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Suctese

tis prestigiu 
in realizarea 
planului și a 
angajamentelor 

pe acest an

COMUNISTUL
9

prieten
al tineretului

în urmă cu cîteva săptămini, mă 
aflam în mijlocul unor studenți din- 
tr-o facultate bucureșteană ; asistam 
la o aprinsă dezbatere despre proble
me ale actualității politice. Un băr
bat încărunțit, cu stagiu de cîteva de
cenii în mișcarea revoluționară, răs
pundea întrebărilor pasionate 
de tineri. •
t-a 
nu 
în discuție, dar mai ales pe convin
gerile sale comuniste. La sfîrșitul în- 
tîlnirii, convingerea că „bariera" din
tre generații este o pură ficțiune — 
sau, mai precis, o coordonată strict 
biologică — se betonase; vedeam, vă
zusem că intre interlocutori se sta
tornicea o comuniune spirituală pu
ternică, ce trecea peste datele înscri
se in certificatele de naștere.

Nu e singura împrejurare cînd 
trăit un asemenea sentiment. In 
petate rînduri am avut prilejul 
văd comuniști vîrstnici, oameni . 
cărcați de ani și. experiență, călău- 
zindu-i pe tineri cu cuvîntul și, în
deosebi, cu exemplul faptei lor pe 
drumul deloc simplu al existenței, 
îndrumîndu-le cu grijă părintească 
pașii, pe poteci nu o dată pieptișe și 
abrupte, spre limanul cunoașterii și 
realizării de sine, al integrării ferme 
în matcă marelui ideal social și u- 
man al societății noastre.

E și firesc să fie așa. De la înce
puturile afirmării sale pe arena is
toriei, cînd era numai o himeră ce 
„cutreiera Europa", bîntuind cu chi
pul ei vestitor de eră nouă coșma
rurile . claseIor,..expLoatetpare.,.. corner. 
nismuT s-a identificat cu însăși ideea 
de tinerețe. Tinerețea fără bătrinețe 
a comunismului rezidă în faptul că 
este orinduirea nouă, proaspătă, a is
toriei, că este legată de claia cea mai 
tinără a societății — 'clasa muncitoare 
— în tinerețea perpetuă a idealului 
pe care și l-a înscris pe drapel, în ti
nerețea lumii pe care o edifică.

Partidul Comunist Român, reunind 
într-o supremă sinteză toate genera
țiile de revoluționari, a fost, 
încă din zorii istoriei sale, un partid 
al elanurilor și aspirațiilor tinere. 
Comuniștii și-au făurit un titlu de 
noblețe din lupta neînfricată pentru 
zdrobirea vechilor rînduieli înrobi
toare, pentru făurirea unei orânduiri 
tinere, dinamice, fără exploatare și 
asuprire, pe pămîntul României — 
luptă la care au atras, încă din anii 
negri ai ilegalității, cele mai bune, 
mai pure, mai înaintate cugete din 
rîndurile tineretului țării. Drumul 
clocotitoarelor bătălii de clasă a fost 
jalonat de jertfe eroice, între care nu 
puține s-au înscris în cartea vie a is
toriei noastre contemporane cu nu
mele unor luptători ce nu depă
șiseră încă vîrsta adolescenței, ca un 
simbol, simbolul comunismului tînăr, 
al tinereții comuniste.

Iar cuvintele acelui tînăr muncitor 
care, la 16 ani, era caracterizat în 

; protocoalele Siguranței burgheze ca 
„periculos agitator comunist" și care 
declara cu tăria marilor certitudini : 
„N-o să încetăm lupta. Sîntem mulți 
ca boabele de grîu. Uniți, e cu nepu
tință să nu învingem" răsună peste 
decenii ca un mesaj' prevestitor al 
României de azi ; numele tinăru- 
lui era Nicolae Ceaușescu.

Anii de după eliberare, anii con
strucției avîntate a socialismului, sînt 
pe bună dreptate numiți „anii tineri 
ai țării". Partidul a dăruit tineretu
lui, pentru prima oară in istoria Ro
mâniei, un cîmp de afirmare nease
muit de larg, un țel pe măsura ine
puizabilelor sale energii, un ideal ca
pabil să catalizeze și să dinamizeze 
aceste energii : idealul socialismului 
și al comunismului. Partid al clarvi- 
ziunii și lucidității revoluționare, 
Partidul Comunist Român nu numai 
că a 
care-i 
i-a 
le 
i-a _ . .
mîntului de toate gradele, îl sprijină 
zi de zi pe căile cunoașterii și perfec
ționării profesionale și morale, dar, 
mai ales, îl înarmează cu acea învă
țătură despre lume și- societate, mar- 
xism-leninismul, care îl orientează

omului 
numai

Răspundea cu 
stăpîn cu 
pe

puse 
siguran- 

fermitate 
problemele aflate

am 
le

să. 
în-

oferit tineretului un țel 
înnobilează existența, dar 

și pus la îndemînă condiții- 
duce la înfăptuire : 

larg porțile învăță-
spre a-1 

deschis
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LA CHEMAREA
ARGEȘENILOR

RĂSPUND
JUDEȚELE

Sibiu, Suceava, Vaslui, 
Caraș-Severin, Brăila, 

Arad și Teleorman

sigur și eficient în labirintul lumii și 
vieții contemporane, al propriului 
său destin.

Firește, universul lăuntric al tînă- 
rului nu este totdeauna un paradis 
Idilic : în sufletul său, încă în pli
nă efervescență, se ciocnesc, uneori 
dramatic, forțe și atracții contrare. 
Se înfruntă, citeodată, pe de o parte 
mirajul amăgitor al unei vieți ușoare, 
scutite de zbucium și eforturi, dar 
la capătul căreia se află, ca un final 
inevitabil, ratarea ; pe de altă parte, 
există atracția irezistibilă a ascensiu
nii, anevoioasă, însă plină de satis
facții, spre marile piscuri ale cunoaș
terii și înfăptuirii. Depinde enorm de 
reprezentanții generațiilor adulte, de
pinde enorm de fiecare comunist 
modul in care fiecare tinăr din preaj
mă va ști să facă opțiunea în această 
răscruce, va ști să învingă în aceas
tă autentică bătălie interioară.

Acest strălucit și neobosit, acest 
perpetuu „pedagog cu mii de chipuri" 
care e partidul comuniștilor , a știut 
și știe dintotdeauna să se apropie de 
problemele reale și complexe ale ti
neretului — nu din afară, cu menta
litatea și practicile indexului acuza
tei-, ci dinăuntru, cu o cunoaștere și 
o înțelegere profundă a nevoilor, a 
frămîntărilor fecunde ce caracteri
zează vîrsta tinără. Comunistul 
trebuie să acționeze permanent în 
acest' sens, să fie un autentic proto
tip de mentor al tineretului, capabil 
să plămădească și să modeleze con
științele tinere prin forța de iradiere 
a ideilor și idealului ce-1 animă.

aceea, a acționa p.^ntț-u .forma- 
'rea’Tîhârului' înseamnă, pentru comu
nist, în primul rind, a-i cunoaște în 
profunzime preocupările și aspira
țiile. înseamnă ă te apropia cu tact, 
cu sensibilitate și, totodată, cu fermi
tate lucidă de fiecare tînăr în parte, 
de universul său sufletesc, de pro
blemele care-1 frămîntă, a-i reliefa 
cu grijă calitățile pe care e dator să 
și le cultive, dar și defectele pe care 
e dator să le înlăture. înseamnă a-i 
dezvălui posibilitățile de autorealiza- 
re, a-1 mobiliza la efort continuu și 
responsabil pentru a le valorifica cu 
maximum de eficiență socială. A ști 
să-i pui o mină ocrotitoare pe umăr, 
căci tinerețea are încă nevoie de o- 
crotire pentru a-și desface larg ari
pile spre orizonturile creației, dar și 
a-1 împiedica la timp s-o apuce pe că
rări ispititoare, poleite cu falsul luciu 
al atracțiozității, însă care duc inevita
bil în impas. Pentru comunist un tî
năr care se realizează sub îndruma
rea lui, devenind un element capabil 
și activ al societății noastre, repre
zintă o izbîndă personală, o sarcină 
de partid — din cele mai importante 
— adusă la‘îndeplinire.

Pentru comunist, tînărul de lîngă el 
reprezintă nu o entitate abstractă,

Victor BÎRLĂDEANU

(Continuare în pag. a V-a)

Dialectica marxistă 
pune gîndirii umane proce
dee deloc simple : simplita
tea de altfel caracterizează 
mai mult rezultatul unui pro
ces de gîndire (sau de crea
ție) și nu însăși geneza, me
canismul complex prin care 
se ajunge Ia acest rezultat. 
Astfel ni se impun la ana
liză și cele două noțiuni și 
categorii ale realității — na
ționalul și universalul în 
artă, în cazul cărora fenome
nul dialectic se exprimă ple
nar. Se cunoaște prea bine 
că originalitatea (va să zică 

. particularitatea, deci ele
mentul național) al poeziei 
lui Eminescu conferă operei 
genialului poet valoarea ei 
universală. Valoarea particu
lară a poeziei lui Eminescu, 
specificul ei național, se 
transformă în valoare uni
versală prin faptul că mo
mentul particular devine un 
component organic al feno
menului general. Este, de alt
fel, evident că toate fenome
nele autentic specifice se 
integrează de drept și de 
faot in fenomenul un-iversal. 
Miopia unor cercetători nu 
poate schimba realitatea o- 
biectivă. Interpretările pot fi 
de o infinită varietate, ceea 
ce nu înseamnă însă că o- 
pinia fiecărui cercetător al 
fenomenelor este conformă cu 
adevărul obiectiv al fenome
nelor. Homer sau Shakes
peare sînt in aceeași măsură 
purtătorii unui specific națio
nal care a determinat, fi
rește, prin intermediul valo
rii estetice și al autenticită
ții, permanența și universali
tatea lor.

Specificul național nu este 
însă o categorie aistorică. 
A-1 concepe neexpus trans
formărilor sociale, determi
nante, înseamnă a nega tră
sătura lui esențială, adică 
dinamismul. Desigur, specifi
cul național în general și în 
cazul artei, în special, expri
mă date psihologice, obi-

Azi se împlineso 25 de 
ani de la fabricarea pri
mului tractor românesc, 
o piatră de temelie a in
dustrializării socialiste a 
țării, a amplului proces 
de mecanizare și moder
nizare a agriculturii.

...Cităm din „Scînteia" 
nr. 715, din 1 ianuarie 
1947 : „Primind din par
tea statului o comandă de 
5 000 tractoare, uzinele 
I.A.R. au trecut imediat la 
producția de pace, făcînd 
planurile necesare aces
tei adaptări. Astfel, depă
șind programul prevăzut, 
din primul lot de 100 
tractoare, uzinele I.A.R. 
au fabricat 68 la sută 
din piese. Printr-un efort 
demn de 
au reușit 
vemului 
tractoare 
(e vorba 
I.A.R. 22 — n.n.), urmînd 
ca celelalte să fie execu
tate intr-un ritm și mai 
accelerat, depășindu-se 
toate prevederile făcute". . 
Tractoare fabricate în 
țară, cu bani românești 
și muncă românească — 
rod al colaborării fructu
oase cu 
tică. întreaga 
gul popor au 
căldură acest 
ces.

A trecut de 
sfert de veac... Tractoare
le fabricate la Brașov au 
împînzit țara de la un ca
păt la altul, fiind folosite 
nu numai în agricul
tură, ci și în alte ramuri 
ale economiei naționale. 
Aproape 100 000 tractoare 
românești au fost livrate 
Ia export, pină la data 
aniversară de azi, 26 de
cembrie 1971.

în urmă cu cîteva săp- 
tămini „Scînteia" 
„Al 300 000-lea 
românesc a ieșit 
banda de montaj".

— Nu voi insista__ r_._
caracteristicilor primelor 
tipuri de tractoare fabri-

cate la Brașov, respectiv 
I.A.R.-22 și I.A.R.-23, — *
ne spunea, la începutul 
convorbirii de față, Iulian 
Cazacu, inginer-șef al 
uzinei. Ele corespundeau 
nivelului industriei noas
tre din acea perioadă, po
tențialului tehnic și ma
terial al uzinei. Important 
era că „trăgeau", cum se 
spunea ; trăgeau un plug, 
o grapă, o semănătoare.

turii, care era unicul 
nostru beneficiar, colecti
vul uzinei a realizat un 
nou tip de tractor, pe 
roți. El avea avantaje in
contestabile față de trac
toarele I.A.R., ca și față 
de tractorul pe șenile ; pe 
lîngă cele trei lucrări a- 
gricole de bază, noul tip 
de tractor U.T.O.S. putea 
fi folosit și ca mijloc de 
transport, cu o viteză mă-

laudă, uzinele 
să predea gu- 
primele două 
cap de serie 
de tractoare

uniunea Sovi.e- 
țară, intre- 
salutat cu 
mare suc-
atunci un

TRACTORUL
ROMÂNESC
are 25 de ani
Dar și mai important era 
faptul că „actul de naș
tere" al industriei de 
tractoare românești se 
semnase. Obiectivul urmă
rit atunci era ca ele să 
execute doar lucrări de 
arat, grăpat, semănat; de 
aici și viteza lor modes
tă : 8 km pe oră.

— După cum se știe, 
uzina a trecut apoi la 
fabricarea tractoarelor pe 
șenile, care aveau o forță 
de tracțiune mai mare, 
în schimb, prezentau și 
un inconvenient : tasau 
soliil, nu erau adaptabile 
la toate terenurile.

— într-adevăr, așa stă
teau lucrurile. Ulterior, 
însă. la cererea agricul-

rită : pină la 22 și chiar 
25 km pe oră. Au urmat, 
în continuare, tractoarele 
de 65 cai putere, mult su
perioare celor de pină a- 
tunci. Acestea au o priză 
de putere, puțind deveni 
și un fel de centrală de 
forță, capabilă să acțio
neze un set mai larg de 
mecanisme. Amplificato
rul de cuplu le sporește 
cu circa o treime capaci
tatea de trecere, peste ob
stacole sau pe terenuri 
grele. Tractoarele U-650, 
U-651 și S-650 pot fi fo
losite la. executarea unei 
largi, game de lucrări în 
agricultură. Și încă ■ un 
fapt : echipate cu diverse 
mecanisme, ele încep

fie utilizate și ca trac
toare industriale.

Cu toate acestea, în a- 
griculturâ au continuat să 
rămînă încă cerințe des
coperite sub aspectul me
canizării lucrărilor. Pen
tru a acoperi și aceste ce
rințe, pe baza 
trasate ’ ~
IX-lea 
noastră 
milarea 
cai putere, destinate unor 
sectoare ca legumicultura, 
viticultura, pomicultura, 
sau terenurilor în pantă, 
întreaga familie formată 
din șapte tipuri de trac
toare a fost 
pină în 1970. 
deosebit l-a 
tractorul greu 
putere, utilizat în lucră
rile de hidroameliorații și 
pe marile șantiere 
construcții. Pornind 
Ia acest tractor, în 
a fost realizat un 
tip : tractorul de 
cai putere care, pe lingă 
lama buldozer și sacrifi- 
cator, mai poate fi echi
pat cu trolii de 
venție, macarale de po
zat . conducte, ș.a. în acest 
an, uzina noastră a rea
lizat, în paralel, 
de tractoare în 
100 de variante, 
luăm întreaga 
scursă din anul 
am fabricat 32 tipuri de 
tractoare, în 300 de va
riante.

— Concomitent cu di
versificarea producției, o 
preocupare constantă a 
colectivului uzinei o con
stituie modernizarea și 
perfecționarea tractoare
lor românești. Ce ne pu
teți spune în această pri
vință ?

sarcinilor 
de Congresul al 
al P.C.R., uzina 
a trecut la asi- 
tractoarelor de 45

asimilată 
Un succes 

cunoscut 
de 130 cai

de 
de 

1971 
nou
150

inter-

15 tipuri 
aproape 
iar dacă 
perioadă 
1946, noi

Edilii comunelor
in fața unei noi

și mobilizatoare perspective
de lucru, de acțiune

Săptămîna pe care o încheiem 
fost marcată de un eveniment de 
deosebită importanță pentru 
social-politică a patriei: prima Con
ferință pe țară a secretarilor comi
tetelor de partid și a președinților 
consiliilor populare comunale, orga
nizată 
ncral 
zile, 
și în 
din 
comisii, cei peste 
5 000 de gospodari 
ai comunelor 
noastre au anali
zat, în spiritul 
unei înalte exi
gențe. un larg 
cerc de probleme 
privind satul ro
mânesc contem
poran. S-au evidențiat marile rea
lizări obținute în transformarea 
radicală a muncii și vieții popu
lației rurale, precum și posibili
tățile nevalorificate, s-au făcut 
puneri constructive pentru ca 
să prospere in continuare, 
ticipanții la dezbateri și-au 
primat adeziunea deplină la 
litica internă și externă a parti
dului și statului nostru. Ei au con
ferit. totodată, un pronunțat carac
ter de lucru acestei prime conferințe 
care, așa cum spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea 
rostită la încheierea lucrărilor, — 
„s-a impus deja ca un forum per
manent al conducerii activității co
munelor patriei noastre".

Un puternic ecou în rîndurile par-

din inițiativa 
al partidului, 
in dezbateri 
dezbaterile 

cele 20 de

o
viata

secretarului gc-
Timp de trei 
generale, ca

țicipanților și — după publicarea în 
presă — ale întregului popor l-a avut 
cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în încheierea lu
crărilor conferinței. Din ampla ex
punere a secretarului general al 
partidului se desprind cu limpezime 
atît o analiză multilaterală a activi
tății economice, politice, sociale 
se desfășoară

CRONICA
INTERNA

ce 
satele noastre, cît 
și o enunțare cu
prinzătoare a sar
cinilor de viitor. 
Prin spiritul viu, 
creator, construc
tiv ce caracteri
zează în general 
politica partidu
lui nostru, activi
tatea secretarului 
său general, cu
vintarea rostită 

veritabil program de

în

pro- 
satul 
Par- 
ex- 
po-

scria : 
tractor 
de pe

Convorbire consemnată 
de Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare 
in pag. a IlI-a)

asupfa

Arci prinde viafâ tractorul românesc Foto : S. Cristian
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constituie un 
muncă.

Puternicul caracter de lucru, bo
gatul schimb de experiență, analiza 
responsabilă a stilului de muncă al 
organizațiilor de partid de la sate, al 
consiliilor populare au impus con
ferința ca pe un eveniment deosebit, 
ale cărui hotăriri vor avea o mare 
eficiență praoțică în activitatea vii
toare a comunelor patriei.

Este bine cunoscut efortul de fun
damentare teoretică și organizatorică 
a întregii noastre activități econo
mice, sociale, pentru a asigura dez
voltarea continuă a societății noas
tre, făurirea cu succes a societății so
cialiste multilateral dezvoltate. In 
acest efort, satul și problemele lui 
au ocupat statornic un loc dintre 
cele mai importante. însăși această 
conferință se inscrie in ansamblul 
de măsuri stabilite de conducerea de 
partid și de stat pentru sporirea ro
lului organelor locale de partid și de 
stat,, pentru .crearea cadrului larg de 
participare amplă a maselor la viața 
economică, politică și socială, 
de la Conferința Națională 
dului, din 1967, și. apoi, la 
Congres al X-lea al P.C.R. 
configurate perspective noi 
tării multilaterale a satelor
Legea de organizare și funcționare 
a consiliilor populare, Hotărirca Co
mitetului Central privind rolul or
ganizațiilor de partid comunale au 
ilustrat consecvența cu care se în
treprind cele mai corespunzătoare 
măsuri pentru ca obiectivele sta
bilite să fie duse la îndeplinire. 
Iar perioada care a trecut de la 
adoptarea acestor hotăriri de îmbu
nătățire a organizării comunelor 
țării, de ridicare a rolului organiza
ției de partid și consiliului popular 
comunal în conducerea activității e- 
conomico-sociale, a dovedit, prin re
zultatele obținute, justețea orientări
lor de cutezătoare perspectivă pen
tru destinul, pentru viața oamenilor 
satelor. Această incontestabilă reali
tate a fost evidențiată și 
punerile cu privire la 
nizațiilor de partid și al consilii
lor populare comunale 
cerea activității

Incă 
a parti- 
istoricul 
au fost 
dezvol- 
noastre.

în ex- 
rolul orga-

în condu- 
economico-sociale,

Nicolae DRAGOȘ

(Continuare in pag. a V-a)

ceiuri. atitudini, comporta
mente și temperamente, tră
sături morale, nuanțe de 
gîndire anume ale unui po
por, care s-au dezvoltat și 
s-au sedimentat de-a lungul 
secolelor. Fără îndoială că 
exprimă de-a lungul secolelor 
tocmai timpul însuși, reali
tatea social-istorică în care 
acest, specific se manifestă. 
Specificul național este și el 
un fenomen dialectic, com

treg șir de popoare. Dar isto
ria a schimbat modul de 
existență a acestor popoare, 
apariția capitalismului a con
diționat nașterea unei clase 
sociale, a muncitorimii, a ge
nerat, pe lingă realitatea pa- 
triarhal-rurală, o realitate 
urbană. Și, firește, noua cla
să socială, noua realitate ur
bană, a devenit și ea expresia 
firească a specificului națio
nal, precum și arta care glă-

cialiste într-un proces de 
civilizație ce se caracterizea
ză prin lichidarea, exploată
rii drept fenomen plenar al 
dreptății sociale, al umanis
mului, al concordării țelu
rilor revoluției sociale cu 
revoluția științifico-tehnică. 
în acest proces răscolitor s-au 
transformat și au dobindit altă 
înfățișare și o altă structură 
atît satul cît și orașul, be 
asemenea, oamenii

Prezentul nostru
socialist

în literatura
ponentele lui permanente și 
tranzitorii condiționîndu-se 
reciproc.

Se dovedesc, astfel, lipsite 
de orice temei rațional, adică 
științific, încercările de per
manentizare ale unor mo
mente istorice de incontesta
bilă gravitate și importanță, 
dar cu. caracter tranzitoriu, 
ca expresie plenară imuabilă 
a specificului național. Este 
evident că secole de-a rîn- 
dul patriarhalismul țărănesc 
— cu toate conflictele de 
clasă din pătura țărănimii — 
a fost, în condițiile istorico- 
sociale date, purtător și con
servator al trăsăturilor spe
cific naționale ale unui în-

Puncte 
de vedere

populează, care dau viață a- 
cestor așezări.

O elementară logică ne cere 
să recunoaștem că 
tele obiective ale 
realități exprimă potențial 
noul conținut al specificului 
național. Iar acest specific 
se va exprima artistic nu nu
mai prin datele tradiționale 
ale unui mod de viață (deși 
valoarea lor simbolică, ar
tistică, se va păstra în struc
tura noii literaturi). Vreau a- 
dică să susțin că dialectica, 
evoluția însăși, implică o ra- 

’ cordare a specificului litera
turii la realitățile noi, econo
mice și spirituale, ce apar în 

trecut,

suia în numele acestei clase, 
a acestor noi realități, era 
străbătută de aceleași carac
teristici.

Revoluția socialistă a 
marcat și din acest punct 
de vedere o mutație capi
tală și definitorie. Procesul 
de industrializare capitalistă, 
urbanizarea barbară, gene
rate de exploatarea omului 
de către om, s-au transfor
mat în cursul revoluției so- viața poporului. în

elemen- 
acestor

vom afla întotdeauna 
manențele linei culturi, 
excesul de idealizare a tre
cutului ascunde de fapt fuga 
de prezent. Specificul națio
nal nu-1 poate afla artistul 
decît în realitățile în conti
nuă transformare pe care le 
trăiește poporul său. Artistul 
trebuie, din acest punct de 
vedere, să fie asemeni unui 
discipol pasionat la școala 
prezentului, a epocii sale, 
să-i deslușească trăsăturile 
specifice, esențiale. Prezen
tul. socialist al patriei noas
tre este pentru creatorul care 
știe să-1 investigheze cu ma
turitate, dintr-o perspectivă 
filozofică veritabilă, condiția 
durabilității operei sale. Nu
mai sondînd cu încredere 
acest prezent dinamic putem 
aspira la universalitatea 
scrisului nostru.

Consider cu totul îndreptă
țite acele opinii critice care 
cer de la toți scriitorii noș
tri — care creează fie în 
limba română, fie în maghia
ră sau germană — o delimita
re de atitudine paseistă șioâ- 
bordare mai frecventă, mai 
cuprinzătoare a prezentului 
nostru, a tuturor trăsăturilor, 
a problemelor și a perspec
tivelor epocii noastre, a pre
zentului nostru socialist. 
Consider, de asemenea, că 
aceste probleme ar trebui să 
fie pe larg dezbătute în ca
drul Uniunii Scriitorilor, in 
revistele ei, în „România li
terară" cît și în „Uturik", 
„Igaz Szo" sau „Neue Lite- 
ratur", pentru ca, deopotri
vă, proza, dramaturgia și 
poezia să afirme răspicat 
marile valori spirituale u- 
mane și materiale — în- 
tr-un cuvint, istorice — ale 
prezentului socialist al țării 
noastre. Acesta este impera
tivul profesiunii noastre, al 
convingerilor noastre de scri
itori, de comuniști.

SZASZ Jănos

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 

Sovietice, al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și al întregului popor sovietic exprimăm Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Socialiste România și întregului popor român 
mulțumirile noastre 
adresate cu prilejul 
liste din Octombrie.

C.C. al P.C.U.S.

cordiale pentru caldele felicitări și bunele qrări 
celei de-a 54-a aniversări a Marii Revoluții Socia-

și guvernul sovietic vor dezvolta și în viitor rela
țiile de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Socialistă România, bazate pe principiile marxism- 
leninismului și internaționalismului proletar, în interesul popoarelor 
noastre^ al unității țărilor socialiste și mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, al cauzei socialismului și păcii.

Vă dorim dumneavoastră și întregului popor frate român noi suc
cese în construirea socialismului, în lupta pentru pace și prietenie între 
popoare.

