselele țării în 1977— 
1978.

• Constructorii din Haiphong
(R. D. Vietnam) au lansat 
traulerut „Nam Hai—701“ —
navă maritimă de pescuit care 
poate lucra și pe timp de fur
tună. Ea dispune de unelte de 
pescuit moderne, instalații de 
navigație și de prelucrare a 
peștelui. Pe aceleași șantiere 
se află in construcție încă două 
nave de același tip.

Ieri la hochei
Aseară la Lodz s-au întâlnit într-un 

meci internațional amical de hochei 
pe gheață echipele Poloniei și Ro
mâniei. Victoria a revenit cu scorul 
de 12—1 (6—0, 2—1, 4—0) echipei po
loneze.

Aseară pe patinoarul artificial din 
parcul sportiv „23 August" s-a dis
putat meciul internațional de hochei 
pe gheață dintre echipele de juniori 
ale României și Ungariei. Oaspeții 
au obținut victoria cu scorul de 6—3.

În cîteva rînduri
• La Sarajevo au continuat aseară 

meciurile turneului feminin de bas
chet din cadrul balcaniadei. Jucă
toarele din Bulgaria au terminat în
vingătoare, în' meciul cu echipa 
României, cu scorul de 80—5? 
(40—16).

HANDBAL. — După o zi de odih
nă, turneul international masculin 
de handbal din R. D. Germană a con
tinuat la Schwerin cu disputarea a 
trei partide : R.D. Germană B. — 
Iugoslavia 13—12 (6—8), Ungaria — 
Cehoslovacia 20—19 (10—6), R.D. 
Germană — Danemarca 15—9 (4—5).

CICLISM. — Pe velodromul din 
Koln s-a desfășurat campionatul 
european de ciclism în proba de 
demifond cu antrenament mecanic. 
Victoria a revenit belgianului Theo 
Verschueren, care a parcurs într-o 
oră 56,874 km. Pe locul următor 
s-a clasat australianul Graham Gil
more — la 8 ture.

VOLEI. — Echipele masculine de 
volei Racing Club și Zbrojovka Brno 
s-au întilnit la Paris în primul lor 
meci din optimile (le finală ale „Cu
pei campionilor europeni". Voleiba
liștii cehoslovaci au obținut victoria 
in patru seturi : 15—7, 12—15, 15—2, 
15—9. Partida retur se va desfășura 
peste două zile, tot La Paris.

Expresie a cooperării prietenești româno-sovietice
(Urmare din pag. I)

mice, metalurgiei, industriei alimen
tare și ușoare. S-a luat act cu satis
facție de intensificarea colaborării 
economice și tehnico-științifice direc
te intre ministerele și organele cen
trale de resort din cele două 
țări, de activitatea fructuoasă a gru
purilor mixte de lucru în domenii ca 
industria chimică, industria de pre
lucrare a țițeiului, petrochimia, cons
trucțiile de mașini pentru diferite ra
muri, siderurgia, ca și de realizarea 
unui mare număr de teme de cola
borare, cooperare și specializare.

Un aport major în lărgirea necon
tenită a colaborării economice revine 
noului protocol comercial pe anul 
1972, în cadrul căruia, pentru prima 
dată, schimburile în ambele direcții 
depășesc, sub raport valoric, nivelul 
de 1 miliard de ruble, întrecînd cu 
17 la sută volumul anului în curs. Se 
cuvine a sublinia că acest spor se 
realizează pe seama majorării livră
rii produselor cu un grad tot mai 
ridicat de tehnicitate, respectiv al 
mașinilor și utilajelor, grupă care va 
înregistra o creștere de peste 50 la 
sută în comparație cu anul de fată.

Tocmai pornindu-se de la consta
tarea că rezultatele obținute nu epui
zează nici pe departe posibilitățile 
existente, la actuala sesiune a fost 
elaborat un amplu program privind 
intensificarea activității de colabo
rare, cooperare și specializare în pro
ducție. S-a căzut de acord asu
pra unor măsuri concrete în vede
rea finalizării unor acțiuni de coo
perare și specializare în domenii din 
cele mai dinamice ale progresului 
tehnic, cum ar fi construcția de uti
laje pentru industria chimică, elec

tronică, metalurgică și siderurgie, 
construcțiile de mașini agricole, au
toturisme și autocamioane etc., mă
suri in legătură cu construirea pe 
teritoriul țării noastre, în colaborare 
cu U.R.S.S., a centralei atomo-elec- 
trice asupra căreia s-a convenit an
terior, precum și pentru amplificarea 
colaborării directe dintre organis
mele de resort din cele două țări pe 
tărîmul aplicațiilor în scopuri pașnice 
a energiei nucleare.

In timpul lucrărilor sesiunii s-a de
finitivat și semnat acordul intergu- 
vernamental privind construirea in 
comun a nodului hidrotehnic Stîn- 
ca-Costești de 
important, 
unui lac 
te 1 miliard mc apă și 
hidrocentrale, 
tinse suprafețe agricole în ambele 
țări, mai buna alimentare cu apă și 
energie electrică a localităților din 
zona respectivă, regularizarea cursu
lui rîului, care va deveni navigabil 
pină la. locul construirii 
înlăturîndu-se totodată 
inundațiilor.

