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Oamenii muncii raportează 

rezultatele rodnice 

ale unui an de muncă 
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
(IN PAGINA A III-A)

IN ZIARUL DE AZI:

• TRIBUNA DE MANIFES
TARE A RĂSPUNDERII 
ȘI DEMOCRAȚIEI MUN
CITOREȘTI (Conferințe
le de dări de seamă s» 
alegeri sindicale)

• VITICULTURA Șl VINI 
FICAȚ1A ÎN FAȚA EXI
GENȚELOR LEGII. (Pe 
marginea legilor adop
tate recent de Marea 
Adunare Națională)

• FAPTUL DIVERS

SISTEMUL
BANCAR

puternic instrument în realizarea
politicii economice a partidului

Se împlinește un sfert de veac de 
la etatizarea Băncii Naționale, mo
ment important în transformarea 
democratică radicală a sistemului 
bancar din țara noastră. Actul re
voluționar al etatizării Băncii Națio
nale, înfăptuit prin Legea nr. 1056 
din 28 decembrie 1946, a marcat o 
etapă importantă a luptei clasei 
muncitoare pentru smulgerea puterii 
economice din mîinile capitaliștilor 
și făurirea unei noi orînduiri. In 
condițiile în care producția indus
triei și agriculturii nu reprezenta 
decît 48—50 la sută din nive
lul antebelic, cind inflația atinsese 
proporții nemaiîntîlnite ca urmare a 
distrugerilor provocate de război, a 
sabotajului și a speculei — situație 
agravată și de urmările secetei din 
anii 1945—1946 — Băncii. Naționale, 
devenită instituție de stat, îi reve
neau o serie de sarcini de însemnă
tate majoră, intre care un prim mare 
obiectiv economic l-a constituit res
taurarea stabilității monetare fără 
de care nu se putea pune capăt de
zorganizării din economie.

în acest scop, pe baza programu
lui prezentat de Partidul Comunist 
Român, s-a înfăptuit Reforma bă
nească din 1947 și, concomitent, au 
fost luate măsuri pentru redresarea 
economiei naționale, printre care : 
echilibrarea bugetului de stat, re
nunțarea la finanțările pe bază de 
emisiuni bănești fără acoperire, asi
gurarea unei noi corelații între pre
turi și salarii, creîndu-se prin aceasta 
condiții de însănătoșire a circulației 
bănești. Totodată, a devenit nece
sară modificarea structurală, de con
ținut, a întregului sistem financiar 
și de credit, care s-a realizat în anul 
1948, prin lichidarea băncilor private 
și reorganizarea pe baze socialiște a 
Băncii Naționale, aceasta urmînd să 
îndeplinească...— pe lingă funcțiunea . 
de institut' de emisiune' — și pe aceea 
de ' Centru unic de creditare pe' ter
men scurt și de decontare în cadru! 
economiei țării. De la această dată se 
realizează o legătură nemijlocită a 
Băncii Naționale cu economia țării. 
Relațiile de credit capătă o largă 
dezvoltare, iar între bancă și între
prinderi Se instaurează relații di
recte de credit. în același timp, prin 
instituirea obligației întreprinderilor 
de a depune în conturi, deschise la 
bancă toate mijloacele bănești dis
ponibile și. de a efectua toate plățile 
prin aceste conturi, s-a în’ărit 
trolul bancar asupra mișcării 
dusului social, asupra folosirii 
loacelor materiale și bănești, 
creat condiții pentru mobilizarea
durilor necesare creditării economiei.

în anii construcției socialismului. 
Băncii Naționale i-au revenit sar-

con- 
pro- 
mij- 
s-au 
fon-

cinl deosebite în înfăptuirea planu
rilor de dezvoltare a economiei na
ționale, în consolidarea unităților 
socialiste, în întărirea principiu
lui gestiunii economice, în pro
movarea unui strict regim de 
economii în gospodărirea mijloa
celor materiale și bănești ale în
treprinderilor și organizațiilor eco
nomice. Asigurînd concentrarea și 
redistribuirea prin credite a mij
loacelor bănești temporar dispo
nibile ale bugetului de stat, ale 
întreprinderilor,, organizațiilor econo
mice și instituțiilor de oredite, Banca 
Națională a avut o contribuție în
semnată la îndeplinirea sarcinilor 
prevăzute în planurile economiei na
ționale, la aplicarea politicii parti
dului și statului privind înfăptuirea 
operei de industrializare socialistă a 
țării, transformarea pe baze socia
liste și dezvoltarea susținută a agri
culturii.

Creșterea, an de an, a producției 
industriale și agricole, dezvoltarea 
circulației mărfurilor au necesitat 
importante mijloace bănești. Alături 
de bugetul de stat, un rol esențial 
în mobilizarea acestor mijloace l-a 
avut Banca Națională, care a con
centrat continuu rezervele bănești 
temporar disponibile în economie, 
redistribuindu-le pe calea creditului, 
în concordanță cu cerințele econo
miei naționale. Ca urmare a extin
derii relațiilor de credite, la finele 
anului 1969 creditul bancar a ajuns 
să reprezinte 44,50 la sută din volu
mul total al mijloacelor circulante 
pe economie. Dar. deși ponderea 
creditului In acoperirea necesităților 
de mijloace circulante ale unităților 
economice a sporit, totuși, ritmul de 
creștere al creditelor utilizate s-a 
situat în permanență sub acela al 
celorlalți indicatori economici, ceea 

. -ee.. demonstrează- -oă,--<în—bună- paate, 
datorită exigențe) organelor, bancare, 
a înțelegerii de către acestea a ne
cesităților majore ale economiei, 
s-a asigurat gospodărirea mai rațio
nală a resurselor de creditare, cele 
mai multe întreprinderi reușind să 
obțină producții .tot mai mari .cu fon
duri proporțional mai reduse.

în cadrul •măsurilor de perfecțio
nare a conducerii și planificării eco
nomiei naționale, aplicate pe baza 
hotăririlor Conferinței naționale din 
decembrie 1967 și ale Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist Ro
mân, s-a acordat o importanță deo-

tabloulpe
de onoare

Șantierul fabricii de aluminâ din Tulcea Foto : Gh. Vințilă

oameni, 
zilnic —

August"

Promoția nouă
semnează

Acad. Vaslle MALINSCHI 
guvernatorul Băncii Naționale
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ÎN ISTORIA PARTIDULUI

COMUNIST ROMÂN
în șirul evenimentelor importante 

ce jalonează istoria de mai bine de 
jumătate de veac a Partidului Comu
nist Român se află și Congresul al 
V-lea, de la lucrările căruia se îm
plinesc, în cursul acestei luni, patru
zeci de ani *). Semnificația Congre
sului al V-lea, rolul jucat de el ne 
apar și mai clar dacă vom evoca îm
prejurările în care a avut loc, pto-" 
blemele care se puneau pe atunci în 
fața partidului.

Era perioada în care urmările cri
zei economice ce cuprinsese întreaga 
lume capitalistă se resimțeau deose
bit de puternic și în România, reper- 
cutîndu-se dureros asupra nivelului 
de trai al maselor populare, și în pri
mul rînd al clasei muncitoare. înrău
tățirea condițiilor de viață, privațiuni
le impuse au determinat masele mun
citoare de la orașe și sate să 
desfășoare puternice acțiuni de luptă 
împotriva politicii claselor domi
nante. începind cu anul 1929 s-au 
extins considerabil grevele și de
monstrațiile muncitorești, lupta țără
nimii pentru conversiunea datoriilor 
agricole, acțiunile revendicative la 
care participau învățătorii, funcțio
narii publici, studenții, invalizii, 
pensionarii etc.

Gheorghe STOICA 
membru al Comitetului 

Executiv al C.C. al P.C.R.

în aceste împrejurări, era lmpe-
.r.ios necesar, ca ...plirtiduj comunist, 
să-și intensifice activitatea politică 
și organizatorică în mase, să-și ma
nifeste pregnant rolul de avangardă

de la Congresul al V-lea
a celor ce muncesc în lupta revolu
ționară. Dar partidul comunist se gă
sea în acel timp, intr-o situație deo
sebit de grea, avînd de înfruntat, pe 
lingă condițiile aspre ale ilegalității, 
anumite dificultăți în propriile sale 
rînduri — dificultăți create atît ca ur
mare a persistenței unor confu
zii moștenite de la vechea miș
care socialistă, cît și a unor ten-

di.nțe sectariste, de izolare de mase, 
în acest complex de condiții și pe 
fondul existenței în partid a unore- 
lemente mic-burgheze, carieriste, au 
izbucnit luptele fracționiste din 1929, 
care au cauzat mari prejudicii parti
dului, slăbindu-i capacitatea de mo
bilizare a maselor, împingîndu-1 la 
un pas de lichidare.

Numai după curmarea luptelor 
fracționiste, partidul a putiit ' luă 
curs hotărît spre întărirea legăturilor 
sale cu masele, a devenit capa
bil să conducă viguroasele ac
țiuni desfășurate la începutul 
anului 1931 de ceferiștii din Capi
tală și din alte centre ale țării, să 
repurteze succese în alegerile par
lamentare din vara anului 1931, prin 
Blocul Muncitoresc Țărănesc, orga
nizație de masă legală a partidului.

în 
nevoia 
zatorice 
tent cu

condiții se 
consolidări 

partidului, 
temeinică

simțea 
organi- 

concomi- 
clarificare 

asu-

și numai acest sim
plu fapt reprezintă 
o notă bună pentru 
noii sosiți. înseamnă 
că au și fost angre
nați în complexul me
canism al producției, 
ocupînd un post u- 
nic ; înseamnă că fie
căruia i-a fost găsit 
locul unde însușirile 
sale profesionale sînt, 
în cel mai 
necesare și 
danță cu 
producției.

Unul dintre cei mâl 
noi muncitori decu
pează la strung, din- 
tr-o vergea de bronz, 
mici bucșe filetate, 
piese aurii strălucitoa
re, bijuterii care, de
parte de a fi obiecte 
de podoabă, au o des
tinație practică de o 
importanță covîrșitoa- 
re. Ele se vor integra 
intr-un modern și com
plicat mecanism de 
frînă pentru vagoanele 
de cale ferată. Nimeni 
n-ar putea să concea
pă aceste mecanisme 
fără piesele pe care le 
fabrică un băiat de 13 
ani, din cea mai tînără 
generație de munci
tori ai; uzinei. Venind 
aici, el a preluat, o 
dată cu strungul, o 
funcție vitală în orga
nismul productiv, o 
funcție cu drepturi, cu 
Îndatoriri, cu respon
sabilități de care abia 
acum începe 
seama. Se
Ion Frunză : 
acum patru 
comuna 
județul

listă a maselor, pentru 
așezarea relațiilor din 
societatea noastră pe 
temeliile eticii și echi
tății socialiste. Cei mai 
tineri muncitori de la 
uzinele „23 August" 
sînt, simbolic, primii 
beneficiari ai spiritu
lui plenarei din no
iembrie a Comitetului 
Central.

Titlul de cetățean 
cu drepturi depline al 
Republicii are, după 
cum vom vedea, o a- 
coperire în fapte. Re
lațiile statornicite în
tre acești 563 de tineri 
absolvenți care au în
ceput. din prima lor 
zi de producție, să-și 
pună în valoare capa
citățile și între uzina 
care i-a primit în pro
ducție cu deplină în
credere scot în relief 
raporturile sociale de 
tip superior instaurate 
în țara noastră prin 
statutul de republică 
socialistă.