L BREJNEV N. PODGORNII A. KOSIGHIN

$ Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Primiți din partea mea și a familiilor celor decedați în catastrofa 

aeriană din 21 decembrie a.c. mulțumiri pentru compasiunea și condo- 
leanțele exprimate.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Bulgaria
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| Izvorul
| din mină

Situatâ în apropiere de Ora- 
vița. Ciolova-Montană este o 
veche localitate minieră. In- 
tîmplarea a făcut ca aici, în- 
tr-una din galerii — galeria 
nr. 8 — „Lobkowitz" — să-și 
găsească albie, după cine știe 
ce peregrinări subterane, un 
izvor. La început, nu î s-a a- 
cordat. mare importanță. Pro
prietățile sale terapeutice, re
marcate mai întîi de localnici, 
au atras și atenția specialiștilor. 
Cercetările au dovedit că izvo
rul din mină reprezintă o apă 
oligominerală, hipotermală, a- 
vînd o concentrație de 536 mi- 
ligtame la litru și o temperatură 
de 27 de grade, fiind deosebit 
de utilă în bolile renale (cură 
internă), și tratamentul diverse
lor forme de reumatism (cura 
externă) Date fiind calitățile 
sale, asemănătoare 
privințe celor din
Băile Herculane, Victoria și Mo- 
neasa, institutul de balneologie 
consideră că această sursă me
rită să fie exploatată în scopuri 
terapeutice. Urmează ca acum să 
se găsească (pentru eficiența ex
ploatării) o modalitate de adu
cere a izvorului din mină 
suprafață.

în multe 
stațiunile

la

ore

din 
fost 
in

în chinga 
de gheață

Locuitorii satului Senca 
comuna Peștișani (Gorj) au 
zilele trecute martorii unei
timplări de-a dreptul senzațio
nale. Consăteanca lor — Ioana 
Gh. Brînzan — în vîrstă de 73 
de ani, întoreîndu-se seara spre 
casă, a alunecat pe o punte și a 
căzut în apa înghețată a unui 
iaz. Cu toate eforturile, bătrîna 
nu a mai putut ieși din copca 
de gheață. A strigat cit a strigat, 
dar, neauzind-o nimeni, a rămas 
în apa care avea mai mult de 
1 m adîncime. Dimineața, tre- 
cînd pe acolo, profesorul Gheor
ghe Anglițoiu, directorul școlii 
generale din Peștișani. a văzut-o 
prinsă complet ' ' "
să mai stea pe 
în ajutorul ei ; 
scoțînd-o, după 
ore, din chinga 
atunci cîteva zile Și Ioana Gh. 
Brinzan a început „să se supere" 

■ pe lumea din sat, care tot vine 
s-o întrebe de'sănătate: după' 
noaptea petrecută în apa înghe
țată a iazului, ea nu a stat în pat. 
nici un ceas, simțindu-se și 
muncind la fel de bine ca înain
te de această întîmplare.

în gheață. Fără 
gînduri, a sărit 
a spart gheața, 
mai bine de 10 

ei. Au trecut de

Revizie
si revizori

Dornică de venituri ilicite, 
Elena Păunescu, salariată la 
t.A.P.L. Caracal, a găsit o so
luție „ingenioasă”. A ' ’ 
etichetat. și sigilat mai multe 
lăzi goale în care trebuiau să 
fie biscuiți. La fel a procedat și 
cu cîteva cutii în care urma să 
se găsească gumă de mestecat. 
Socotea că la revizie, lăzile 
goale vor fi considerate pline, 
fi pe această bază a sustras 
25 925 de lei. „Metoda" n-a fost 
insă admisă de organele de re
vizie. Părindu-li-se ceva „gol" 
in gestiunea Elenei Păunescu, 
revizorii au procedat la o veri
ficare amănunțită, descoperind 
frauda. Acum... golul va fi um
plut cu sancțiunile de rigoare.

ambalat.

Obligații
sporite

Pe soseaua Hirfova-Constanța, 
autoturismul cu nr. de circulație 
l-Ct-604 gonea ca un bolid. Da
torită vitezei, un pieton. Vasile 
Andrei, a fost accidentat. Condu
cătorul auto, care nu era altci
neva decit căpitanul de miliție 
Vasile Ungureanu, din cadrul 
I.M.J. Constanța, a oprit, a luat 
victima în mașină și a pornit in 
viteză spre cel mai apropiat spi
tal. Pe parcurs însă, datorită al
coolului consumat anterior pri
mului accident, a lovit o cârtiță 
omorînd calul și avariind atît 
mașina cit șj căruța. Acum ur
mează ca, pentru ambele fapte, 
să dea socoteală In fața legii. Ca
litatea de lucrător de miliție im
plică nemijlocit obligația respec
tării legii ca șl răspunderea pen
tru încălcarea ei.

S-a pierdut 
o adresă

Cu mai mult timp în urmă, e- 
dilii municipiului Rm. Vîlcea au 
avut ideea. salutară, de amena
jare la intrarea imobilelor a unor 
cutii poștale. Pe lingă sporirea 
operativității distribuției poștale 
(mai cu seamă că blocurile loca
lității s-au ridicat mult pe ver- 
ticaiă). inițiativa întrunește și a- 
tributele civilizației. Numai că, 
deși a trecut mai bine de un an, 
ideea nu a reușit încă să depă
șească stadiul de... inițiativă. A- 
ceasta pentru că, pare-se, facto
rii de resort nu reușesc să dibuie 
adresa... spiritului gospodăresc. 
Să fie nevoie pentru regăsirea 
sa de o... recomandată expres ?

Rubrics redoctatâ de i 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondențilorcu
jȘcînteiî"

a

împlinirea a 100 de ani de la cre
area primelor cercuri socialiste în 
România ne dă prilejul să reliefăm 
vechimea mișcării noastre muncito
rești, aderența ci foarte timpurie la 
teoria marxistă, bogăția și înalta va
loare a tradițiilor sale. Vorbind des
pre vechime, nu putem să nu obser
văm că istoria socialismului in Ro
mânia este de fapt mai mult decît 
centenară. încă din prima jumătate 
a secolului trecut, datorită unor oa
meni luminați ca ■ Teodor Diamant, 
Manolache Bălăceanu, Ion Heliade Ra
dulescu, Cezar Bolliac, Ion Ionescu de 
la Brad, Boloni Farkas Sândor, Bo
lyai Farkaș și alții, s-au răspindit în 
țara noastră ideile socialismului uto
pic. Animați de dorința de a ridica 
poporul muncitor din starea de mi
zerie în care trăia și receptivi la i- 
deile novatoare, înaintate din gîndi- 
rea europeană, Teodor Diamant și 
Manolache Bălăceanu au pus, în 
1835, la Scăieni, bazele primului fa
lanster din seria celor 40 de falanste
re create în diferite țări și continen
te, potrivit concepțiilor socialiștilor 
utopici.

Ideile socialismului utopic, grefate 
pe puternicele tradiții democratice și 
progresiste din 
gîndirea socială 
românească, dez
voltarea clasei 
muncitoare în
doua jumătate a 
secolului trecut și 
afirmarea ei tot 
mai puternică în 
arena 
sociale, 
teren 
pentru 
rea în 
încă din perioada 
plămădirii lor, a 
ideilor socialis
mului științific. E- 
diții princeps ale lucrărilor 
K. Marx și Fr. Engels ca : 
tuația clasei muncitoare 
glia" (1845), „Manifestul 
Iui comunist" (1848), „Luptele de 
clasă în Franța", „18 Brumar al lui 
Ludovic Bonaparte". „Capitalul" 
(1867) ș.a. au fost aduse în țară de ti
neri români plecați la studii în străi
nătate. Activitatea Internaționalei I 
și proclamarea Comunei din Paris 
au determinat un interes deosebit din 
partea muncitorilor și intelectualilor 
înaintați pentru cunoașterea și pro
movarea principiilor marxiste.

în acest climat au luat ființă. în- 
cepînd cu anul 1871, în orașe ca 
București, Iași. Galați. Ploiești ș.a., 
primele cercuri socialiste care la în
ceputul activității lor au avut un ca
racter secret. Referitor la aceasta so
cialistul român I. Mani, delegat al or
ganizațiilor muncitorești la Congresul 
de constituire a Internaționalei a 
Il-a, ținut la Paris în 1889, sublinia : 
„Mișcarea socialistă datează în Ro
mânia de aproximativ 18 ani. Exem
plul COMUNEI DIN PARIS a fost 
hotărîtor pentru acest moment. Cel 
clintii care s-a alăturat teoriilor so
cialiste a fost tineretul studențesc. EI 
a tradus in limba română principale- 

. Ie opere ale literaturii socialiste șî 
s-a străduit să le răspîndească pe în
treg cuprinsul țării".

Intelectuali ca Eugen Lupu, V. Gh. 
Manicea, C. I. Istrate. C. Stăuceanu, 
Alexandru Spiroiu, Paul Scorteanu, 
Emil Frunzescu, la care s-au adăugat, 
mai tirziu, prin anii 1874—75. Nico
lae Codreanu, Zamfir Arbore-Ralli, 
C. Dobrogeanu-Gherea. dr. N. Russel, 
apoi. în anii 1878—79 frații Ion și Ghe
orghe Nădejde, Constantin Miile, 
Constantin Bacalbașa și mulți alții 
au fost animatorii acestor cercuri, 

I considerîndu-se pe drept continuato- 
I rii direcți ai luptei duse de generația 

pașoptistă. Receptivi la ideile înain
tate ale timpului 
luri democratice,

I masele populare, 
socialiști se vor

' teoria marxistă, 
| noianul de teorii 

care circulau pe
I măsură să explice științific dezvolta- 
. rea societății și să călăuzească lupta 

revoluționară pentru transformarea eî.
Remarcabil este faptul că cercurile 

I socialiste nu s-au limitat doar la pro
pagarea marxismului, ci au pășit la 
analizarea, în lumina Iui. a realități
lor economice, sociale, politice si cul- 

I turale din țara noastră, pentru a 
desluși cauzele nedreptăților sociale 
și ale suferințelor maselor munci
toare, a stabili căile de urmat 

Iîtor. sarcinile ce reveneau 
muncitoare, mișcării socialiste, 
drul condițiilor specifice țării 
tre. pentru a asigura progresul 

I Aceste strădanii se vor cristaliza în 
cîteva programe de acțiune care re
flectă nivelul procesului de cunoaș- 

Itere și însușire a socialismului știin
țific în etapa dată.

Prima schițare de program, cunos- 
Icută ca aparținînd cercurilor socia

liste, datează din anul 1875 și este o 
corespondentă, fără semnătură, dar 
identificată ca aparținînd lui Nicolae 

1 Codreanu. intitulată sugestiv „Româ
nia". La începutul ei. era înfățișată 
situația deosebit de grea a maselor 

I muncitoare din România. „In ciuda 
dragostei de muncă a agricultorilor 
care produc o cantitate importantă de 

Igrîu — se menționa in acest document 
— ...în sînu! populației noastre mun
citoare domnește nu fericirea și bel
șugul, ci foamea cea mai crudă, foa- 

Imca cronică... ca în felul acesta să 
poată înflori toți jefuitorii, exploata
torii și paraziții muncii poporului".

IDe subliniat că revoluționarii români 
își dădeau încă de pe atunci seama că 
sărăcia și mizeria în care se zbateau 
masele muncitoare proveneau nu din- 

I lăcomia unui anumit moșier, ci erau
„rezultatul orînduîriî social-econo- 
mice" (capitaliste — n.n.)

I Deosebit de grăitor pentru nivelul 
de înțelegere a căilor care vor duce 
la eliminarea racilelor societății bur-

Igheze este aprecierea următoare :
Nimic nu-I va salva pe muncitor de 

acești inevitabili tovarăși de drum ai 
orînduirii social-economice existente, 

Iniei fertilitatea solului, nici condiți
ile climaterice favorabile... nici dra
gostea lui de muncă... NUMAI REVO- 

ILUȚIA SOCIALA NE VA PUTEA 
DUCE ȘI PE NOI, ROMANII, PE 
DRUMUL LUMINOS AL FERICIRII 

IȘI BUNĂSTĂRII MUNCITORILOR.
NUMAI EA VA SMULGE DIN RĂ
DĂCINI ȘI VA DISTRUGE ÎN SI
NUL NAȚIUNII NOASTRE CLASA 

IPRIVILEGIAȚILOR, CARE EX
PLOATEAZĂ POPULAȚIA MUNCI
TOARE..." (subl. ns. - A.D.)

IDupă anul 1875 are loc intre so- 
caliștii revoluționari din România un 
larg schimb de păreri pentru con’u-

Irarea țelurilor programatice ale miș
cării. Maturitatea politică cu care ei 
acționau rezultă evident din scrisoa
rea adresată de. Nicolae Codreanu 

* doctorului Russel în feburarie 1878 : 
| „Depune stăruință, principalul este ca

luptelor 
au creat 

prielnic 
pătrunde- 
România,

opera proiectată (programul n.n.) 
să fie dacă e posibil 
TOARE 
tră. Pentru 
fie foarte 
fie însoțită 
gumente și 
nea. SISTEMATIZATA.
spun că ea va trebui să fie pătrunsă 
de sentiment etc. Deci, s-o scrieți. 
Munca nu va fi în zadar. Și eu lu
crez de asemenea".

Reține atenția concluzia dar ex
primată în diferitele schițe de pro
gram elaborate în această perioadă, 
potrivit căreia nedreptatea socială va 
putea fi înlăturată „numai prin se
chestrarea instrumentelor mari de 
producțiune care sînt azî proprieta
tea individuală, a oamenilor deose
biți și trecerea acestor instrumente 
în proprietate colectivă a societăților 
de muncitori". De asemenea, se re
liefa din ce în ce mai hotărît ideea 
că „emanciparea muncitorilor nu 
poate fi decit opera muncitorilor în
șiși".

Toate aceste elemente reflectă pro
cesul de clarificare ideologică pe li
nia marxismului ce avea Ioc în ca
drul mișcării socialiste. însușirea

CONVINGĂ- 
pentru societatea noas- 

aceasta ea trebuie să 
DOCUMENTATA, să 
de tot felul de ar
să fie de aseme- 

Nu mai

100 de ani de la înființarea 
primelor cercuri socialiste

din România

lui 
„Si- 

în An- 
partidu-

și animați de idea- 
de simpatie pentru 
tinerii intelectuali 

orienta rapid spre 
consideri nd-o, în 

și concepții sociale 
atunci, singura în

în vi
dase! ’ 
în ca- 
noas- 

sociîil.

ideilor Iui fundamentale cu privire 
la revoluția socialistă, Ia misiunea 
istorică a proletariatului.

întreg acest proces este indisolubil 
legat de activitatea lui Constantin 
Dobrogeanu-Gherea, fervent popu
larizator al marxismului și eminent 
gînditor, căruia mișcarea noastră so
cialistă îi datorează una dintre pri
mele și cele mai pătrunzătoare ana
lize marxiste ale realităților româ
nești. El este autorul primului pro
gram închegat al cercurilor socialiste, 
publicat în anii 
„Revista socială" 
șură sub titlul 
liștii români". în 
și-a găsit o expresie clară concepția 
potrivit căreia obiectivele urmărite 
de mișcarea socialistă nu puteau fi 
rezultatul copierii sau aplicării me
canice a unor teze și idei formulate 
în cadrul mișcării socialiste interna
ționale și potrivite altor 
ci trebuiau deduse din 
concrete ale României, 
de pe pozițiile materialismului dia
lectic și istoric. „Un socialist modern, 
care ține la socialismul științific — 
scria C. Dobrogeanu-Gherea — își de
duce idealul din mișcarea omenirii, 
din evoluția ei, iar mijloacele de lu
crare și felul lucrării din condițiile in 
care se află un popor". Și măi depar
te: „Școlari ai socialismului științific, 
membri ai marii familii socialiste 
europene, noi știm că felul activită
ții noastre atîrnă de condițiile reale 
ale țării noastre și mai ales de cele 
economieo-sociale... Așadar, să anali
zăm condițiile de 
tre. cum urmează 
porului muncitor, 
clasă, din cultura 
liile economice".

Programul din 1886 a definit, pen
tru prima oară în literatura socia
listă din România, rolul istoric al 
proletariatului în lichidarea, pe cale 
revoluționară, a modului de produc
ție capitalist și instaurarea societății 
socialiste, capacitatea lui ca, elibe- 
rîndu-se pe sine, să elibereze pe toți 
cei care muncesc de exploatarea 
omului de către om. De asemenea, el 
a formulat, potrivit principiilor mar
xiste, necesitatea instaurării puterii 
politice a proletariatului și a trecerii 
mijloacelor de producție în proprie
tate colectivă, drept condiții primor-

1885—1886 în 
și apoi în bro- 
„Ce vor socia- 
acest program

meridiane, 
realitățile 

investigate

trai ale țării noas- 
din pozițiunea po- 

din relațiile de 
noastră, din teme-

diale ale făuririi noii societăți. „Po
porul, proletariatul — se arăta în 
program — ajungînd 
după revoluția socială proletară, va 
întrebuința dictatura 
mijloc pentru a-și întări 
pentru a organiza formele de viață 
ale societății socialiste". „Nația să 
ajungă singură proprietară asupra 
tuturor instrumentelor de muncă, 
asupra pămîntului, minelor, fabrici
lor și altor așezăminte industriale, 
asupra drumurilor de fier ctc. Nația, 
stăpînă peste toate instrumentele 
de muncă, va da prodncțîunîi o di
recție unitară și armonică".

Tocmai conținutul programului din 
1886 i-a inspirat lui Engels cunos
cuta apreciere din scrisoarea adre
sată la 4 ianuarie 1888, lui loan Nă
dejde. directorul revistei „Contem
poranul" : „Cu mare plăcere am 
văzut că socialiștii din România pri
mesc, în programul lor, principiile de 
căpetenie ale teoriei care a izbutit 
a aduna într-un mănunchi de luptă
tori mai pe toți socialiștii din Euro
pa și din America — e vorba de teo
ria prietenului meu. răposatul Karl 
Marx".

Programul cercurilor socialiste din 
1886 a exercitat o 
puternică influ
ență asupra dez
voltării mișcării 
muncitorești din 
țara noastră, a 
constituit un pu
ternic catalizator 
al procesului de 
organizare politică 
a clasei muncitoa
re. încă de la în
ceputul deceniului 
al nouălea s-a 
produs o tot mai 
mare apropiere 
între asociațiile 
profesionale ale 
cercurile socia- 

că, în- 
riiîș-

Ia putere,

de clasă ca 
domnia,

muncitorilor și 
liste. Nu este întimplător 
cepînd cu anul 1880, ziarul 
carii socialiste „înainte" și-a luat de
numirea de „organ democratic socia
list și al proletariatului român". A- 
pariția, din anul 1887, în diferite 
orașe ale României a cercurilor mun
citorești ca prime organizații cu ca
racter politic ale clasei muncitoare, 
a concretizat. în fapt. începutul pro
cesului de unire a socialismului 
științific cu mișcarea muncitorească, 
de transformare a clasei muncitoare 
dintr-o „clasă în sine" într-o clasă 
„pentru sine".

Stadiul de dezvoltare atins de miș
carea muncitorească în pragul ulti
mului deceniu al secolului trecut re
clama unirea tuturor organizațiilor 
politice ale clasei muncitoare de pe 
cuprinsul țării într-un partid politic 
unic muncitoresc Cotidianul socialist 
„Drepturile omului" scria în 1885 că 
muncitorii, dezmoșteniții soartei, 
„trebuie să formeze un partid cu 

f totul deosebit, cere să nu aibă nici 
in clin, nici în mînecă, cu partidele 
burgheze. Partidul muncitorilor ! 
Iată ținta imediată a socialiștilor".

Acestor necesități le-a răspuns 
constituirea, la Congresul întrunit în 
anul 1893, a Partidului Social-Demo
crat al Muncitorilor din România.

în mai puțin de un sfet de veac, 
mișcarea muncitorească parcursese o 
întreagă etapă istorică — de la pri
mele cercuri cu caracter socialist, la 
făurirea unui unic partid politic, or
ganizat pe scară națională, care îi 
dădea putința să se afirme viguros 
în viața politică a țării ca cea mai 
înaintată forță socială.

Astăzi, la împlinirea unui secol de 
la crearea primelor cercuri socialiste, 
avem satisfacția să constatăm că 
acei primi muguri ai socialismului, 
apăruți în 1871, au înflorit pe deplin, 
asemeni unui stegar puternic, și 
au dat roade bogate, materializate 
în existența semîcentenară a glo
riosului partid al comuniștilor, în vic
toria deplină și definitivă a orînduirii 
socialiste.

...Duminică, 12 decem
brie. dimineața. In locuin
ța lui Z. A. din strada 
Dragoș Vodă din Capitală 
se găseau strinși împreju
rul unei mese patra băr
bați de virste aproximativ 
egale : gazda, director ad
junct la o bancă din Capi
tală, I. F., profesor univer
sitar, V. G., tehnician la un 
institut de prospecțiuni pe
trolifere, și autorul acestor 
rînduri. După tonul reți
nut, serios și argumentat 
cu care fiecare își susținea 
punctul de vedere, nimeni 
n-ar fi bănuit că de o par
te și de alta a mesei se gă
seau de fapt două părți în 
conflict, față de care sem
natarul acestor rînduri își 
asumase ad-hoc rolul de... 
arbitru (la drept vorbind, 
nu prea dificil, avînd in 
vedere seriozitatea partici- 
panților).

Dai- iată desfășurarea, 
pe scurt, a faptelor.

Z. A. este proprietarul 
Imobilului. V. G. este chi
riaș și ocupă împreună cu 
soția și soacra o cameră 
și o bucătărie la etaj, si
tuate simetric exact dea
supra sufrageriei proprie
tarului. Un timp, mi. se 
spune, relațiile dintre cele 
două părți au fost normale, 
adică pașnice, apoi brusc 
acestea s-au înrăutățit 
Motivul ? Se pare că niște 
neînțelegeri cu privire la 
obligația de a repara aco
perișul prin care Începuse 
să plouă. Din acest mo
ment conflictul s-a agra
vat sistematic, am 
prin contribuția 
zeloasă, a ambelor 
Proprietarul 11 acuza pe 
chiriaș că punea radioul și 
televizorul intenționat prea 
tare și călca intenționat 
mai apăsat pe podea ca 
să-i facă în ciudă, iar a- 
cesta din urmă îl acuza pe 
proprietar că apăsa prea 
„forte" pe clapele pianului 
și că batea anume cu coa
da măturii în tavan, ca 
să-i provoace astenie... 
Cînd V. G. s-a plîns că îi 
plouă în casă, Z. A. a ri
postat că toarnă anume 
apă pe dușumea, ca să-i 
cadă lui tavanul pe cap ! 
In vară, soții Z. A. au tras 
un bec în curte, de la o 
priză aflată pe hol. Cînd 
soția lui V. G. a venit din 
oraș, orbită probabil și de 
lumina becului, s-a împie
decat de fir și l-a scos din 
priză, incident aparent 
fără însemnătate (chiar 
dacă s-a mai repetat), dar 
suficient pentru a se isca 
un scandal „colorat" cu 
jigniri reciproce în ambele 
tabere. In fiecare dintre 
cele două familii se află 
cîte o femeie în vîrstă de 
peste 70 de ani — soacrele 
respectivilor. Fiecare în 
parte îmi mărturisește că 
„cît s-au avut bine" (adică 
cît timp tinerii nu s-au 
certat) s-au înțeles de mi
nune. După plecarea celor 
două familii la serviciu ele 
rămîneau singure și își de- 
pănau amintirile. Acum își 
amărăsc bătrînețile în 
certuri interminabile.

Dar intensitatea maximă 
a acestor neînțelegeri se 
pare că a fost atinsă du
minică, 5 decembrie. In a- 
ceastă zi, V. G. și-a ani
versat ziua de naștere. In
vitați, băutură, muzică și, 
probabil, ceva mai multă 
gălăgie ca de obicei. Cert 
este că în familia lui Z. 
de la parter iritarea era 
cuhne. Spre seară, în 
ceastă familie au sosit 
vizită socrul lui Z. A. îm
preună cu cumnatul aces
tuia, profesorul universitar 
I. F. Acesta din urmă, in
citat de gazde, s-a decis 
brusc „să facă ordine" (!) 
în legăturii cu recalcitran
tul chiriaș și, nici una, nici 
două, s-a repezit pe scară, 
a dat buzna în locuința lui 
V. G (o parte din musafiri 
plecaseră) și l-a amenințat 
pe acesta „că-i bagă min
țile în cap !“ In fața aces
tui om furios, pe care nu-1 
mai văzuseră în viața lor.

gazdele au rămas la în
ceput trăznite, iar după ee 
s-au dezmeticit, l-au invi
tat cuviincios să iasă afară 
(„Eram bine dispus. Fu
sese o zi fericită pentru 
mine și nu mă puteam 
enerva" — ne mărturisește 
V. G. „în alte împrejurări 
nu știu ce-ar fi putut ieși 
de aici". Intr-adevăr, ne 
întrebăm și noi. ce-ar fi 
ieșit oare în alte împreju
rări ? 1).

Gestul acesta, dincolo de 
caracterul lui reprobabil 
sub aspect moral, se în
scrie în textul precis al co
dului penal. A fost, cum 
ar spune un cunoscut per
sonaj caragelian, „curat 
violare de domiciliu". Ca 
atare, V. G. a reclamat ca
zul la miliție și a cerut să 
fie înaintat în justiție.

Am răsfoit dosarul în 
cauză, am citit declarațiile 
fiecăreia dintre părți și ale 
martorilor și dintr-o par-

porniri de moment și am 
greșit. Acesta este adevă
rul. îmi cer scuze. (Repro
duc dialogul acesta spre a 
demonstra o dată în plus 
cît de bine se pot înțelege 
oamenii atunci cînd exis
tă bunăvoință).

Privindu-i pe Z. A; și 
V. G. cum discută politicos 
unul cu celălalt, cum știu 
să găsească soluții accep
tabile pentru fiecare pro
blemă in litigiu, apare cu 
atît mai clar că toate aceste 
conflicte care înveninează 
atmosfera generală sint un 
șir de erori pentru că ira
diază ca undele de șoc ale 
unei explozii, dezlănțuind 
conflicte în lanț. Să reca
pitulăm : în fiecare dimi
neață din imobilul de pe 
strada Dragoș Vodă ple
cau la muncă patru oa
meni furioși, cu nervii pe 
muchie de cuțit, care călă
toreau cu acești nervi in 
mijloacele de transport în

Unde
poți ajunge

spune, 
activă, 

părți.

A. 
la 
a- 
în

cînd uiți
de propria
demnitate

te și din alta. Se spun în 
toate aceste hîrtii multe 
lucruri în fond fără însem
nătate, se fac acuzații fără 
menajamente (și — de ce 
să n-o spunem ? — pe
alocuri fără respect pentru 
adevăr) fiecare căutînd 
să-I acuze cît mai mult pe 
celălalt.