Potrivit celor stabilite 
și ținind seama de interesele recipro
ce și de prevederile Programului 
complex adoptat de cea de-a XXV-a 
sesiune a C.A.E.R.. care a avut loc

care 
de

pe Prut, obiectiv 
prevede crearea 

acumulare de 
a 

Irigarea unor
pes- 
unei 

în-

.barajului, 
pericolele

la sesiune

la București, urmează ca ministerele 
și celelalte organe centrale din cele 
două țări să examineze posibilitățile 
și formele de cooperare și speciali
zare în producție, pornind de la faza 
de cercetare, proiectare, asimilare a 
producției și pină la desfacerea pro
duselor, care să conducă la dez
voltarea stabilă in continuare a
schimbului de mărfuri, pe bază 
de contracte de lungă durată ; 
în acest-scop vor fi elaborate pro

grame de cooperare și specializare 
în producție pe perioade de 10—15 
ani, vizînd proiectarea și construirea 
în comun a unor obiective industri
ale, crearea de capacități suplimen
tare pentru producția unor tipuri de 

. materii prime și combustibil, precum 
și soluționarea mai operativă a pro
blemelor de cooperare economică 
și tehnico-științifică de interes re
ciproc.

Hotărîrile și măsurile ^supra că
rora s-a convenit în cadrul sesiunii 
sînt rodul eforturilor depuse de am
bele părți în spiritul înțelegerii re
ciproce, prin luarea în considerare 
a intereselor fiecăreia din ele, prin 
receptivitatea față de punctele de 
vedere exprimate de parteneri. S-a 

.dovedit din nou că, pe calea dis
cuțiilor purtate sub semnul stimei 
și înțelegerii reciproce, se pot găsi 
soluțiile reciproc acceptabile și reci
proc anvantajoase, se poate asigura 
progresul continuu al colaborării și 
cooperării dintre țările noastre.

Partidul și guvernul nostru consi
deră că există toate posibilitățile 
pentru o evoluție mereu ascendentă 
a legăturilor de cooperare româno- 
sovietică, considerînd că multiplica
rea relațiilor noastre de colaborare 
cu toate țările socialiste, ca și pe în
treg ansamblul statelor socialiste, răs
punde intereselor și aspirațiilor tu
turor popoarelor acestor țări, intere
selor întăririi sistemului mondial so
cialist, cauzei unității, cerințelor afir
mării tot mai viguroase a socialismu
lui.

Se poate considera, cu satisfacție, 
că, în acest context, sesiunea recentă 
a comisiei interguvernamentale ro
mâno-sovietică se înscrie ca un jalon 
important.



viața internațională
VIETNAMUL DE SUD

BÂZA DE LA BBEN HOA
SUB TIRUL FORȚELOR PATRIOTICE■>
SAIGON 18 (Agerpres). — Unități 

ale Frontului Național de Eliberare 
au supus în noaptea de vineri spre 
simbătă unul puternic tir de mortiere 
importanta bază militară aeriană a 
armatei saigoneze de la Bien Hoa. 
Tot în perimetrul bazei de la Bien 
Hoa se află și cartierul general al 
diviziilor saigoneze care au invadat 
Cambodgia. Cu prilejul acestui atac, 
patrioții au provocat armatei saigo
neze importante pierderi în oameni 
și materiale.

R. D. VIETNAM

ÎNCHEIEREA lucrărilor congresului frontului patriei
HANOI 18 (Agerpres). — La Hanoi 

i-au încheiat lucrările celui de-al 
treilea Congres al Frontului Patriei 
din R. D. Vietnam. în încheierea lu
crărilor a fost adoptată o rezoluție 
care a reafirmat hotărirea întregului 
popor vietnamez de a purta lupta 
Împotriva agresiunii imperialiste a-

paris Demonstrație de solidaritate 
cu lupta popoarelor din Indochina
PARIS (de Ia corespondentul nos

tru). Simbătă Ia Paris a fost o zi ce
nușie. O ploaie măruntă s-a cernut 
tot timpul deasupra orașului. Cu 
toate acestea, mii și mii de oameni, 
tineri și vîrstnici, bărbați și femei, 
s-au adunat după amiază în Piața 
Stalingrad și la capătul străzii 
Foubourg Saint-Martin, loc de unde 
a pornit marea demonstrație de 
solidaritate cu lupta pentru liberta
te și independență a popoarelor din 
Indochina. Peste 40 de organizații, 
sindicate și asociații, intre care 
partidul comunist, partidul socia
list, C.G.T., mișcarea de luptă pen
tru pace și asociația de prietenie 
franco-vietnameză au lansat o che
mare parizienilor, invitîndu-i să 
participe la această manifestație 
împotriva războiului din Indochina,

CHILE

Noi exproprieri hotarite de 
Guvernul Unității Populare
SANTIAGO DE CHILE 18 (Ager

pres). — Guvernul Unității Populare 
va expropria în cursul anului viitor 
1,5 milioane hectare de păduri, care 
vor fi integrate în patrimoniul fo
restier național, a declarat ministrul 
chilian al agriculturii, Jacques Chon- 
chol.

Luînd această hotărîre, prin care se 
mărește aria proprietății de stat, a 
spus el, guvernul a avut în vedere in
tensificarea eforturilor în direcția 
conservării, refacerii și dezvoltării 
fondului forestier, în corelație cu ce
rințele existente și. de perspectivă ale 
economiei chiliene. în acest sens, în- 
tr-o primă etapă vor fi reîmpădurite 
100 000 de hectare, o dată cu trece
rea în proprietate de stat a indus
triei celulozei și hirtiei.

După cum s-a anunțat în presa de 
ieri. Adunarea Generală a Organiza
ției Națiunilor Unite a adoptat Re
zoluția cu privire la conferința mon
dială pentru dezarmare.