Am pătruns In sec
țiile uzinei, încercînd 
să descopăr singur, în
tre sutele și miile de 
oameni care-și înde
plinesc programul de 
muncă; figurile celor 
mai de curînd veniți. 
Nu-i deloc simplu să 
faci această distincție. 
Mai întii, pentru ră 
mulți dintre muncito
rii uzinei (chiar și din
tre cei cu oarecare 
vechime) sînt tineri. 
Apoi, pentru că toți 
oamenii au aici un 
numitor țomun, o tră
sătură care-i aseamă
nă ; munca. Dacă lu
crează la mașini iden
tice, executînd opera
ții identice, cum 
putea să distingi 
tînăr care se află 
de un an — de 
tul abia venit ? Chiar

De 50 de ani, la ora 
schimbului, pe poarta 
uzinelor „23 _
din Capitală intră și 
ies mii de 
Schimbului 
permanentă mișcare de 
rotație — i se adaugă, 
în fiecare an, o dată la 
365 de mișcări de ro
tație, schimbul între 
generații — o largă 
mișcare de revoluție — 
care asigură tinerețea, 
vitalitatea, forța de e- 
voluție a marelui co
lectiv. în fiecare vară, 
atunci cînd școlile 
profesionale încredin
țează producției o nouă 
promoție de absol
venți, uzina trăiește 
momentul festiv al in
fuziei de tinerețe. Este 
un altfel de An Nou.

Anul acesta au pri
mit statutul de munci
tori 563 de absolvenți. 
E cel mai numeros lot 
de tineri muncitori- 
absolvenți din cite au 
pășit vreodată pe 
țile acestei mari 
tăți industriale.

563 de tineri, 
mai mulți trecuți de 
1.8 ani — cetățeni ma
jori ai Republicii, cu 
drepturi ■ depline, eu 
sentimentul .importan
tului rol ce le revine 
de acum încolo în an
grenajul vieții 
economice și

Au venit în 
cînd întregul 
întregul popor 
teau „tezele din iulie" 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. A fost o 
coincidență fericită, 
care va marca destinul 
lor, il va așeza sub 
semnul marii eferves
cențe creatoare primi
lor pași, pentru tradu
cerea in viață a pro
gramului partidului 
pentru educația socia-

por- 
uni-

cei

noastre 
sociale.

uzină 
partid, 
dezbă-

înalt grad, 
în concor- 

specificul

să-și dea 
numește 
a plecat 
ani din 
(Bălești,aceste 

unei 
a 
o 

ideologică, o precisă orientare 
pra sarcinilor și perspectivelor luptei 
revoluționare în etapa respectivă. 
Sarcina de a analiza și da răspuns 
acestor multiple probleme i-a re
venit Congresului al V-lea, care a 
întrunit delegați reprezentind orga
nizațiile partidului din întreaga țară.

Un loc central în lucrările con
gresului I-a ocupat definirea carac
terului, a forțelor motrice și a pers
pectivelor revoluției în România, de 
aceasta depinzînd in mare măsură 
fixarea sarcinilor ulterioare ale par
tidului. Oprindurse asupra contra
dicțiilor specifice regimului burghez 
din România, el a apreciat că contra
dicția dintre proletariat și burghezie 
era „cea mai concentrată, cea mai 
generală și cca mai neîmpăcată", 
reprezentind focarul tuturor contra
dicțiilor din țară, la care se adăugau 
cele dintre țărănime și moșierime. 
dintre întregul popor român și im
perialismul. străin etc.

Concluzia analizei făcute a fost 
respingerea atît a teoriilor de dreap-
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Și la Tirgoviște, viitorul începe astăzi. Deseori, tre- 
cind prin preajma stadionului, urechea îți este atrasă 
de un zgomot neobișnuit, altul decit cel al marilor 
arene sportive. Sint rachetiștii de la „Astronautica" — 
te lămuresc cei care le cunosc activitatea. De unde in 
orașul „ruinelor", cîntate de Cirlova și Eliade, ale glo
riosului Turn al Chindiei, o asemenea preocupare ? 
începuturile trebuie căutate cu cinci ani în urmă, cînd 
un entuziast profesor de matematici a înființat, cu e- 
levii săi, un cerc tehnic de racheto-modele. Un an 
mai tîrziu, din cercul condus de același inimos pro
fesor, s-a născut societatea tehnică științifică a elevi
lor „Astronautica" ; în curînd, primele lansări de ra
cheto-modele, primele concursuri neoficiale și oficiale, 
primul campionat național. Elevii de la Liceul nr. 2 
— căci pe lingă această școală funcționează „Astro
nautica" — au stabilit, de la înființare, îndeosebi în a- 
cest an, numeroase recorduri naționale și au obținut 
multe titluri de campioni. Animatorul „Astronauticii",

profesorul Ion N. Radu, și-a dedicat acestei activități 
întreaga sa pricepere, întregul său entuziasm. Străda
nia sa i-a adus titlul de maestru al sportului, titlul 
de dublu recordman național la elicoptere-modele 
și titlul de triplu campion național la racheto-modele. 
în competiția de la Vrsac—Iugoslavia — competiție in 
care s-au înfruntat 87 de concurenți din Iugoslavia, 
Polonia, Cehoslovacia, S.U.A. și din alte țări — pro
fesorul Ion N. Radu a doborît recordul mondial la 
racheto-modele cu parașută. Aproape zilnic, profeso
rul, împreună cu soția, și ea profesoară, și cei doi 
copii gemeni, elevi din clasa a IV-a, pot fi intilniți 
pe „rachetodrom", în mijlocul membrilor societății 
„astronauții din Tirgoviște" — cum își spun ei. In 
fața meselor de lucru, urmărind de la început, în 
calcule și schițe, zborul temerar al navelor spre ocea
nul aerian, dascălul readuce, in fața elevilor săi, la 
scara puterii lor de creație, uriașii bolizi cosmici și îi 
transformă în minuscule aparate construite de ei, care 
răspund matematic acelorași cerințe tehnice, tn pagi
nile revistei „Astronautica", liceenii rezolvă probleme 
de matematici, de fizică și chimie, fac experiențe, al
cătuiesc schițe și planuri, construiesc aparate de zbor.

Entuziasmul tineresc, pasiunea pentru știință și teh
nică, toate încununate cu rezultate de prestigiu, au 
atras asupra racheto-modeliștilor tîrgovișteni atenția 

I unor reputați savanți. „Realizarea de la Tirgoviște — 
I spune savantul Henri Coandă — face cinste înfăptu

itorilor ei, iar pe mine, ca om de tehnică, mă entuzias- 
I mează de-a dreptul". „Toată admirația noastră — li 
Ise adresează membrilor societății „Astronautica" a- 

cademicianul Elie Carafoli ; cuvinte de laudă condu
cerii școlii și profesorilor Liceului nr. 2 pentru munca 

■ plină de dăruire..."

I ...La Tirgoviște, sute de copii trăiesc în viitor. Ziua 
de azi o prefigurează pe cea de mîine ; copiii din Tir- 
govlște cunosc, din proprie experiență, zborul cu ari- 

| pile cutezanței, ale pasiunii.

lui 
Vrancea).
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Ce calități sint definitorii pentru
EROUL LITERATURII NOASTRE?

Azi răspund la ancheta „Scînteii" scriitorii
Mihai BENIUC, Paul SCHUSTER si Nicolae VELE A

O veritabilă uzină sub 
cerul liber, pe malul

Â

brațului Măcin. Ele
vatoarele revarsă șuvoaie 
de știuleți în pîntecele șle
purilor, tractoarele mane
vrează remorci, iar lingă 
apă, camioanele pline dol
dora se înșiră la cheiul 
improvizat, descărcînd co
moara adusă dinlăuntrul 
insulei. Totul se desfășoară 
ca pe bandă rulantă, fără 
o clipă de zăbavă : porum
bul trebuie să ajungă la 
timp în depozite. Aici, pe 
țărmul nord-estic al insu
lei, in portul improvizat, se 
face și controlul calitativ 
al recoltei ; tînărul inginer 
venit din Sibiu, lucrează — 
de trei săptămini — din 
zori și pînă-n noapte. Ca
litatea recoltei de porumb 
este, în anul acesta, exce
lentă. Media la hectar se 
prezintă, de asemenea, 
foarte bine : 5 000 kilogra
me. Este de adăugat și a- 
mănuntul că suprafața tota
lă a culturilor de porumb 
din Insula Mare a Brăilei a 
fost de 36 694 hectare. 
Șlepurile se încarcă in mai 
multe porturi improvizate, 
pornind apoi spre Brăila si 
Galați, unde boabele de aur 
roșu, coapte, umplu șiruri 
întregi de vagoane.

Peisajul îndeamnă la vi
sare în față, comuna 
Turcoaia, pe fundalul me
terezelor scunde ale mun
ților Măcinului, munți din 
terțiar, erodați de-acum ; 
stîncăriile lor au fost șle
fuite, îmblînzite de vînt și 
de vreme : costișele golașe

arată ca niște valuri ale 
unei mări încremenite. 
Șaptezeci de mii de hec
tare 1 Peste 150 kilometri 
de dig protector, jur- 
împrejur 1 O întreprindere 
agricolă cît jumătate de 
județ — cu mii de angajați 
permanenți și sezonieri...

Ce înseamnă Insula 
Mare pentru țara noastră?

ai 
un 

aici 
al-

Mihai CARANFIL

(Continuare 
in pag. a II-a)

Excelenței Sale

Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Am fost mișcat de mesajul pe care mi l-ați adresat cu ocazia săr

bătoririi celei de-a 11-a aniversări a independenței Mauritaniei. Expri- 
mîndu-vă cele mai sincere mulțumiri sînt fericit să vă adresez atît 
dumneavoastră, cît și poporului român urările 
de fericire și prosperitate.

Vă rog să primiți, domnule președinte, 
considerații.

mele cele mai călduroase

asigurarea înaltei mele

OULD DADDAHMOKTAR
Președintele Republicii Islamice Mauritania

drenare a fost balta Brăi
lei. Aici s-a valorificat 
toată experiența anterioa
ră ; aici s-a pus în cum
pănă înmănuncherea for
ței, priceperii și perseve
renței dirze.

A fost cel din urmă 
cel mai greu examen.

...Pe Insula Mare am 
fost prima dată în zilele

directorul 
între- 

Evocăm 
noastre 

prime

Ciobanu este 
tehnic al întregii 
prinderi agricole, 
amintirea primei 
întîlniri, în acele 
zile ale bătăliei de cuce
rire. Pe meleagurile cutre
ierate de noi atunci, în 
1965, într-un jeep, nu exis
tase, cu o lună în urmă, 
nici tractor, nici baracă.

tn drum spre 
istoriei ome- 

purtat de o miracu- 
mașină a timpului, 
în cîteva minute, 
purtat ■ milioane de 

înapoi prin vreme, 
străbăteam terțiarul; 

zare

Insula Mare a Brăilei
și ei

șova — ci 
începuturile 
nești, 
loasă 
care, 
ne-a 
ani 
Parcă 
tocmai apăruseră în 
munții Măcinului. De mi- 
Foane de ani nu se schim
base nimic, aici ; doar vîn- 
tul și apele au modelat 
peisajul... Apoi, brusc, am 
ieșit la larg dintre sălcii, 
în loc de păpurișuri — a- 
rătură proaspătă. Vedeam, 
în pămîntul desțelenit, pri
mul lan de porumb, pri
mele mlădițe ale unei, 
creații omenești.

Poate că nu mai există 
nici un singur om în țară, 
care, de atunci încoace, să 
nu fi gustat. într-o formă 
sau alta, pîinea coaptă din 
griul de pe Insula Mare...

Este o gospodărie-gigant : 
doar cu automobilul 
o poți cutreiera toată, 
tr-o singură zi. 
le sale proporții 
din ceea ce ea 
poate da țării.

Toate aces 
renasc în mine 
cînd privesc cum 

recoltează porumbul 
Insula Mare. Ultimul exa
men al vastei acțiuni de

celuf de-al nouălea congres 
al partidului. Atunci se 
construiau, de jur împre
jur, digurile, atunci s-a în
ceput tăierea pădurii secu
lare, atunci se pornea la 
cucerirea luncii.