— Mărturisesc că e o si
tuație de-a dreptul jenan
tă — ne spunea maiorul 
Vasile Băjenaru, șeful 
secției 3 de miliție. Oa
meni serioși și se acuză 
reciproc pentru tot felul 
de nimicuri, în loc să se 
înțeleagă între ei, să re
zolve diferendele în mod 
civilizat...

Acum cel trei bărbați în
cearcă fiecare, pe un ton 
potolit, să-și pună în față 
aspectele care l-au nemul
țumit. E o analiză lucidă, 
firește nu lipsită de discu
ții în contradictoriu dar de
parte de tonul iritat din 
timpul certurilor și din cu
prinsul reclamațiilor.

. — Eu .m-am străduit să 
fac cît mai puțin zgomot, 
se' scuză V. G„ dar proba
bil construcția e de așa 
natură... Să știți că și la 
noi se aude cînd e deschis 
televizorul dumneavoastră 
și chiar cînd mergeți prin 

putemcasă. Dacă vreți 
face o probă...

— Nu e nevoie. 
Construcția nu e 
fonic, completează Z; A. E 
o clădire veche și are nu
meroase neajunsuri... (Ca 
să vedeți : știau de mult 
care e cauza reală a zgo
motelor, dar parcă abia a- 
cum descoperă acest lucru).

— îmi pare rău că a 
trebuit să ne cunoaștem în 
împrejurări ca acelea — 
spune politicos V. G. cînd 
îi este prezentat I. F„ Ia 
care acesta din urmă nu-1 
rămîne dator :

— A fost un incident re
gretabil, îmi dau seama că 
rn-am lăsat pradă

așa e. 
izolată

nu
in

comun. Iscind alte nemul
țumiri (pornite din propria 
lor nemulțumire). Doi din
tre ei au subalterni, doi — 
au colegi, și e de presupus 
că nervii se revărsau in
tr-un fel sau altui asupra 
acestora. Și chiar dacă o 
să mi se reproșeze că 
se petrecea întocmai
cazul citat, aceasta rămîne 
cu aproximație „schema 
generală" Nemulțumirile 
iscate în famlie se reper
cutează în conflicte și in
cidente pe stradă și la locul 
de muncă, dau naștere la 
rîndul lor altor nemulțu
miri și stări de tensiune 
care reduc, în final, ran
damentul cantitativ și ca
litativ al muncii. V-ați pus 
vreodată întrebarea cită 
pagubă provoacă colectivi
tății aceste scandaluri in
terminabile, pentru apla
narea cărora sînt antrenați 
uneori de trei sau patru ori 
mai mulți oameni decit 
cei aflați în conflict ?

Sînt din păcate și certă
reți ireconciliabili, care nu 
acceptă o confruntare 
rectă.
strada 
pitală, 
milii :

di- 
din 
Ca-
fa-

într-un imobil 
Făinari, tot în 
locuiesc 

a lui A. 
mist, și a unui 
actor de teatru 
Certurile durează aici de

două
B., econo- 

cunoscut
- A. R.

mal bine de doi ani ; păr
țile s-au acționat reciproc 
în judecată de mai multe 
ori, au fost chiar amendați, 
dar litigiul (pornit din ba
nalul motiv al folosirii 
unor dependințe în comun) 
pare insolubil. Lucrurile 
au evoluat într-atît (dacă 
se poate vorbi de evoluție 
într-o actfzl J* ------
rare, care indică 
grabă regres moral) 
de la insulte C 
țări s-a trecut la 
directe. într-o i— 
„îmbrînceală" 
A. R. a fost zgiriat la față, 
prilej nimerit, după opinia 
sa, să-1 „aranjeze" pe A. B. 
Ca atare, el a procurat de 
Ia un regizor de film, cu 
care era prieten, o adeve
rință din care rezulta că 
fusese distribuit întf-un 
film de unde trebuia să 
fie retribuit cu 70 000 de 
lei, dar că din cauza răni
lor de pe față nu mai poa
te juca (cu această ocazie 
respectivul regizor l-a 
semnat în fals pe directo
rul studioului 1). în baza 
acestui „document", A. R, 
a pretins despăgubiri, dar 
se înțelege că acțiunea a 
fost respinsă, actul respec
tiv nefiind autentic.

Am ascultat pe rînd 
plingerile fiecăreia dintre 
părți și e foarte greu să 
redau încîlceala de probe 
și contraprobe care mi s-au 
prezentat. Familia A. B. 
deține un maldăr de do
sare, toate legate de acest 
conflict, cu acte în original 
și copii, note, însemnări 
etc. „Pentru fiecare nouă 
acuzație a trebuit să adu
năm contraprobe, docu
mente prin care să ne do
vedim nevinovăția —■ așa 
s-au adunat hîrtiile" îmi 
spune soția lui A. B. La 
rindul său, A. R. caută să 
mă convingă — într-o pe
rorație îndelungată, din 
care nu omite să subli
nieze, prea repetat chiar, 
importanța persoanei sale 
— că vecinii săi sînt niște 
„oameni anormali". „Auri 
domnule, se scoală de di
mineață și trag pisica de 
coadă ca să miaune și să 
mă deranjeze 1 Spune și 
dumneata 1“ (textual 1).

Am plecat de la a doua 
adresă cu o sinceră părere 
de rău că n-am reușit să 
realizez între cele două 
familii o apropiere cit de 
cit a punctelor de vedere, 
să mai conciliez spiritele 
înfierbîntate. De ce ? Poa
te e vina mea că nu am 
reușit să-l fac pe acești 
oameni să înțeleagă un 
lucra, altfel simplu și ușor 
de înțeles, "" *— 
țină la 
Or, 
vina 
parte — și a celui care 
știe să se stăpînească 
a celui care răspunde 
provocări, deopotrivă.

în fiecare individ rezidă 
anumite porniri care au 
rămas nefiltrate în de
cursul adaptării lui sociale 
și care,, cînd și cînd răsar 
la suprafață, îndemnindu-1 
să acționeze împotriva 
normelor elementare de 
conduită în’ societate. A- 
ce'ste ' instincte trebuie să 
învățăm să le controlăm și 
să Ie stăpînlm, spre a ne 
demonstra nouă înșine și a 
demonstra și altora supe
rioritatea noastră morală.

Ion VLAICU

astfel de impreju- 
i mai de

') încît 
și amenin- 
' i atacuri 

astfel de 
reciprocă,

că trebuie 
demnitatea 1 

mai de grabă, 
lor, a fiecăruia

DE LA C. E. C

sa 
lor ! 
din

în 
nu
1*

Unitățile C.E.C. din întreaga țară emit pînă la 
data de 31 decembrie a.c. inclusiv librete de eco
nomii pentru construirea de locuințe, care dau drep
tul depunătorilor să participe la tragerea la sorți 
pentru primul trimestru al anului 1972

După cum este cunoscut, la tragerile la sorți ale 
acestor librete, Casa de Economii și Consemnațiuni 
acordă importante cîștiguri în bani.

Avantajul specific oferit de libretul de economii 
pentru construirea de locuințe îl constituie faptul că 
titularii libretelor cîștigătoare beneficiază de priori
tate la contractarea de locuințe proprietate perso
nală, dacă folosesc în acest scop ciștigurile obținute.

Dr. Augustin DEAC
director adjunct a! Institutului 
de studii isrorice și social- 
politice de pe lîngâ C.C. al P.C.R. unor

• Numărul al revistei 
„Lupta de clasă", care a 
văzut recent lumina tipa
rului, reține atenția prin 
paleta tematică largă a 
problemelor abordate, ca și 
prin participarea unor cola
borări de prestigiu. In mod 
deosebit se cuvine subliniat 
interesul pe care îl prezintă 
pentru activiștii de partid 
și de stat, pentru lectorii, 
propagandiștii și. în gene
ral. pentru toți cei ce stu
diază în diferitele forme 
ale învățămîntului de partid 
acele materiale 
in revistă care 
unele probleme ideologice 
de maximă însemnătate și 
actualitate.

Astfel, amplul articol in
titulat „Conducerea politi
că de către P.C.R. a în
tregii activități de făurire a 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate", de 
GHEORGHE PANĂ, mem
bru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Perma
nent. secretar al C.C. al 
P.C.R.. subliniază cu preg
nanță ideea că sesizarea 
tendințelor 
cialiste în toată complexi
tatea lor.
ceastă bază a fiecărei etaoe 
Istorice, organizarea și con
ducerea maselor pe drumul 
progresului, transpunerea 
in realitate a marilor posi
bilități de care dispune so
cialismul sînt organic lega
te de exercitarea de 
către partid a rolului 
său conducător, de centru 
vital al întregului nostru 
sistem social. în acest sens, 
lucrările plenarei C.C. al 
P.C.R din noiembrie 
a.c. consacrate programului 
pentru îmbunătățirea acti
vității ideologice, ridicarea 
nivelului general al cu
noașterii și educația socia
listă a maselor, pentru a- 
șezarea relațiilor din socie
tatea noastră oe baza prin
cipiilor eticii și echității 
socialiste și comuniste mar
chează. de fapt, afirmarea 
pe tin plan superior a ro
lului contlucător al parti
dului în societate, a forței 
creatoare și transforma
toare a politicii partidului.

Una din problemele prin
cipiale și practice care se 
ridică în prezent se referă 
Ia perfecționarea 
a modalităților
P.C.R. își exercită misiunea 
sa de forță conducătoare a 
procesului de făurire a so
cietății socialiste multilate
ral dezvoltate, la căile și 
metodele exercitării acestui 
rol, în concordanță cu noile 
realități sociale. Întregul 
articol dezbate, pe temeiul 
unei vaste experiențe și cu

continuă 
în care

șuiul Nicolae Ceaușescu la 
plenara C.C. al P.C.R. din‘ 
noiembrie a.c. In articol se 
insistă în mod deosebit a- 
supra necesității desfășură
rii unei susținute activități 
teoretice, de fundamentare 
științifică a opțiunilor și 
soluțiilor politice, pe baza 
studierii și cunoașterii în 
profunzime a vieții, a rea
lităților. Pentru cercetătorii 
din domeniul științelor so
ciale se cere cutezanță, lu
ciditate, realism, spirit

ca activitatea 
gandă trebuie să 
permanență țeluri 
ții precise, să fie . 
prin toate modalitățile de 
acțiune, în clocotul muncii 
organizațiilor de partid.

Articolul semnat de ȘTE
FAN ANDREI și NICU BU
JOR — „Unitatea de acți
une a partidelor clasei 
muncitoare — chezășia suc
cesului luptei antimonopo- 
liste" — realizează o cu
prinzătoare analiză a pro-

propa- 
aibă în 
și direc- 
prezentă,

partidelor socia- 
altor partide și 

muncitorești,

publicate 
abordează

că
dezvoltării so-

stabilirea pe a-

crațtei, al 
liste și al 
organizații 
forțe de stînga. democra
tice, privind asemenea as
pecte ca perspectivele și 
tactica luptei, sistemul de 
alianțe etc. Pornind de la 
intercondiționarea acestor 
procese, în articol se evi
dențiază că în condițiile 
actuale există posibilități 
reale pentru dezvoltarea 
unor largi alianțe, pentru 
înfăptuirea unității de ac-

Problematică teoretică amplă,
de stringentă actualitate

„Lupta de clasă" nr. 12-1971
aspec- 
acestel 
excep- 
pentru 
socia-

înaltă competență, 
tele esențiale ale 
teme complexe, de 
țională însemnătate 
prezentul și viitorul 
list al patriei.

Pornind de la realitatea 
că între premisele mate
riale și cele spirituale ale 
dezvoltării societății socia
liste există o unitate și in
teracțiune dialectică, in ar
ticolul „Activitatea teore- 
tieă-ideoiogică și politicâ- 
educativă 
operei de 
lismului", 
BRESCU, 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al PC.R., se relie
fează direcțiile principale 
de acțiune determinate 
pentru întregul front ideo
logic de recentele do
cumente de partid, îndeo
sebi de expunerea tovară-

— componentă a 
edificare a socia- 

de MIU DO- 
membru supleant

receptivitate față 
și discernămint. In 
legătură cu această 
de acțiune se im-

creator, 
de nou 
strînsă 
direcție 
pune pentru o lungă peri
oadă istorică dezvoltarea 
conștiinței socialiste, for
marea omului nou. Carac
terul de proces conștient al 
edificării orînduirii noi de
termină necesitatea ca 
ideile, concepțiile, compor
tamentele. stările de spirit 
ale oamenilor să fie cit mai 
adecvate cerințelor mersu
lui înainte al societății, con
forme idealurilor socialiste. 
Articolul insistă, asupra în
semnătății deosebite oe 
care o are legarea indiso
lubilă a muncii de propa
gandă. a activității ideolo
gice de practică, de sarcinile 
fiecărui colectiv de muncă, 
în acest sens, se subliniază

cesului istoric, avînd o de
terminare 
creștere a 
muncitoare 
pozitivă a marilor probleme 
care confruntă lumea capi
talistă, evidențiind că dez
voltarea acestui proces de
pinde organic de întărirea 
unității de acțiune a tutu
ror detașamentelor și orga
nizațiilor sale. Se sublinia
ză rolul de avangardă ce 
revine. în cadrul detașa
mentelor clasei muncitoare 
din țările capitaliste, parti
delor comuniste, precum și 
faptul că ele și-au sporit, 
în ciuda condițiilor dificile 
în care acționează, influ
ența In 
vieții 
odată, sîht scoase în evi
dență schimbările interve
nite, procesul de diferen
țiere în cadrul social-demo-

obiectivă. de 
rolului clasei 
în rezolvarea

toate domeniile 
social-politice. Tot-

țiune și a colaborării între 
comuniști și social-demo- 
crați, între alte forțe mun
citorești și democratice — 
unitate favorizată și de 
conexiunea luptei pentru 
democrație cu lupta pentru 
socialism.

Intr-un substanțial stu
diu, intitulat : „Caracterul 
social militant al filozofici 
marxist-leninisle". AL. TA- 
NASE dezbate o seamă de 
aspecte esențiale privind 
militantismul revoluționar, 
atitudinea combativă față 
de principalele probleme 
cu care este confruntată so
cietatea noastră în actualul 
stadiu de dezvoltare a con
strucției socialiste, ca un 
atribut de esență, care de
curge cu necesitate din în- 

. suși conținutul critic, revo
luționar al gîndirii mar
xiste.

In contextul preocupări
lor revistei de a oglindi 
ampla acțiune de prognoză 
economico-socială inițiată 
de partid, numărul revis
tei include articolul : 
„Prognoză, planificare, con
ducere", de 
BOTEZ, care 
două concepte 
tale ale cercetării viitoru
lui : prognoza și planul, 
urmărind să pună în evi
dență relațiile dintre activi
tatea de elaborare a prog
nozelor și cea de planifi
care, sub unghiul legături
lor complexe dintre cerce
tarea prospectivă și științi- 
ța conducerii.

Se remarcă, de asemenea, 
prin interesul și ineditul 
temei, publicarea interven
țiilor din cadrul sesiunii 
științifice organizate de A- 
cademia de Științe Sociale 
și Politice, Central de Stu
dii și Cercetări de Istorie 
și Teorie Militară, Acade
mia Militară și Editura Mi
litară. consacrată problemei 
„Revoluția științifică și 
tehnică și Implicațiile eî in 
domeniul militar". Deti- 
vind din concepția partidu
lui^, nostru conform căreia 
apărarea țării este nu nu
mai cauza, ci și opera ne
mijlocită a întregului po
por, un asemenea colocviu 
științific permite, pe lingă 
o remarcabilă informa
ție și clarificare teore
tică, sugerarea unor mă
suri de ordin practic desti
nate să asigure întărirea 
capacității de apărare « 
țării.

Date interesante, investi
gații pertinente, bogate în 
idei conțin, desigur, și cele
lalte materiale publicate în 
acest număr al 
„Lupta de clasă" 
dind probleme 
construcției 
țara noastră, 
portante ale 
și ideologice ________
contemporane. In totalitate 
— un număr 
bogat și dens.
prin interesul viu al citito
rilor.

MIHAI C. 
analizează 
fundamen-

revistei
- abor- 

majore ale 
socialiste în 
aspecte im- 

vieții politice 
internaționale

deosebit de
„răsplătit"

Gheorghe ZAMFIR
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Succese de prestigiu 
in realizarea planului 
și a angajamentelor

pe acest an

lunii de- 
producții 
milioane 
producții 

240
unei 
valoare de 
lei. Se prevede 
la finele afiului, 
județului Argeș

Colectivele de muncă 
ale întreprinderilor in
dustriale din județul Ar
geș au raportat îndeplini
rea cu 8 zile înainte de 
termen a planului anual 
la producția industrială. 
Ca urmare a realizării 
ritmice a sarcinilor de 
plan și a sporirii produc
tivității muncii au fost 
create condițiile necesare 
obținerii peste prevederi, 
pînă la sfîrșitul 
cembrie, a unei 
globale de 200 
lei și a 
marfă în 
milioane 
ca, pînă 
industria
să livreze suplimentar e- 
conomiei naționale 42 000 
tone benzină, 15 000 tone 
cărbune, 3 000 tone țiței, 
piese de schimb auto și 
de tractoare în valoare de 
45 milioane lei etc.

In telegrama pe care 
Comitetul județean de 
partid Argeș a adresat-o 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se a- 
rată, printre altele : „In 
aceste momente de bilanț 
fructuos ne angajăm în 
fața conducerii partidului, 
în fața dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să valorificăm 
în continuare, la un ni
vel superior, potențialul 
productiv,, resursele exis,- 
tente, experiența pozitivă, 
să ne organizăm și mai 
bine pentru a obține ast
fel rezultate mai bune in 
cel de-al doilea an al cin
cinalului".

Oamenii muncii — ro
mâni, maghiari, germani
— din industria județu
lui Brașov au îndeplinit 
sarcinile anuale de plan 
cu șapte zile înainte 
termen. Acest succes 
dă posibilitatea ca
timpul rămas pînă la sfîr
șitul lunii să realizeze o 
producție globală supli
mentară în valoare de 500 
milioane lei. Planul a- 
nual a fost îndepli
nit și depășit și în do
meniul investițiilor, dîn- 
du-se în funcțiune înainte 
de termen un număr de 
23 obiective industriale 
și agrozootehnice.

Comuniștii, toți oamenii 
muncii — se menționează 
în telegrama adresată 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de Comitetul 
județean de partid Brașov
— însuflețiți de istoricele 
documente ale Plenarei

de 
le 
în

(Urmare din pag. I)

— De la bun început 
trebuie să spunem că 
tractoarele de 65 cai pu
tere, de pildă, au fost 
realizate la un nivel teh
nic superior, care le situ
ează în rindul celor mai 
bune din lume. O recu
noaștere : a calităților pe 
care acestea le posedă o 
constituie și faptul că, 
în 1965, tractorului U-650 
i s-a acordat Medalia de 
aur și Diploma de onoa
re a Tîrgului 
țional de la 
atît acest tip de tractor, 
cît și „fratele" lui mai 
mic, U-651, au fost omo
logate pe baza standar
delor internaționale de 
institute de specialitate 
prestigioase din diferite 
țări. Dar, in epoca noas
tră, progresul tehnic în
registrează salturi spec
taculoase. E firesc, deci, 
ca o cerință vitală pen
tru orice întreprindere să o 
constituie continua per
fecționare a produselor. 
In cazul uzinei noastre, 
trebuie să arăt că încă 
din momentul cînd trac
toarele de 65 cai putere 
începeau să se afirme pe 
piața mondială, serviciile 
noastre de concepție lu
crau deja la moderniza
rea lor în perspectivă. 
Așa s-au născut, 
trecut, tractoarele 
și U-651-m, mult 
nătățite și modernizate 
din diferite puncte de 
vedere. Perfecționări im
portante s-au adus și al
tor tractoare și, în pri
mul rînd, celui greu de 
130 cai putere.

interna- 
Leipzig ;

anul 
U-650 
îmbu-

La chemarea
argeșenilor răspund

Județul Sibiu

Din fabrici și institute, 
de pe șantiere și ogoare

planul 
an al

între-

a planului a-

urmare, unită- 
industriei doljene

ulei comestibil, 
telegrama adresată 
al P.C.R., tovarâșu- 
Nicolae Ceaușescu,

C.C. al P.C.R. din 3—5 no
iembrie a.c„ documente al 
căror spirit a pătruns pro
fund în conștiința lor, 
sînt ferm hotărîți să mun
cească cu un înalt simț 
de răspundere pentru în
deplinirea și depășirea 
sarcinilor economice pe 
anul 1972.

Colectivele de oameni 
ai muncii din unitățile 
economice și industriale 
ale județului Dolj anun
ță îndeplinirea Ia 25 . de
cembrie
nual la producția mar
fă. Ca 
țile 
vor da peste plan pînă la
sfîrșitul anului aparataj 
electric de înaltă tensiu
ne în valoare de 20 mi
lioane lei, 3 600 tone ți
ței, 3 locomotive Diesel- 
electrice de cîte 2 100 CP, 
3 600 mc panouri pentru 
locuințe, 7 400 mp țesă
turi de bumbac, confecții 
textile în valoare de 4 
milioane lei, peste 2000 
tone

In 
C.C. 
lui
de către Comitetul jude
țean Dolj al P.C.R. se a- 
rată că industria doljeană 
va livra pînă la finele a- 
nului o producție supli
mentară care se ridică la 
peste 189 milioane lei, 
ceea ce dublează volumul 
angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă la 
începutul anului.

întreprinderile indus
triale ale județului Ba
cău au îndeplinit cu șap
te zile mai devreme pla
nul anual la producția 
marfă. Unitățile din ju
deț au, astfel, posibilita
tea de a livra economiei 
naționale peste plan, pînă 
la sfîrșitul anului, circa 
12 000 tone benzină, 1 500 
tone cauciuc, 900 tone 
mase plaștice, mobilă în 
valoare de 4,5 milioane 
lei valută, 56 000 mp țe
sături, confecții în valoa
re de 20 milioane lei, în
călțăminte și alte produ
se. Se prelimină depă
șirea planului pe 1971 la 
producția marfă cu peste 
190 milioane lei. In acest 
fel, angajamentul majo
rat luat în întrecerea so
cialistă dintre județele 
țării va fi depășit cu mai 
mult de 60 milioane lei.

în telegrama . trimisă 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către Comi
tetul județean de partid

— Desigur, aceste mo
dernizări au îmbunătățit 
caracteristicile tehnico- 
economice și funcționale 
ale tractoarelor...

— Bineînțeles. Dovada 
cea mai palpabilă a per
formanțelor superioare 
ale tractoarelor noastre 
este aprecierea bună de 
care se bucură atît în 
țară, cît și peste hotare. 
Aș putea da, în acest

Nicolae 
prilejul

Bacău, este exprimată 
hotărîrea oamenilor mun
cii din județ de a-și adu
ce o contribuție tot mai 
importantă la îndeplini
rea și depășirea sarcini
lor cantitative și calitati
ve ce decurg din 
celui de-al doilea 
cincinalului.

Desfășurînd larg
cerea socialistă, aplicind 
în viață măsurile stabilite 
de partid în domeniul e- 
conomiei, precum și pre
țioasele indicații date 
de dumneavoastră, sti
mate tovarășe 
Ceaușescu, cu
vizitelor făcute în ju
dețul nostru, se spune 
în telegrama adresată de 
Comitetul județean Ilfov 
al P.C.R., oamenii muncii 
din industria republicană 
și locală și din unitățile 
cooperatiste din județul 
Ilfov au realizat planul 
anual la 24 decembrie. 
S-au creat astfel condiții 
ca pînă la sfîrșitul anu
lui să se obțină peste pre
vederi la producția globală 
circa 70 milioane lei, la 
producția marfă peste 
80 milioane, la producția 
marfă vîndută și încasată 
100 milioane etc.

Unitățile Ministerului 
Energiei Electrice au în
deplinit, cu 9 zile mai 
devreme, planul produc
ției globale industriale 
pe anul 1971. In perioada 
care a rămas pînă la sfîr- 
țitul anului se vor realiza 
peste plan la energia e- 
lectrică 600 milioane 
kWh, iar la energia ter
mică mai mult de
mii Gcal. Producția glo
bală ce se va realiza 
peste prevederile planu
lui anual va fi de 345 mi
lioane lei.

Intr-o telegramă adre
sată Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, con
ducerea ministerului sub
liniază că în acest prim 
an al cincinalului, apli- 
cînd politica Partidului 
Comunist Român de dez
voltare cu precădere a 
bazei energetice a Româ
niei, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii din- sectorul 
energetic au instalat în 
centralele electrice 960 
MW, din care 700 în hi
drocentrala de la Porțile 
de Fier, realizîndu-se, 
astfel, etapa finală a a- 
cestui important . obiectiv 
energetic al țării.

Răspunzind chemării la întrecerea 
socialistă lansată de județul Argeș, 
țăranii cooperatori, muncitori, teh
nicieni și ingineri, toți lucrătorii din 
agricultura județului Sibiu, se an
gajează ca în anul 1972 să execute 
următoarele lucrări :

— In bazinele hidrografice 
Cibin, Tîrnava Mare și Ilirtiba- 
ciu se vor executa lucrări de eli
minare a excesului de umiditate 
pe 2 856 ha, executîndu-se cana
le cu o lungime de 42 km și di
guri in lungime de 56 km.

Pentru realizarea acestor lu
crări se vor executa terasamen
te intr-un volum total de 540 000 
mc. Astfel, de pe aceste terenuri 
se va obține un spor de pro
ducție de 2 200 tone cereale și 
4 100 tone finuri.

— Pe întreaga saprafață cul
tivată cu cereale de toamnă 
(6 300 ha) se vor executa lucrări 
de înlăturare a excesului de u- 
miditate. Acest lucru se va rea
liza prin 80 km de șanțuri, care 
vor înlătura băltirea apei.

— Se vor executa 
decolmatare a 34 km 
deseoare din cadrul 
locale.

— Vor fi realizate 
combatere a eroziunii 
o sui 
tindu-se, 
ierbate, debușee și drumuri - de 
exploatare.

Se vor amenaja pentru iri
gații 640 ha și se vor reamenaja 
pentru irigații 195 ha. distruse 
de calamitățile din luna mai 
1970.

— Pe pășunile naturale se 
vor executa lucrări de desfrișare 
a vegetației lemnoase de va
loare scăzută pe o suprafață de 
circa 3 000 ha, rezultînd un spor 
de producție de 3 000 tone masă 
verde.