Se poate aprecia — așa cum au fă
cut ' de altfel reprezentanții diferite
lor state care au luat cuvîntul în 
cadrul dezbaterilor — că această re
zoluție are o deosebită însemnătate 
politică, întrucît prin aceasta O.N.U. 
s-a pronunțat în favoarea unei con
ferințe mondiale de dezarmare. în 
esența sa, rezoluția, pornind de 
la interesul major al popoare
lor lumii de a se înfăptui mă
suri efective de dezarmare, în pri
mul rînd de dezarmare nucleară, 
evidențiază că aceste scopuri ar pu
tea fi promovate în mod eficient 
prin convocarea conferinței mon
diale de dezarmare, deschisă tu
turor statelor lumii. Documentul 
subliniază necesitatea de a se lua 
măsuri imediate în vederea unei 
examinări atente a problemei con
vocării conferinței, după pregătiri 
adecvate. In acest scop, statele sînt 
invitate să comunice secretarului ge
neral al O.N.U., pînă la 31 august 
1972, opiniile și sugestiile lor asupra 
oricărei probleme referitoare’ la con
ferința mondială de dezarmare, in 
special cu privire la principalele ei 
obiective, ordinea de zi provizorie, 
locul preferat, data și durata preconi
zate, procedurile pentru desfășurarea 
lucrărilor de pregătire, relațiile cu 
O.N.U. Secretarul general urmea
ză să prezinte un raport la 
viitoarea sesiune a Adunării Gene
rale, pe a cărei ordine de zi va fi
gura și această problemă. în acest 
fel, rezoluția conține un program 
concret pentru punerea problemei 
organizării conferinței mondiale de 
dezarmare pe un făgaș de lucru, 
practic și concret, in vederea înfăp
tuirii ei.

Elaborarea acestei rezoluții este 
rezultatul unei activități laborioase 
desfășurate în cadrul sesiunii O.N.U. 
Reprezentanții României și Mexicu
lui au luat inițiativa de a pregăti 
un proiect de rezoluție capabil să 
întrunească un consens general și să 
încheie astfel cu succes dezbaterile 
asupra punctului privind „Conferin
ța mondială de dezarmare" - 
punct înscris pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni de delegația Uniunii 
Sovietice. Această inițiativă a fost 
intîmpinată favorabil, așa cum o a- 
rată și faptul că ei i s-au alăturat 
un număr considerabil de alte dele
gații, numărul coautorilor proiectu
lui de rezoluție la care s-a ajuns, 
prin largi consultări, ridieîndu-se la

Organizațiile studențești care luptă 
împotriva regimului lui Thieu și-au 
reluat activitățile prin incendierea. în 
raza Saigonului, a zece vehicule mi
litare. Unul din conducătorii organi
zațiilor studențești a anunțat că, în 
acest fel, studenții lansează „a doua 
fază a campaniei de luptă împotriva 
politicii de exploatare economică și 
represiune politică a guvernului sai- 
gonez și a politicii de vîetnamizare".

mericane pînă la victoria finală și 
de a indcplini cu succes opera de 
construire a socialismului in R. D. 
Vietnam.

In funcția de președinte al Prezi
diului Comitetului Central al Fron
tului Patriei a fost reales Ton Duc 
Thang.

cu prilejul împlinirii a 11 ani de la 
crearea Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de Sud.

In primele rînduri ale coloanei, 
zeci de tineri purtau drapelele miș
cărilor de eliberare din Vietnamul 
de sud, Cambodgia și Laos, precum 
și o imensă banderolă de pînză pe 
c‘!re. scr*a : „Militarii americani 
afară din Indochina". Urmau în 
coloane strînse mii de locuitori ai 
Parisului, care scandau lozinci de 
protest împotriva războiului din a- 
ceastă parte a lumii.

Amploarea acestei demonstrații a 
subliniat larga adeziune de care se 
bucură în rindurile poporului fran
cez, ca și în rîndurile tuturor po
poarelor din lume, lupta dreaptă a 
popoarelor din Indochina.

bonn Congresul extraordinar 
al Partidului Social-Democrat
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CUV/IVTAREA IUI WILLS BRANDT

BONN 18 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, la Bonn se des
fășoară lucrările Congresului extraor
dinar al Partidului Social-Democrat 
din R. F. a Germaniei. Delegații au 
reluat, după o întrerupere de patru 
săptămîni, dezbaterile pe tema refor
mei organizării partidului, începute 
la precedentul congres' extraordinar 
— menționează agenția D.P.A. In 
ședința de vineri a congresului a 
luat cuvîntul președintele P.S.D.G.. 
Willy Brandt. După ce a salutat sem
narea de către reprezentanții R.F.G. 
și R.D.G. a acordului dintre cele 
două guverne cu privire la traficul 
de tranzit al persoanelor civile și 
bunurilor între R. F. a Germaniei și 
Berlinul occidental, Willy Brandt a 
subliniat că aceasta înseamnă reali-

27 de state — socialiste, nesocialiste, 
state aparținind „lumii a treia".