La Filipoiu — prima 
gospodărie agricolă de stat 
organizată pe insulă — 
m-a primit directorul Vlad 
Ciobanu. Azi, Filipoiu este 
una din cele patruzeci și 
una de ferme, iar Vlad

nici cantină. Cu un an în 
urmă, partea aceasta a 
insulei fusese cu desăvîr- 
șire pustie : codru bătrîn, 
vremuri dinainte de gene
ză cînd apele încă nu se 
despărțiseră de uscat. In 
haosul acesta mă călăuzise 
Vlad Ciobanu. cu jeepul 
său. Aveam impresia că 
nu mă aflu între cele două 
brațe ale Dunării, ceva 
mai spre sud de orașul 
Brăila, mergind spre Hîr-

Mă duc la Mărașu nu 
chemat de amintiri, ci 
și pentru a vedea cum 

trăiește o cooperativă agri
colă de producție în imedia
ta vecinătate a marii între
prinderi agricole de stat. 
Comuna aceasta, dimpreună 
cu alte cîteva. se află îrilă- 
untrul digului, dar în afara 
întreprinderii de stat. Cînd- 
va. a fost o așezare de lun
că. sălaș al pescarilor și al 
păstorilor nomazi. Lingă 
colibele prăpădite, barca —

BEKE Gyorgy

(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL
DIVERS
La un pas 
de incendiu

într-una din nopțile trecute, 
pompierul de serviciu Constantin 
Firescu, de la Teatrul Național 
din Craiova, a observat că din 
atelierul de ttmplărie al scenei 
iese fum. A forțat. ușa și — 
după cum ne relatează lt. col. 
Eugen Lupșa din cadrul Grupu
lui de pompieri al județului Dolj 
— a reușit să localizeze și să li
chideze 
plase ? 
atelier, 
teanu, 
greșite, 
o masă 
pe niște deșeuri de bumbac. Fără 
să observe. C. O. a plecat grăbit 
spre casă. Dar .după ce a aflat 
cele întimplate,’ cind ofițerul de 
pompieri, maiorul Victor To- 
mescu, i-a aplicat o amendă de 
800 lei, aproape că nu-i venea 
să creadă că... a scăpat atît de 
ieftin ! Pentru că, să recunoaș
tem. numai printr-un noroc, ne
glijența sa n-a ajuns să ia pro
porții grave.

incendiul. Ce se întîm- 
înainte de a pleca din 
tapițerul Constantin Ol
in .urma unei mișcări 
lovise țigara aprinsă de 
și cîteva scîntei au căzut

lntr-o notă publicată nu de
mult la această rubrică („Scin- 
teia“ nr. 8988) arătam că în urma 
unei anchete întreprinse de or
ganele de resort, s-a descoperit 
că Andrei Solomon, șofer la 
I.J.E C.O.O.P. Dîmbovița — pro
prietar al unei vile somptuoa
se, precum și al unui auto
turism „Dacia 1 300" — avea an
gajat... un șofer particular. In 
continuarea cercetărilor, s-a 
constatat că, de fapt, dum
nealui avea angajat nu un singur 
șofer, ci... trei ! De asemenea, 
pe lingă vila amintită, mai a- 
menajase și... un eleșteu ! De 
unde „izvorul" acestui trai pe 
picior mare ? De data aceasta, 
organele de anchetă ne oferă un 
răspuns mai edificator : după o 
revizie de fond la depozitul ges
tionat de Ion Tebeica s-a con
statat că, împreună cu acesta, 
A.S. a sustras diferite mărfuri 
alimentare in valoare de 334 000 
lei. Așa stind lucrurile, șoferul 
Andrei Solomon a fost arestat 
pentru infracțiunea de compli
citate la delapidare.

„Persanele" 
de Simleu

Nu demult, în cadrul coope
rativei meșteșugărești „Unirea" 
din orașul Șimleul Silvaniei. a 
luat ființă o secție de covoare 
de tip oriental. La început, un 
modest atelier creat cu mijloace 
proprii, acum — o adevărată fa
brică în care lucrează 77 tinere. 
Aici au fost țesute în acest an co
voare pentru export în valoare 
de aproape 300 000 lei. în anul 
viitor, în această secție vor lucra 
300 de țesătoare (la care se vor 
mai adăuga încă 200 cu comenzi 
ferme la domiciliu), iar „persa
nele" produse la Șimleu vor pu
tea fi evaluate la 3 200 000 lei.

Orar pentru 
prieteni 
și cunoscuți

Deși magazinul de cafea al 
O.C.L. Alimentara Tg. Jiu func
ționează zilnic între orele 8—12 
și 16—20, într-una din zile, vin- 
zătoarea Aurelia Găvănescu s-a 
gindit s6-l deschidă la orele... 
14 ! Explicația ? Tocmai atunci, 
aproape toți cunoscuții și prie
tenii ei se intilniseră „intimplă- 
tor" la ușa magazinului, care, 
tot „întimplător". era... deschisă! 
De prisos să mai spunem că, la 
numai două ore după aceea, cind 
magazinul era deschis conform 
orarului, dumneaei răspundea 
invariabil: „N-avem“ sau „A fost, 
dar s-a terminat". Aflînd de cele 
întimplate, Nicolae Lambrache, 
directorul O.C.L. Alimentara Tg. 
Jiu, a fost cit se poate de... ca
tegoric : „O abatere de la regu
lile de comerț. Dacă scrieți des
pre ea, va fi tratata cu sancțiu
nea corespunzătoare". Altmin
teri cum va fi tratată? Ca o sim
plă... întimplare ?

De la 
răcoritoare...

răcoare
în calitatea sa de șofer și ges

tionar la întreprinderea de ho
teluri și restaurante „Ambasa
dor". Constantin Godeanu mani
festa o preferință deosebită pen
tru „Pepsi-Cola". Pentru că, pe 
lingă binecunoscutele ei efecte, 
dumnealui mai descoperise încă 
unul care-1 „înviora" în mod 
deosebit : la bufetul din Snagov 
al acestei unități, care deservește 
coloana I.T.A. din localitate, sti
cla de „Pepsi-Cola" costă 2 lei, 
iar la marile restaurante — 4,40 
lei. Drept pentru care, după o 
soooteală recentă, „a consumat" 
din cota bufetului din Snagov 
5 000 de sticle de „Pepsi-Cola", 
pentru a le „transfera" spre res
taurante. însușindu-și diferența 
de preț. Acum, C. G. (care mai 
avea la activ o condamnare) se 
află la răcoare. întrebarea este 
însă ce „recompensă" merită și 
cei ce. într-un fel sau altul, 
l-au

fel sau altul, 
înlesnit această afacere.

Rubrică redactată de : 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondențiloreu
„Scînteii",

DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI

superioară a resurselor 
materiale ale întreprin-
In centrul discuțiilor pro- 
perfecționării organizării 

și muncii, conferința

TRIBUNA DE MANIFESTARE

După încheierea adunărilor și conferințelor de dări de seamă și ale
geri la nivelul grupelor sindicale și comitetelor de secții, în aceste zile 
continuă conferințele de dări de seamă și alegeri Ia nivelul comitete
lor sindicatelor. Ca și în fazele precedente, întreaga lor desfășurare este 
caracterizată printr-o înaltă responsabilitate și exigență muncitorească. 
Evitarea oricăror tendințe de festivism, pronunțatul lor caracter de 
lucru reflectă efortul stăruitor întreprins pentru îndeplinirea efectivă 
a sarcinilor trasate de partid privind creșterea rolului și atribuțiilor 
sindicatelor în toate sectoarele vieții economice și sociale.

înalta răspundere pentru soluțio
narea în cele mai bune condiții a 
problemelor economice majore, pen
tru îmbunătățirea organizării pro
ducției și a muncii, constituie trăsă
tura definitorie a adunărilor și con
ferințelor de dări de seamă și ale
geri sindicale. Ca de un fir roșu au 
fost străbătute discuțiile purtate în 
conferințele sindicale pentru dări 
de seamă și alegeri de la întreprin
derea de foraj Craiova, Centrala in
dustriei mătăsii și unitatea de bază 
— „Relon" — Panduri din Capitală, 
Fabrica de confecții „Tîrnava“-Si- 
ghișoara, Institutul de cercetări și 
proiectări tehnologice pentru prelu
crarea țițeiului din Ploiești, de grija 
de a asigura realizarea integrală la 
toți indicatorii a planului pe acest an 
și pregătirea în 
cele mai bune 
condiții a produc
ției din anul 1972.

Conferința or
ganizației sindi
cale de la între
prinderea de con
strucții siderurgi
ce din Hunedoara 
a prilejuit, para
lel cu bilanțul ac
tivității din acest 
an — cind în pri
mele 11 luni planul producției globale 
și angajamentele asumate au fost de
pășite cu 6 718 000 lei, obținîndu-se în 
același timp beneficii suplimentare de 
6 milioane lei — analizarea moda
lităților de a asigura îndeplinirea 
în bune condiții a sarcinilor de 
plan pe anul 1972, sporite cu peste 
30 la sută. în centrul discuțiilor au 
fost problemele vizînd creșterea 
productivității muncii prin extin
derea mecanizării lucrărilor, folo
sirea integrală a timpului de lucru, 
întărirea disciplinei muncii. A fost 
relevată contribuția pozitivă adusă 
la stimularea inițiativei și spiritului 
de răspundere aJ salariaților de ac
țiunile întreprinse de comitetul sin
dicatului pentru atragerea acestora 
la analizarea problemelor principale 
ale producției prin întilniri pe pro
fesii ; dezbateri tematice cu inginerii 
și tehnicienii de pe șantiere; adu
nări ale muncitorilor care urmează 
să înceapă noi obiective, prilej cu 
care se prezintă graficul de execu
ție, ,șe stabilesc angajamentele. Mai. 
mulți' vorbitori au» arătat''caj perifru' 
a. se. asigura creișterea ‘'productivi
tății muncii, este necesar' să se reali
zeze o mai bună corelare a1 activită
ții șantierelor, defalcareă rațională 
a sarcinilor de plan pe trimestre, 
ceea ce ar înlesni folosirea cores
punzătoare a utilajelor și timpului 
de lucru, ar spori aportul cadrelor 
tehnice la adoptarea și aplicarea 
unor soluții tehnologice moderne.

Un înalt spirit de exigență munci
torească a caracterizat și conferința 
de dare de seamă și alegeri a co
mitetului sindicatului de la între
prinderea „Electromontaj" Bacău. 
Satisfacția îndreptățită pentru fap
tul că planul anual de producție a 
fost îndeplinit încă de la 15 decem
brie nu i-a împiedicat pe partici
panții la discuții să formuleze un 
șir de critici privind neglijențele 
în întreținerea utilajelor, calitatea 
necoreșpunzătoare a reparațiilor 
efectuate la diferite mașini, tărăgă
narea nejustificată a aplicării pro
punerilor valoroase ale unor munci
tori privind perfecționarea organi
zării producției. De asemenea, la 
Fabrica de piele și încălțăminte 
„Clujeana", unde planul anual a 
fost îndeplinit cu aproape o lună 
înainte de termen, discuțiile din 
cadrul conferinței sindicale au fost 
axate pe problemele îmbunătățirii

calității produselor, numeroase pro
puneri ale vorbitorilor vizînd ini
țierea unor noi acțiuni ale sindica
tului care să determine dezvoltarea 
unui climat de înaltă responsabili
tate profesională și cetățenească, va
lorificarea 
umane și 
derii.

Situînd 
blemele 
producției 
de dare de seamă și alegeri a orga
nizației sindicale de la Uzina de au
toturisme din Pitești a prilejuit nu
meroase propuneri prețioase privi
toare la măsurile necesare spre a 
asigura încărcarea mașinilor pe 
toate schimburile, efectuarea repara
țiilor la timp și de calitate, înlătu-

ia fabrica „Izolatorul" din Capitală 
a adus critici îndreptățite comitetu
lui sindicatului pentru că repetatele 
încălcări ale disciplinei muncii de 
către un șir de salariați, marele 
număr al absențelor nemotivate și 
învoirilor, care au determinat re
curgerea la un mare volum de ore 
suplimentare, nu au constituit un 
semnal de alarmă pentru activiștii 
sindicali, nu i-au clintit din atitu
dinea de tolerare și cocoloșire a a- 
baterilor de la îndeplinirea obliga
țiilor profesionale, din apatia și co
moditatea care i-au făcut nu numai 
să nu recurgă la noi mijloace ale 
muncii politico-educative, dar să re
nunțe și la unele modalități ce și-au 
dovedit eficiența în decursul anilor.