Pentru realizarea acestor obiective, 
întreaga organizație de partid a ju
dețului nostru se angajează să ducă 
o susținută muncă politică de masă 
în vederea mobilizării tuturor forțe
lor materiale și umane.

sociale și un mare număr de 
gospodării individuale.

— Prin executarea lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare, a căror 
valoare se ridică la peste 15 mi
lioane Iei, se vor înlătura efec
tele negative ale factorilor natu
rali pe o 
12 000 ha.

Mobilizînd la 
acțiune masele 
muncii, se va realiza un important 
volum de lucrări prin muncă patrio
tică, în valoare de peste 6,3 milioa
ne lei.

suprafață

această 
largi de

2 000

tice la centrul de încer
cări automobile L’Argus. 
S-a apreciat în mod 
deosebit excelenta sa 
stabilitate longitudinală. 
Atelajele numeroase sînt 
bine concepute..." (Din 
„L’automobile et des lo
comotions", Paris, decem
brie 1970). Sau : „Posed 
două tractoare : un „Mas
sey Ferguson" și un trac
tor românesc. în compa-

TRACTORUL
ROMÂNESC

sens, un număr nelimi
tat de exemple. Dar nu
mai faptul că tractoarele 
românești s-au exportat 
pină acum in peste 60 de 
țări ale lumii. dintre 
care unele cu o industrie 
de tractoare dezvoltată, 
demonstrează în modul 
cel mai convingător re- 
numele și aprecierea de 
care se bucură produsele 
noastre peste hotare. în 
sprijinul acestei afirmații 
îmi permit să vin și cu 
cîteva opinii exprimate 

. de diferite institute sau 
reviste de specialitate și 
de beneficiarii externi. 
„Tractorul românesc U- 
niversal 651 are o bună 
aderență cu cele 4 roți 
motrice ale sale. El a fost 
supus unor probe prac-

rație cu M. F. de 65 cai 
putere, tractorul româ
nesc poate fi utilizat la 
executarea unor lucrări 
mult mai grele și mai 
complexe". Aceasta este 
o declarație a fermieru
lui Vanloon, din provin
cia Brabant, Olanda. 
Sau : „Tractoarele dv. 
sînt foarte robuste și se 
pretează bine pentru a- 
tașarea celor mai variate 
echipamente industriale" 
— a declarat Osmano 
Beltrame, președintele 
consiliului de adminis
trație al firmei „Beltra
me", Italia.

Ce considerați esen- 
co- 
ac- 

linia

— Ce considerați 
țial în preocupările 
lectivului uzinei în 
tualul cincinal, pe 
adîncirii diversificării și

de peste

importantă 
oameni ai

Județul Vaslui

lucrări de 
canale de 
sistemelor
lucrări de 
solului pe 

iprafață de 3 000 ha, execu- 
î-se, în acest an, benzi în-

Județul Suceava
Județul Suceava și-a stabilit volu

mul lucrărilor care se vor executa 
în 1972 pe terenurile inundabile, cu 
exces de umiditate, erodate și reali
zarea unor acumulări de apă pentru 
extinderea sistemelor locale de iri
gație.

— Sc va acorda o atenție spo
rită lucrărilor de desecare, înlă
turării apelor stagnate de la 
baza versanților și din albiile 
majore ale rîurilor, prin deschi
derea de noi canale care să per
mită evacuarea excesului de 
apă. Aceste lucrări se vor exe
cuta pe o suprafață de 6 580 ha, 
cu un volum de 220 250 mc să
patul i. in valoare de 2 352 000 lei.

— în zona Preuțești — Dolhas- 
ca — Rotunda se vor executa 
lucrări de combatere a eroziu
nii solului pe o suprafață de 
1 027 ha in valoare dc 850 000 lei.

— Se vor executa 8 acumulări 
și iazuri agropiseicole, pe 286 ha 
luciu 
acestor 
de apă 
irigații 
care în 
producție 275 ha.

— In anul 1972 se vor 
xecuta regularizări de riuri 
pîraie pe o lungime de 18 680 
și consolidări de maluri pe

Comitetul județean de partid Vas
lui, comuniștii și ceilalți oameni ai 
muncii din agricultura județului, 
luind cunoștință cu viu interes de 
chemarea organizației județene de 
partid Argeș au reanalizat preve
derile inițiale din programul ju
dețean de îmbunătățiri funcia
re pentru anul 1972. Cu acest 
prilej au fost identificate noi rezer
ve și posibilități in vederea intensi
ficării acțiunilor de redare a unor 
importante suprafețe de teren agri
culturii, de sporire a rodniciei pă- 
mîntului.

Cu prilejul fundamentării anga
jamentului . județului nostru, oa
menii muncii de la orașe și sate, 
în frunte cu comuniștii, și-au mani
festat hotărîrea de a depune toate 
eforturile în cadrul acțiunilor de 
masă ce se vor organiza, pentru rea
lizarea în anul 1972 a următoarelor 
obiective :

— Executarea în sisteme lo
cale a unor lucrări de desecare 
pe o suprafață de 1100 ha, din 
care 800 ha prin acțiuni 
muncă patriotică.

— Combaterea băltirilor 
deschiderea dc canale pe 
gime de 170 km, din care 
prin muncă patriotică.

— Apărarea împotriva 
dațiilor, prin îndiguiri, a 
feței de 1200 lia, din care 
prin muncă patriotică, îndeosebi 
în bazinul hidrografic al Bîrla- 
dului.

— Amenajări pentru irigații 
în sisteme locale pe o suprafață 
de 2250 ha, din care 530 ha prin 
muncă patriotică.

Prin realizarea acestor obiec
tive se va obține un spor de 
producție de 7 800 tone cereale.

De asemenea, în cursul anu
lui 1972 se vor mai realiza :

— Decolmatarea, prin muncă 
patriotică, a canalelor de evacu
are a apei pe o lungime dc 130 
km„ apărînd împotriva excesu
lui de umiditate o suprafață de 
peste 20 000 hectare.

— Executarea unor lucrări de 
combatere a eroziunii solului 
prin împăduriri, terasări pentru 
vii, canale de coastă, pe o su
prafață de 2600 ha, din care 
800 ha prin acțiuni de muncă 
patriotică.

— Redarea în circuitul arabil 
a suprafeței de 1360 ha prin e- 
xecutarea unor lucrări de defri
șare a tufărișurilor, viilor hi
bride slab productive, desțele- 

- niri și nivelarea unor ravene și 
ogașe.

meni ai muncii din agricultură, al 
tuturor locuitorilor județului Brăila, 
răspunde chemării organizației ju
dețene de partid Argeș și se anga
jează ca, pînă în primăvara anului 
viitor, prin organizarea unor largi 
acțiuni hidroameTorative, să reali
zeze următoarele :

— Să se scoată de sub perico
lul de inundații o suprafață de 
5 950 hectare, în care scop se 
vor executa redimensionări și 
consolidări de diguri pe o lun
gime de 25 000 ml, lucrarea to- 
talizind un volum de 194 000 m.c. 
terasamente.

— Se vor executa lucrări de 
desecare în sistem local pe te
renurile cu luciu de apă și exces 
de umiditate, insumînd 165 610 
m. 1. canale, cu un volum de să
pături de 406 000 mc, prin care 
se va pune în valoare o supra
față de 10 500 hectare.

— Pentru asigurarea funcțio
nării normale a sistemelor de 
desecare existente se vor efec
tua lucrări de decolmatare pe o 
lungime de 53 500 ml, care însu
mează 30 000 mc pămînt.

Toate aceste măsuri vor duce Ia 
obținerea, în anul 1972, de pe supra
fețele desecate a unei producții de 
16 000 tone produse vegetale.

în vederea accelerării ritmului de 
execuție a acestor lucrări, comitetul 
județean de partid, organele și or
ganizațiile de partid vor desfășura 
o intensă muncă politico-organ-za- 
torică pentru mobilizarea tuturor lo
cuitorilor satelor la această impor
tantă acțiune patriotică, contribuind 
astfel la creșterea continuă a produc
ției agricole din județul nostru.
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se va amenaja pentru 
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lungime de 24 510 ml in valoare 
de 11 494 000 lei. în urma exe
cutării acestor lucrări vor fi 
scoase de sub influența inun
dațiilor 3 400 ha teren agricol, 
importante obiective economice,

modernizării tractoare
lor ?

— Activitatea colecti
vului nostru în acest 
cincinal vizează cu per
severență menținerea 
tractoarelor noastre la ni
velul celor mai bune din 
lume. Obiectivul major 
constă in realizarea u- 
nor game de tractoare 
complete destinate atît 
agriculturii cît și altor 
ramuri de activitate. Mă 
refer la realizarea unor 
tipuri și „familii" de pu
teri și mărimi diferite ; 
se înțelege, fiecare „fa
milie" va fi formată din 
mai multe variante.

începînd chiar cu anul 
ce vine, „familia" trac
toarelor de 45 de cai pu
tere va crește cu două noi 
tipuri : este vorba de 
tractoarele cu lumina 
mare — un tractor por
tal destinat culturilor 
înalte — și tractorul pe 
patru roți motoare, des
tinat terenurilor foarte 
moi. Un alt tractor, de 
55 cai putere, se află la 
ora actuală în stadiul de 
omologare. Alt obiectiv 
de seamă in actualul 
cincinal îl constituie rea
lizarea tractoarelor de 
80 și 180 de cai putere, 
tipuri de tractoare de 
înalt nivel tehnic.

De la primele tractoa
re, fabricate la Brașov 
acum 25 de ani, la cele 
de astăzi, colectivul uzi
nei a parcurs un drum 
bogat în realizări, trac
torul românesc fiind un 
produs de frunte al in
dustriei noastre construc
toare de mașini.

In ședința lărgită a biroului Comi
tetului județean de partid Caraș-Se
verin, la care au participat cadrele de 
bază din agricultura județului, s-au 
stabilit măsurile care se impun a fi 
luate pentru organizarea unor ac
țiuni de masă în anul viitor în do
meniul lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare.

— Executarea în sisteme lo
cale a unor lucrări de desecare 
pentru eliminarea excesului de 
umiditate pe o suprafață de
1 500 ha, care se află situată în 
bazinele rîurilor Caraș, Timiș, 
Bîrzava, Nera și Pogonici, unde, 
datorită băltirii apei, producția 
este mult diminuată.

— Se vor lua măsuri de com
batere a băltirii apei pe o 
prafață de 8 000 hectare, 
deschiderea 
scurgere ] 
67 km.

— Regularizarea unor cursuri 
de apă și despotmolirea de al
bii pe o lungime de 10 km, în 
urma cărora se va scoate de 
sub efectele inundațiilor peste
2 000 hectare.

— Pentru combaterea eroziu
nii solului se vor executa lu
crări pe o suprafață de 370 hec
tare, suprafață care va fi afec
tată, în principal, plantațiilor 
pomicole și viticole.

De asemenea, pentru gospo
dărirea ‘mai rațională a fondu
lui funciar al județului și ridi
carea productivității pajiștilor 
naturale se va mobiliza popu
lația de la sate în vederea 
realizării următoarelor obiec
tive :

— Defrișări și curățiri de ar- 
borete pe o suprafață de 50 000 
hectare ;

— Combaterea eroziunii solu
lui pe pășuni pe o suprafață de 
1 500 hectare.

în realizarea obiectivelor propuse 
ne bazăm pe experiența și rezulta
tele obținute de organizațiile de par
tid în mobilizarea oamenilor mun
cii din agricultura județului nostru 
și vom milita neobosit pentru înde
plinirea sarcinilor ce revin agri
culturii pe anul 1972, pentru înfăp
tuirea exemplară a angajamentelor 
luate.

Județul Arad
i .I r

Ferm hotărîți să valorifice la ma
ximum capacitatea productivă a pă- 
mîntului și răspunzînd chemării or
ganizației de partid Argeș, Comi
tetul județean de partid, în numele 
comuniștilor, al oamenilor 
din agricultură, al tuturor 
torilor din județul Arad, se 
jează ca în anul 1972 
următoarele obiective :

— Pe terenurile 
umiditate se vor ______
sisteme locale lucrări pe o su
prafață de 1100 ha.

Rețeaua de canale existentă 
va fi curățită, realizindu-se un 
volum de 56 000 mc terasamente. 
Pe această bază se va îmbu
nătăți modul de irigare a circa 
9 000 ha.

— Pentru eliminarea excesu
lui de umiditate și asigurarea 
scurgerii apelor se vor executa 
noi lucrări de desecare pe o 
suprafață de 2100 ha.

— Se vor executa lucrări 
îndiguiri și desecare pe o 
prafață de 9 000 ha în zona 
Iui Cigher, realizîndu-se 
odată un sistem de apărare 
potriva inundațiilor a 5 locali
tăți.

— Prin 
îndiguirea 
Cermei—Tăut, o suprafață 
8 000 ha teren agricol vă 
tea produce în anul viitor 
potențialul solului.

— Pe văile Mureșului și a 
Crișului Alb se vor executa ca
nale de desecare pe o lungime 
de 30 km, apărînd de inundații 
20 000 ha și mai multe locali
tăți.

— Prin muncă voluntară vor 
fi eliberate de apele care băl
tesc pe semănături 30 000 ha.

în scopul valorificării supe
rioare a terenurilor agricole în 
pantă vor fi executate în anul 
1972 lucrări de combatere a ero
ziunii solului pe o suprafață de 
1 000 ha

in patrimoniul silvic vor fi împă
durite 1 400 ha și se vor executa lu
crări de întreținere pe c'rca 10 000 ha 
pădure, acțiune efectuată prin muncă 
patriotică.

Comi-
muncii 
locui- 
anga- 

să realizeze

lipsite de 
executa în

tot- 
îm-

redimensionarea și 
canalului colector 

dc 
pu
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Județul Teleorman

i unor șanțuri 
pe o lungime

Județul Brăila
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de

înComitetul județean de partid, 
numele comuniștilor, al celorlalți oa-

Organele și organizațiile de partid 
au hotărît să răspundă chemării ju
dețului Argeș, în care scop vor mo
biliza toți cetățenii pentru a realiza 
următoarele obiective :

— EFminarea excesului de u- 
miditate prin desecări în sisteme 
locale și combaterea băltirii a- 
pelor prin executarea de canale 
și șanțuri de scurgere, pe o su
prafață de 18 500 ha. Pentru e- 
fectuarea acestor lucrări, vor fi 
dislocați peste 560 000 mc pă- 
mînt, executîndu-se canale și 
șanțuri de scurgere pe o lun
gime de 484 km.

— Se vor executa decolmatări 
de canale din rețeaua existentă 
de irigații și desecări pe o lungi
me totală de 110 km în vederea 
asigurării unei exploatări optime 
a acestora.

— Se vor executa arături de 
desfundare pe suprafața de 3 000 
ha în scopul diminuării excesu
lui de umiditate și măririi per
meabilității solurilor.

Prin aceste măsuri se creează con
diții ca în anul 1972 să se obțină un 
spor de producție de circa 15 000 tone 
cereale, plante tehnice și furaje, față 
de realizările anului 1971.

în afara suprafețelor ce se amena
jează pentru irigații în sisteme mari, 
pină la sfîrșitul anului 1972 vor fi re
alizate sisteme locale pe o suprafață 
de 3 351 ha din care în prima etapă, 
avînd termen de punere în funcțiune 
U mai 1972, suprafața de 1 500 ha.

Pentru asigurarea apei necesare iri
gațiilor se vor amenaja și repara 22 
baraje cu un volum total de 18 500 
mc terasamente și 19 construcții hi
drotehnice.

în vederea combaterii eroziunii 
și folosirii raționale a terenurilor în 
pantă și neproductive se vor executa 
terasări și împăduriri pe suprafața de 
336 ha.

Stimate cititor...

Sîntem în deplin acord cu dumneavoastră cînd 
afirmați că RECEPTIVITATEA TUTUROR LA 
PROPUNERILE DE MAI BUNA GOSPODĂRIRE 
A FONDURILOR MATERIALE ȘI BĂNEȘTI ALE 
STATULUI are o maximă importanță economică. 
Săptămîna care a trecut a adus redacției noastre 
multe scrisori pe această temă.

S-a mai precizat și cu altă ocazie că această 
rubrică are, între altele, și rostul de a face 
publice răspunsurile factorilor responsabili 

la semnalele critice ale oamenilor muncii, dînd 
astfel celor ce sesizează diverse neajunsuri posibi
litatea de a aprecia ei înșiși operativitatea, efi
ciența și realismul măsurilor luate. Iată că azi avem 
dovada unei crase superficialități în domeniul so
luționării acestor semnale critice. Despre ce este 
vorba ?

Cu două săptămîni în urmă, relatam : ca răs
puns la scrisoarea tovarășului Dan Stanomir 
de Ia șantierul din Șasea Montană (jude
țul Caraș-Severin), privind proasta organizare 
și gospodărire a șantierului, conducerea I.P.E.G. 
„Banatul" din Caransebeș precizează că criticile 
sînt întemeiate. S-au luat următoarele măsuri : 
una, două, trei, patru... Toate precise și la .obiect. 
Cel puțin așa se părea. Pînă la proba contrară, nu 
poți spune că cineva induce în eroare. Iată însă 
că de pe șantierul amintit ne-a sosit o nouă scri
soare, semnată de astă dată de douăzeci de munci
tori. Ce arată ei în scrisoare ? Arată, în 
două cuvinte, că măsurile anunțate sînt bune, sînt 
necesare dar... n-au ajuns pe șantier 1 Au rămas 
vorbe goale. în replica lor usturătoare, cei douăzeci 
precizează incă o dată că nu de măsuri formale, 
liniștitoare au ei nevoie* ci de un sprijin concret 
și eficient în organizarea și administrarea șantie
rului, acum, pe timpul iernii.

Vasăzică, întreprinderea în cauză a reacționat 0a 
criticile considerate de ea ca fiind întemeiate 1) eu 
un răspuns formal, lipsit, de girul responsabilității, 
ceea ce dovedește că între întreprindere și unitățile 
sale în subordine există relații de care nimeni nu 
are nevoie. Se prefigurează, in cazul relatat, un 
anume dispreț față de sesizările întemeiate ale oa
menilor muncii, atitudine intolerabilă cu atît mai 
mult cu cît este vorba de probleme de interes ma
jor din punct de vedere economic. Semnalăm aceas
ta cu convingerea că tovarășii de la comitetul ju
dețean de partid vor examina temeinic lucrurile, 
luînd măsurile cuvenite împotriva celor ce încearcă 
să adoarmă spiritul combativ al Oamenilor de pe 
șantier, trimițînâ redacției un răspuns de mîntuială.

Inginerul Wilhelm Breit, de la „Indepen
dența" din Sibiu, ne relatează cum o pro
punere gospodărească, deosebit . de efi

cientă sub aspect economic, s-a împotmolit în co
respondența -dintre uzină și forurile superioare de 
resort. Concret': s-a, propus înlocuirea cărămizilor 
din import (pentru înzidirea celor 22 de cuptoare 
de negru de fum de la Copșa Mică) cu cărămizi 
fabricate în țară, Ia Alba Iulia. Propunerea — în
soțită de un calcul de rez'stență, deci fundamen
tată din punct de vedere tehnic — a fost înaintată, 
în luna februarie, proiectantului cuptoarelor — In
stitutul de cercetare și proiectare pentru utilaj 
chimic și rafinării. O lună mai. tîrz'u, institutul res
pectiv răspundea : „Dată fiind economia de de
vize care ar putea fl obținută, ne menținem opinia, 
de a se proceda la încercarea cărămizilor românești 
la un cuptor construit după proiectul nostru... în 
acest scop, considerăm indicat să vă adresați foru
rilor competente din Ministerul Industriei Chimice".

Rețineți : toate acestea se petreceau în lunile 
februarie-martie. Unde au ajuns lucrurile acum 1 
Tot la zero. Tovarășul inginer W. Breit ne-a scris 
recent : „Forurile competente ale Ministerului In
dustriei Chimice n-au considerat necesar nici mă
car să răspundă la adresa uzinei".

Cum să calificăm tăcerea ministerului respectiv ? 
Ce... formulă să alegem ? V-am propune una, su
gerată de chiar inginerul W. Breit : două milioane 
lei valută, aceasta este economia care ar rezulta 
din înlocuirea cărămizilor importate. Pentru ase
menea treabă merită să te zbați din răsputeri. Iată, 
însă, că ministerul menționat nu dă dovadă de re
ceptivitate. Nu știm cît va mai tăcea, știm însă cît 
pierde economia națională din această nemaipome
nită „izolație acustică" dusă pînă la tăcere totală. 
Două milioane !

Solicităm conducerii ministerului opinia-i clară, 
competentă, în chestiunea abordată. Pină atunci, 
precizăm că refuzul de a răspunde uzinei sibiene 
(nici acum, după atîtea luni de la sesizare !). face 
dovada unei dereglări a relațiilor de colaborare și 
interes reciproc care trebuie să existe între uni
tățile productive și minister,' oricare ar fi acesta.

Tovarășul I. Nilas, șef de serviciu la sucursala 
din Cluj a Băncii de Investiții, aduce 
în discuție prin scrisoarea trimisă re

dacției un alt aspect, de-a dreptul ab
surd, ce există în relațiile întreprindere-for de re
sort. Este vorba de relația, devenită anormală Ia 
un moment dat, între Trustul de construcții căi fe
rate București și unitatea din Cluj aflată în subor- 
dinea sa. — întreprinderea de construcții căi fe
rate. Derulăm „filmul". 16 FEBRUARIE : Trus
tul iși anunță întreprinderea din Cluj că „a 
fost cuprinsă în planul de dotare, din credite de 
mică mecanizare, cu două schele metalice exteri
oare, în valoare de 184 mii lei". 19 FEBRUARIE : 
întreprinderea face cunoscut trustului că nu are 
nevoie de aceste schele, deoarece „stocul existent 
la întreprinderea noastră întrece cu mult pe cel 
necesar". 11 MARTIE : trustul (receptiv !) își a- 
nunță întreprinderea din Cluj că nu-i mai repar
tizează cele două schele — ci patru ! Valoarea to
tală 468 mii lei. 15 MARTIE : întreprinderea Clu
jeană insistă pentru redistribuirea schelelor în cau
ză. 5 AUGUST : se lovește cu pumnul în masă. A- 
dică, trustul dispune ca întreprinderea în subor
dine să achiziționeze „fără tergiversări și comen
tarii", schelele respective. Si întreprinderea le-a a- 
chiziționat...

Cu alte cuvinte, iată cum un trust de construcții 
forțează întreprinderea în subordine să procedeze 
la ceva inutil, ba chiar . păgubitor : introduce, în 
relația sa de îndrumare și control, perimata prac
tică (și optică) de a se lucra orbește. Adică, „fără 
tergiversări și comentarii".

Ei bine, ca să fim drepți, tocmai aceste comen
tarii interesează. Le stimulăm prin cele relatate. Și 
așteptăm din partea ministerului de resort să anali
zeze atent acest caz de proastă gospodărire a fon
durilor bănești „băgate pe gît" întreprinderii a- 
mintite.

Ștefan ZIDĂRIȚA
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„N-avem spațiu", se plîng 
responsabilii culturali, 
în timp ce sălile rămin

cinema
ESTE VINDECABIL CANCERUL ?

închise zile-n șir
In ansamblul instituțiilor cultural-educative de masă, casele de cul

tură dețin un rol important, constituind o extinsă rețea cu ramificații Ia 
nivelul tuturor orașelor țării și centrelor muncitorești. Majoritatea acestor 
așezăminte ființează în edificii noi, moderne, construite în ultimii ani. 
S-au făcut mari investiții pentru dotarea lor optimă cu aparatură și ma
teriale de practică cultural-artistică.

Cum este utilizată o asemenea bază materială ? — iată tema anchetei 
noastre, întreprinse în continuarea dezbaterii inițiate în coloanele ziarului, 
care își propune să releve modalitățile de îmbunătățire a activității cul
tural-educative in raport cu cerințele actuale privind ridicarea nivelului 
de cunoștințe al oamenilor muncii, dezvoltarea conștiinței lor socialiste.

— N-avem spațiu 1...
Afirmația aceasta a revenit 

vent în discuțiile pe care le-am 
cu activiști ai caselor de cultură, 
deconcertindu-ne. Pentru că am au
zit-o, de cele mai multe ori atunci 
cind ne aflam la așezăminte care 
dispun de sală de spectacole, de sală 
de conferințe, de săli pentru activi
tățile cercurilor tehnico-aplicative și 
cultural-artistice. Pe ce se întemeia
ză, totuși, această solicitare de 
spațiu ? Analiza programului organi- 

de cultură eviden-

frec- 
avut

ză, totuși, 
spațiu ? An 
zat in unele case i 
țiază că „lipsa de 
spațiu" reprezin
tă, în realitate, o 
justificare a unei 
activități lipsite 
de permanență, 
unilaterală și fără 
o pregnantă ade
rență la public. 
Programul se re
simte de pe urma___ ________ _
cepții de organizare a manifestărilor 
cultural-artistice care ocupă doar 
parțial — numai în anumite zile, doar 
la anumite ore — spațiul, baza ma
terială existentă.

Să exemplificăm :
Prof. Stelîan Consulta, direc

torul casei de cultură a sindicate
lor din Bacău, ne spunea ;

— Avem o singură sală de specta
cole cu scenă și 5 formații artistice, 
care n-au unde să repete ; pentru 
cele 16 cercuri, n-avem decît 7 săli, 
alte 7 fiind ocupate de birourile 
consiliului municipal al sindicatelor...

Cele 5 formații sînt, de fapt, 2 : o 
bună formație de estradă și ansamblul 
folcloric profesionist al sindicatelor ■ 
care, în luna noiembrie, au prezentat 
pe scena casei de culțură cîte 
un spectacol fiecare. Sala de 
spectacole a fost ocupată (turnee, 
conferințe, ședințe etc.) luna trecută 
doar 16 zile, sala de conferințe — 
8 zile, găzduind preponderent cursu
rile universității populare. Cum a fost 
folosit spațiul existent în • intervalul 
de timp rămas ? în nici un fel. Sălile 
au rămas zile în șir goale, în timp ce 
conducerea instituției se plînge de lip
să de spațiu. Membrii cercului literar 
se. intilne.se o singură dată pe săptă- 
mină, sîmbăta. Ar fi firesc ca în ce
lelalte zile, în sala respectivă să se 
desfășoare alte activități. Ar fi firesc, 
dar... nu se desfășoară.