Deosebit de semnificativ este fap
tul că in Adunarea Generală nici o 
delegație nu s-a pronunțat împotri
vă, proiectul fiind adoptat, pract;c 
in unanimitate, prin aclamații, de 
către participanții la ședință. Aceas
tă adeziune unanimă subliniază 
oportunitatea și caracterul profund 
constructiv, rațional al rezoluției și, 
totodată, învederează o dată mai 
mult că pe calea consultărilor și 
discuțiilor purtate în spiritul respec

în numele țelurilor majore ale dezarmării:

0 rezoluție constructivă, 
adoptată prin 

consens general
tului și înțelegerii reciproce, al con
lucrării cu bunăvoință și receptivi
tate față de opiniile exprimate, se 
poate ajunge la hotărîri de comun 
acord, care să întrunească o largă 
adeziune și să răspundă intereselor 
vitale ale popoarelor și păcii. Me
toda negocier lor, a realizării de 
acorduri prin discuții și consultări 
se dovedește astfel încă o dată ca 
singura rațională, singura valabilă, 
în relațiile dintre state suverane și 
egale în drepturi.

Tn cursul dezbaterilor din Aduna
rea Generală, cu referire la efortu
rile pentru elaborarea rezoluției, a 
fost relevat aportul delegației ro
mâne. care — așa cum a declarat 
reprezentantul Mexicului, Garcia 
Robles — „încă de la deschiderea 
dezbaterilor și pină Ia sfirșitul lor a 
contribuit enorm prin tenacitatea.

Pentru continua întărire 
a securității internaționale 
• ADOPTAREA ÎN COMITETUL POLITIC AL ADUNĂRII GENERALE
A O.N.U. A UNUI PROIECT DE REZOLUȚIE DEPUS DE 57 DE STATE, 

PRINTRE CARE ȘI ROMANIA

NEW YORK 18. Corespondentul 
nostru, C. Alexandroaie, transmite : 
Comitetul pentru problemele politice 
și de securitate al Adunării Genera
le a O.N.U. a adoptat, cu o majori
tate covîrșitoare, proiectul de rezo
luție privitor la „Aplicarea Declara
ției asupra intăririi securității inter
naționale".

Proiectul a fost depus de 57 de sta
te, printre care și România. Docu
mentul subliniază că cerința deter
minantă pentru întărirea securității 
internaționale o constituie întronarea 
trainică jn raporturile dintre toate 
statele lumii a respectării principii
lor suveranității și independenței na
ționale, egalității în drepturi, nea
mestecului in treburile interne, ne- 
recurgerii Ia forță sau Ia amenința
rea cu forța. Numai respectarea 
acestor principii ale Cartei O.N.U., 
unanim recunoscute, poate asigura 
dezvoltarea unor relații de încredere 
intre state, de cooperare și colabora
re internațională.

Rezoluția cere tuturor statelor să 
aplice in relațiile dintre ele toate 
principiile și prevederile înscrise în 
„Declarația asupra întăririi securită-

belgrad Ședința lărgită a Prezidiului 
Consiliului Central al Uniunii Sindicatelor

BELGRAD 18 (Agerpres). — După 
cum informează agenția ■ Taniug, 
simbătă a avut loc la Belgrad șe
dința lărgită a Prezidiului Consiliu
lui Central al Uniunii Sindicatelor 
din Iugoslavia, consacrată sarcinilor 
ce revin sindicatelor în lumina hotâ- 
rîrilor celei de-a 21-a ședințe a Pre
zidiului U.C.I.

La ședință au luat parte președin
tele Iosip Broz Tito și Gemal Biedici. 
președintele Consiliului Executiv Fe
deral.

Dușan Petrovici, președintele Con
siliului Central al U.S.I., a subliniat 
in cuvîntarea rostită cu acest prilej 
că întreaga clasă muncitoare din Iu
goslavia a întimpinat cu largă apro
bare pozițiile expuse de președintele 

zarea unui prim pas spre normaliza
rea relațiilor dintre ambele state ger
mane în spiritul coexistenței pașnice.

Vorbitorul și-a exprimat satisfacția 
pentru faptul că parlamentul și gu
vernul său au convenit asupra pro
cedurii de ratificare a tratatelor în
cheiate de R.F.G. cu U.R.S.S. și cu 
Polonia, documente ce au fost trimise 
Bundesratului, la 13 decembrie a.c. 
Cancelarul federal a făcut apoi apel 
la opoziția creștin-democrată să-și 
revizuiască atitudinea față de sem
narea celor două tratate și să nu se 
mai opună politicii guvernului față 
de țările socialiste, „politică ce se 
bucură de aprobarea majorității co
vârșitoare a populației vest-ger- 
mane".

răbdarea și spiritul ei conciliator la 
împlinirea cu succes a sarcinii de * 
redacta această rezoluție".

Această activitate se înscrie in 
coordonatele generale ale politicii 
externe a României, țară socialistă 
care se manifestă în permanență ca 
un factor activ al vieții internațio
nale, consacrîndu-și eforturile pen
tru găsirea de soluții problemelor in
ternaționale acute, pentru promova
rea, împreună cu celelalte țări so
cialiste, cu toate statele și forțele 
iubitoare de pace, a aspirațiilor de 

independență, securitate, progres 
ale tuturor popoarelor.

Așa cum este știut, în ansamblul 
politicii sale externe. România acor
dă o deosebită importanță soluțio
nării problemelor grave pe care 
le generează și le întreține cursa 
înarmărilor, realizării dezarmării, ca 
m'jlocul hotărîtor pentru asigu
rarea unei trainice securități in
ternaționale. pentru eliberarea uma
nității atît de pericolul permanent 
ce planează asupra sa din cauza 
stocurilor de armament, cit și de po
verile istovitoare impuse de cheltu
irea în scopuri neproductive a unor 
imense resurse, atît de necesare pro
gresului general. Țara noastră con
sideră că obiectivul fundamental al 
acestei lupte îl reprezintă in
terzicerea folosirii armelor nu
cleare, încetarea producției lor 

ții Internaționale", adoptată la cea 
de-a 25-a sesiune a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor Unite, 
să depună eforturi concertate pentru 
a contribui la stingerea focarelor de 
tensiune și război din lume.