Problematica socială, grija față 
de om au deținut un loc important în 
cadrul dezbaterilor din conferințele 
sindicale de la uzina „Independenta" 
Sibiu, Cofnbinatul chimic Făgăraș, 
Combinatul de exploatare și indus
trializare a lemnului Brăila, Fabrica 
de mașini unelte și agregate — Bucu
rești, Șantierul naval Oltenița. La 
conferința sindicatului 
de la unitatea de

Conferințele de dări de seamă
și alegeri sindicale

rarea cauzelor care provoacă stag
nări și deranjamente în funcționarea 
lor, folosirea integrală a timpului 
de lucru, îmbunătățirea asistenței 
tehnice în schimburile 2 și 3, mai 
buna coordonare a transportului in
tern.

Apare evidentă, din întreaga des
fășurare a dezbaterilor, creșterea 
preocupării pentru îndeplinirea a- 
tribuțiilor și răspunderilor ce revin 
sindicatelor in înfăptuirea progra
mului de educare comunistă a oa
menilor muncii, a întregului popor, 
pentru găsirea celor mai adecvate 
modalități menite a imprima mun
cii politico-educative și culturale 
de masă un grad sporit de comba
tivitate și eficiență, un puternic ecou 
în conștiința salariaților. O investi
gare temeinică a modalităților de 
îmbunătățire a activității desfășura
te de sindicate în acest domeniu au 
efectuat conferințele de dări de 
seamă și alegeri ale sindicatelor de 
la uzina „Laminorul" din Brăila, In
stitutul de artă teatrală și .cinema- 

' 'tdgrâficăs „I.L Caragiăle", Studioul 
cinematografic „București", Depoul 
de locomotive din Brașov, Institutul 
de medicină din Timișoara. ,

Pilduitoare pentru efectele unei 
munci politico-educative mobiliza
toare sînt rezultatele cu care s-a 
prezentat la conferința sindicală co
lectivul uzinei textile „Moldova" din 
Botoșani. Dacă sarcinile de plan pe 
acest an au fost îndeplinite de co
lectivul acestei întreprinderi la 24 
decembrie, un merit de seamă re
vine comitetului sindicatului, care 
a pus în centrul preocupărilor sale 
intensificarea muncii politico-educa
tive pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste, creșterea calificării pro
fesionale a salariaților. Numeroși 
vorbitori s-au referit la puternica 
influență mobilizatoare exercitată în 
cadrul acțiunii de cultivare a atitu
dinii înaintate față de muncă și a- 
vutul obștesc de asemenea inițiative 
ale sindicatului ca „procesul rebutu
rilor", anchetele cu aparatul de fo
tografiat și magnetofonul prin sec
ții, informările politice, programele 
brigăzilor artistice de agitație, ga
zetele satirice, punerea în discuția 
grupelor sindicale a unor cazuri de 
încălcare a eticii socialiste.

în contrast cu activitatea rodnică a 
comitetului 
„Moldova",

salariaților 
exploatare și in
dustrializare a 
lemnului din Ne- 
hoiu, județul Bu
zău, relevîndu-se 
un șir de aspecte 
pozitive, ilustrînd 
grija pentru îm
bunătățirea condi
țiilor de cazare și 
hrană ale lucrăto
rilor forestieri, 
s-au adus, totoda
tă, critici comi
tetului sindica- 

imprimat dării de

Orșova : gara nouă a noului oraș Foto : S. Cristian
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exe-— E complicat să 
cuți această piesă ?

— Acum, pentru mine, 
nu mai e complicat. A fost 
la început, in primele zile.

— Ce era complicat a- 
tunci ? De unde venea 
„complicația" ?

— Știu ' eu ? Cred că 
mai mult de la un fel de 
timiditate față de strung, 
sau mai bine zis față de... 
uzină. Pe urmă m-am o- 
bișnuit și cu strungul și 
eu gîndul că eu fac parte 
din această uzină, că nu 
mai sînt un ucenic, ci un 
om de la care se așteaptă 
producție. Pe urmă, mi-am 
spus că oamenii mai vechi 
de aici, care m-au primit 
între ei, n-ar trebui să 
aibă prilejul să gindească 
despre mine altfel decît 
mi-aș dori eu.

Ce gîndesc despre noii 
lor tovarăși 
muncitorii 
state de 
zină ?

Maistrul 
secția aparataj, 
organizației de ; 
telierului de 
are în grija sa 
dintre noii absolvenți, 
cunoaște mai de mult, din 
perioadele de practică sau 
de ucenicie. Vorbește des
pre ei ca despre o familie, 
numindu-i pe numele mic : 
Gheorghe, Ion, Nicolae, 
Petre...

— îmi place să mă ocup 
de ei, să-i ghicesc fiecăruia 
drumul. La început, pe 
unii îi pun să luerbze cite 
doi pe aceeași mașină. Să 
se îndemne unul pe altul, 
să prindă curaj. E o mare 
satisfacție pentru 
să-i văd cum prind aripi. 
In primele zile au un tel 
de... trac. îi vezi încordați, 
transpirați, se încurcă în 
operațiile cele mai simple, 
pe care altădată le făceau 
cu mare ușurință. într-un 
moment ca ăsta mă duc și 
discut cu ei...

de muncă 
mai vechi 

u-
cu
serviciu in

Ilie Safta din 
secretarul 

partid a a- 
prelucrări, 

douăzeci 
Ii

mine

sindicatului 
conferința

de la uzina 
sindicală de

tulul pentru că a
seamă un ton de prezentare idilică a 
realităților. Participanții au cerut co-1 
mitetului sindicatului să intervină cu 
mai multă fermitate spre a determina 
forurile de resort să asigure aprovizio
narea corespunzătoare a magazinelor și 
punctelor alimentare, desfacerea pro
duselor în condiții igienice, să ză
dărnicească încercările unor gestio
nari de a vinde unele produse cu 
suprapreț.

în încheierea conferințelor sindi
cale. sînt adoptate, intr-o atmosferă 
de puternic entuziasm, textele unor 
telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ast
fel, în telegrama trimisă de conferin
ța sindicală a Combinatului de ce
luloză și hîrtie din Brăila se spu
ne : „Ne exprimăm încă o dată de
votamentul nostru deplin față de po
litica internă și externă a partidului 

® și statului nosiru și vă asigurăm, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom îndeplini in întregime sarcinile 
de plan pe acest an". In telegrama tri
misă de. conferința de dare, de seamă 
și alegeri, a sindicatului salariaților 
Institutului de Cercetări și proiectări 
tehnologice pentru prelucrarea ți
țeiului din Ploiești, se arată între 
altele : „Ne exprimăm adeziunea to
tală față de politica înțeleaptă și 
clarvăzătoare a partidului nostru, față 
de dumneavoastră personal, iubile 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. Vă asi
gurăm că nu vom precupeți nici un. 
efort pentru aplicarea măsurilor ce 
izvorăsc din documentele de partid 
și de stat în scopul dezvoltării con
științei socialiste a tuturor salaria
ților institutului nostru". In telegra
ma trimisă de reprezentanții celor 
peste 3 000 de salariați de Ia com
plexul de lucrări al Combinatului de 
îngrășăminte azotoase din Slobozia, se 
spune între altele : „Participanții la 
conferință iși exprimă și cu această 
ocazie adeziunea deplină față de po
litica internă și externă a partidului 
nostru, față de măsurile adoptate de 
plenara Comitetului Central al P.C.R. 
din noiembrie 1971 și se angajează 
să nu precupețească nici un efort 
pentru a desfășura o susținută mun
că politico-educativă care să asigure 
participarea activă a tuturor salaria
ților la îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan".

Mihai RADULESCU

Ilie Safta mi-a reprodus 
o astfel de 
care a avut-o 
Frunză :

— Ei, cum 
angajat ?

— Bine, meștere — a 
găimat băiatul.

— Și totuși, nu știu ce-i 
cu tine, parcă ți-ar fi frică 
să te apropii de strung...

— Da, puțin. Mi-e greu, 
meștere, mă gîndesc să nu 
stric piesele. Cum am să 
justific dacă le stric ? Pe 
urmă, știu că dumnea
voastră așteptați piesele

discuție 
chiar cu
te simți

pe 
Ion

ea
în-

zinei privesc cu 
această infuzie 
rețe ; față de această nouă 
promoție de muncitori, ei 
se străduie să adopte o 
atitudine care să stimuleze 
dezvoltarea tinerilor, să le 
insufle sentimentul că sînt 
membri cu drepturi și da
torii depline ai clasei noas
tre muncitoare. Mi s-a 
vorbit mult despre în
credere. Strungarul Cristea 
Ciobanu, secretarul comi
tetului de partid din secția 
motoare, îmi spunea :

— I-am primit în secție

SSB

seriozitate 
de tine-

sentimen-
1-au

Dar poate că 
tul de încredere 
pătat mai deplin, mai 
nic, din atitudinea pe care 
o au față de ei, tovarășii 
lor de generație. La secția 
aparataj, momentul anga
jării noilor absolvenți a 
prilejuit cîteva adunări ge
nerale cu caracter 
ale organizațiilor 
U.T.C.

— In adunare 
tește Ion Stan, 
organizației de 
din atelierul prelucrări — 
am salutat venirea lor in

că- 
to-

festiv 
de bază
— poves- 
secretarul 
bază B

Publicitatea sau recla
ma — cum doriți să-i spu
neți — poate fi definită, pe 
scurt, drept o 
chere de procedee utili
zate 
publicului in legătură 
noutățile, avantajele, 
racteristicile principale ale 
produselor puse în vin- 
zare. Posibilități pentru o 
informare rapidă și suges
tivă a publicului, pentru 
orientarea sa asupra a ceea 
ce este nou, de la o zi la 
alta, sînt din belșug, 
multe 
bi de 
zarea 
mente 
ciente 
sînt expozițiile permanen
te cu vînzare, magazinele 

: a 
de 
ale 

prea

înmănun-
pentru Informarea 

cu 
ca-

în 
cazuri se poate vor- 
apariția și generali- 
unor procedee real- 
intereSante și efi- 
de reclamă — cum

zul multora dintre între
prinderile noastre, constă 
în aceea că ea nu pune 
accentul pe cerințele in
formării interesante, atrac
tive, subliniind ce-i nou și 
important în calitatea pro
duselor, ci abuzează de 
generalități care nu spun 
nimic. Apar astfel cu ne
miluita „reolame" de acest 
tip : „Consumați băuturi 
răcoritoare" ; „Cumpărați 
confecții din magazinul 
nostru" (dacă magazinul e 
de confecții, ce altceva ai 
putea cumpăra de acolo ?); 
„Cumpărați mărfuri de se
zon" (ca și cind iarna 
ne-am apuca cu toții să

uz casnic — conpurl și a- 
parate electrice, oale de 
fiert sub presiune, foarte 
multe produse din mate
rial plastic, articole de îm
brăcăminte din fibre sin
tetice. Sub imperiul indi
ferenței și comodității 
producătorilor, cele mai 
multe dintre ele nu sînt 
nici măcar însoțite de o 
fișă in care să se anunțe 
pe scurt modul lor de în
trebuințare și întreținere. 
In aceste condiții, vinză- 
torii nu sint nici ei în 
stare să dea explicații prea 
ample — necum să mai 
facă reclamă ! Nu e de 
mirare că o serie întrea-

speciale de prezentare 
produselor noi, filme 
scurt metraj, parăzi 
modei etc. Dar, de 1 
multe ori, cumpărătorii se 
întîlnesc în magazine 
tot felul 
prezentate 
clamă. De 
lămuri cit 
rile, pentru a înțelege cit 
mai exact care sînt slă
biciunile „arsenalului" 
clamei, să pătrundem 
țin în mecanismul său 
ganizatoric.