La Bacău se organizează, desigur, 
unele manifestări cultural-artistice 
de prestigiu. Fără continuitate insă 
și care, din această cauză, nu se pot 
ordona intr-un sistem educational 
cuprinzător, de perspectivă. Din lipsă 
de spațiu ? Nu.

„Palato-mania", cum a fost numită 
intr-un articol recent publicat în 
„Scinteia" tendința de a reclama 
lipsa bazei materiale cînd, în reali
tate, cea existentă nu-i nici pe de
parte chibzuit folosită, și-a pus am
prenta și pe stilul de muncă al acti
viștilor de la această casă de cul
tură. Cerința de spațiu e un argu
ment formal, incapabil să înlocuiască 
preocuparea reală pentru un program 
consistent, zilnic, în fiecare sală a 
casei de cultură, de dimineață pînă 
seara.

O cu totul altă situație am întâlnit 
Ia casa de cultură a sindicatelor din 
Galați, care dispune de o bază ma
terială asemănătoare cu cea din Ba
cău. Ceea ce reține atenția în progra
mul casei de cultură din Galați este 
tocmai zona de cuprindere a activi
tății, organizarea simultană a mai 
multor manifestări cultural-educative, 
artistice și în cercuri. Se constată 
apoi o varietate a acțiunilor, atît în 
ceea ce privește tematica (în funcție 
de cerințele socio-profesionale ale 
publicului), cît și în ceea ce privește 
mijloacele de susținere. In aceeași zi 
a fost expusă conferința despre „Con
ținutul și direcțiile principale ale 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate", urmată de discuții 
în fața expoziției „Galațiul azi și 
mîine", înfățișîndu-se perspectivele 
dezvoltării municipiului în actualul 
cincinal ; echipa de teatru a prezen
tat un spectacol cu piesa „O apărare 
ciudată" de Ionel Hristea, pe margi
nea căruia s-a organizat o dezba
tere cu spectatorii ; a avut loc 
o întîlnire a intelectualilor gălăteni ; 
s-a inaugurat expoziția de desene și 
caricaturi a cercului de artă plastică; 
și-au desfășurat activitatea cercurile 
de radio TV, limbi străine și balet...

Evident, includerea in program a 
unei game variate de manifestări, o- 
cupînd spațiul caselor de cultură, vi
zează mai cu seamă aspectul exten
siv al utilizării bazei materiale. în 
același timp nu se poate ignora as
pectul folosirii sale intensive. Amjn- 
cercat deci să analizăm în strînșă 
interdependență, nu numai gradul în 
care este folosit spațiul, ci și care este 
conținutul acțiunilor, în ce măsură 
răspunde acest conținut, sarcinilor 
actuale educative și de îmbogățire a 
orizontului politico-ideologic și cul- 
tural-științific a! maselor, cît de 
largă este sfera lor de influență și 
cuprindere.

Casa orășenească de cultură din 
Găești — oraș care cunoaște o pu
ternică dezvoltare industrială — are

un sediu nou, cu sală de spectacole, 
sală de conferințe și alte 5 încăperi, 
dintre care 3 au fost transformate 
însă în birouri. Și aici lipsa de spa
țiu ne-a fost prezentată, în discuții, in 
prim-plan. Dar, cîte și care sînt ac
țiunile organizate la sediu în spațiul 
disponibil ? în luna octombrie, sala 
de spectacole a găzduit — patru : o 
conferință, un concurs gen „Drume
ții veseli" și două spectacole de mu
zică ușoară. Sala de conferințe — 
două : o consfătuire cu cadrele di
dactice și o expunere. în noiembrie

vitate trebuie s-o reprezinte recep
tivitatea la propunerile și cerințele 
oamenilor, stabilirea unui dialog sus
ținut cu cele mai diverse categorii 
ale publicului. în acest . fel se asi
gură, implicit, o mai bună valorifi
care a bazei materiale.

— Dacă am avea spațiu !..
Falsă problemă.
Nu despre lipsa de spațiu este 

vorba la Găești și la Bacău sau la 
casa de cultură a sindicatelor din 
Bistrița, unde de toarte multă 
vreme singurele acțiuni concrete 
care ocupă sala de spectacole sînt 
ședințele diferitelor instituții și în
treprinderi. Ci despre gospodărirea 
deficitară a spațiului existent. în 
spatele așa-zisei lipse de spațiu se 
află o concepție organizatorică ero
nată privind alcătuirea și desfășura
rea programului de activitate (limi
tat adesea la găzduirea cursurilor u- 
ni verși taților populare și spectaco
lelor instituțiilor profesioniste de 
artă) ; se ascunde un spirit formal de 
muncă, pe alocuri
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— o situație similară : sala de spec
tacole a fost ocupată cu acțiuni cul- 
tural-artistice — 5 zile, sala de con
ferințe — o zi.

Georgeta Nicolae, metodistă 
casa de cultură ne informează :

— Organizăm unele manifestări 
întreprinderi.

Idee bună. Contrazisă imediat 
președintele consiliului orășenesc
sindicatelor, tovarășul Mircea Such :

— Se prevăd doar în planul casei 
de cultură : ceea ce se programează 
în întreprinderi, se realizează 
tre comitetele sindicatelor.

Organizarea, pe de o parte 
Iile casei de cultură, a unor 
testări de către una sau mai 
întreprinderi pentru salariați 
miliile lor și, pe de altă parte, orga
nizarea de către casa de cultură. în 
colaborare cu comitetele sindicatelor, 
a unor acțiuni educative potrivit ce
rințelor specifice, în întreprinderi și 
instituții, constituie — în esență — o 
inițiativă meritorie pe care am întîl- 
nit-o materializată la casa de cultură 
a sindicatelor din Pitești. Ea contri
buie la afirmarea caselor de cultură 
ca instituții metodice, extinde perime
trul activității lor, popularizează ma
nifestările organizate la sediu, care 
cunosc astfel o mai mare afluență de 
public. Sursa îmbogățirii și certifi
cării eficienței programelor de acti

lipsit de răspun
dere și de iniția
tivă. Pentru că 
nu putem numi 
altfel faptul că și 
în alte orașe — 
Mediaș, Roman, 
Craiova, Iași etc. 
— se acuză lipsa 
bazei materiale 
pentru organiza

rea și desfășurarea activității edu
cative și cultural-artistice, orașe 
în care există : o casă de cul
tură subordonată comitetului de
cultură și educație socialistă, o 
casă de cultură a sindicatelor, un 
club sau o casă de cultură aparținînd 
comitetului municipal U.T.C. Cum se 
explică, atunci, solicitarea de spa
țiu ? Printr-o deficiență a conlucrării 
și colaborării în realizarea programe
lor, care determină paralelisme inu
tile, suprapunerea activităților și, în 
ultimă instanță, irosirea spațiului. De 
aceea, considerăm că pentru a-și în
deplini rolul de centre autentice ale 
vieții cultural-artistice și pentru a 
contribui efectiv la educația socia
listă a publicului, casele de cultură 
trebuie șă dezvolte un program com
plex, zilnic, în toate sălile. Să se asi-^ 
gure, la nivelul orașelor, o coordonare 
și gospodărire judicioasă a bazei cul
turale. Activitatea caselor de cultură, 
indiferent de sistemul lor de subordo
nare, să fie îndrumată și sprijinită, 
sub semnul celei mai rodnice colabo
rări de toate forurile locale care dețin 
responsabilități în domeniul muncii 
educative și cultural-artistice. Acolo 
unde acest deziderat a tost realizat
— la Galați și Pitești, de exemplu
— se înregistrează, după cum 
subliniat, rezultate remarcabile.

• B.D.' la munte și la mare : PA
TRIA — 10; 12,30; 16; 18,30; 21, 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21. GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Decolarea : CAPITOL — 9,45; 
12; 14,15: 16,15; 18,30; 20,45, TOMIS
— 9: 11.15; 13;30; 16; 18.15; 20.30.
• Cea mal frumoasă soție : 
BUCUREȘTI — 8,30: 11; 13,30; 16: 
18,30: 21.
• Waterloo : FEROVIAR — 9,30; 
12,30; 16,30; 19,30, MELODIA — 9; 
12,30- 16; 19,30. MODERN — 8,45; 
11,30; 14,15; 17,30; 20.
• Trenul : SCALA — 9,30; 12,15;
15; 18; 21, FESTIVAL — 9; 12; 
14.45; 17,30; 20.30, FAVORIT -
9,30: 12,15; 15; 17,45; 20,30.
• Al 41-Iea : LUMINA — 10; 12,30; 
15; 17,30: 20.
• Hamlet : CENTRAL
15,45; 19,15.
• Călătoriile Iui Guliver’ — 10, 
12; 14,15, Malec-Casanova — 16,30; 
18,45, Mickey — 21 : CINEMATE
CA (sala Union).
• Program de desene animate — 
9: io, Castelul din basme — 11,30: 
13.30, Hugo și Josefina — 16: 18,13, 
Preludiul gloriei — 20,30 : DOINA.
• O călătorie cu vasul „Bathory"; 
Ceylon — insula legendelor ; In 
delta Volgăi ; Singur printre peli
cani : TIMPURI NOI — 9—20,15 
In continuare.
• Unchiul Vania : BUZEȘTI — 
15.30: 18; 20,15.
• 12 oameni furioși : VICTORIA
— 9; 11,15: 13,30: 16; 18,30: 20,45. 
EXCELSIOR — 9: 11,15; 13.30: 16; 
18.15; 20,30, AURORA — 9: 11.15: 
13,30; 15.45; 18: 20,15.
• Facerea lumii : RAHOVA — 
15,30: 18: 20,15.
• Poveste slngeroasă : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
• Anna celor o mie de zile : GRI- 
VtȚA — 9; 12,15; 16; 19,30, GIU- 
LEȘTI — 15.30; 19, FLAMURA — 
9; 12: 16: 19.30.
• Asediul : UNIREA — 15,30: 18; 
20,15.
• Mihai! Strogoff : BUCEGI — 
15,45; 18; 20,15, .MIORIȚA — 10; 
12,30; 15: 17.30; 20.
• Oliver : VOLGA — 9,30; 12,30; 
16,30: 19,30.
• Avlnt : DRUMUL SĂRII — 15,30; 
17,45; 20.
• Serata : MOȘILOR — 15,30:
17,45; 20.
• Saltul : PROGRESUL — 15,30; 
18; 20,15.
• Marele premiu : LIRA — 15,30; 
19.
• Așteptarea : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15
• Aeroportul : FERENTARI — 16; 
19.
• Pădurea de mesteceni : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• Floarea de cactus : FLOREAS- 
CA — 15.30; 18; 20,13.
• Duel straniu : ARTA — 15.30: 
18: 20,15.
• Steaua ele tinichea : FLACĂRA
— 15.45; 18; 20.
• Frații : VTTAN — 16; 18; 20,13.
• Articolul 420 : CRINGAȘI — 
15,30; 19.
• Haiducii Iui Șaptecai : MUNCA
— 16: 18; 20.
• Tick, Tick, Tick : LAROMET — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Parada circului : PACEA 
18; 20.
• O floare șl doi grădinari : VII
TORUL — 10; 15,45: 19.

9,80

12,15:
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Da, în aproape toate 
dacă măsurile sînt

din timp
luate

put ; nu este exclus ca toc
mai printre cele care nu 
s-ar prezenta să existe pur
tătoare ale bolii. Educația 
sanitară deține lin rol deo
sebit in ridicarea stării ge
nerale de igienă ; se știe că 
atît cancerul colului uterin, 
cit și cel cutanat au o frec
ventă mult mai rară în pă
turile populației cu nivel de 
igienă ridicat. Există, cum 
s-ar zice, o legătură directă 
între anumite forme ale a- 
cestei boli și... folosirea apei 
și săpunului.

b) Dincolo de cercul, rela
tiv redus, al specialiștilor 
(care știu despre cancerul 
depistat din timp că este., o 
boală, vindecabilă, ca orica
re alta) se pune accentul pe 
o acțiune de orientare pen
tru ca toți medicii din re
țeaua sanitară, indiferent de 
locul lor de activitate, șă 
cunoască problemele de or
ganizare a depistărilor și 
diagnosticului precoce, să 
depună eforturi ca populația 
șă nu mai privească aceas
tă maladie ca pe o fatali
tate.

c) Organizarea pe bază 
modernă a acțiunilor de de
pistare este în plină desfă
șurare. Pentru început, în 
16 mari municipii din țară 
(din 1973 vor funcționa și 
în celelalte centre de județ) 
s-au înființat laboratoare de 
citodiagnostic, creîndu-se 
posibilitatea ca toate fe
meile să-și facă gratuit exa
menele necesare. Institutele 
de oncologie. din București, 
și Cluj, catedrele de specia
litate din centrele universi
tare medicale, Institutul de 
morfo-patologie „Victor 
Babeș" au organizat cursu
rile de specializare pentru 
pregătirea specialiștilor ne
cesari în laboratoarele a- 
mintite. Un accent deosebit 
s-a pus pe pregătirea de 
oncologi — medici buni cu
noscători ai biologiei bolii, 
ăi epidemiologiei, - profi
laxiei și diagnosticului pre
coce, practicieni pentru tra
tamentul radiologie și chi- 
mioterapeutic al cancerului.

— Este cunoscută, 
totuși, teama de cancer 
a unor femei și reți
nerea lor inexplicabilă 
de a se prezenta la 
medic, în vederea con
trolului...

— Și de acest aspect s-a 
ținut seama. Fenomenul este 
cunoscut. Intr-adevăr, pro
paganda și educația sanitară 
au rolul de a difuza în rîn
dul femeilor cunoștințele 
necesare. Totuși, pentru di
ferite eventualități, inclusiv 
cea la care v-ați referit, Mi
nisterul Sănătății a luat ini
țiativa să înființeze pe lingă 
centrele oncologice posturi 
de sociologi și psihologi 
pentru studiul acestor feno
mene încă obscure: de inhi
biție. frică de boală, frică 
de medic etc. Se vor desci
fra mai bine aceste meca
nisme psihologice și se vor 
putea convinge mai ușor 
că ele sînt primul ajutor al 
medicului, că acest control 
periodic al stării de sănă
tate garantează profilaxia, 
iar în cazul cînd unele au 
avut nenorocul să contrac
teze boala, să știe că au ga
ranția vindecării complete. 
Nimănui să nu-i fie teamă 
de cancer, ci frică de a nu 
se prezenta prea tîrziu la 
medic 1
Convorbire consemnata de 
AI. PLAIEȘU

Convorbire cu prof. dr. Ion CHIRICUȚA 
directorul Institutului oncologic din Cluj

Cancerul este vindecabil ? 
Iată o întrebare la care răs
punsurile pozitive se în
mulțesc, ca urmare a suc
ceselor pe care le înregis
trează știința. De cîteva 
zile, cancerologii din în
treaga lume — se arată in 
ultimul număr al revistei 
„L’Express" — stau cu su
fletul la gură. Informațiile 
sosite concomitent din Los 
Angeles și Washington sînt 
calificate „ca un gigant salt 
înainte". Echipele savanți- 
lor dr. Muray B. Gardner 
și dr. Robert M. McAlister 
au descoperit in tumoarea 
unui cancer muscular, al 
unei fetițe de 7 ani, un 
virus, care a fost botezat 
RD 114. Comportamentul 
virusului la teste, cromoso- 
mii de tip uman ce apar 
în tumorile canceroase pro
vocate la animale cu acest 
Virus au permis specialistu
lui în virusologie tumorală, 
dr. Robert Huebner, să re
aducă în actualitate, pe un 
solid fundament științific, 
teoria potrivit căreia cance
rul s-ar datora unui virus, 
care nu se transmite de la 
individ la individ, ca cel al 
gripei, de pildă, ci este ve
hiculat pe cale de moștenire 
genetică. Unele persoane ar 
poseda deci gene purtătoa
re de virus canceros, așa 
cum alții au gene capabile 
să transmită urmașilor ochi 
albaștri sau păr blond. La 
unii, acești viruși rămin 
inofensivi. La alții, ei se 
activizează ca urmare a 
unor influențe agresive ex
terioare — tutun, radiație, 
compuși chimici — deve
nind capabili să transforme 
celulele sănătoase în celule 
canceroase, cbnstrîngîndu- 
le la o înmulțire anarhică. 
Această ipoteză deschide un 
cîmp larg de activitate. Ea 
se coroborează cu intensele 
căutări ce se desfășoară în 
aproape toate țările lumii, 
cu eforturile a nenumârați 
specialiști angrenați in la
boratoare, institute, centre 
de cercetare — s-ar putea 
spune de pe întregul glob 
— în ampla bătălie împo
triva cancerului.

La această bătălie . 
cipă și oamenii de știință 
din România. De pildă, 
un termograf electronic . 
pentru depistarea unor for
me de cancer, realizat 
de un colectiv de la In
stitutul oncologic din Bucu
rești, a fost premiat la 
Expoziția internațională de 
invenții și inovații de la 
Nurnberg (octombrie 1971), 
iar un medicament citoșta- 
tic românesc, „I.O.B.-82", 
bine tolerat de organism, 
este pus la dispoziția rețe
lei oncologice. Atît apara
tul, cit și medicamentul au 
trezit interes peste hotare.

Astăzi se poate spune că 
unele forme de cancere, de
pistate din timp, sînt com
plet vindecabile. Fiind in
formați că Ministerul Să
nătății a prevăzut, in pla
nul său de măsuri, intensi
ficarea luptei împotriva 
cancerului și se organizează 
o acțiune de vast control, 
îndeosebi în rindul femeilor, 
am adresat prof. univ. dr. 
Ion Chiricuță, președintele 
Comisiei de specialist' pen
tru cancer a Ministerului 
Sănătății și directorul In
stitutului de oncologie din 
Cluj, cîteva întrebări in le
gătură cu această acțiune.

— Incepînd cu anul 1972

— ne-a spus d-sa — Ia noi 
se pun în aplicare o serie 
de măsuri vizînd o mai 
mare eficiență a comba
terii cancerului. în pri
ma etapă, efortul prin
cipal se îndreaptă asupra 
formelor sigur accesibile 
controlului medical. Este 
vorba de cancerul colului 
uterin, de sin și cutanat (al 
pielii). S-a stabilit această 
prioritate de lucru, pe de o 
parte, fiindcă mai bine de 
50 la sută dintre femeile ce 
au contractat maladia su
feră de una din formele cu 
localizările amintite, iar pe 
de alta, deoarece s-a pus la 
punct o metodologie sigură 
de depistare, în care rețeaua 
sanitară generală poate ac
ționa cu eficacitate, aplicînd 
un diagnostic precoce în 
proporții de masă, ceea ce 
în alte forme de cancer este 
încă mult mai greu de făcut.

faza incipientă este simplu, 
ușor, ieftin și nu necesită in
tervenții chirurgicale muti
lante.

Conform calculelor făcute 
de medici din S.U.A. — 
unde, după cum se știe, în
grijirea sănătății grevează 
bugetele pacienților. ele ne- 
fiind gratuite, ca la noi, — 
un tratament cu vindecare 
sigură în stadiul „zero" 
costă circa 100 de dolari ; 
în stadiul I, acest cost a- 
junge la 300 de dolari, pro
centul de vindecări atingînd 
92 Ia sută, iar in stadiul III, 
cind vindecările scad la 30 
la sută și pacientele devin 
invalide, adevărat balast 
social, tratamentul ajunge 
să coste peste 12 mii de do
lari ; în cazul persoanelor 
care se prezintă la medic a- 
bia în stadiul IV, adică in 
cel final, sentința fatală nu 
mai poate fi modificată...

ACTUALITATEA

ȘTIINȚIFICĂ
— Ce trebuie să înțe

legem prin diagnostic 
precoce și care este 
importanta lui ?

Am dat acest exemplu pen
tru a arăta că, o dată cu în- 
tîrzierea, efortul material 
(la noi, suportat de stat) 
crește rapid, iar rezultatele 
scad vertiginos.

— Ce este necesar 
de știut în legătură, cu 
celelalte două forme 
de cancer ușor detec
tabile ?

— Dacă fiecare femeie sau 
bărbat ar reține faptul că 
orice ulcerație a pielii sau 
a mucoaselor, care devine 
cronică, adică nu se vindecă 
în timpul obișnuit pentru o 
mică rană, trebuie exami
nată de medicul specialist, 
s-ar depista multe stări can
ceroase sau precanceroase 
ale pielii, complet vindeca
bile. în ce privește cance
rul sînului, este absolut ne
cesar ca femeile să știe că 
alăptarea la sin este un fac
tor de protejare a acestuia 
și că înțărcarea precoce a 
copilului este nerecomanda
bilă. Ar fi bine ca. în ca
zul celui mai mic nodul al 
sînului — noduli care în 95 
la sută dintre cazuri nu au 
legătură cu cancerul, dar ar 
putea, totuși; uneori, să 
aibă — să' fie 'sesizat medi
cul (ginecolog, chirurg, on
colog). Formele de cancer al 
sînului, depistate din timp, 
sînt — și ele — în totalita
te

. — La Congresul U.I.C.C. 
(Uniunea internațională de 
combatere a cancerului) de 
la Amsterdam, din 1969, la 
care am participat, s-a făcut 
încercarea de a clasifica, lo
calizările acestei maladii pe 
două categorii mari — can- 
cere ușor detectabile și mai 
greu detectabile. De ce s-a 
făcut acest lucru ? Pentru 
că s-a observat marea efica
citate a diagnosticului pre
coce, depistarea cazurilor în 
fază incipientă permițînd 
tratarea cu succes a cazuri
lor. Desigur, se impune în
trebarea : ce înseamnă faza 
incipientă ? Ește faza. în 
care nu există încă o le
ziune canceroasă vizibilă cu 
ochiul liber, este, așa-nu- 
mita fază; „zero", și care 
poate avea o durată de cinci 
și chiar zece ani. în această 
localizare, celulele cance
roase se descuamează de pe 
pereții organului afectat, a- 
semenea mătreții de pe pie
lea capului, sau — ca să re
curgem la o altă compara
ție — se desprind asemenea 
frunzelor din pom toamna ; 
ele pot fi evidențiate la mi
croscop, în urma unui exa
men foarte simplu și sigur 
în cazurile de cancer al co
lului uterin. (Metoda anali
zei microscopice în diagnos
ticul cancerului a fost des
coperită de românul dr. Au
rel Babeș, nepotul savantu
lui Victor Babeș. în 1927 ; o 
comunicare în acest sens a 
fost publicată într-o revistă 
franceză, dar s-a uitat de 
ea ; metoda a fost apoi re
descoperită, în 1940. de sa
vantul Papanicolaou). Dacă 
orice femeie în vîrstă de 
risc cancerigen — adică, în
tre 30 și 65 de ani — ar face 
o dată la trei ani un astfel 
de examen, rezultatele vor 
fi de-a dreptul spectaculoa
se, deoarece tratamentul în

parti-
pildâ,

16:

în șa
man i- 
multe 
și fa

de că-

• Opera Română : Prinț și cerșe
tor — 11; Carmen — 19,30.

Teatrul de operetă : Prințesa 
circului — 10,30: Lăsați-mă să cint
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giaie" (sala Comedia) Enigma 
Otiliei — 10; Cui i-e frică de Vir
ginia Woolf? — 15; Coana Chirița
— 20. (sala Studio) ■ Moartea ulti
mului golan — 10; Să nu-ți faci 
prăvălie cu scară — 15: Cine ești 
tu ? — 200 Teatrul de comedie : Nicnic — 
10,30; Dispariția lui *“ " 
20.
• Teatrul „Lucia 
landra" (sala din bd. 
reanu) : Ziariștii 
Strindberg — 15: 20,

Galy Gay —

Sturdza Bu- 
Schitu Măgtt- 
— 10: Play

___ ___ „ (sala din str. 
Alex. Sahla) : Mincinosul — 10; 
Spectacol de poezie, muzică șl 
dans — 20.

Avem în față trei cărți, din 
meroasele apărute în ultima vreme, 
aparținînd publicisticii și memoria
listicii care se remarcă, în chipuri 
diferite, dar tot atît de convingător, 
prin folosirea rafinată a procedeelor 
literaturii, în vederea, potențării mo
dalităților specifice de comunicare a 
genurilor respective. Este vorba de 
Texte social-politice (1944—1965) de 
G. Călinescu (Ed. politică), Meditație 
în septembrie de Ion Agârbiceanu 
(Ed. „Dacia) și Memorii de De
mostene Botez (Ed. Minerva), pri
mele două apărute recent, ultima 
ceva mai demult — însă avînd ca 
dată a elaborării ei efective anii cei 
mai recenți ai evoluției autorului.

Volumul lui G. Călinescu este ga
zetărie curată, o selecție de 65 arti
cole din seria de peste o mie, scrise 
de el in perioada de după 23 August 
1944 pînă la moartea sa. in 1965. Au
torii și îngrijitorii selecției, Gh. Ma
tei și Gh. Tuțui, care semnează și o 
substanțială prefață, și au alcătuit și 
„Bibliografia" (selectivă) a publi
cisticii lui Călinescu din această pe
rioadă. au ales acea latură a gazeta
rului care-1 situează în postura de 
cetățean, nu în aceea de critic sau 
istoric literar, de cronicar plin de 
fantezie al epocii, de ginditor sau 
contemplator detașat al lumii. Asis
tăm la desfășurarea unui bărbat in 
for, care apără o cauză, o promo
vează energic, optimist, atacă pe ad
versarii ei, amănunțește programul 
și metodele ei, îi clarifică obiectivele 
mai îndepărtate ca și pe cele ime
diate, discută despre sine în raport 
cu cauza, se integrează între susțină
torii ei, îi solicită, discută în nu
mele lor. deci săvîrșește cu elanul 
gazetarului, al reporterului politic, al 
comentatorului politic și social, tot 
ce caracterizează pe ziaristul tipic.

Ion Agârbiceanu ne este prezentat 
într-o altă ipostază, aceea de evoca
tor al mediului literar, și mai rar 
în aceea de publicist social șl politic, 
activitate ilustrată însă de el cu deo
sebită rivnă, în ziare ca Unirea, Pa
tria. Tribuna, Lupta. Gazeta Tran
silvaniei și alte ziare din perioada 
interbelică. Așadar, sîntem în fața 
unei gazetării cu bogate implicații 
memorialistice, din care numai o 
parte (Amintiri, Confesiune, Mărtu
risiri, Cîteva mărturisiri etc.) sînt 
scrise cu intenția declarată a evocă
rii trecutului, cele mai multe fiind

Octavian NICA

• Teatrul Mic : Prețul — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie 
Bună seara domnule

15.30; Și eu an> fost tn Arcadia 
— 19,30, (sala Studio) : Sus pe 
acoperiș... în sac — 10.30, Viziuni 
flamande — 20.
• Teatrul Giuleștl : Omul care a 
văzut moartea — 10; Măsură pen
tru măsură — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L, Cara- 
giaie“ : Act venețian “
• Teatrul „Ion Creangă" : Mateiaș

20.