Dezarmarea, dezvoltarea, decoloni
zarea, subliniază rezoluția, se află 
într-o conexiune directă cu menține
rea păcii și securității internaționale. 
Drept urmare, statele sint chemate 
să-și intensifice eforturile pentru 
transpunerea în practică a tuturor 
rezoluțiilor adoptate de Adunarea 
Generală șl Consiliul de Securitate 
privitoare la pacea și securitatea 
lumii, precum și în direcția alocării 
unei însemnate părți din fondurile 
eliberate prin adoptarea unor măsuri 
de dezarmare, la progresul material 
și social al popoarelor lumii, în spe
cial al celor care trăiesc în țările în 
curs de dezvoltare.*

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
Consiliul de Securitate al O.N.U. a 
hotărît să amine pentru luni ședința 
consacrată discutării conflictului in- 
do-pakistanez, care urma să aibă 
loc vineri seara.

Tito la cea de-a 21-a ședință a Pre
zidiului U.C.I. și concluziile respecti
vei ședințe, fiind hotărită să lupte 
neabătut pentru realizarea acestora.

Dușan Petrovici a arătat că, in lu
mina celei de-a 21-a ședințe a Pre
zidiului U.C.I., sindicatele iugoslave 
trebuie să introducă, în întreaga lor 
activitate, mai multă energie și ini
țiativă, să depună eforturi concrete 
pentru înfăptuirea amendamentelor 
constituționale. „Considerăm esențial 
ca in această activitate- creatoare să 
antrenăm un număr cit mai mare de 
muncitori din întreprinderi", a ară
tat Dușan Petrovici.

La ședință au luat cuvîntul nu
meroși participanți, care au exprimat 
sprijinul clasei muncitoare din Iugo
slavia față de hotăririle celei de-a 
21-a ședințe’ a Prezidiului U.C.I.
'In încheierea lucrărilor a luat 

cuvîntul Iosip Broz Tito.
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de presă transmit:
Președintele Republicii 

Arabe Egipt, Anwar sadat, 1-* 
primit pe dr. Aziz Sedki, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R.A.E., în legătură cu vizita ofi
cială pe care acesta a întreprins-o 
în Republica Socialistă România, in
formează ziarele egiptene.

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, și alți conducători chinezi — 
anunță agenția China Nouă — au 
avut o întrevedere cu general-maior 
Khaled Hassan Abbas, vicepreședinte 

și distrugerea stocurilor exis
tente, intr-un cuvint dezarmarea 
nucleară. Militind ferm pentru atin
gerea acestui obiectiv, ea se pronun
ță, totodată, pentru adoptarea de 
măsuri parțiale, tranzitorii, menite 
să favorizeze destinderea și să ne
tezească drumul spre înfăptuirea 
dezarmării generale. Sint bine cunos
cute .activitatea, inițiativele și 
propunerile țării noastre la Organi
zația Națiunilor Unite, în cadrul 
Comitetului de dezarmare de la 
Geneva și în alte organisme inter
naționale — toate urmărind să sti
muleze lupta popoarelor pentru în
cetarea cursei înarmărilor, să im
prime un curs dinamic și eficient 
negocierilor de dezarmare, să ducă 
la progrese efective, palpabile pe 
calea dezarmării.

In această ordine de preocupări, 
pornmd de la premisa că înfăptui
rea dezarmării este o problemă care 
interesează absolut toate statele, 
toate popoarele — nu numai ca o 
problemă a egalității juridice în 
drepturi, dar și ca expresie a in
teresului lor vital comun — apreci
ind că orice mijloc de natură să con
tribuie la promovarea acestui țel 
trebuie folosit, România s-a pro
nunțat demult și stăruitor pentru 
convocarea unei conferințe mondia
le de dezarmare. .^Partidul și gu
vernul țării noastre — subliniază 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — mi
litează eu energie și consecvență 
pentru dezarmare generală și, în 
mod deosebit, pentru dezarmarea 
nucleară, se pronunță hotărit pentru 
organizarea unei conferințe consa
crate dezarmării la care să participe 
toate statele lumii profund intere
sate în eliberarea de coșmarul unei 
conflagrații nucleare, în diminuarea 
poverii înarmărilor. Acționăm pen
tru trecerea de la declarații generale 
Ia măsuri concrete, practice în direc
ția dezarmării".

Acum, cind rezoluția menționată a 
fost adoptată, este imperios necesar 
să se depună eforturi constructive 
pentru ca ea să determine efecte po
zitive, stimulînd acțiunile în direcția 
unor măsuri efective de dezarmare. 
Țara noastră este hotărîtă să milite
ze și de aici înainte, în același spi
rit activ și constructiv, pentru pre
gătirea și desfășurarea cu succes a 
conferinței mondiale de dezarmare, 
pentru ‘transpunerea în viață a dezi
deratului dezarmării — cerință esen
țială a păcii și progresului contem
poran.