Reclama 
face la noi 
prinderile 
magazinele șî unitățile co
merciale și de către 
RECOM — întreprindere 
specializată în. prestarea 
serviciilor publicitare. A- 
ceștia sînt cei trei princi
pali colaboratori din „triun
ghiul reclamei".

Este, desigur, un 
de înțeles că nu 
unitățile eoonomice 
nele sînt mai mari, 
mai mici — își pot permi
te să creeze și să întreți
nă un nucleu propriu spe
cializat în popularizarea 
mărfurilor. Dar, în unele 
cazuri, nu se apelează nici 
la 
la 
de 
în 
unor pliante și afișe 
artiști plastici, cu 
liști în publicitate și este
tică industrială etc. Re
zultatul ? In bună măsură, 
eforturile materiale și în
cercările de a face din re
clamă un mijloc concret, 
eficient, de informare, de 
popularizare a 
sint anulate de deficiențe 
de conținut, de 
anacronice. Carența 
cipală a reclamei, în

„ cu
de banalități, 
în chip de re
ce ? Pentru a 
mai bine lucru-

re- 
pu- 
or-

semărfurilor 
de către înfre- 

producătoare,

lucru 
toate 

— u- 
altele

alte posibilități, aflate 
îndemînă : ne referim, 
pildă, la colaborarea — 
conceperea și editarea 

cu 
specia-

noutăților,
concepții 

prin- 
ca-

omeni integri, cinstiți, cu 
înaltă ținută morală.

Pășind în uzină ca făcînd 
parte din marele ei colec
tiv, noua promoție de
muncitori se integrează nu 
numai într-un proces de
producție, ci și într-un sus
ținut proces de
muncitorească. E un 
care a început din 
zi.

Noi, aici, în uzină
spunea ing. Marin Enache, 
secretarul comitetului de

educație 
proces 
prima

— ne

Promoția nouă semnează
pe tabloul de onoare

astea, că fără ele nu se pot 
monta frînele.

— Mda... — a răspuns 
maistrul. Asta cam așa 
este. Pun mare bază pe ce 
faci tu aici și-am să-ți 
spun și de ce : pentru că 
tu știi să lucrezi. Sînt si
gur de asta, că doar nu ne 
cunoaștem de azi, de ieri. 
Ai făcut totuși lucruri mult 
mai grele, îți aduci amin
te ? Ei, hai, dă-i drumul 1 
O să vezi că merge.

După ce mi-a reprodus 
acest episod, maistrul Ilie 
Safta a adăugat :

— E nevoie de multă a- 
tenție față de băieții ăștia. 
De altminteri, toți munci
torii din atelier îi ajută, 
își fac timp și se mai duc 
pe la ei pe la mașini și le 
arată sau îi învață să-și 
ascută un cuțit de strung 
pentru că asta este la ei 
dificultatea numărul unu...

Oamenii mai vechi ai u-

la noi ca pe niște vechi to
varăși de muncă. Le-am 
dat de înțeles că erau aș
teptați aici, că ne puneam 
speranțe serioase în veni
rea lor.

— Ce e în stare fiecare 
să facă ? Iată o întrebare 
pe care mi-am pus-o atunci 
cind mi-au fost încredin
țați noii absolvenți — îmi 
spunea și Nicolae Voicu, 
șef de atelier în aceeași 
secție. După ce mi-am fă
cut o idee în privința asta, 
l-am plasat pe fiecare a- 
colo unde am crezut că va 
da un randament mai bun. 
E foarte 
lucru și 
imediate 
dar mai 
de fapt 
va muncii 
Trebuie să capete 
sentimentul că e util, că e 
capabil să realizeze ceea ce 
i se cere și chiar mai mult.

important acest 
pentru nevoile 
ale producției, 
mult pentru ei, 

pentru perspecti- 
lor în uzină, 

fiecare

tr-un colectiv omogen și 
puternic. Le-am vorbit 
despre tradițiile de muncă 
ale uzinei, care a împlinit 
anul acesta 50 de ani de 
activitate, despre tradițiile 
revoluționare ale munci
torilor, care au pus întot
deauna mai presus de orice 
slujirea intereselor 
muncitoare. A fost o 
nare frumoasă. Am 
vingerea că a reușit 
apropie de noi pe 
băieți și că le-a 
ideea că nu ne sint 
ferenți. Ba, dimpotrivă, 
că ne interesează foarte 
mult cum se poartă, cum 
gîndesc, cum se dezvoltă, 
cum se integrează în pro
cesul de producție al u- 
zinei, că ne interesează, că 
sîntem răspunzători pentru 
dezvoltarea lor ca cetățeni 
ai patriei socialiste, ca oa-

clasei 
adu- 
con- 
să-i 

acești 
transmis 

indi-

partid al uzinei — ne o- 
cupăm cu seriozitate de ti
neri incercînd să scurtăm 
cit mai mult perioadele de 
adaptare, de integrare a lor 
în colectiv. Sînt foarte mul
te căile și mijloacele prin 
care colectivul le face ti
nerilor o educație cetățe
nească solidă. Am analizat, 
de curînd, într-o plenară a 
comitetului de partid pe 
uzină, problemele educării 
tinerilor. Plenara aceasta 
ne-a demonstrat între altele 
că educația 
țenească a 
se face la 
intermediul
mim formele
ale muncii politice. Sigur, 
există și asta. In uzină 
avem 46 de cercuri de în- 
vățămînt politic pentru ti
neret. Participă 1 520 de ti-

politică și cetă- 
tineretului nu 

noi numai prin 
a ceea ce nu- 

organizate

Reclamatii
la... reclama
comercială

cumpărăm costume de • 
baie !) ; „Serviți cu încre
dere preparatele noastre 
culinare" !. „Cumpărați pă
lării moderne și elegante" 
ș.a.m.d.

Ce demonstrează 
aceste exemple ? Că, 
industria cit și 
nu și-au însușit 
deplin arta de a 
clamă inteligentă, la obiect, 
cu putere de informare a 
cumpărătorilor. Cetățeanul, 
oricît de bine intenționat 
ar fi, este lipsit astfel de 
acele elemente informațio
nale selective care să-l 
ajute să afle de ce tre
buie să cumpere neapărat 
produsul respectiv și nu 
un altul.

Unele întreprinderi și 
unități comerciale merg și 
mai departe cu comodita
tea : pentru a scăpa de o 
bătaie de cap în plus, re
nunță complet de a mai 
face reclamă. Apar în 
comerț nenumărate arti
cole de larg consum, de

toate 
atît 

comerțul 
încă pe 

face o re-

neri. Există apoi activita
tea obișnuită a organizații
lor U.T.C., adunări gene
rale, adunări de grupă, alțe 
activități diverse. Dar foar
te important mi se 
faptul că educația 
a acestor tineri se 
prin 
nent 
prin 
care 
șefii 
lorii 
țeieg că 
să-i ajute pe acești băieți 
să devină buni meseriași, 
dar in același timp și ce
tățeni destoinici, cu con
știința răspunderilor sociale.

Și iată. în completarea 
celor spuse de Marin E- 
nache — un fapt cu totul 
semnificativ. De la secreta
rul comitetului oamenilor 
muncii am aflat că la adu
nările salariaților pe secții 
ca și la adunările pe uzină 
ale reprezentanților oame
nilor muncii, participanții 
sînt, în proporție de 25 ia 
sută, tineri, membri ai or
ganizațiilor U.T.C. Ei își 
exercită astfel rolul de 
participanți activi, cu drep
turi depline, la conducerea 
treburilor uzinei, sînt be
neficiari ai tuturor forme
lor de manifestare a demo
crației socialiste. în cursul 
anului 1971. la adunările 
salariaților ale reprezen
tanților oamenilor muncii 
s-au făcut peste 3 000 de 
propuneri. Din ele. 2 100 au 
fost înscrise în planurile de 
muncă ale uzinei. S-au și 
rezolvat 1 500. Multe din 
aceste propuneri au venit 
de la tineri. De la tineri 
care în urmă cu cîteva luni 
sau cu cîțiva ani au intrat 
timizi pe poarta uzinei, dar 
care, in scurt timp, și-au 
cîștigat 
bindit 
rile de 
țenî cu 
tură la 
al uzinei și al țării.

pare 
politică 
face și 
perma- 
uzinei.

contactul lor 
cu comuniștii 
relațiile de muncă pe 
le au cu maiștrii, cu 
de echipă, cu munci- 
mai vîrstnici,. care în- 

datoria lor este

încrederea, au do- 
calitățile și dreptu- 
muncitori și cetă- 
o participare ma- 
viața. la bunul mers

gă de produse — chimice, 
alimentare, textile, con
fecții — sînt descoperite 
în magazine de cumpără
tori cu totul 
întreprinderea 
din Bragadiru, de 
pune în vînzare, din cind 
în cind, produse noi. Unul 
dintre, acestea' a‘'fost și 
sortimentul „legume pen
tru ciorbe și supe". Pro
dusul e reușit, apreciat. 
Conserva respectivă a avut, 
totuși, la început, o vîn
zare foarte lentă. De ce '! 
Lumea nu știa pur și sim
plu nimic despre ea. Ci
neva ar putea spune că 
exemplul dat este un sim
plu . accident, că nu e ca
zul să insistăm atît asu
pra lui. Realitatea este 
însă — faptele o demon
strează ! — că multe din
tre fabricile industriei ali
mentare și ușoare și-au 
făcut un obicei din a in
troduce produsele noi par
că pe furiș în comerț, fără 
nici un fel de publicitate, 
în acest caz, intră în func
ție „reclama empirică", 
știrea despre ele mergind 
din gură in gură, ca 
strigăturile populare !

— De ce nu informați 
populația asupra produse
lor pe care le fabricați ? 
— l-am întrebat, pornind 
de la cazul amintit, pe to
varășul Alexandru Drag- 
nea, unul dintre directorii 
fabricii din Bragadiru.

— După cite știu, 'la fos
tul combinat din care fă
ceam parte se stabilise un 
plan de măsuri. Era vorba 
să se tipărească și niște 
afișe.
- Și ?
— Nu s-a mai ocupat ni

meni de asta. Afișele nu 
s-au tipărit, iar produsul a 
fost „lansat" pe piață fără .

accidental. 
„Fulgerul" 

pildă,

în

fost „lansat" pe piață 
reclamă.

Alte exemple ? Sînt 
sutele !

Concluziile practice 
diverșilor specialiști și

cu

ale
__ ... ex- 

perți în materie de reclamă 
atrag atenția în mod serios 
asupra consecințelor nedo
rite pe care le creează, în 
sistemul cererii și aprovi
zionării, insuficienta infor
mare a publicului. Necu
noscute cumpărătorilor, a- 
numite produse nu ajung 
la nivelul maxim de solici
tare ; se creează pe toată 
filiera (industrie-comerț- 
consura) impresia falsă că 
articolele respective n-au 
aderență la public ; indus
tria își modifică artificial 
pianul de producție, comer
țul diminuează cererea... și

apar astfel, nejustificat, de
reglări în sistemul de *- 
provizionare.

într-adevăr, comerțul este 
efectiv interesat să vîndă 
marfa contractată, dar cum 
ar putea organizațiile sale 

' specializate să preia asupra 
lor întreaga activitate de 
informare a publicului, de 
lansare și prezentare a pro
duselor noi dacă producă
torii — cel mai direct in
teresați de modul în care 
se desfac produsele pe care 
le realizează — nu partici
pă cu mai mari eforturi 
materiale proprii la desfă
șurarea acțiunii de 
tate ?