Giscarul — 10; Caragiaie, o soa
cră și... alții — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 11, (sala din str. Acade
miei) : Tigrișorui Petre — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : înțe
lepții din Helcm — 11; Pe placul 
tuturor — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" ; Varietăți non
stop — 10; 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) Bimbirică — 
19.30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 11, (la Sala Pala
tului) .- Vox Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; Concert de muzică 
populară românească — 19,30.
• Circul Globus : Parada risuluî 
— 16; 19,30.

vindecabile.
— Ce se întreprinde, 

la noi, pentru a încli
na balanța diagnosti
cării bolii canceroase 
spre stadiile timpurii 
și pentru ca această 
acțiune să fie încunu
nată de succes ?

— Se urmărește rezolva
rea, aproape concomitent, a 
trei aspecte ale problemei : 
a) concentrarea efortului a- 
supra desfășurării unei 
vaste acțiuni de educație 
sanitară în rîndul femeilor. 
De ce ? Pentru a Ie deter
mina pe toate să se. prezinte 
la controalele medicale a 
căror organizare a și înce-

sau portrete de scriitori contempo
rani și evocări de momente literare, 
sau articole aparținînd dezbaterii de 
idei în materie cultural-literară (cu 
deosebire acelea din perioada re
centă : îngrijorare fără temei, Note 
de actualitate, Pledoarie pentru pro
za scurtă etc.). în prefață, Mircea 
Zaciu, exeget reputat al scriitorului, 
editor și monografist al său. trasea
ză cadrele publicisticii lui Agârbi
ceanu. impresionantă în ansamblul 
ei, și reprezentată printr-un număr 
de piese de semnificație incontesta
bilă, dînd o clară idee despre scriito-

profesorii) și dm alte doua părți de 
evocare a prietenilor apropiați (Ra- 
lea, cei doi Teodoreanu, Cezar Pe
trescu, Al. Philippide, frații Ju- 
rașcu) și a mediului de la Viața ro
mânească de odinioară, cu Ibrăilea- 
nu, Țopirceanu, Pătrășcanu, Stere, 
„cei cinci Botezi". Hogaș, Sevas- 
tos etc.

Trei cărți, foarte diferite în ce pri
vește materia, structura, obiectivele, 
stilul, însă deopotrivă ilustrînd ex
traordinarul patrimoniu de forme pu
blicistice de care dispun gazetăria 
directă și memorialistica, pentru a

rului permanent al națiunii și cetă
țenilor. Individualitatea și socialis
mul, Muncitorii și intelectualii, In
telectualitatea în democrație, Sim
fonia construcției, Forța maselor, A 
fi tinăr — iată titluri ale articolelor 
unui gazetar militant care interpre
tează, din unghiul momentului în 
care scrie, sarcinile imediate. în lu
mina obiectivului central, a progra
mului general economic și politic.

Agârbiceanu găsește în mari per
sonalități ca Avram Iancu (Craiul 
munților), Eminescu, Creangă, Cara- 
giale, Maiorescu. Iorga. Sadoveanu,

de acum trei ster-

Trei volume de publicistică
• G. CĂLINESCU: „Texte socîal-politice" (1944-1965)

• ION AGÂRBICEANU: „Meditație în septembrie" 

„Memorii"O DEMOSTENE BOTEZ

rul evocator și gazetar (selecția și 
împărțirea textelor sînt făcute de 
Aurel Sasu)

Spre deosebire de cele două volume 
menționate, ambele realizate de isto
riografi și cercetători, acela al lui 
Demostene Botez este opera directă 
a autorului Materia lui este pentru 
intîia oară adunată într-o carte (par
țial s-a publicat anterior prin re
viste). alcătuind o expresie a unei 
conștiințe față cu timpul său. cu oa
menii care i-au constituit cadrul de 
manifestare, au inriurit-o sau au fost 
înrîurite de ea Vast și profund, vo
lumul se constituie dintr-o parte 
autobiografică directă (Copilăria — 
Universul mic și Dezrădăcinarea 
— perioada școlară și universitară.

note de lectură

da nu numai imaginea unei lumi 
trecute și a unei, epoci, pentru a se 
plasa in actualitatea momentului 
cind au fost scrise articolele sau evo
cările, a se adresa cititorilor de 
atunci, a le capta atenția și ade
ziunea — dar și pentru a răspunde 
unor întrebări și probleme ale etape
lor ulterioare pe care le parcurge 
societatea.

Patria, maî presus de orice ! pro
clamă G. Călinescu intr-un articol 
din ianuarie 1945, cu patosul adevă-

Arghezî. Rebreanu — reperele unei 
direcții fertile, de orientare a cul
turii și literaturii din fiece moment, 
modele de conștiință și activitate li- 
terar-socială.

Demostene Botez sporește istoria 
literaturii cu faptele caracteristice 
unei mari solidarități de breaslă, ale 
unui luminat spirit critic și ale unui 
neostenit stimulent în creație care 
s-au întrunit in redacția „Vieții ro
mânești" din anii tinereții și matu
rității sale ; el reevaluează nume
roase momente și personalități, ar- 
gumentind cu discreție ideea demo
cratismului și militantismului acestui 
cerc de oameni luminați, prin in- 
troducția largă a volumului, o exce
lentă pagină de evocare a copilăriei

în mediul sătesc 
turi de secol.

Caracterul militant al celor trei 
volume se impune, astfel, pe multe 
căi, de la prefețele fiecăruia (și acela 
al lui Demostene Botez are una. a 
autorului, legitimînd valențele memo
rialisticii, plasarea ei în actualitate), 
pină la conținutul propriu-zis, la ten
siunea lirică sau evocatoare, la torța 
participării intime din fiecare rînd 
scris.

G. Călinescu e adesea patetic sau 
ironic, exaltat, pasionat, doct cu ma
liție, solemn sau liric, de o efuziune 
familiară sau tăios, făcînd o scinteie- 
toare demonstrație de inteligență. 
Portretul colectiv pe care-I face par
tidului liberal din ultima lui perioa
dă, sau moșierilor, portretul tribu
nului popular, cărturarului și revolu
ționarului Bălcescu, apoi acela co
lectiv al intelectualilor, al diplomatu
lui, al tinărului se înscrie în seria 
„fiziologiilor" politice și sociale, din 
seria dată la noi de mari scriitori 
gazetari. George Călinescu a deve
nit un gazetar politic mai ales în 
anii noștri ; perioada anterioară l-a 
cunoscut și în această ipostază (ne
reprezentată în volum) dar ea a a- 
parținut în ansamblu criticului și is
toricului literar, cronicarului dedicat 
cărților sau gînditorului acid. în for
mule adesea esopice, asupra fenome
nului social (Cronica mizantropului) ; 
gazetăria cotidiană, spiritul cetățe
nesc aplicat Ia problemele zilei, al 
redactorului de cotidian, al deputatu
lui in Marea Adunare Națională sînt 
datorate epocii noastre, căreia ma
rele cărturar i s-a dăruit valorificînd 
virtuțile — neglijate anterior — ale 
ziaristului.

La Agârbiceanu vom admira mereu 
întoarcerea spre schița literară, spre 
episodul epic, spre dialog. Reveria 
convertită in evocare caldă, detaliul 
de istorie literară, valorificat sub 
forma notației realiste a nuvelistului 
și romancierului, reconstituirea docu
mentară de epocă, transformată în 
narațiune, și totul dinamizat prin dia
log, însoțit de multă culoare locală 
și de mult lirism — astfel se "ontu- 
rează publicistul din Meditație în sep
tembrie. Anare. astfel, evidentă ne
cesitatea editării apropiate și cit mai 
complete a acestor laturi ale activi
tății unor scriitori, evidențiate prin 
alte domenii ale operei lor. care spo-

resc incomparabil investigarea unor 
ample realități și întregesc în fiecare 
caz cite o personalitate de prim plan 
a literaturii.

La Demostene Botez acest dezide
rat rămâne integral de realizat — și 
e de notat că un volum cuprinzi nd 
publicistica sa social-politică se află 
în curs de apariție la „Cartea româ
nească". Memorialistul declară a-și 
fi adunat in volumul de Memorii de 
la „Minerva" cam tot ce socotea e- 
sențial din amintirile sale și trebui
tor să fie comunicat cititorilor. Cu 
toate acestea, Demostene Botez are 
în urma sa o cale care cuprinde o 
lume incomparabil mai amplă, mai 
diversă, o epocă întreagă, sau două 
epoci, care ar putea și ar merita să 
fie în continuare evocate. Este inte
resant de semnalat in memorialistica 
sa caracterul întrucîtva monografic al 
reconstituirilor, tentația enciclopedis
mului și a comentatorului, a interpre
tului. Spiritul critic e astfel prezent, 
datele sînt receptate cu prudență de 
istoriograf, sînt confruntate și eva
luate, exactitatea judecății echili
brează efuziunea evocării. Avem de-a 
face cu o proză obiectivă, cu. memo
rialistica de ținută intelectuală înaltă, 
cat e aspiră la istorie, cît și la litera
tură, proporționind detaliile sau dîn- 
du-le funcții exterioare și filtrînd e- 
moția personală, impresia proprie 
pentru a nu contraveni autenticității. 
Deși din sfera experienței strict per
sonale. a sensibilității și sentimenta
lității personale, oamenii și faptele 
care vin în. fața memorialistului nu se 
definesc prin argumentul subiectiv 
„așa i-am văzut eu", ci prin aspirația 
către adevărul obiectiv : „așa au fost 
în realitate". Ceea ce sporește 
atit mai mult valoarea volumului 
primul dintr-o serie anunțată 
„Minerva" și în care urmează 
apară „Jurnalul" lui Maiorescu, al 
Gala Galaction, „O viață de om"
N. Iorga, „Notele" intime ale Iui C.A. 
Rosetti etc.

Astfel, trei cărți deschid porți spre 
atîtea universuri, implică atît de di
verse maniere și procedee. Nu întîm- 
pîător, genul a dobîndit o mare popu
laritate in anii noștri și documentarul 
direct, publicistica sau literatura eu 
caracter documentar sînt întîmpinate 
cu un mereu sporit interes.
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Mihai GAFIȚA
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Tovarășul Virgil Trofin a primit 
pe Leonidas Cordova, 

președintele Confederației oamenilor
muncii din

Sîmbătă la amiază, tovarășul Virgil 
Trofin, președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, a primit pe Leo
nidas Cordova, președintele Confe
derației oamenilor muncii din Ecua
dor, care a efectuat o vizită în țara 
noastră la invitația Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. Cu acest prilej s-a 
făcut un schimb reciproc de infor-

Ecuador
mâții și păreri privind activitatea și 
preocupările celor două centrale sin
dicale, subliniindu-se totodată utili
tatea contactelor bi și multilaterale 
in vederea unei mai bune cunoașteri, 
a promovării și întăririi unității de 
acțiune a celor ce muncesc, in spiri- 
„tui solidarității muncitorești inter
naționale și al cauzei păcii și pro
gresului în lume.

(Agerpres)

Numirea noului 
ambasador al României 

in Israel
Prin decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul loan Covaci a fost numit 
în funcția de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România in Israel, in locul to
varășului Valeriu Georgescu, care a 
fost rechemat în centrala Ministerului 
Afacerilor Externe.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT « SPORT « SPORT « SPORT • SPORT

Program competițional
tn sala Floreasca, Minifotbal, la Dinamo

R. P. D. COREEANA

(Urmare din pag. I)
sarcinile organizațiilor de partid și ale 
consiliilor populare in domeniul 
muncii de educare și formare a con
științei socialiste a țărănimii, măsu
rile pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Conferinței Naționale a partidului pri
vind sistematizarea și dezvoltarea e- 
conomico-socială a comunelor și sa
telor prezentate în cadrul conferin
ței de tovarășii Gheorghe Pană, Miu 
Dobreseu și Petre Blajovici.

In conferință s-a subliniat con
secvența cu care se aplică în 
viață consultarea cu cadrele de 
bază de partid și de stat, cu ma
nșele largi populare, în vederea găsi
rii celor mai adecvate căi pentru 
soluționarea problemelor multiple ale 
dezvoltării societății noastre, înaltul 
democratism .ce caracterizează acti
vitatea social-politică a țării. Au fost, 
de asemenea, înfățișate, în mod des
chis, cu multă exigență și franchețe, 
lipsurile, neajunsurile ce există încă 
în acest domeniu. Așa cum se apre
cia in cadrul conferinței, prezentarea 
cu obiectivitate a lipsurilor nu poate 
fi in nici un fel confundată cu dimi
nuarea realizărilor istorice dobîndite 
de poporul nostru. „Noi sîntem co
muniști — spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — iar comuniștii doresc să 
discute lucrurile deschis, cu între
gul popor, pentru că pornim de la 
faptul că socialismul nu poate fi de- 
eît opera întregului popor și nu se 
poate construi decît în interesul po
porului și pentru popor".

Este de-a dreptul impresionan
tă această permanentă „dare de 
seamă" a partidului în fața poporu
lui, a clasei muncitoare, această am
plă consultare asupra celor mai di
verse probleme cu oamenii muncii 
de la orașe și sate. Se poate spune, 
cu drept cuvînt — și recenta con
ferință este încă o dovadă — că 
poporul devine, prin spiritul înce
tățenit în viața de azi a țării, au
torul de fapt al propriului lui pre
zent și viitor.

Această conferință, adăugată atî- 
tor altor evenimente de importanță 
națională, se constituie pe deplin ca 
un argument concret, al afirmației 
dea mai sus. Iar> din ' dezbaterea 
•chisă, principială, de o înaltă: respon^ 
«abilitate civică, au ieșit și vor .ieși 
întotdeauna la iveală idei și. con
cluzii prețioase, de mare eficiență. 
Propunerile făcute pentru perfecțio
narea activității destinate dezvoltării 
economice și sociale a satelor și co
munelor, folosirea tuturor posibilită
ților în vederea sporirii mai rapide 
a producției agricole și a organizării 
unor activități industriale la sate, 
pentru rezolvarea unor probleme e- 
dilitare, exercitarea controlului __ de 
partid și al primarilor și consiliilor 
populare asupra întregii activități 
de pe raza comunelor, pentru con
ducerea unitară a acesteia de 
către consiliul popular comu
nal vor avea, fără îndoială, 
darul să determine creșterea contri
buției fiecărei comune, ca uni
tate administrativ-teritorială de 
bază, . la dezvoltarea economiei na
ționale, la îmbunătățirea conti
nuă a vieții sociale și politice.

Cu deosebire se cere relevată ce
rința de a se generaliza experiența 
bună din unele județe și comune în 
întocmirea planului comunal, anual 
și cincinal, care să cuprindă în
treaga activitate economică și so
cială din raza comunei, atît a uni
tăților republicane, cît și a celor 
focale.

Desigur, agenda de lucru, a orga
nizațiilor de partid de la sate, a 
consiliilor populare este deosebit 
de bogată. Avem în vedere necesi
tatea de a se acționa — așa cum 
«-a spus — cu mai multă fermitate 
pentru consolidarea rapidă a coope
rativelor agricole mai slabe, pentru 
dezvoltarea în general a agriculturii 
din comunele și satele noastre, pen
tru pregătirea cadrelor necesare 
muncilor agricole, respectarea cu 
strictețe a Legii cu privire la exe
cutarea muncilor agricole la timp 
și in bune condiții, creșterea ani
malelor și formarea, prin vînzarea 
către stat a unor produse agricole, 
îndeosebi animale, produse ani
maliere, plante tehnice, legume și 
fructe, a fondului central. Un loc 
însemnat în preocupările oamenilor 
muncii de la sate trebuie să-l dețină, 
așa cum s-a subliniat în conferință, 
problema irigațiilor, desecărilor și 
ameliorărilor de terenuri, mai buna 
gospodărire a suprafețelor agricole 
și apărarea fondului funciar, limita
rea vetrei satelor, sistematizarea ru
rală, în așa fel incit să se facă din 
fiecare comună un orășel agricol. în 
stare să asigure condiții de viață a- 
semănătoare cu cele de la oraș. In 
conferință s-au pus cu putere in e-

vidență sarcinile deosebite ce revin 
organizațiilor comunale de partid, 
lărgirea răspunderii și atribuțiilor 
consiliilor populare, îmbunătățirea 
organizării, metodelor și stilului lor 
de muncă, creșterea autorității pri
marului printr-o prezență nemijlo
cită, permanentă în viața satului, 
atragerea unui larg activ obștesc în 
vederea întăririi legăturilor cu ma
sele populare.

Toate aceste măsuri și orientări 
au, în esență, un singur scop : acela 
de a ridica nivelul de viață și civi
lizație, gradul de conștiință al oa
menilor satului, de a-i ajuta să cu
noască răspunderile și îndatoririle ce 
le revin față de societate, să Înțe
leagă faptul că în activitatea lor 
trebuie să îmbine în mod organic și 
să țină seama atît de satisfacerea 
nevoilor proprii, cît și de nevoile ge
nerale ale societății.

Cu multă acuitate s-a subliniat 
în conferință necesitatea perfecțio
nării activității unor ministere și or
gane centrale, pentru ca acestea să 
se ocupe cu răspundere de sprijini
rea organelor comunale în rezolvarea 
problemelor și sarcinilor ce le re
vin, punîndu-se capăt cu hotărîre 
oricăror manifestări de subapreciere 
și neglijare a activității din co
mune, simplificîndu-se relațiile din
tre diferite organisme și organizații 
și înlocuindu-se activitatea birocra
tică prin contacte directe, prin mun
că vie, pentru soluționarea operativă, 
la fața locului, a problemelor care 
se ridică. Apropierea de viața reală, 
cunoașterea în profunzime a reali
tăților, a cerințelor cu care este 
confruntat satul, zi de zi, mai buna 
îmbinare a experienței cadrelor de 
conducere la diferite niveluri cu ex
periența de jos, din colectivele de 
muncă, au fost amplu subliniate cu 
această ocazie.

Neîndoios, lucrările conferinței, 
hotărîrile sale, indicațiile și orien
tările prețioase cuprinse în cuvin- 
tarea tovarășului Nicolae 1 Ceaușescu 
vor aduce îmbunătățiri de substanță, 
hotărîtoare pentru dezvoltarea sa
tului nostru socialist. Rezultatele 
fructuoaselor dezbateri au fost sin
tetic formulate în rezoluția confe
rinței, adoptată ca document de lu
ciii, pe' baza Căruia se vă organiza 
activitatea în toate comunele țării, 
se vor multiplica și valorifica mai 
bine eforturile pentru dezvoltarea 
multilaterală și intensivă a agricul
turii, pentru propășirea continuă a 
satelor, a vieții țărănimii. Oamenii 
muncii de la sate, țăranii coope
ratori, mecanizatorii, intelectualii au 
întîmpinat cu multă satisfacție ho
tărîrile luate cu acest prilej. După 
cum a fost primită cu însuflețire 
Chemarea Comitetului comunal al 
I’.C.R. și a Consiliului popular adre
sată, in numele locuitorilor din co
muna Unirea, județul Ialomița, pen
tru ca membrii cooperatori să asi
gure creșterea și livrarea, către stat 
a cît mai multor animale, să con
tribuie astfel la o mai bună aprovi
zionare a populației, la sporirea fon
dului central al statului.

*
In evenimentele acestei săptămîni, 

un loc deosebit il dețin, fără îndo
ială, Ședința Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., hotărîrile adoptate 
privind anularea restituirii unor cre
dite în sumă de 1150 milioane de 
lei, acordate de stat în perioada an
terioară anului 1968 și scadente la 
plată în anul 1972 ; alocarea de la 
bugetul de stat a sumei de 350 mi
lioane de Iei pentru a Sprijini unele 
cooperative agricole să-și achite con
tribuția la Casa de pensii pentru 
anul 1971 ; acordarea unui credit de 
pînă la 500 milioane de lei, rambur
sabil în anul 1972, cooperativelor 
agricole care au. livrat produse pe 
bază de contract la fondul de stat, 
pentru plata retribuirii cuvenite 
membrilor cooperatori în raport cu 
munca efectiv prestată.

Oamenii muncii de la sate au primit 
cu multă satisfacție hotărîrile. adop
tate în ședința recentă a Comitetu
lui Executiv, văzînd în aceasta o 
nouă expresie a grijii permanente a 
partidului față de munca și viața 
poporului. Pentru țăranii cooperatori, 
aceste măsuri constituie un imbold 
pentru a-și pune in valoare, spre bi
nele și prosperitatea țării, întreaga 
lor capacitate creatoare.

Săptămîna pe care o încheiem, 
săptămînă în care numeroase județe 
au raportat prin telegrame adresate 
Comitetului Central, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, îndeplinirea pla
nului primului an al cincinalului, se 
înscrie, așadar, în biografia dinami
că a acestui an, ca o săptămînă a.u- 
nor evenimente de ample semnifi
cații, cu multiple și pozitive conse
cințe pentru viața economică și so
cial-politică a patriei noastre soci
aliste.
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PROGRAMUL I

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

30,00 Viața satului.
11.10 Să înțelegem muzica. Ciclu 

de inițiere muzicală prezentat 
de cunoscutul dirijor Leo
nard Bernstein. Ce este or
chestrația ? Emisiunea a Vl-a.

12,00 De strajă patriei.
12,30 Emisiune în limba maghiară

• Dialog cu Aurel Duca, 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Cluj
• Țara în Imagini și sunet
• Madrigaluri în interpreta
rea corului studenților Insti
tutului pedagogic din Tîrgu- 
Mureș « Intr-un laborator 
chimic • Cuvintele strălu
cesc. Program llterar-muzical
• Program pentru copii.

14,00 Sport • Tenis : Ilie Năstase— 
Stan Smith (reluare la cere
rea telespectatorilor). Comen
tator : Ilie Năstase.

16,00 Postmeridian 0 „O poveste 
cu șampanie" — reportaj
• Să rîdem cu Amza Pelea
• Itinerar european — Ita
lia (V) « Cineaniversări — 
Walt Disney 0 Un om, — 
muzeu — reportaj • 
0 Muzică ușoară.

17.10 Film serial pentru 
Planetă giganțllor.

18,00 Cîntare patriei — 
coral interjudețean. 
pă : Corul Sindicatului învă- 
țămtnt Oltenița, județul Ilfov; 
Corul bărbătesc al Casei de 
cultură Călărași, județul Ia
lomița; Corul căminului cul
tural din comuna Jirlău, ju
dețul Brăila ; Corul Casei de 
cultură Babadag, județul Tul- 
cea. Transmisiune din stu
dioul de concerte al Radio- 
televlziunil și de Ia Clubul 
sindicatelor Brăila. 
Publicitate.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici. Povestiri de 
iarnă.
Telejurnalul de seară.

. un
Calendar

tineret :

concurs 
Pârtiei-

19.15
19,20

19.30 _________
20,00 Reportaj TV : Clntece pentru 

pasărea măiastră. Emisiune de 
Horla Vasiioni.

20,20 Film artistic : Amigo.
al,10 „Sanie cu zurgălăi" — specta

col de varietăți cu public. Iși 
dau concursul : Victoria Mier- 
lescu, Doina Badea, Maria Slă- 
tlnaru, Mariana Bădoiu, Coca 
Enescu, Simona ștefănescu, 
Silvia Surdu, Gică Petrescu, 
Dem. Rădulescu, ștefan Tapa- 
lagă, Radu Zaharescu, Pulu 
Călinescu, Ion Dichiseanu, 
Nicu Constantin, Alexandru 
Lulescu, Fărâmiță Lambru, 
Dumitru Fărcaș, George Ena- 
che, Ion Alexe, ștefan Turi, 
Orchestra Victor Predescu, 

. • Orchestra Electrecord.....
22,40 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

20,30 Relntîlnire eu personaje În
drăgite de copil : Iurle Darie 
șl Mihaela.

20.20 Săptămîna culturală bucureș- 
teană.

20,35 Concert simfonic. In pro
gram : « Concert pentru pian 
și orchestră de R. Schumann. 
Interpretează orchestra sim
fonică a Filarmonicii „George 
Enescu".' Dirijor Mircea Cris- 
tescu. Solist Wilhelm Kempff. 
• Preludiu și 3 dansuri din 
opera „Oedip" de George 
Enescu. Interpretează orches
tra simfonică a Conservato
rului din Iași, dirijor Ion 
Baciu. Prezintă Alfred Hofi- 

, man.
21.20 Buletin de știri.
31.25 „Strada, excursie psihologi

că". Reportaj TV. de Adrian 
Păunescu.

21.45 Intermezzo muzical cu for
mația Tltel Popovici.

22,00 Noutăți științifice și tehnice 
din lumea întreagă — prezen
tate de Dumitru Cucu și An
drei Bacalu.

22,10 Film serial : Invadatorii (V) 
— reluare.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a ră

cit în cea mai mare parte a ță
rii, exceptînd Moldova, unde 
valorile termice au înregistrat 
o creștere. La ora 14, tempera
tura aerului oscila între minus 1 
grad la Dărgeasca și 10 grade la 
Piatra Neamț. Cerul a fost va
riabil, mai mult acoperit in pri
ma parte a zilei. în Moldova, pe 
litoral și izolat în Maramureș au 
căzut precipitații slabe, sub 
formă de ploaie și burniță. în 
nordul și estul Transilvaniei, izo
lat a nins. Vîntul a suflat mo
derat,1 cu intensificări in Mol
dova și în zona de munte, unde

pe alocuri a viscolit zăpada. 
Izolat, in Maramureș și în nor
dul Podișului Transilvaniei s-a 
semnalat polei. In București : 
Vremea a fost în general închi
să. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit. Temperatura maximă a 
fost de 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 27, 28 și 29 decembrie. In 
țară : Vremea se va răci ușor 
în aproape toate regiunile țării. 
Cerul va fi mai mult noros. Se 
vor semnala precipitații, atît 
sub formă de ploaie, cit și sub 
formă de. lapoviță și ninsoare. 
Vînt cu intensificări trecătoare. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre minus 8 grade și 2 
grade, local mai coborite în 
nordul țării, iar maximele intre 
zero și 8 grade. La București : 
Vremea în răcire ușoară. Cerul 
va fi mai mult noros. Precipita
ții slabe. Vînt potrivit. Tempe
ratura va scădea ușor.