N. FLORESCU

PLENARA C. C. AL P. S. U. G.
CUV1NTAREA LUI ERICH HONECKER

BERLIN 18 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la închiderea lucrărilor Ple
narei C.C. al P.S.U.G., Erich Honec
ker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
a abordat probleme ale dezvoltării in
terne a Republicii Democrate Ger
mane în lumina hotărîrilor Congresu
lui al VIII-lea al P.S.U.G. Vorbitorul 
a arătat că planul cincinal de dez
voltare a economiei naționale a
R.D.G. pe 1971—1975 și planul pe 1972 
sînt determinate de principala sar
cină trasată de congres — creșterea 
în continuare a nivelului de trai ma
terial și cultural al poporului, pe baza 
unui ritm înalt de dezvoltare a pro
ducției socialiste, sporirii eficienței, 
productivității muncii și pe baza pro
gresului tehnico-științific. în centrul 
atenției întregului partid, a spus el, 
se află veriga principală — creșterea 
productivității muncii. Pentru aceasta 
trebuie să desfășurăm o amplă miș
care a clasei muncitoare și- a tuturor 
oamenilor muncii. Instrumentul prin
cipal al acestei mișcări îl constituie 
întrecerea socialistă orientată spre 
intens’ficarea producției sociale, în 
special pe calea raționalizării socia
liste. O premisă importantă pentru 
creșterea nivelului de trai o va cons
titui nu numai sporul cantitativ, dar 
și, într-o măsură considerabilă. îm
bunătățirea calității producției. Vor
bitorul s-a referit apoi Ia unele mă-

Sesiunea Adunării Federale 
a R. S. Cehoslovace

PRAGA 18 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Prisăcaru, transmite : La 
Praga s-au încheiat lucrările sesiu
nii comune a Camerei Poporului și 
Camerei Națiunilor ale Adunării Fe
derale a R. S. Cehoslovace. Ministrul 
cehoslovac al finanțelor, Rudolf Roh- 
licek. a sintetizat concluziile dezba
terilor pe marginea proiectului de 
buget al R. S. Cehoslovace pe anul 
1972, care a fost aprobat în unanimi
tate.

El a arătat că veniturile bugetare 
federale și naționale pe 1972 vor a- 
tinge suma de 194,03 miliarde co
roane și vor. crește cu 8,2 la sută 
față de veniturile prevăzute pe 1971. 
Suma totală a cheltuielilor din buge
tul federal și cele naționale va fi de 
190,71 miliarde coroane, fiind cu 9,6 
la sută mai mare față de 1971. Veni
turile vor depăși cheltuielile cu 3,32 
miliarde coroane în totalul bugetu
lui federal. Un loc important în chel
tuielile bugetului R. S. Cehoslovace 
pe 1972 îl ocupă subvențiile pentru 
investiții acordate întreprinderilor e- 
conomice, care vor crește cu 20,2 la

*1 Republicii Sudan, ministrul apără
rii și comandant suprem al forțelor 
armate populare sudaneze, care sa 
află la Pekin în fruntea unei dele
gații oficiale. Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire cordială, priete
nească. Premierul Consiliului de Stat 
a oferit un dineu în cinstea delega
ției sudaneze. Ciu En-lai și Khaled 
Abbas au rostit toasturi.

Vizita delegației econo
mice iugoslave în R.P. Chi
neză. Agen*ia China Nouă anun
ță că Li Sien-nien, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
și Ci Pîn-fei, ministru ad-interim al 
afacerilor externe, au primit delega
ția economică iugoslavă, condusă de 
Rudi Kolak, președintele Camerei e- 
conomice federale a R.S.F. Iugo
slavia, care se află la Pekin. Cu a- 
cest prilej, a avut loc o discuție prie
tenească., Totodată» Li Sien-nien și 
alte persoane oficiale chineze au vi
zitat expoziția industrială iugoslavă 
deschisă în capitala R.P. Chineze.

CAIRO 18 — Corespondentul 
nostru, Nicolae N. Lupu, trans
mite :

Cu prilejul zilei de 30 De
cembrie, ziua proclamării Repu
blicii, consulul român la Ale
xandria, Nicolae Ficiu, a orga
nizat o seară culturală. A fost 
inaugurată, cu această ocazie, 
expoziția de fotografii in culori 
„Prin România contemporană" 
și au fost prezentate filme do
cumentare românești. Cu același 
prilej, consulul român a donat 
Bibliotecii Universității din A- 
lexandria, din partea Bibliotecii 
Centrale de Stat din București, 
un mare număr de opere știin
țifice.

Delegația Uniunii Tinere
tului Comunist din Româ
nia, condusa de tovarășul Dan Mar
țian, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tineretu
lui, care face o vizită în R.D. Viet
nam. a avut o întrevedere cordială 
cu Vu Quang, prim-secretar al C.C. 
al Uniunii Tineretului Muncitor „Ho 
Și Min“ din. R.D. Vietnam, transmite 
agenția V.N.A.

0 delegație de specia
liști a Ministerului Muncii 
al României,condusă de Mircea 
Voinescu, prim-adjunct al ministru
lui, a vizitat R. D. . Germană. Cu 
acest prilej, delegația a avut convor
biri cu șeful Oficiului . de Stat pen
tru 'Muncă și Salarii din R.D.G., Horst 
Rademacher, și a vizitat întreprin
deri și instituții din această țară, 
informîndu-se asupra problemelor sa
lariilor și normării muncii.

Comitetul Central al 
P.C.U.S., Prezid'ul Sovietului Su
prem și Consiliul de Miniștri al 
U.R S.S, anunță că simbătă a încetat 
din viață, după o boală . îndelungată 
și grea,, eminentul poet sovietic Ale

suri concrete prevăzute In planul cin
cinal privind creșterea nivelului de 
trai al populației. Printre acestea, el 
a menționat creșterea volumului de 
mărfuri destinate aprovizionării 
populației intr-un ritm anual de 4,1 
la sută pină în 1975, construirea, re
construirea și modernizarea a 500 000 
de apartamente.