în acest caz — 
solicitată suficient 
dustrie — agenția 
blicitate RECOM se ocupă 
cu precădere de agremen- 
tarea locului de vînzare, de 
prezentarea magazinelor, 
de reclama expozițiilor. 
Concret, în 70—80 de cazuri 
dintr-o sută, RECOM pro
duce reclamă pentru uni
tățile comerciale și doar 
restul reprezintă partea 
pentru industrie. De ce a- 
ceastă răsturnare de si
tuație ? Se desprinde ideea 
că atît întreprinderile cit 
șî organizațiile comerciale 
— principalii organizatori 
și producători de publicita
te — trebuie să facă efor
turi conjugate pentru in
vestigarea reală a pieței șî 
a cumpărătorului, pentru . 
crearea mijloacelor eeioV-iJ 
mai interesante și adecvate - 
de reclamă. Asemenea 
forturi se cer făcute per
manent — pe baza unui 
plan bine stabilit, în raport 
cu importanța pe care o 
prezintă fiecare produs — 
de către colective alcătuite 
din specialiști în acest do
meniu, atît la unitățile pro
ducătoare cit și la 
zațiile comerciale 
sate.

Deoarece reclama 
loc esențial de informar e a. 
publicului ar trebui să fie, 
prin excelență, domeniul 
de colaborare intre 
tecți, graficieni și 
cianți, am solicitat 
tov. Alex. Sandu, arhitect, 
lector la Institutul de arhi
tectură din București : „O- 
mul de pe stradă este un 
dublu beneficiar al recla
mei : al informației comer
ciale, dar și al prezenței ei 
estetice. Reclama este prin 
urmare (din punct de ve
dere grafic) și un act de 
răspîndire a bunului gust. 
De aceea nu trebuie să rie 
mulțumim cu orice fel de.ril 
reclamă, să impunem in a- 
cest sector o riguroasă ser 
lecție 1 Prin definiție, re
clama pretinde o deosebită 
putere de atracție și de in
citare a curiozității, deci o 
mare densitate de informa
ții într-o exprimare suc
cintă, atrăgătoare. Marca, 
emblema, simbolul suit e- 
lemante utilizate în mod 
specific de reclamă — de 
ce sînt ocolite ? Din punc
tul de vedere al arhitectu
lui urbanist, publicitatea 
este pentru stradă, pentru 
magazin, exact ceea ce este 
■dantela pentru veșmint. E 
doar nevoie să fie bine făj- 
cută — frapantă din punct 
de vedere comercial, plă[ 
cută — estetic. Din păcate, 
arhitecții urbaniști, specia
liștii in decoruri interioare, 
graficienii sînt prea puțin 
solicitați de cei interesați 
să facă reclamă. Nu cred 
că există un singur caz 
în care respectivii speciaț 
liști să fi refuzat 
comerciale sau 
sprijinul lor".

Subliniem încă 
reclama nu se face, 
greșit cred unii, din simplă 
obișnuință sau din te miri 
ce alte motive, ci, dimpo-J 
trivă, din rațiuni economice 
și comerciale precise : pen
tru a orienta (și regla) ac-ț 
tul de vinzare-cumpărare, 
pentru crearea unei emula
ții între producători, în 
sprijinul diversificării ce4 
rerii și producției.

publici
nefiind 

de în
de pu-

organ!- 
intere-

ca mij-

arhi- 
comer-. 
opinia

organelor 
industriei

o dată : 
cum

Gheorghe GRAURE

DE LA C.E.C
în ultima decadă a lunii ianuarie 1972 va avea 

loc tragerea la sorți pentru trimestrul IV a.c. 
a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri 
în autoturisme.

La această tragere la sorți, Casa de Econo
mii și Consemnațiuni va acorda 411 cîștiguri în 
autoturisme din mărcile Dacia 1300, Dacia 1100 
și Skoda 100 S, în valoare de 23 milioane lei.

Pînă la 31 decembrie a.c. se pot efectua de
punerile necesare pe libretele de economii cu 
dobîndă și cîștiguri în autoturisme în vederea 
participării la tragerea la sorti pentru trimes
trul 1/1972.
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economică
Oamenii muncii

raportează rezultatele 
rodnice ale unui an

de munca
TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R.,

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Muncitorii, inginerii și tehnicienii din in
dustria județului Constanța, îndrumați și 
conduși permanent de organele și organizați
ile de partid, au îndeplinit planul producției 
globale industriale la data de 27 decembrie 
a.c., urmind ca pînă la sfîrșitul anului 1971 să ’ 
obțină o producție suplimentară în valoare 
de 120 milioane lei. De asemenea, a fost în
deplinit mai devreme planul de traific portuar. 
Flota maritimă a Îndeplinit și depășit planul 
de transport la 24 decembrie 1971.

într-o telegramă adresată Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, de către Comitetul 
județean Constanța al P.C.R., colectivele 
unităților industriale din județ se angajează 
să muncească mai bine în anul 1972, să nu 
precupețească eforturile, întreaga capacitate, 
pentru a îndeplini la timp și în mod exem
plar toate sarcinile ce le revin, pentru a pu
tea contribui pe măsura posibilităților de care 
dispun la continua înflorire și prosperitate a 
patriei noastre socialiste.

★
Prin telegrama adresată Comitetului Cen

tral al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
muncitorii, inginerii, tehnicienii și econo
miștii din unitățile industriei construcțiilor 
de mașini raportează că in ziua de 27 de
cembrie și-au îndeplinit sarcinile planului pe 
anul 1971 la producția globală, iar in ziua de 
28 decembrie se va îndeplini la producția 
marfă și producția marfă vindută și înca
sată.

Aoeste rezultate sînt rodul activității sus
ținute desfășurate de constructorii de mașini

sub îndrumarea organizațiilor 
pentru traducerea in viață 
partidului nostru de construire 
socialiste multilateral __ _____
în viață prețioasele indicații de o înaltă va
loare teoretică și practică, date de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, colectivele unităților industriei 
construcțiilor de mașini se angajează să mo
bilizeze întregul potențial, toate resursele 
materiale și umane de care dispun, pentru a 
realiza <și în anul 1972 sarcinile ce le revin. 
Se va urmări îmbunătățirea parametrilor 
tehnioo-fimcționali ai produselor și se va 
pune un accent deosebit pe reproiectarea si 
modernizarea mașinilor și utilajelor, pe di
versificarea producției și îmbunătățirea 
acestora, pe creșterea productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor materiale și mărirea 
beneficiilor, pentru sporirea eficienței între
gii activități a construcției de mașini.

★
Centrala industrială de prelucrare a țițeiu

lui și-a îndeplinit cu șase zile mai devreme 
sarcinile anuale de plan. Petroliștii au înre
gistrat o reducere a cheltuielilor pe ansam
blul centralei concretizată în 32 milioane lei 
beneficii peste plan, sumă care întrece an
gajamentul anual.

Avansul creat va permite rafinorilor să 
furnizeze economiei naționale, în primul an 
al cincinalului, cantități însemnate de ben
zine, motorine, uleiuri minerale și alte deri
vate din țiței cu caracteristici superioare.

(Agerpres)
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VITICULTURĂ Șl VINIFICAȚIA
in fața exigențelor legii

Adoptarea de către Marea Adunare 
Națională a Legii viei și vinului re
prezintă împlinirea unei vechi do
rințe a viticultorilor, ca și a consu
matorilor dornici să găsească pe piață 
produse de calitate potrivit gusturi
lor și exigențelor fiecăruia. O atare 
reglementare era necesară, deoarece, 
după cum se știe, datorită sprijinu
lui tehnic și material al statului, su
prafețele ocupate cu vii au crescut 
an de an, ajungind la 347 000 hectare. 
S-a îmbunătățit și structura patri
moniului viticol, viile altoite și in
digene reprezentînd 87 la sută din to
talul suprafețelor cultivate cu viță 
de vie deținute de sectorul socialist, 
în viitor, suprafețele ocupate cu vii 
vor crește simțitor. Principalul este 
însă ca prin dezvoltarea bazei tehni- 
co-materiale a viticulturii și gene
ralizarea tehnologiilor moderne să 
sporească producția medie de stru
guri la hectar.

Ținînd seama de tradiția cultivării 
viței de vie, de prestigiul de care 
s-au bucurat, de-a lungul veacurilor, 
vinurile românești, de exigențele 
consumatorilor față de calitatea stru
gurilor și a vinului, a fost nevoie de 
o lege care să reglementeze proble
mele care se pun în domeniul viti
culturii și vinificației. Legea 
viei și a vinului are menirea 
să asigure respectarea strictă a direc
țiilor de producție pentru struguri de 
masă, vin și produse pe bază de must 
și vin, înmulțirea soiurilor și a sorti
mentelor de soiuri valoroase ; extin
derea tehnicii avansate cu folosirea 
mecanizării și chimizării, astfel ca să 
sporească producția în toate plan
tațiile. De asemenea, legea regle
mentează modul de prelucrare a 
strugurilor, producerea și valorifica
rea vinului. Evident, populația este 
îndreptățită să pună întrebarea : vom 
avea mai mulți struguri și vinuri 
care sâ corespundă exigențelor con
sumatorilor ? Tocmai acest lucru îl 
urmărește legea viei și vinului.

Pentru obțin’erea unor producții 
mari de struguri din care să rezulte 
vinuri cu însușiri superioare se pre
vede ca vița de vie să fie cultivată 
in zonele care oferă condiții natu
rale optime. Iată de ce Ministe
rul Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii . și Apelor, 
direcțiile generale agricole jude
țene trebuie să treacă neîntîr- 
ziat la delimitarea teritorială a pod
goriilor și cerftrelor viticole din țara 
noastră, așa cum se precizează în 
lege. Această lucrare are o impor
tanță deosebită pentru valorificarea 
potențialului natural al fiecărui 
areal de producere' a principalelor 
categorii de vinuri și produse pe 
bază de must' și vin. în acest mod 
se vor pune în deplină valoare ătTe- 
văratele perle ale podgoriilor româ
nești : Cotnari, Pietroasele, Odobești. 
Murfatlar, Valea-Călugărească, Blaj, 
Bistrița și altele.

Respectarea sortimentului specific 
fiecărei podgorii constituie un ele
ment de mare însemnătate pentru

obținerea de vinuri cu anumite ca
ractere, care să permită deosebirea 
vinului de Drăgășani de cel de Odo- 
bești, cel de Dealul Mare de cel de 
Tîrnave. In această direcție se poate 
interveni, în primul rind, prin organi
zarea judicioasă a producerii și repar
tizării materialului săditor. Pornind 
de la adevărul pe care-1 exprimă con
statarea că pepinierele sînt oglinda 
viticulturii unei țâri, noua lege a viei 
și vinului cuprinde prevederi ferme 
și precise atit in ce privește produ
cerea, cit și circulația materialului 
săditor viticol. Se are îndeosebi in 
vedere asigurarea autenticității ți a

Pe marginea 
legilor adoptate 

recent de Marea
Adunare Națională

purității biologice a acestuia. Ase
menea prevederi au o importanță 
de prim ordin dacă ținem seama de 
faptul că în foarte multe cazuri nu 
se respectă sortimentul de soiuri re
comandat pe centre și direcții de 
producție și sînt puse în circulație 
vițe în amestec de soiuri și nu vițe 
autentice sau selecționate. Pentru a 
se preveni asemenea neajunsuri, li
vrarea și transportul materialului 
săditor se vor face numai pe baza 
certificatului de garantare a catego
riei și a purității biologice, precum 
și a buletinului de liberă circulație 
sanitară, eliberate de organele de 
specialitate.