*

*

A

cupla} international de volei 
și baschet

Astăzi, în sala Floreasca din Capi
tală selecționatele de volei (mascu
lin) și baschet (feminin) ale R.P. 
Chineze, aflate în turneu in țara 
noastră, se întîlnesc în partide prie
tenești cu echipe românești.

Evoluția celor două reprezentative 
ale R.P. Chineze este așteptată cu 
viu interes de iubitorii sportului 
din Capitală, care vor avea prilejul 
să urmărească jocul plin de fan
tezie și spectaculos al oaspeților.

In primul meci, care se va disputa 
cu începere de la ora 9,30, echipa 
masculină de volei a R.P. Chineze 
va juca în compania formației Steaua 
București. în continuare, reprezen
tativa feminină de baschet a R.P. 
Chineze va primi replica formației 
similare a României.

Sala Dinamo din Capitală găzdu
iește astăzi, cu începere de la ora 12, 
un meci de minifotbal între o echipă 
a clubului Dinamo și o selecționată 
alcătuită din jucători români care 
activează peste hotare.

la Predeal, deschiderea 
oiicială a sezonului de schi
Astăzi, la Predeal se ' desfășoară 

concursul de deschidere a sezonului 
de schi, la startul căruia se vor ali
nia și componenții Iotului olimpic 
(Dan Cristea, Virgil Brenci și 
Gheorghe Vulpe). întrecerile vor 
începe la ora 9,30 cu probele de 
fond 10 km (seniori) și 5 km (se
nioare, juniori și junioare) pe va
lea Poliștoaca. Tot la aceeași oră, 
pe pîrtia de pe Clăbucetul Taurului, 
se va disputa prima manșă a cursei 
de slalom special.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• întrecerile celor mai buni pa

tinatori artistici sovietici s-au în
cheiat cu rezultate scontate. La in
dividual masculin, pe primul loc s-a 
alasat Serghei Cetveruhin cu 2 086 
puncte, iar la feminin victoria a re
venit Elenei Aleksandrova cu 1941,4 
puncte. Proba de perechi a fost cîș- 
tigată de cuplul Irina Rodnina-Alek
sei Ulanov cu 425,8 puncte. în proba 
de dans, pe primul loc s-au situat 
Ludmila Pahomova-Aleksandr Gorș- 
kov cu 408,6 puncte.
• Cel mai bun sportiv maghiar al 

anului 1971 a fost desemnat luptăto
rul Csaba Hegedus, campion mondial 
la lupte clasice (categoria 82 kg). în 
clasamentul celor mai bune sportive 
ale anului, pe primul loc s-a situat 
cunoscuta recordmană de înot An
drea Gyarmati. Titlul de cea mai 
bună echipă a revenit formației re
prezentative de spadă, medaliată cu 
aur la campionatele mondiale de 
scrimă.
• Organizatorii celei de-a treia 

ediții a turneului de tenis de la „Ro
yal Albert Hall" din Londra au con
firmat că întrecerile acestui concurs 
(probă inclusă în circuitul de 13 
turnee „indoor" americane) vor avea 
loc între 18 și 22 ianuarie 1972. Pe 
lista invitaților figurează românii 
Ilie Năstase și Ion Țiriac, americanii 
Cliff Richey, Clark Gnaebner și Tom 
Gorman, cehoslovacul Jan Kodes, iu
goslavul Zeliko Franulovici, france

zul Georges Goven, spaniolul Ma
nuel Orantes, sud-africanul Bob 
Hewitt, danezul Jan Leschly și en
glezul Gerald Battrick.

• Meciul retur al finalei „Cupei* 
intercontinentale" la fotbal dintre e- 
chipele Panathinaikos Atena și Na- 
cional Montevideo, programat pentru 
marți 28 decembrie la Montevideo, se 
va disputa în nocturnă, și nu, 
după-amiază, cum fusese fixat ini
țial. Schimbarea a fost determinată 
de temperatura foarte ridicată din 
capitala uruguayană. Prima manșă a 
finalei s-a încheiat, după cum se 
știe, cu un rezultat de egalitate : 
(1-1).
• Cea de-a 11-a ediție a Jocurilor 

Olimpice de iarnă de la Sapporo — 
se anunță din Tokio — se va desfășu
ra sub patronajul împăratului Hirohi
to al Japoniei, care în ziua de 3 februa
rie va declara deschise întrecerile 
acestei mari competiții sportive. A- 
propiata Olimpiadă albă va reuni 
circa 1 500 de sportivi și sportive din 
35 de țări. La Jocurile de iarnă de Ia 
Sapporo, România va participa Ia 
întrecerile de bob, biatlon și schi 
alpin.

• Selecționatele feminine de volei 
ale R.F. a Germaniei și Olandei s-au 
intîlnit la Miinster intr-un meci in
ternațional amical. Victoria a reve
nit voleibalistelor vest-germane cu 
scorul de 3—0 (15—7, 15—9, 15—2).

I I
| Abonamente la ziare I 

j și reviste pe anul 1972 j 

I în aceste zile, in întreaga țară se desfășoară acțiunea ) 
) de abonare Ia ziare și reviste pentru anul 1972. în afara 1 
i noflor abonați, ai căror număr este in continuă creștere, i 
î abonații acestui an sînt rugați să-și reînnoiască din timp i 
* abonamentele, spre a le putea primi, în continuare, în ’ 
\ bune condiții, încă din primele zile ale anului viitor. \ 
< Abonamentele se primesc la oiiciile și factorii poștali, t 
J diluzorii de presă din întreprinderi, instituții și de la sate J 
ț din întreaga țară. ț
L______________________________________________________

ACADEMIA DE ȘTIINȚE SOCIALE Șl POLITICE 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 

editează 

„VIITORUL SOCIAL" 
REVISTĂ DE SOCIOLOGIE

Va apărea trimestrial, începînd din ianuarie 1972

COMUNISTUL
(Urmare din pag. I)

nu un chip anonim între multe alte 
chipuri : este schimbul de mîine, cel 
ce îi va prelua șl îi va duce mai de
parte ștafeta — adică munca, activi
tatea, rezultatele vieții sale. De felul 
cum se va comporta mîine tînărul 
de astăzi depinde în mod hotărîtor 
modul cum se va desăvîrși tot ce au 
creat generațiile anterioare.

întreaga activitate a comunistului 
este orientată nu numai spre prezent, 
dar și spre viitor : ziua de mîine, 
perspectiva societății comuniste pe 
care o edifică reprezintă steaua polară 
ce-i ghidează, strădaniile: Or, co
munismul este orinduirea în care 
tinerii de azi vor fi oameni maturi, 
cadre de nădejde. A-i modela in spi
rit revoluționar, așa cum ne eere 
Programul de educație comunistă a- 
doptat de C.C. al P.C.R. din iniția
tiva secretarului general al partidului, 
înseamnă tocmai a-i pregăti pentru 
a trăi și a munci în această societate.

Ceea ce presupune, ca o condiție 
de prim ordin, a crește pe fiecare 
tinăr în spiritul dăruirii neprecupe
țite pentru cauza propășirii neabătu
te a obștii noastre, in spiritul punerii 
mai presus de orice a intereselor ge
nerale ale societății. Și aceasta, mai 
ales prin exemplul personal al co
munistului, la care tînărul, prin fi
rea sa, e deosebit de sensibil : atunci, 
cînd vede în fața sa un om care știe 
să întrupeze normele de morală so
cialistă, care trăiește cu intensitate 
marile probleme ale colectivității, care 
acționează clipă de clipă, la locul său 
de muncă, spre a fi cît mai de folos 
orînduirii noastre socialiste, tînărul 
capătă dimensiunea concretă, umană 
a noțiunilor de etică socialistă, de 
spirit revoluționar și se străduiește 
să le dea și el întruparea în fapte.

Un oomandament ce se impune cu 
permanență în poziția comunistului 
față de tineri este cel al principialită
ții, al dreptății, al echității. Pentru 
tinăr, predispus adeseori, prin însăși 
puritatea și intransigența specifică 
virstei, spre judecăți absolute și cate
gorice pe plan moral, aceste noțiuni 
se cer încorporate fără abatere în 
comportări și fapte demne de cali
tatea de comunist. Echitatea nu se

predă ca o noțiune abstractă de la 
catedră, ea se cere transmisă prin- 
tr-o atitudine echitabilă în toate îm
prejurările vieții. Ca echitatea să nu 
rămînă o simplă noțiune de decalog 
abstract, ca ea să devină pentru 
tinăr un principiu viu de trai coti
dian, așa cum îl concepe codul mo
ral al constructorilor socialismului, 
fiecare comunist e obligat să o im
prime în insăși țesătura intimă a re
lațiilor cu ceilalți membri ai colecti
vității, în primul rînd cu cei din 
preajma sa.

Este o îndatorire esențială a co
munistului de a cultiva în rîndurile 
tinerilor dragostea de mtinoă, pasiu
nea pentru actul rodnic al creației de 
bunuri materiale și spirituale. Ceea 
ce implică, bineînțeles, și grija pen
tru a asigura fiecărui tînăr o califica
re, de a-1 încuraja în continua perfec
ționare a pregătirii sale profesionale, 
de a aprinde în el flacăra fecundei 
nemulțumiri creatoare. Și, totodată, 
de aici decurge pentru comuniști, 
pentru toți oamenii muncii impera
tivul de a transmite tinerilor, în 
orice domeniu activează, experiența 
pe care au dobindit-o, de a-i face 
părtași la acest tezaur, pe care ei 
sînt datori să-1 preia și să-1 spo
rească.

O dată am făcut un rapid sondaj 
în rîndurile unor tineri dintr-o uzină. 
Le-am pus o singură întrebare : 
care e trăsătura pe care o prețuiesc 
cel mai mult la comuniști în atitudi
nea față de tineret 7 Aproape în u- 
nanimltate mi-au răspuns : încrede
rea. Mi s-a părut un răspuns mai 
mult deci* semnificativ. Intr-adevăr, 
ceea ce caracterizează în substanța 
sa nu numai politica generală a parti
dului în problemele tineretului, dar 
și modul concret de a acționa al co
munistului este încrederea genera
toare de încredere în disponibilitățile 
inepuizabile de energie creatoare ale 
tineretului, în patriotismul său înflă
cărat, în marea sa sete de cunoaștere 
și perfecționare, în maturitatea și 
luciditatea sa politică, in repulsia sa 
organică față de anchiloză, inerție, 
rutină, în receptivitatea sa pentru 
tot ce e autentic nou pe toate tărî- 
murile vieții.

încrederea însă nu trebuie să fie

doar o atitudine sterilă, ineficientă, 
ci să se materializeze in promovarea 
cu curaj a tinerilor, in încurajarea 
spiritului lor de inițiativă, a entu
ziasmului lor plin de energie și cute
zanță : e de datoria fiecărui membru 
de partid să cultive cu grijă elanul, 
aspirațiile înaripate, visele îndrăzne
țe ale tinerilor, să nu le trateze cu 
ironică condescendență ca „ale tine
reții valuri", să nu le lase să se ofi
lească în contact cu scepticismul și 
blazarea ; totodată, ar însemna că 
nu și-a făcut datoria de educator 
pînă la capăt dacă nu i-ar pune 
mereu in contact pe tineri cu aspec
tele și problemele concrete ale rea
lității, dacă nu i-ar ajuta să Îmbine 
constructiv elanul cu luciditatea, 
eu realismul.

Pentru comunist, a se preocupa de 
activitatea organizației U.T.C., a-i 
acorda sprijin și îndrumare în orice 
împrejurare este nu numai o obli
gație statutară, dar în primul rînd 
o datorie de conștiință. E o menire 
de înaltă răspundere — pe care co
muniștii și-au asumat-o și în condi
țiile grele ale ilegalității — și pe 
care cu atît mai mult se cere să și-o 
ducă la îndeplinire astăzi, cind or
ganizația revoluționară a tineretului 
reprezintă una dintre principalele 
forje ale modelării caracterului co
munist. A contribui la transformarea 
fiecărei organizații a U.T.C. într-un 
colectiv de luptă pentru educarea co
munistă a tineretului reprezintă pen
tru fiecare membru de partid ex
presia grijii sale profunde pentru 
perpetuarea tradițiilor și spiritului 
revoluționar în societatea noastră.

Societatea noastră trăiește și mun
cește sub semnul marii comuniuni a 
generațiilor, care poartă numele de
finitoriu de unitate politico-morală a 
întregului popor, unitate al cărei 
făuritor și chezaș este Partidul Co
munist Român. Tineretul se recu
noaște în comunist ca în portretul 
fidel al aspirațiilor sale Celor mai 
arzătoare, iar comunistul se recunoaș
te în tineret ca in oglindirea credin
cioasă a vitalității, dinamismului, per
spectivelor edificiului social și etic 
pe care il clădește. E simbioza pe 
care se întemeiază înaintarea noastră 
spre viitor.

Ritmurile energeticii
Situat în vecinăta

tea unui riu năvalnic, 
Bouktchang era, pînă 
nu de mult, un sat de 
munte izolat ; doar 
liniile de oțel ale căii 
ferate il legau de res
tul țării. Dar el a de- -------- .. din

me- 
des- 

e- 
pă- 
dur

l

*

II
I I J
î II

î

*

IIII

î
II
I
ț

i
i

venit cunoscut 
ziua în care pe 
leagurile sale au 
cins constructorii 
nergeticieni. Pe 
mintul înghețat, 
ca piatra, a început 
ridicarea unei termo
centrale — obiectiv re
alizat într-un timp 
record ; săparea fun
dației, dislocarea a 
milioane de metri 
cubi de pămînt s-au 
efectuat în numai 7 
luni, în loc de doi ani, 
iar instalarea pilonilor 
de susținere a durat 
doar 10 zile. Ca ur
mare, generatoarele 
termocentralei au fur
nizat primii kilowați 
cu mai multe luni 
înainte de termenul 
prevăzut.

Cazul termocentralei 
din Bouktchang e de
parte de a. fi singurul 
în ce privește con
strucțiile energetice 
ale R.P.D. Coreene. A- 
proape nu există lu
crări de acest gen in 
țara prietenă care să 
nu fie caracterizate 
prin cotele înalte ale 
productivității mun
cii de construcție, 
prin reducerea sub
stanțială a termenelor 
de dare in exploatare 
a capacităților de pro
ducție, prin introduce
rea unor inovații va
loroase și prin soluții 
constructive ingenioa
se. De pildă, săparea 
fundației la termocen
trala Puccian, unui 
dintre cele mai mari 
obiective energetice din 
R.P.D. Coreeană, s-a 
realizat în numai 6 
luni în loc de cițiva 
ani. Totodată, colecti
vul muncitorilor și 
tehnicienilor de aci a 
izbutit să sporească de 
peste două ori, in pe
rioada lucrărilor fi
nale, ritmul de con
strucție și montaj al 
utilajelor in compa
rație cu rezultatele 
înregistrate în prima 
etapă. Anul trecut au 
intrat în funcțiune ul
timele agregate ale 
termocentralei, iar cu
rentul electric produs 
aici a intrat în fluxul 
energetic al țării, ar
terele de metal trans- 
portindu-1 acum pînă 
in cele mai îndepăr
tate sate și cătune.

Succesele amintite 
ilustrează însuflețirea 
cu care energeticienii

asupra 
magis- 
ale ță- 

peste 
trans-

Incă în 1970, 
nord-coreeană 

încheierea 
electrifi-

as- 
Au 
re- 
cu 
Și 
e-

chimică, transportu
rile. Electrificarea li
niilor de cale ferată 
s-a extins 
principalelor 
trale feroviare 
rii. în prezent, 
60 la sută din
porturile pe calea fe
rată se efectuează cu 
locomotive electrice 
fabricate de industria 
constructoare de ma
șini a țării. De aseme
nea, centralele mici și 
mijlocii au adus o în
semnată contribuție la 
satisfacerea necesită
ților locale de energie 
electrică și la accele
rarea electrificării sa
telor.
presa
consemna 
acțiunii de 
care a satelor. Astăzi, 
curentul electric 
ționează pompele 
irigare, mașinile 
tru decorticarea 
zului, instalațiile 
tru prepararea furaje
lor, ajută la efectua
rea a numeroase ope
rațiuni care necesită 
un mare volum de 
muncă manuală.

înfăptuită in mai 
puțin de două decenii, 
ampla acțiune de dez
voltare a energeticii a 
contribuit, în mod e- 
sențial, la făurirea u- 
nei puternice indus
trii constructoare de 
mașini, inclusiv a ma
șinilor și echipamen
telor necesare înzes
trării și dezvoltării 
sectorului energetic al 
țării. Transformatoa
rele hidraulice, elec
tromotoarele, genera
toarele, turbinele și 
alte instalații și uti
laje energetice sint 
realizări de prestigiu 
ale unor întreprinderi 
cum sînt uzina elec
tromecanică Tean, u- 
zina de mașini elec
trice Dai-an și alte 
unități din cadrul in
dustriei electrotehnice, 
create în anii con
strucției socialiste.

în prezent, poporul 
coreean iși concen
trează cu abnegație 
energiile înfăptuirii 
sarcinilor noului pian 
de dezvoltare a econo
miei naționale. Un rol 
deosebit de important 
în această direcție re
vine muncitorilor, teh
nicienilor și ingineri
lor din industria ener- 

cum

ac- 
de 

pen- 
ore- 
pen-

coreenî au răspuns la 
chemarea partidului 
de a se asigura dez
voltarea cu prioritate 
a acestui sector, ca 
principală forță mo
trice a dezvoltării în
tregii economii națio
nale.

încă din primele zile 
de după războiul anti- 
imperialist, opera de 
refacere a început cu 
reconstruirea bazei e- 
nergetice care, la acea 
dată — 1953 — nu dis
punea decât de 26 la 
sută din capacitatea 
existentă în 1949. Cea 
mai mare hidrocen
trală, Suphun, aproa
pe in întregime nimi
cită de bombardamen
te, a fost refăcută la 
un nivel tehnic supe
rior, întregul proces 
de producție fiind 
tăzi automatizat, 
fost, de asemenea, 
făcute, reechipate 
tehnică modernă 
redate circuitului
nergetic hidrocentra
lele Ceandin, Hecen- 
gan și Buden, de pe 
coasta de răsărit, s-au 
construit sau se află 
în curs de finisare lu
crările 
tratele Wonbong, Bo- 
ojun, “ 
gjiun, Sudoso și 
tele. Paralel cu aceste 
unități s-a dezvoltat 
o puternică rețea de 
termocentrale, 
funcționează pe 
importantelor 
minte de huilă 
tente in R.P.D. 
reeană. Noile centrale 
termo și hidroelectri
ce de mare capacitate 
au permis lichidarea 
fluctuațiilor în pro
ducția de energie e- 
lectrică și au deter
minat o modificare 
remarcabilă în repar
tiția bazelor energeti
ce pe teritoriul țării. 
Completate cu termo-' 
centrale și hidrocen
trale de capacități 
miei și mijlocii, aceste 
mari unități au adus 
o contribuție hotărî
toare la majorarea pu
terii instalate a cen
tralelor electrice — de 
aproape cinci ori față 
de cea existentă in 
1945. Anul trecut, pro
ducția de energie e- 
lectrică a R.P.D. Co
reene s-a ridicat la a- 
proape 17 ' miliarde 
kWh.

Sectoare de activi- getică care, așa 
tate din cele mai im- au dovedit și pînă a- 
portante sînt astăzi cum, nu-și precupe- 
beneficiare ale acestui 
sp-or de energie elec
trică. Printre ele tre
buie amintite, in pri
mul rînd, industria 
metalurgică, industria

R. P. BULGARIA

la hidrocen-
Hochun, Ian-

al-

care 
baza 

zăcă- 
exis- 

Co-

țese strădaniile în 
pera de dezvoltare 
înflorire continuă 
patriei socialiste.
Gabriela BONDOC

O hotărîre a Biroului
Consiliului de Miniștri

SOFIA 25. — Corespondentul A- 
gerpres C. Amariței transmite : La 
Sofia a fost dată publicității Hotă- 
rîrea Biroului Consiliului de Miniș
tri al R.P. Bulgaria privind pregă
tirea profesională și repartizarea în 
producție a . tinerilor care nu în
vață și nu muncesc și pentru per
fecționarea activității de educare și 
orientare profesională a tinerilor.

Hotărîrea prevede ca, pînă la sfîr- 
șitul lunii martie 1972, consiliile 
populare județene și unitățile din in
dustrie și agricultură să asigure 
locuri de muncă și școlarizare pentru

toți tinerii care nu se ocupă cu o 
muncă socială folositoare și se sus
trag de la normele socialiste de 
viață, subliniind necesitatea de a se 
intensifica activitatea politică, în or
ganizațiile sociale, pentru educarea 
corectă a tinerei generații, în spiri
tul dragostei de muncă.

în hotărîre sint menționate sarci
nile concrete ce revin unor minis
tere, organe și organizații centrale 
cu privire la elaborarea pină la 1 
august 1972 a unor diagrame profe
sionale pentru meseriile de bază.

R. D. VIETNAM

Miting al prieteniei 
bulgaro - vietnameze

HANOI 25 (Agerpres). — Cu prile
jul vizitei oficiale in R. D. Vietnam 
a delegației bulgare, condusă de pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Stanko Todorov, la Hanoi a fost or
ganizat un miting al prieteniei bul- 
garo-vietnameze. la care au luat cu- 
vîntul prim-miniștrii celor două 
țări.

Premierul Fam Van Dong a re
levat lupta poporului vietnamez îm
potriva agresiunii S.U.A., victoriile 
militare și inițiativele politice ale 
R. D. Vietnam și Republicii Vietna
mului de Sud îndreptate spre lichi
darea războiului din Asia de sud-est. 
El a subliniat puternicul sprijin și 
prețiosul ajutor al țărilor socialiste, 
al mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, al mișcării de 
eliberare națională, al forțelor 
păcii și progresului din lumea

întreagă, inclusiv al oamenilor pro
gresiști din S.U.A., acordat luptei 
drepte a poporului vietnamez. în în
cheiere, Fam Van Dong a sublin’at 
prietenia și solidaritatea dintre po
poarele vietnamez și bulgar.

în cuvîntul său, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
Stanko Todorov, a arătat că țara sa 
sprijină politica înțeleaptă a Parti
dului celor ce Muncesc din Vietnam 
și a guvernului R.D. Vietnam. Vor
bitorul a spus că guvernul său con
sideră propunerile î.n șapte puncte 
ale Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud o bază realistă și constructivă 
pentru reglementarea problemei viet
nameze. Stanko Todorov a relevat, 
apoi, dezvoltarea multilaterală a re
lațiilor și colaborarea dintre R. P. 
Bulgaria și R. D. Vietnam.
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MOSCOVA. Ceamai nordi
că conductă de petrol a Uniunii 
Sovietice, care leagă exploata
rea Ust-Balîk de orașul Omsk 
și are lungimea de 1 000 km., 
a atins recent capacitatea pro
iectată de cîteva zeci de mili
oane tone de țiței pe an. în 
viitor, această linie va fi con
tinuată pină în regiunea Po- 
voljie, unde se construiesc în
treprinderi ale industriei pe
trochimice.

BELGRAD. La combinatul 
din Bor s-a încheiat construcția 
obiectivelor prevăzute în faza a 
doua de extindere a capacități
lor de producție miniere, meta
lurgice și chimice. Anul viitor, 
acest combinat va furniza 
100 000 tone cupru, cu 80 000 
tone mai mult decît în 1965.

Fabricile combinatului vor mal 
livra anual 500 000 tone acid 
sulfuric.

SOFIA. A fost dată experi
mental în funcțiune prima insta
lație de dispecerat pentru cir
culația feroviară. Noua instala
ție asigură conducerea de la dis
tantă a circulației tuturor tre
nurilor pe ruta Sofia-Karlovo, 
lungă de 149 kilometri.

PRAGA. Cea mai modernă 
fabrică de produse refractare 
din Cehoslovacia a fost dată în 
folosință în Cehia centrală. 
Cînd va lucra cu întreaga ca
pacitate proiectată (spre sfîrși- 
tul anului viitor), fabrica va pro
duce, anual, 92 milioane cără
mizi și o mare cantitate de alte 
materiale de construcție.



internaționa

Manifestație la Chicago împotriva continuării războiului dus de S.U.A.in Vietnam și a reducerii alocațiilor 
pentru proiecte civile

ț-Aos Succesul 
forțelor patriotice 

in Valea Ulcioarelor 
MESAJ DE FELICITARE ADRE

SAT DE COMANDAMENTUL 
SUPREM AL ARMATEI 
POPULARE LAOȚIENE

XIENG QUANG 25 (Agerpres). — 
Agenția Khaosan Pathet Lao a trans
mis un comunicat cu privire la lup
tele care au avut loc recent pen
tru cucerirea Văii Ulcioarelor. în pe
rioada 18—21 decembrie, se arată în 
comunicat, patrioții laoțieni au scos 
din luptă 3 300 de soldați și ofițeri 
inamici, au doborît 17 avioane și eli
coptere, au nimicit sau capturat 30 
tunuri și 20 mașini militare.

Pe de altă parte, se anunță că 
comandamentul suprem al armatei 
populare laoțiene a transmis un me
saj forțelor armate și populației din 
provincia Xieng Quang, în care le 
felicită pentru cucerirea Văii Ulcioa
relor. Mesajul cheamă forțele ar
mate și populația din întreaga țară 
să colaboreze cu armata și populația 
din provincia Xieng Quang pentru 
îndeplinirea, tuturor sarcinilor și ob
ținerea unor victorii și mai mari în 
sezonul uscat 1971—1972.

Prelungirea 
sesiunii extraordinare 

a Dietei japoneze
TOKIO 25. — Corespondentul Ager

pres, FI. Țuiu, transmite : Sesiunea 
extraordinară a Dietei japoneze, care 
urma să Se închidă la 24 decembrie, 
și-a prelungit lucrările cu încă trei 
zile, pentru a discuta cele 'patru legi 
ce reglementează unele aspecte ale 
retrocedării Okinawei. Acordul de re
trocedare a fost aprobat miercurea 
trecută și de Camera Consilierilor, 
fiind, în acest fel, oficial ratificat.