Referindu-se la unele probleme 
internaționale, Erich Honecker a ară
tat că guvernele R.D.G. și R.F.G., 
ghidîndu-se după năzuința de a con
tribui la slăbirea încordării în Europa, 
au încheiat un acord care permite să 
se înfăptuiască traficul de tranzit 
dintre R. F. a Germaniei și sectoa
rele occidentale ale Berlinului, pe 
teritoriu] de stat al R.D. Germane, în 
conformitate cu normele internațio
nale în vigoare. Arătînd că principi
ale securității și coexistenței pașnice 
se bucură de un sprijin tot mai larg 
în rîndul guvernelor și popoarelor 
europene, E. Honecker a subliniat 
necesitatea recunoașterii frontierelor 
de stat, apărute ca rezultat al celui 
de-al doilea război mondial și al e- 
voluției postbelice, inclusiv a frontie
relor dintre R.D.G. și R.F.G., necesi
tatea asigurării egalității în drepturi 
a tuturor statelor europene, interzi
cerii folosirii forței și amenințării 
cu folosirea forței în relațiile dintre 
state.

sută în oomparație cu anul curent. 
Salariile vor crește cu 4,7 la sută, 
ceea ce va contribui la creșterea 
reală a nivelului de trai. Cheltuielile 
pentru apărare și securitate vor 
crește cu 5,9 la sută în comparație 
cu 1971. Alocațiile pentru bugetul de 
stat al Republicii Socialiste Cehe din 
bugetul federal vor constitui 40,8 la 
sută, iar alocațiile pentru bugetul de 
stat al Republicii Socialiste Slovace 
vor reprezenta 61,9 la sută. Diferența 
în alocațiile din bugetul federal o- 
glindește deosebirile dintre condițiile 
economice existente între cele două 
republici. Alocațiile însumează 70,05 
miliarde coroane.

E prevăzută o creștere de 5,6 la 
sută a consumului, veniturile sociale 
vor crește cu 9.4 la sută, comerțul 
cu amănuntul va spori cu 5,1 la sută. 
Se prevede o creștere rapidă în pri
mul rînd la vînzarea mărfurilor in
dustriale.

In încheierea lucrărilor a luat cu
vîntul A. Indra, președintele Adună
rii Federale.

xandr Tvardovski, laureat al Pre
miului Lenin și al Premiului de Stat 
al Uniunii Sovietice, secretar al con
ducerii Uniunii Scriitorilor din 
U.R.S.S., relatează agenția T.A.S.S.

Nici cele două tururi de 
SCrUtin destă?urate Sîmbătă nu au 
permis desemnarea noului președinte 
al Italiei. în turul al 15-lea, din cei 
976 electori prezenți, 400 au votat 
pentru candidatul socialist Francesco 
de Martino, iar 42 pentru Giuseppe 
Saragat. S-au înregistrat 504 abțineri. 
După cunoașterea rezultatului, Giu
seppe Saragat a informat conducerea 
Partidului Socialist Democrat că își 
retrage candidatura. Al 16-lea tur de 
scrutin nu a înregistrat modificări 
importante față de cele anterioare.

Comunicat egipteuno-um 
gUT. Cairo a fost dat publicității 
comunicatul privind vizita efectuată 
in Republica Arabă Egipt de Lajos 
Feher, vicepreședinte al guvernului 
R. P. Ungare. Părțile, se arată jn co
municatul difuzat de agenția M.T.I., 
au constatat cu satisfacție dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor dintre cele 
două țări și au hotărit crearea unei 
comisii guvernamentale mixte pen
tru colaborare economică.

Tratative comerciale iu- 
goslavo-albaneze. secretarul 
federal pentru comerțul exterior 
al Iugoslaviei, Muhamed Hadjici, a 
primit pe Gogo Kozma, adjunct al 
ministrului comerțului al Albaniei, 
care se află la Belgrad, în fruntea 
unei delegații, pentru tratative in 
vederea încheierii acordului ' comer
cial pe 1972. Convorbirile, mențio
nează agenția Taniug. s-au referit la 
comerțul pe anul în curs și la per
spectivele dezvoltării schimburilor pe 
anul viitor.-

Fostul senator Eugene 
Mc-Carthy a cS va candi
da la alegerile prezidențiale din 1972 
din partea partidului democrat — 
transmite agenția United Press In
ternational.

V 
L
I FOTOGRAFII ALE PLANETEI MARTE 

transmise de cele două stații interplanetare sovietice
MOSCOVA 18 (A- 

1 gerpres. — Ziarul „Iz. 
ț vestia" a publicat două 
i fotografii transmise de 
ț ’ Za bordul stațiilor in- 
l terplanetare sovietice 
' „Marte-2" și „Marte- 
ț 3“. Instalațiile de tele- 
i viziune care asigură 
’ legătura intre Pământ 
l și cele două stații au- 
/ tomate, relatează co- 
ț mentatorul științific al 
i ziarului, fixează pe 
’ peliculă corpul ceresc 
i , studiat, așa cum se 
; procedează tn cazul 
ț aparatelor fotografice 
l obișnuite. Apoi, pe

licula este expusă 
automat, iar imagi
nea obținută se trans
mite pe Pămint prin 
intermediul televiziu
nii.