Una din cerințele cele mai impor
tante în viticultură o constituie spo
rirea producției. Avînd struguri în 
cantitate suficientă și de bună cali
tate, se pot obține și vinuri cores
punzătoare din toate 
vedere.
agricole 
Imense 
sporirea 
acesta, cu 
puțin 
tură, in județul Constanța s-a ob
ținut o producție medie de 6 743 
kg struguri pe o suprafață de 16 601) 
hectare, iar în județul Galați — 5 453 
kg la hectar pe 20 826 hecțare, 
Mai ’‘Edificatoare sînt realizările'
unor unități agricole. I.A.S. Mur- 
fatlar a obținut cite 11 920 kg
struguri la hectar pe 2198 hec
tare, iar I.A.S. Odobești 9 652 kg 
pe 3 854 hectare. Cooperativa agrico
lă din Pietroasele, județul Buzău, a 
cules 11 460 kg struguri în medie de 
pe o suprafață de 185 ha. Dar în 
alte județe și în multe unități agri
cole producțiile medii de struguri

punctele de 
Experiența multor unități 
socialiste demonstrează ce 
posibilități există pentru 
producției viticole. Anul 

condiții naturale mai 
favorabile pentru vitioul-

LA C. S. HUNEDOARA*

Diversificarea producției de oțel
DEVA (corespon

dentul „Scînteii", S. 
Ionescu) : Consecvenți 
în tradiția ce și-au 
format-o printr-o 
muncă exigentă, side- 
rurgiștii hunedoreni 
au raportat în 1971 
succese deosebite in 
îndeplinirea tuturor

indicatorilor de plan. 
Succesele sînt prezen
te și în sfera diver
sificării producției de 
metal, anul acesta, la 
oțelă-riile combinatului 
hunedorean, fiind asi
milate 29 noi mărci 
de oțeluri. In rîndul 
noutăților amintim o-

țelurile destinate con
fecționării unor piese 
pentru autoturismul 
„Dacia-1300“, pentru 
fabricarea electrozi
lor de sudură, con
fecționarea cazanelor 
termice de mare ca
pacitate ' și pentru 
multe alte utilități.

*

*
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sint mici, cu mult sub posibilități. 
Această situație se datorește abate
rilor de la respectarea normelor teh
nice de întreținere a plantațiilor. în 
viitor, asemenea situații vor fi pe
depsite. Și-aceasta pentru că noua 
lege prevede obligativitatea pen
tru toate unitățile și persoanele 
deținătoare de vii de a respecta în
tocmai tehnologia corespunzătoare, 
acordindu-se o atenție deosebită com
pletărilor de goluri, aplicării trata
mentelor de combatere a bolilor și 
insectelor, lucrărilor solului și plantei. 
Respectindu-se aceste prevederi, pro
ducția de struguri și de vin va creș
te simțitor, ceea ce este în interesul 
unităților agricole, al economiei țării 
și al consumatorilor.

Cele mai multe reglementări le 
aduce legea in ce privește vinul. 
Tinindu-se seama de numeroasele 
deficiențe care s-au manifestat în 
acest domeniu, reglementările erau 
absolut necesare. Au fost conturate 
principalele tipuri de vin, pornind 
de la cele curente de masă, destina
te marelui consum, pînă la vinurile 
de calitate superioară cu denumire 
de origine. Sint reglementate intr-un 
tot unitar condițiile de calitate pe care 
trebuie să le îndeplinească vinurile și 
produsele pe bază de must și vin, 
destinate consumului intern sau ex
portului, potrivit normelor tehnice e- 
mise de către Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor avizate de Ministerul Sănă
tății și alte organe centrale intere
sate. Este suficient să arătăm că, 
potrivit acestei legi, vinurile proprii 
consumului sint numai cele care au 
fost realizate prin practici și trata
mente autorizate și se încadrează 
sub raportul însușirilor organoleptice 
și a compoziției chimice în limitele 
stabilite prin normele tehnice. Tot
odată, sînt arătate și care anume 
practici sint interzise. Pentru a se 
înlătura unele nereguli care apar pe 
parcursul valorificării, se prevede, 
între altele, că transportul vinurilor 
de la unitățile în care s-au produs 
la cele de depozitare, comercializare 
etc. va fi însoțit de buletine de ana
liză și de atestare a denumirii de 
origine pentru produsele îndreptăți
te a purta această denumire.

Desigur, legiferarea obligațiilor a- 
mintite va duce la adoptarea u- 
nei atitudini noi, responsabile față de 
toate problemele care se pun în le
gătură cu viticultura și vinificația. 
In cadrul Ministerului Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor va funcționa Oficiul Național 
al Viei și Vinului, care va lua parte 
la principsiilelg- acțiuni privind dez
voltarea viticulturii, va av.iza propu-. •
nerile de delimitare a plantațiilor vi
ticole în care se produc vinuri și. pro-, 
duse pe bază de vin cu dreptul de a 
purta denumirea de origine, va pro
pune manifestări naționale și inter
naționale cu caracter viticol și vi
nicol. însă factorul care va ve
ghea la respectarea legii îl consti
tuie Inspecția de stat viti-vinicolă 
cu drept de îndrumare și control în 
toate etapele procesului de produc
ție, circulație și valorificare a pro
duselor : respectarea legislației la 
înființarea plantațiilor, aplicarea 
măsurilor de îngrijire a viilor, păs
trarea, transportul, circulația și des
facerea potrivit normelor stabilite, 
încălcarea dispozițiilor din prezenta 
lege atrage, după caz, răspundere 
disciplinară, contravențională, mate
rială, civilă sau penală.

Sînt măsuri de mare însemnătate 
economică menite să asigure dezvol
tarea în continuare a viticulturii 
țării noastre, sporirea producției de 
struguri și vin, să contribuie la îmbu
nătățirea calității produselor viti- 
vinicole, astfel ca ele să corespundă 
într-o măsură cît mai mare exigen
țelor consumatorilor, bunului renume 
al podgoriilor și vinurilor românești.

Ing. Milu OȘLOBEANU 
director general 
al Centralei viei și vinului

CONTRASTE

Cum s-a ales praful

din Steaua polară
Ajuns în Negrești, 

județul Satu Mare, 
întreb pe un oșan 
unde este țesătoria 
de cinepă și in „Inte
grata".

— Și dumneata, tot 
cu prafuri? — îmi răs
punde cu întrebare, 
la întrebare, oșanul 
de sub clop.

— Nu, eu sînt cu tre
buri. Da’ ce-ți veni 
cu prafurile ?

Mișcă oșanul clopul 
de pe o ureche pe 
cealaltă, îngustă pu
țin privirea și zice cu 
„of" în glas :

, — Vezi dumneata, 
țesătoria asta o face 
ea și pînză, da’ și 
mult praf. Zice-se că 
tot s-au luat măsuri. 
Da’ prafu’, tot praf ! 
Acu’, că m-ai întrebat 
unde-i țesătoria „Inte
grata”, eu ți-am spus.

Așa că ajung aco
lo, orientindu-mă nu 
după, steaua polară, ci 
după norii de praf. 
Reper sigur, precis, 
mai exact ca orice bu
solă sau hartă. Cum se 
creează un asemenea 
punct cardinal ? Foar
te simplu : Instalația 
de ventilație (proiec
tant — Institutul de 
proiectări al Ministe-

rului Industriei Ușoa
re) refuză să aspire 
praful. Au încercat 
cei de la țesătorie să 
o mai „cîrpească", dar 
praful la locurile de 
muncă se adună mai 
departe în grămă
joare, movilițe, delu- 
șoare ș.a.m.d. — pină 
ajunge „Stea polară" 
pentru orientare. Ș-a 
apelat la Centrala in
dustrială a cînepei și 
inului să rezolve pro
blema. Dar multele 
delegații de specia
liști, care au putut ad
mira, cu prilejul vizi
telor și frumoasa Țară 
a Oașului, după în
delungi studii, au a- 
juns la concluzia că... 
praful, intr-adevăr, 
există din vina pro
iectantului, care a 
conceput o instalație 
de absorbție de capa
citate prea mică. Lu
cru care se putea 
lesne observa și fără 
atîta... oboseală și 
cheltuială. Căci, în 
urma tuturor delega
țiilor de specialiști au 
rămas doar promi
siunile ce le-au făcut 
că „situația se va re
zolva, tovarăși".

Și ca să fie „în ton", 
praful s-a așezat pe 
toate promisiunile.

„Foarte delicioasă

tocăniță

Filatura de bumbac

a intrat in funcțiune

LA ZALĂU (Urmare din pag. I)

ZALĂU (Corespon
dentul „Scînteii", Va- 
sile Rusu). Pe tinăra / 
platformă industrială 
din orașul Zalău a in
trat în funcțiunp un 
nou obiectiv : Filatu
ra de bumbac din fire 
cardate și semipieptă- 
nate. Noul obiectiv, 
cu o hală in su-

prafață de 16 000 me
tri pătrați, este utilat 
cu mașini moderne de 
înaltă productivitate, 
majoritatea lor fabri
cate în țară. O dată 
cu aceasta, a fost sem
nat certificatul de 
naștere a unei noi ra
muri industriale în 
județul Sălaj.

La export, primele
locomotive electrice

de 5100 kW
în cronica economi

că a uzinei „Electro- 
putere" din Craiova a 
fost consemnat un nou 
succes : s-a încheiat 
‘execuția și au fost 
expediate in R.P. Chi
neză două locomotive 
electrice de 5100 kW. 
Acestea sînt primele 
locomotive de tipul

amintit fabricate de 
către colectivul cunos
cutei întreprinderi 
craiovene, pentru ex
port. în aceeași între
prindere se află in 
stadiu final de execu
ție alte locomotive de 
capacitate similară 
destinate exportului in 
R.S.F. Iugoslavia.

sebită ridicării pe o treaptă superi
oară a rolului finanțelor și creditului 
în constituirea și repartizarea resur
selor pentru dezvoltarea 'economiei 
naționale și satisfacerea nevoilor 
populației. Corespunzător sporirii și 
diversificării activității economice și 
avîndu-se în vedere necesitatea ur
măririi mai îndeaproape a modului' 
în care se gospodăresc resursele ma
teriale și bănești în fiecare ramură 
a economiei, s-a hotărît specializarea 
activității bancare, în care scop s-au 
înființat două noi instituții bancare : 
Banca Română de Comerț Exterior 
și Banca pentru Agricultură și In
dustria Alimentară.

Totodată, au fost create condiții 
pentru participarea mai largă a cre
ditului la formarea mijloacelor cir
culante, în vederea exercitării unei 
influențe mai active asupra gospo
dăririi eficiente a mijloacelor mate
riale și bănești atribuite Întreprin
derilor pentru realizarea sarcinilor 

. de plan. Extinderea sferei creditului 
prin acoperirea, în cursul anului, a 
nevoilor de fonduri determinate de 
sporirea de la an la an a activită’’ 
economice, prin credite bancare ram
bursabile la finele anului din bene
ficiile realizate, a dus la creșterea 
răspunderii și cointeresării unități
lor economice în stabilirea justă a 
necesarului de mijloace circulante, în 
utilizarea lor eficientă, precum și în 
realizarea beneficiilor prevăzute în 
plan, în vederea rambursării la timp 
a creditelor și majorării fondurilor 
proprii destinate dezvoltării activi
tății lor. A sporit, de asemenea, rolul 
dobînzii în mobilizarea întreprinde
rilor pentru folosirea și valorificarea 
la termenele stabilite a stocurilor 
creditate și pentru utilizarea cu ma
ximă eficiență a mijloacelor mate
riale și bănești.

După cum se știe, în ultimul timp 
au intervenit schimbări importante 
în organizarea comerțului exterior, 
menite să cointereseze mai direct 
producătorii în realizarea sarcinilor 
de export. Acestea au determinat și 
anumite perfecționări ale modalității 
de creditare în acest domeniu de ac-

tivitate, care au vizat lărgirea sfe
rei creditului prin creditarea opera
țiilor de export direct la unitățile 
producătoare, atit în ce privește ne
voile producției în perioada de for
mare a stocurilor de mărfuri, cit și 
cele din perioada de decontare pînă 
la încasarea mărfurilor livrate. Noile 
măsuri întăresc controlul bancar di
rect la producător asupra îndepli
nirii în bune condiții a planului de 
export și sporesc posibilitățile de in
fluențare, prin pîrghii economice, a

O altă laitură a activității bancare 
căreia îi acordăm in prezent o mare 
atenție o constituie urmărirea per
manentă a corelării veniturilor și 
cheltuielilor bănești ale populației, 
respectiv a cererii solvabile a aces
teia cu fondul de marfă și servicii, 
condiție obligatorie a menținerii în 
permanență a echilibrului monetar. 
S-a reușit, astfel, ca circulația bă
nească cu și fără numerar să ur
meze evoluția principalilor parametri 
ai economiei naționale, masa bă-

SISTEMUL BANCAR
puternic instrument in realizarea
politicii economice a partidului

procesului de realizare a sarcinilor 
de export.