între timp, însă, trei partide ale o- 
poziției — P.S.J., P.S.D. și KOMEITO 
— au prezentat speakerului Camerei 
Reprezentanților, Naka Funada, o 
moțiune de neîncredere în guvernul 
japonez, criticînd politica economică 
și externă a acestuia.

Pusă la vot, moțiunea opoziției a 
fost respinsă, datorită majorității de 
care dispune Partidul Liberal Demo
crat de guvernămînt, în ambele ca
mere ale Dietei.
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agențiile de presă transmit:
Șeful secției Relații ex

terne a C.C. al P.C.R., 
Vasile Vlad, care se află la Sofia 
pentru punerea de acord a planului 
de colaborare între Partidul Comu
nist Bulgar și Partidul Comunist Ro
mân pentru perioada 1972—1973, a 
fost primit sîmbătă de Venelin Ko- 
țev, membru supleant al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.B. La 
întîlnire, care a avut loc într-o at
mosferă cordială și prietenească, a 
participat Konstantin TellalOv, mem
bru al C.C. al P.C.B., șeful secției 
politică externă și relații internațio
nale a C.C. al P.C.B. A fost prezent 
Nicolae Blejan, ambasadorul Româ
niei la Sofia.

Consfătuirea națională a 
cadrelor din învățămînt din 
R.P.D. Coreeană a început sîm" 
bâtă la Phenian, în prezența lui Kim 
Ir Sen, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Muncii din 
Coreea, informează agenția A.C.T.C 
Consfătuirea va discuta măsurile ce 
urmează a fi luate pentru îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor care au fost sta
bilite pentru instituțiile de învăță
mînt din R. P. D. Coreeană, cu pri
lejul celui de-al V-lea Congres al 
Partidului Muncii din Coreea.

R. 0. Germană și R. F. a Germaniei 

vor intra in curind in 0. N. U.
e

APRECIAZĂ NOUL SECRETAR GENERAL AL NAȚIUNILOR
UNITE, K. WALDHEIM

BONN 25 (Agerpres). — Noul se
cretar general al O.N.U., Kurt Wald
heim, a apreciat, într-un interviu 
acordat ziarului „Neue Rhein Zei- 
tung", că R.D. Germană și R.F. a 
Germaniei vor intra în organizația 
mondială in scurt timp. Această per
spectivă, a spus el, a fost deschisă

de progresele realizate în dialogul 
dintre cele două state germane.

Kurt Waldheim a subliniat în 
prim-planul preocupărilor sale pro
blemele politice ale organizației 
mondiale și reforma administrativă a 
O.N.U.

0 convenție adițională 
la Acordul comercial de lungă durată 
româno—vest-german din decembrie 
1969 a fost semnată la Bonn. Con
venția prevede acordarea reciprocă a 
clauzei națiunii celei mai favorizate 
și eliminarea de către R. F. a Ger
maniei, pină la sfîrșitul anului 1974, 
a restricțiilor cantitative aplicate la 
importul românesc. De asemenea, a 
fost semnat și protocolul privind 
schimburile comerciale dintre cele 
două țări pe anul 1972.

Lucrările celei de-a 10-a 
sesiuni a Comisiei sovieto- 
vietnameze de colaborare teh- 
nico-științifică s-au desfășurat la Ha
noi. Au fost examinate probleme pri
vind schimbul de specialiști și docu
mentație tehnică, precum și efectua
rea unor lucrări comune. La încheie
rea lucrărilor a fost semnat un pro
tocol de colaborare în domeniile a- 
mintite — relatează agenția T.A.S.S.

Intr-un studiu al comisiei 
financiare a Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.) se arată că datoria 
externă a 80 de țări în curs de dez
voltare s-a triplat în raport cu anul 
1961. Documentul va fi supus spre 
examinare viitoarei reuniuni a 
U.N.C.T.A.D. din martie viitor, la 
Santiago de Chile.

Adunarea națională tu
nisiană 3 adoPtat bugetul de stat 
pe anul 1972, evaluat la 175 milioane 
dinari tunisieni, față de 154 milioane 
în anul trecut. Peste 45 la sută din 
sumele bugetare sint alocate chel
tuielilor cu caracter social-educativ. 
Se prevede pentru anul 1972 o spo
rire a producției naționale a Tunisiei 
între 8,1—11 la sută față de 7,8 la 
sută în 1971 și 3,8 la sută în 1970.

O nouă operetă românească, 
„Soarele Londrei", de Florin 
Comișel,. a fost pusă în scenă 
la Teatrul muzical, de comedie 
din Odesa. Spectacolul s-a 
bucurat de un frumos succes. 
Teatrul muzical din Odesa a 
mai prezentat operetele ro
mânești „Lăsați-mă să cint", cu 
care a ciștigat premiul intîi la 
concursul unional al teatrelor 
sovietice de operetă, și „Ly- 
sistrata". ambele de Gherase 
Dendrino.

„Cosmos-469". Agenția
T.A.S.S. informează că, în Uniunea 
Sovietică,- a fost lansat sîmbătă sate
litul artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-469“. Aparatele științifice aflate 
la bordul satelitului funcționează nor
mal.

Vicepremierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Li 
Sien-nien, a oferit o recepție în cins
tea fostului prim-ministru al Franței, 
Pierre Mendes-France, care se află 
într-o Vizită la Pekin — anunță 
agenția China Nouă. Cu acest pri
lej, Li Sien-nien și Mendes-France 
au rostit toasturi, în care au remar
cat cu satisfacție evoluția favorabilă 
a relațiilor dintre R. P. Chineză și 
Franța.

Președintele Ugandei, Idi 
Amin, a trimis președintelui Suda
nului, Gaafar El Numeiry, un mesaj 
în care îi propune o întîlnire, înainte 
de sfîrșitul lunii ianuarie, anul viitor, 
în scopul „depășirii neînțelegerilor și 
pentru restabilirea de relații normale 
între cele două țări, în spiritul Car
tei Organizației Unității Africane".

Peste 12 000 de feroviari 
columbieni au decIarat §revă' Ei 
cer patronatului achitarea salariilor 
restante pe anul în curs,

0 navă de război ameri
cană a P^truns> și 24 decem
brie, în apele teritoriale ale R. P. 
Chineze, anunță agenția China Nouă. 
Tn legătură cu acest nou act provo
cator, un purtător de cuvînt al M.A.E. 
al R. P. Chineze a fost împuternicit 
să dea publicității un avertisment 
sever.

Ciclonul „Althea" a devas* 
tat vineri orașul australian Towns
ville, provocind moartea a numeroa
se persoane, precum și puternice i- 
nundații. Vîntul, care a suflat cu 
peste 200 kilometri pe oră, a smuls 
acoperișurile a circa 1 000 de imo
bile. Alte sute de imobile au fost 
inundate, 75 000 de persoane rămî- 
nînd fără adăpost. Unități ale arma
tei și poliției acționează pentru eva
cuarea populației sinistrate și depis
tarea celor dispăruți.

De

pretutindeni

Noi baze militare americane 
in Coreea de sud

PHENIAN 25 (Agerpres). — S.U.A. 
au încheiat recent construirea a trei 
noi baze militare aeriene în Coreea 
de sud, care vor fi folosite pentru 
„operațiuni de transport aerian Ia 
mari distanțe", destinate efectivelor 
și materialului de război american —. 
anunță agenția A.C.T.C. Pînă în anul 
1974 urmează să fie construite alte

șapte baze militare aeriene pe teri
toriul sud-coreean. Aceasta înseam
nă prelungirea unei manevre a cercu
rilor imperialiste americane în în
cercarea lor de a transforma Coreea 
de sud într-o bază logistică, pentru 
un război de agresiune, împotriva 
protestelor energice ale poporului 
coreean, arată agenția A.C.T.C.

Poliția din Seul atacînd cu brutalitate pe studenții care protestează împo
triva politicii promovate de regimul lui Pak Cijan Hi

După alegerea
președinte al

noului
Italiei

CHILE: înalte aprecieri 
despre România

SANTIAGO DE CHILE 25 — 
Corespondentul nostru, E. Pop, 
transmite : Delegația femeilor 
chiliene, reprezentîml diferite 
partide ale Unității Populare, 
condusă de Nelda Panicuchi Bi
anchi, care a vizitat țara noas
tră, a avut o întrevedere cu Va
sile Dumitrescu, ambasadorul 
României la Santiago de Chile.

în cadrul discuției cu ambasa
dorul român, reprezentantele 
femeilor chiliene și-au exprimat 
marea satisfacție prilejuită de 
vizita efectuată în România, 
care a constituit cadrul unui bo
gat schimb de experiență, cu 
deosebire în domeniul ocrotirii 
mamei si copilului. Delegația 
chiliană a exprimat înalte apre
cieri în legătură cu realizările 
obținute de poporul român în 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Un protocol sovieto-cu- 
baiîOZ Privind colaborarea în do
meniul mecanizării, cultivării și re- 
.coltării trestiei de zahăr a fost sem
nat la Moscova. Protocolul prevede 
schimbul de specialiști și livrarea din 
U.R.S.S. de utilaje și documentație 
pentru acest sector.

Un avion al companiei 
aeriene peruane „Lansa", 
cu 93 persoane la bord, a dispărut 
noaptea trecută în timpul unui zbor 
între orașele- Lima și Iquitos. Auto
ritățile peruane au început operațiu
nile de căutare a avionului, dar con
dițiile atmosferice nefavorabile per- 
turbează aceste operațiuni.

Secrete ale planetei Marte 
descifrate de sateliții artificiali

UN COMENTARIU AL ZIARULUI „IZVESTIA”

MOSCOVA 25 (Agerpres). — In
tr-un comentariu pe marginea ac
tualelor cercetări sovietice asupra 
planetei Marte, ziarul „Izvestia" 
relevă că sateliții plasați pe orbite 
marțiene vor permite observarea 
unor vaste zone din emisfera sudică 
a planetei, care nu au mai fost, in 
mod practic, supuse cercetării știin
țifice. Noi posibilități oferă și stu
dierea de pe sateliții artificiali ai 
lui Marte a emisiunilor radio na
turale ale planetei, întrucîț pe or
bită evoluează, în prezent, un ra- 
diotelescop compactizat, destinat 
studierii acestora pe lungimea de 
undă de 3,4 centimetri, ceea ce 
permite determinarea intensității și 
polarizării radiației radio a supra
feței marțiene.

Amintind că, incepind din anul 
1962, are loc cercetarea prin radio- 
locație a acestei planete. în vede
rea obținerii de date asupra struc
turii solului marțian, „Izvestia" re
levă că aceste observații au loc. de 
obicei, numai în așa-numitele pe
rioade de „opoziție", cind Pământul 
și Marte se află la distanțe mini
me, eveniment astronomic ce are 
loc cam o dată la 26 de luni. In 
restul timpului, ■ emisiunile radio 
marțiene se pierd pe fondul bruia
jelor cosmice, astfel incit, pînă în 
prezent, prin radiolocație a fost 
studiat doar un „brîu" îngust din 
suprafața planetei cuprins între 
3—22 grade latitudine nordică, res
tul suprafeței marțiene nefiind.

pină acum, accesibil „privirilor" 
radiolocatoarelor terestre.

Un fotometru aflat pe orbită, care 
funcționează in infraroșu, măsoară 
temperatura unui foarte subțire 
strat superficial al scoarței marție
ne, în grosime de numai clțiva mi
croni, în timp' ce radiotelescopul 
determină temperatura medie a 
unui strat cu o grosime de o ju
mătate de metru. Variațiile de 
temperatură ale stratului subțire 
superficial pot fi destul de mari în 
dependență de ora marțiană și de 
condițiile locale, in timp ce tem
peratura stratului mai gros, deter
minată prin mijloace radio, trebuie, 
in mod normal, să varieze _ rnai 
puțin in diferite zone. Dacă însă 
atit fotometrul, cit și radiotelesco
pul vor depista aceleași zone fier
binți, se poate considera că avem 
de-a face cu o localizare a unor 
manifestări ale vulcanismului mar
țian. Prezența unei instalații de 
televiziune va permite, în princi
piu, observarea vizuală a acestor 
zone interesante.

Prelucrarea datelor furnizate de 
radiotelescopul de bord permite 
determinarea proprietăților elec
trice și calorice ale solului mar
țian. ale densității acestuia, pre
cum și diferențierea lui de la o 
zonă la alta, iar compararea re
zultatelor cu cele furnizate de alte 
aparate contribuie la formarea unei 
imagini mai complete asupra struc
turii solului marțian — scrie „Iz
vestia".

Poliforumul 
Siqueiros

Printre palmierii de pe strada 
Insurjentes, din capitala Mexicului, 
se înalță un splendid edificiu al ar
tei monumentale ce poartă numele 
unuia dintre cei mai reprezentativi 
promotori ai săi — pictorul mexican 
de reputație mondială Siqueiros. 
Clădirea înfățișează vizitatorului, 
pe cele 12 laturi exterioare avind 
fiecare o suprafață de 250 mp, fres
ce multicolore, cu teme istorice sau 
de imediată actualitate cum sint : 
„Să punem capăt agresiunii" sau 
„Atomul — triumful omenirii împo
triva forțelor destructive" ș.a.m.d. 
Pătrunzind în interior, vizitatorul 
este transportat cu un lift ai cărui 
pereți sint din sticlă, pină la o enor
mă sală circulară. Peretele acesteia, 
insumînd 8 400 mp, este împodobit 
cu o compoziție unică ce îmbină 
sculptura și pictura, intitulată 

' „Marșul omenirii".
Celor 1 000 de spectatori, care pot s 

lua loc . simultan pe o platformă 
circulară, in ușoară și continuă ro
tire, li se oferă, intr-o sinteză a 
numeroase genuri de artă, etapele 
istoriei popoarelor de la începuturi 
pină in pragul cuceririi Cosmosului. 
Aceasta este opera capitală a lui 
Siqueiros căreia artistul, astăzi în 
vîrstă de 75 de ani, i-a consacrat 
5 ani din viață. Poliforumul Si
queiros a fost inaugurat cu citeva 
zile în urmă.

Ciur pentru... apa
Riscăm să nu avem destulă apă 

potabilă. Este una din cele mai gra
ve probleme pe care le ridică civi
lizația in fața secolului nostru. In 
unele regiuni ale lumii ea se află 
de pe acum la ordinea zilei. Sa- 
vanții și specialiștii din multe țări 
caută căi eficiente pentru a „po
toli setea" populației, industriei, a- 
griculturii. Una din aceste căi este 
desalinizarea apei marine. După 
cum scrie revista'„Uniunea Sovieti
că", se pare că metoda de desali
nizare elaborată de un colectiv de 
chvmiști din regiunea Moscovei este 
mai economică decît toate celelalte. 
Ei au realizat o „sită" moleculară 
din fibre sintetice. Filtrele repre
zintă, de obicei, punctul slab al in
stalațiilor de desalinizare. Aceasta 
insă funcționează ireproșabil. Stre- 
curindu-se la o presiune de 100 de 
atmosfere prin niște „capilare" ex
trem de fine — 10 microni în dia
metru — apa. de mare abandonea
ză moleculele de sare.

Ciudata pasiune 
pentru corsete 

a lui Van Thieu
Pentru necunoscători, vesta pe 

’ care o poartă președintele sud-viet- 
namez Nguyen Van Thieu ar putea 
trece drept un veșmint popular lo
cal. In realitate este vorba de o 
vestă antigloanțe cu care Thieu se 
imbracă întotdeauna cind își face 
apariția in public. Ușoară, comodă, 
de proveniență americană, vesta 
este destinată să protejeze împotri
va gloanțelor pe toți cei ce simt 
nevoia să o poarte. Și aceștia nu 
sint puțini. Nu numai Van Thieu 
recurge la acest corset blindat, ci și 
Cao Ky și multe alte căpetenii sai- 
goneze. Toți și-au completat pentru 
orice eventualitate garderoba cu 
acest adaos vestimentar. Este și a- 
cesta un indice al „popularității" de 
care se bucură...

S.O.S., dispar tigrii
In fiecare an dispare cu desă

vârșire cite o specie de mamifere și 
de păsări de pe planeta noastră. 
Potrivit specialiștilor, omul este 
responsabil de dispariția a 250 de 
specii de animale. Printre speciile 
amenințate se numără și tigrii. In 
1940 existau pe Terra 50 000 de ti
gri; in prezent numărul lor este mai 
mic de 3 000

Ritmul in care scade fauna pă- 
mintului riscă să. compromită echi
librul natural al globului. O con
venție internațională menită să asi
gure protecția animalelor pe cale 
de dispariție este in curs de elabo 
rare, dar tergiversările intervenite 
sint de natură să provoace noi și 
ireparabile pierderi ale patrimoniu
lui faunistic.

Autostradă 
sub Elba

La Hamburg se construiește, din 
materiale prefabricate, un tunel ru
tier in lungime de un kilometru 
care va traversa Elba pe sub apă. 
Primul segment, din beton armat 
avind lungimea de 132 m și diame
trul de 42 m, a fost plasat la 17 m 
sub apele fluviului. Alte 7 „tuburi" 
vor fi sudate unele de altele pentru 
a alcătui tunelul prin care vor cir
cula zilnic. incepind din 1974, 65 000 
de autovehicule. Tunelul de sub 
Elba va constitui o parte a auto
străzii Hamburg Vest—Hanovra.

Laconism zguduitor
Aproximativ 11 la sută din elevii 

de. liceu belgieni consumă droguri, 
se arată intr-un document întocmit 
de Centrul Național pentru studiul 
delincventei juvenile. Din cifrele pu
blicate reiese că o treime din toxi
comani sint fete. Virsta medie a 
drogaților este de circa 18 ani. 38 
la sută dintre ei se droghează cu 
regularitate Știrea a fost inserată 
in cotidianul „La libre Belgique", 
care, din pudoare, sau pentru că a 
socotit laconismul ei zguduitor mai 
mult decît elocvent, se ferește să 
facă orice comentariu.
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DIN LUMEA CAPITALULUI

COMPROMISUL MONETAR DE LA WASHINGTON 

APASĂ GREU ASUPRA „LUMII A TREIA"

pot permite să înregistreze pier
deri temporare la anumite ca
tegorii de culturi, compensate 
din' asemenea surse ca specula 
pe care o practică cu terenurile 
agricole sau marile subsidii gu
vernamentale care li se acordă. 
Aceste monopoluri achiziționea
ză gospodăriile micilor fermieri 
ruinați, acaparînd, treptat, sec
torul producției agricole a țării.

NORVEGIA - PUTER
NICĂ OPOZIȚIE ÎMPO

TRIVA ADERĂRII 
LA PIAȚA COMUNĂ

Largi cercuri ale opiniei pu
blice norvegiene manifestă o 
puternică neliniște cauzată de 
perspectiva aderării țării la Pia
ța comună. Astfel, împotriva 
participării Ia C.E.E. s-au pro
nunțat, recent, membrii Sindica
tului muncitorilor din metalur
gie și industria constructoare de 
mașini.

Urv comunicat comun al unui 
număr de zece organizații de ti
neret norvegiene relevă, de ase
menea. necesitatea luptei împo
triva aderării, iar membrii Uniu
nii scriitorilor norvegieni au 
adoptat și ei o rezoluție care ex
primă dezacordul cu politica de 
includere a țării in Piața co
mună.

Un test al cunoscutului institut 
de sondare a opiniei' publice 
„Gallup" a arătat că circa 50 la 
sută dintre norvegienii chestio
nați în problemele aderării s-au 
pronunțat împotriva intrării ță
rii în Piața comună, 27 la sută 
s-au dovedit nedeciși și doar 23 
la sută s-au arătat favorabili in
trării în C.E.E.

SURPRIZE DE ANUL 
NOU : SPORIREA UNOR 
IMPOZITE Șl TAXE

Consiliul Municipal al Parisu
lui a hotărît sporirea unor im
pozite și taxe în anul 1972. Im
pozitul pe locuințe va crește cu 
11 la sută, taxele pentru salu
britate cu 11,5 la sută, iar cos
tul apei cu 3,5 la sută. Referin- 
du-se la aceste măsuri,, puțin 
îmbucurătoare, adoptate în 
preajma Anului Nou, ziarul 
„L’Humanite" relevă că sporu
rile prevăzute vor influenta ne
favorabil bugetele familiale ale 
oamenilor muncii — „categoria 
socială care este întotdeauna și 
în primul rind vizată cind este 
vorba de sporirea impozitelor".

„SE STING FOCURILE 
ÎN VETRELE FERMELOR 

AMERICANE"

„Se sting focurile în vetrele 
fermelor americane", astfel a 
caracterizat președintele Uniunii 
Naționale a fermierilor ameri
cani situația unui mare număr 
de gospodării agricole mici și 
mijlocii. într-adevăr. potrivit 
datelor oficiale, numărul ferme
lor de această categorie, care 
vor fi vîndute Ia licitație în 
S.U.A.. pînă la sfîrșitul anului 
curent, va depăși cifra de 
100 000. /

Arătînd că și fermele cu o 
productivitate relativ ridicată 
întîmpină dificultăți, ziarul 
„Pioneer Press" arată că, în 
lupta acerbă a concurentei, re
zistă numai corporațiile care își

Consecințele negative ale re
centului compromis monetar de 
la Washington asupra economii
lor țărilor în curs de dezvoltare 
continuă să' suscite vii reacții de 
protest. Secretarul general al 
Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvolta
re (UNCTAD), Manuel Pe
rez Guerrero, a declarat la 
Geneva că principalele țări 
industrializate din Occident con
tinuă: să ia hotărîri' importante 
referitoare la probleme mone

tare și comerciale, fără a ține 
seama de interesele țărilor în 
curs de dezvoltare. El a apre
ciat că așă-numitul „grup al 
celor 10“ nu a luat în conside
rație efectele defavorabile ale 
realinierii monetare hotărîte la 
Washington asupra rezervelor 
țărilor sărace, care se găsesc 
astfel păgubite de .500 milioane 
de dolari, și nici de faptul că de 
creșterea prețului aurului țările 
industrializate vor beneficia de 
10 ori mai mult decît cele in 
curs de dezvoltare.

după sine o alta lega
tă de apropiatul eve
niment din ianuarie, 
cind va avea loc de
misia constituțională a 
actualului guvern de 
coaliție, existind des
chisă posibilitatea unei 
noi crize politice. Este 
greu de răspuns acum 
la asemenea întrebări 
și, după toate probabi
litățile, nici în zilele 
imediat următoare nu 
se vor produce 
multe clarificări, 
cldrațiile făcute
președintele Leone au 
fost caracterizate

vern, nu a funcționat. 
In cadrul coaliției de 
centru-stingă s-au pro
dus chiar importante 
deplasări din partea 
partidului socialist că
tre forțele de stingă 
tradiționale — partidul

Primele ecouri la a- 
legerea 
Giovanni 
funcția de președinte 
al Italiei la capătul ți
nui număr, record de 
scrutine, poartă încă 
amprenta confruntării 
desfășurate timp de 16 ‘ comunist, P.S.I.U.P. și 
zile, în aula de la Pa
lazzo Montecitorio, se
diul Camerei deputa- 
ților. •

Incercînd să facă o 
radiografie a scrutinu
lui final de vineri di
mineața, observatorii 
politici scot in relief, 
in primul rînd, faptul 
că cel de-al șaselea 
președinte al republi
cii a fost ales cu votu
rile a patru partide — 
respectiv democrat- 
creștin, social-demo
crat, republican și libe
ral. De asemenea, se 
remarcă și confluența 
unor voturi ale extre
mei drepte, care se 
identifică in totalul de 
518 mandate obținute 
de noul președinte. 
Deci, majoritatea de 
centru-stinga ce se află 
le, baza actualului gu-

senatorului 
Leone in

independenții de stin
gă — care au demon
strat un înalt grad de 
unitate cu prilejul vo
tării candidaturii lui 
De Martino și apoi a 
lui Pietro Nenni. Re
prezentanții forțelor de 
stingă au subliniat că 
prin exemplara solida
ritate de care au dat 
dovadă în decursul tu- . 
turor celor 23 de scru
tine, s-ar putea consi
dera că s-au pus baze 
unei unități a întregii 
stingi italiene, ceea ce 
ar constitui un fapt 
politic de o deosebită 
însemnătate și semni
ficație.

Poate fi considerată 
aceasta preludiul unei 
noi regrupări de forțe 
pe scena politică ita
liană ? O asemenea 
întrebare ar atrage

prea
De- 

de

fost caracterizate de 
dorința de a se da un 
caracter 
dramatic 
de forțe 
tutui de

La 29
Parlamentul — Came
ra deputaților și Sena
tul — se va întruni 
din nou in ședință co
mună pentru a primi 
jurămintul noului șef 
al statului.

mai puțin 
realinierilor 

cu ocazia vo- 
ieri.

decembrie,

N. PUICEA

Roma, 25

CARTEA ȘTIINȚIFICĂ Șl AFACERILE

De citva timp editu
ra franceză Dunod, 
specializată in publica
rea de lucrări științi
fice și tehnice de inalt 
nivel, trece prin ser 
rioase dificultăți finan
ciare. Diferitele încer
cări de a depăși aceste 
dificultăți n-au fost 
încununate de succes. 
Librăria Hachette s-a 
arătat interesată într-o 
participare la editura 
Dunod. dar tranzacția 
nu s-a încheiat. Trata
tivele purtate cu Insti
tutul de dezvoltare in
dustrială. care trebuia 
să favorizeze o regru
pare intre Dunod și li

brăria Armand Colin, 
au ajuns și ele in im
pas. In urma unor noi 
tratative s-a conturat 
perspectiva ca Dunod 
să fuzioneze cu casa 
de editură Bordăs, care 
ocupă un loc important 
pe piața cărții șco
lare. „Dar această e- 
ventualitate — scrie 
ziarul «Le Monde» — 
trezește oarecare emo
ție în cercurile științi
fice, unde există teme
rea că specialitatea e- 
diturii Bordas nu-i va 
permite să publice a- 
cest gen de lucrări, 
care au făcut reputa
ția editurii Dunod. A-

ceste temeri, scrie în 
continuare ziarul, țin 
și de faptul că între
prinderea care ar re
zulta din fuzionare ar 
putea deveni obiectul 
unui control foarte 
strins din partea unor 
bănci preocupate ex
clusiv de interesele lor 
de afaceri".

Iată incă un exemplu 
concludent despre fe
lul cum, in condițiile 
capitalismului, cartea 
de știință, șj implicit 
progresul științific, se 
află la discreția și deci 
pot fi frîhate de voința 
si interesele monopolu
rilor.
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