Este pentru prima 
dată cind se folosesc 
in practică aceste sis
teme telefotografice 
care asigură imaginii 
un înalt grad de cla
ritate și precizie. Pe 
fiecare din cei doi sa
teliți artificiali sovie
tici ai „planetei roșii" 
este instalat un sistem 
foto de televiziune du
blu, alcătuit din dis

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R.pentru probleme valutar-linanciare
MOSCOVA 18 (Agerpres). — Intre 

14 și 17 decembrie, la Moscova a 
avut loc cea de-a 21-a ședință a Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
probleme valutar-financiare.

La ședință au participat delegații 
din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Mongolă, R. P. 
Polonă, Republica Socialistă Româ
nia, R. P. Ungară și U.R.S.S. A luat, 
parte, de asemenea, o delegație a 
R.S.F. Iugoslavia. Au fost prezenți 
reprezentanți ai Băncii Internaționale 
de Colaborare Economică și ai Băncii» 
Internaționale de Investiții.

Comisia a examinat probleme le
gate de realizarea programului com
plex al țărilor membre ale C.A.E.R., 
a discutat alte probleme valutar-fi- 
nanciare. A fost aprobat planul de 
lucru al comisiei pe anului 1972.

Ședința s-a desfășurat într-o atmos
feră de lucru, tovărășească, în spiri
tul deplinei înțelegeri reciproce șt 
prieteniei frățești.

CONFERINȚA MINIȘTRILOR 
INVÂTÂMINTULUI DIN \ 

TARILE IATÎNO-AMERICANE *
CARACAS 18 (Agerpres). — în 

orașul venezuelean Carabalieda g-au 
încheiat lucrările conferinței miniș
trilor invățămîntului din țările latino- 
americane. Participanții au adoptat 
în unanimitate o rezoluție in caro 
se subliniază năzuința popoarelor ță
rilor lalino-americane de a dobindi 
-independența deplină în domeniul 
politic, economic și cultural. In in
tervențiile lor, reprezentanții țărilor 
latino-americane s-au declarat îm
potriva intervenției din afară în tre
burile statelor din această zonă, atît 
in sfera politică, economică și co
mercială, cit și în domeniul vieții 
culturale și al sistemului de învăță- 
mint.

DIN LUMEA CAPITALULUI
CANADA

ȘOMAJ 
IN CONTINUĂ 

CREȘTERE
In ultima vreme, mișcarea reven

dicativă din Canada cunoaște o 
amploare crescîndâ. Potrivit date
lor publicate de Ministerul Muncii, 
in primele nouă luni ale anului cu
rent, în această țară s-au desfășu- 

, rat 406 greve, la care au luat parte 
peâte 200 000 de oameni ai muncii. 
Principala lor doleanță : îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și de 
viață. Printre cele mai recente gre
ve se numără și cea a salariaților 
de la ziarul „La Presse" din Mont
real. Patronii, drept răspuns, au 
suspendat apariția publicației pen
tru o perioadă nelimitată. Intra 
poliție și tipografi au avut loc in
cidente violente soldate cu 2 morți, 
100 de răniți și zeci de arestați.

înrăutățirea generală a nivelului 
de trai se datorează atît tendinței 
patronilor de a-și spori profiturile 
cit și problemelor acute ce con
fruntă în prezent economia cana
diană. care a primit o puternică lo
vitură în urma aplicării de către
S.U.A. a suprataxei de 10 la sută 
asupra importurilor. Este recunos
cut că majoritatea mărfurilor ca
nadiene sint destinate pieței ame
ricane. Economia canadiană mal 
are de făcut față și concurenței 
japoneze. Apariția pe piață a auto
mobilelor tip „Toyota" a determi
nat cinci uzine aparținind filialei ‘ 
General Motors din Ontario să des
facă contractul de muncă unui nu
măr de aproximativ 2 000 de mun
citori. compania amintită exprimin- 
du-și hotărirea să concedieze în de
cursul iernii aproximativ 7 la sută 
din angajații ei.

In aceste condiții, șomajul înre
gistrează creșteri continui. In iulie, 
6.3 la sută din brațele de muncă 
ale țării nu aveau de lucru, în au
gust procentajul a ajuns la 6,5 la 
sută, în octombrie la 6,7 la sută, 
pentru ca în prezent procentajul să 
se apropie de 7 la sută.

In fața proporțiilor atinse de 
acest fenomen, oficialitățile de Ia 
Ottawa au promis înființarea de 
noi slujbe. Dar, după cum arată 
ziarul american „Christian Science 
Monitor", pentru reducerea pînă în 
1975 a șomajului la 4,5 Ia sută este 
nevoie de înființarea a 1 250 000 de 
noi locuri de muncă. Insă în pri
vința îndeplinirii unei asemenea 
măsuri, în condițiile actuale, se ma
nifestă mult scepticism.

T. PRELIPCEANU

ț 
ț

pozitive cu obiective l 
diferite. Dispozitivul [ 
dotat cu un obiectiv ț 
cu distanța focală mare i 
și cu unghiul de ve- * 
dere mic, de aproxi- l 
mativ 4 grade, per- I 
mite să se distingă ț 
detaliile suprafeței l 
marțiene. Celălalt — 1
cu obiectivul avind l 
distanța focală mică ? 
și unghiul mare — ț 
are o capacitate mai l 
redusă de distingere ’ 
a detaliilor, dar cu- ț 
prinde o porțiune mai i 
mare a suprafeței pla- ! 
netei. ț
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