O dată cu dezvoltarea continuă a 
producției industriale și agricole, a 
circulației mărfurilor, a crescut în 
măsură însemnată volumul plăților 
fără numerar. în anul 1970, aceste ■■ 
plăți erau pe total economie cu 157 
la sută mai mari decît cele realizate 
in anul 1960. în organizarea decon
tărilor se urmărește asigurarea con
trolului reciproc al întreprinderilor, 
economisirea maximă a numerarului 
în circulație, precum și preîntâmpi
narea întîrzierilor în efectuarea plă
ților. în felul acesta se influențea
ză activ gospodărirea mijloacelor 
circulante de către întreprinderi și 
accelerarea continuă a vitezei de ro
tație a mijloacelor materiale și bă
nești.

nească și structura ei adaptîndu-se 
în proporții bine determinate la dez
voltarea planificată a producției ma
teriale și a circulației mărfurilor, 
precum și la lărgirea activității din 
sfera neproductivă.

înfăptuirea vastului program de 
construcție economică și socială 
trasat de Congresul al X-lea al P.C.R., 
realizarea obiectivelor planului cin
cinal presupun sarcini calitativ su
perioare pentru întreaga activitate 
a sistemului bancar și de credit. El 
trebuie să contribuie, cu toate for
țele, la asigurarea unei circulații bă
nești sănătoase, condiție de seamă a 
traducerii în viață a politicii partidu
lui de dezvoltare armonioasă și pro
porțională a tuturor ramurilor pro
ducției sociale. De aceea, un factor 
activ in realizarea politicii partidului

și statului de creștere în ritm sus
ținut a producției, de sporire a pro
dusului social și a venițului națio
nal, îl va constitui în continuare 
creditul bancar, atit prin extinderea 
participării lui la formarea mijloa
celor circulante în economie, cit și 
prin exercitarea unui control mai 
profund asupra desfășurării produc
ției și circulației mărfurilor.

Creșterea anuală a creditelor de 
7—8 la sută, prevăzută pentru acest 
cincinal, se situează sub nivelul de 
creștere a produsului social și de 
sporire a venitului național, ceea ce 
înseamnă că, în continuare, organele 
bancare vor trebui să manevreze cu 
multă grijă pîrghia creditului bancar, 
pentru ca acesta să contribuie Jn mod 
eficient la stimularea obținerii unor 
rezultate economice superioare cu 
fonduri cît mai reduse, la valorifi
carea cit mai deplină a 
materiale Deci, controlul 
prin credite, îmbinat cu 
realizat prin efectuarea 
operațiuni privind decontările, con
trolul utilizării fondului de salarii, 
planului de casă, executarea de casă 
a bugetului de stat ș.a. va trebui 
să aibă un aport substanțial la folo
sirea cu chibzuință a fondurilor bă
nești ale statului, în concordanță cu 
interesele generale ale economiei 
naționale.

Edificarea în țara noastră a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
cere realizarea unei eficiențe cît mai 
ridicate în toate domeniile de acti
vitate. La aceasta, organele bancare 
vor trebui să aducă o contribuție spo
rită, urmărind folosirea rațională în 
economie a fondurilor materiale și 
bănești, întărirea gestiunii econormce 
în întreprinderi, desfășurarea unei 
activități rentabile. Se impune ca 
pîrghille bancare să fie folosite cît 
mai intens, începînd din perioada de 
elaborare a planului și pe tot par
cursul realizării lui, pentru stimula
rea dezvoltării activității de produc
ție, mobilizarea resurselor și rezer
velor financiare și umane și respecta
rea unui regim strict de economii în 
folosirea tuturor mijloacelor econo
miei naționale.

Pe notița care înso
țește orice medica
ment procurat de la 
farmacie stă scris cu 
claritate compoziția, 
acțiunea farmaco-tena- 
peutică, indicații, con- 
traindicații și modul 
de administrare. ‘ Cu 
totul altfel se prezin
tă situația în cazul u- 
nor substanțe chimice 
destinate agriculturii : 
insectofungicide și er- 
bicide. Ele n-au nici 
cea mai sumară pre
zentare. într-o notă 
apărută mai demult la 
această rubrică și inti
tulată- „Tocăniță de
cauciuc și vrasol de
ebonită" se arata că er- 
bicidul „Plantox", pro
dus de Combinatul 
chimic Făgăraș, a dis
trus garniturile de 
cauciuc și mase plasti
ce de la mașinile de 
stropit folosite la 
pulverizarea lui peste 
culturile de cartofi. 
Cum a fost cu pu
tință ? Am aflat acum 
precizări din minuta 
încheiată de organele 
Inspectoratului general 
de stat cu M.A.I.A.S.A. 
și trimisă in co
pie redacției. Produsul 
„Plantox" a fost fa
bricat la solicitarea 
Ministerului Agricul
turii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii 
și Apelor, fiind reali
zat în conformitate eu 
cerințele tehnico-ca- 
litative și de utilizare 
a beneficiarilor 
cauză. Institutul 
cercetări pentru 
tura cartofului și

clei de zahăr Brașov* 
intocmit și transmis la 
timp instrucțiuni a- 
mănunțite privind uti
lizarea produsului (a- 
dresa nr. 6 360 din 5 
august 1971 pentru ju
dețele : Harghița, Bra- 
>ov, Covasnă, Suceava). 
Numai că cei din ju
dețul Harghita. nu au 
respectai îristt'iicțiunile 
de utilizare : au folo
sit utilaje contraindi
cate și nu au înlocuit 
in prealabil piesele din 
materialele plastice cu 
piese metalice. Față de 
cele de mai sus — se 
arată în minută — 
este necesar să fie 
luate măsuri pentru 
recuperarea pagubelor 
de la cei vinovați. Să 
zicem că cei de la 
Harghita vor plăti to
cănița de cauciuc. Dar 
sînt singurii vinovați ?

Pentru un medica
ment de citeva mili- 
grame se dau notițe a- 
mănunțite cu privire 
la indicații și contra- 
indicații. în schimb, 
pentru sute de tone de 
produse chimice, des
tinate agriculturii, se 
trimite o adresă care 
se înfundă in cine știe 
ce dosar. N-ar fi mai 
bine ca asemenea lu
cruri să fie preîntim- 
pinate nu prin adrese, 
ci prin note sau men
țiuni sau recomandări 
însoțind nemijlocit res
pectivele produse chi
mice ? Nu de alta, o fi 
ea, tocănița de cau
ciuc, foarte delicioasă, 
dar prea e piperată la 
preț !

resurselor 
bancar 

controlul 
celorlalte

in 
de 

cul- 
sfe-

in- 
o-, 

su

mai trebuie 
Altfel, înce- 
poveste cu 
de autor !

„Procedeul 
pentru pre- 
nisipurilor". 
ca invenție 
Oficiul de

continuă să 
onoreze o obli- 
firească. 
ce i-o mai fi

inventatorul balanței?
Ne-a parvenit ști

rea că, în curînd, va 
avea loc o nouă „în
fățișare" în procesul 
dintre întreprinderea 
pentru exploatarea și 
prelucrarea materia
lelor nemetalifere din 
Vălenii de Munte și 
inventatorul ing. Mi
hai Badea, de la Insti
tutul de cercetări pen
tru materiale de con
strucții din București. 
Lucrind la o temă din 
planul de stat, cer
cetătorul bucureștean 
a izbutit — prin efor
turi deosebite și 
geniozitate — să 
fere o rezolvare 
perioară, care repre
zintă, în același timp', 
și o noutate pe plan 
mondial : 
de flotație 
pararea 
Brevetată 
de către 
Stat pentru Invenții 
și Mărci sub nr. 51960, 
soluția a fost oferită 
spre utilizare produc
ției — mai exact, uni
tății amintite din Vă
lenii de Munte. Aici, 
ea s-a dovedit pe de
plin viabilă, asigurind 
economii ce se ridică 
anual — numai în a- 
cest stadiu incipient

de valorificare — la 
peste 1,5 milioane lei.

Cu toate acestea, 
cînd a fost vorba să 
i se dea cercetăto
rului și drepturile de 
autor pentru invenție 
— drepturi materiale, 
pe care legea i le con
feră — conducerea în
treprinderii respective 
s-a opus. Motivele — 
nefondate în ultimă 
analiză, dacă ținem 
seama că a intervenit, 
se pare, și un ordin 
al ministerului în sen
sul rezolvării favora
bile a cererii legitime 
a inventatorului (Mi
nisterul Industriei Ma
terialelor de Con
strucții). Dar chiar și 
așa stînd lucrurile, 
conducerea Întreprin
derii 
nu-și 
gație

De 
trebuit prezentarea în 
fața instanței ? Oare 
pentru a se certifica 
impresia că unii be
neficiari ai cercetării 
științifice fac greu
tăți, nu numai la a- 
plicarea unor soluții ? 
Noroc că balanța (jus
tiției) nu 
inventată, 
pea altă 
drepturile
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Ce calități sînt definitorii pentru 
EROUL LITERATURII NOASTRE ?

Mihai BENIUC;

Să întruchipeze 
adevărul vieții

Este indiscutabil câ un 
erou se definește prin fap
tele sale, iar valoarea a- 
cestora o determină epoca. 
Dar nu trebuie pierdut nici 
o clipă din vedere că fap
tele sînt rezultatul conștiin
ței făurite social și devenite 
atitudine personală decisivă 
în acțiune, eroii începînd 
de aici înainte prin încli
nații, înzestrare individu
ală, destoinicie și pregătire.

Finalitatea istorico-soci- 
ală, cum e și firesc, depă
șește posibilitățile individu
ale limitate în spațiu și 
timp, aceasta datorită ca
racterului ei necesarmente 
colectiv, de ordinul clasei, 
națiunii, poporului și, în 
ultimă instanță, umanității, 
în sensul acesta și eroul, 
prin conștiința sa și per
spectiva viitorului,, se depă
șește pe sine, proiectîndu-și 
acțiunile în desfășurare 
dincolo de limitele clar de
terminate prin datele ime
diate. Numai așa e posibilă 
realizarea noului necesar 
progresului, fără îndoială

ținîndu-se seama de legile 
obiective și de necesitățile 
inexorabile luate ca bază 
de pornire.

România, țara în care se 
făurește societatea socia
listă multilateral dezvol
tată. presupune intensifica
rea conștientă a eforturilor 
în toate domeniile de pro
ducție și creație, pentru 
străbaterea drumului isto
riei, spre cbmunism. Ar fi 
fost oare de conceput, cu 
necesitatea lor de a fi ge
neralizate și transformate 
în lege a vieții sociale, te
zele din iulie 1971 și toate 
documentele de partid care 
au urmat, inclusiv Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiem
brie, dacă nu ar exista con
dițiile actuale, economice, 
politice și altele, ale Ro
mâniei de astăzi ? Catego
rie, nu ! în momentul însă, 
în care pe linia Congrese
lor IX și X ale P.C.R. au 
fost elaborate, ele deveni
seră o necesitate. Se vor
bește în documente de ri
dicarea. prin educație și

muncă, a nivelului conștiin
ței socialiste a tuturor oa
menilor care produc și cre
ează în această țară pentru 
socialism și comunism, deci 
pentru bunăstarea poporu
lui. Există mijloace și fac
tori care, sub îndrumarea 
partidului, să dea docu
mentelor întrupare. în a- 
ceastă privință, documen
tele sînt grăitoare pentru 
toți aceia care poartă o răs
pundere în marele proces 
istoric, menit să făurească 
omul nou pentru fazele ur
mătoare ale socialismului.

Omul nou ! Constructorul 
societății socialiste, pionie
rul comunismului. Acest 
om nu poate fi găsit în altă 
parte decît acolo unde se 
cugetă și se lucrează în 
spiritul documentelor de 
partid. Acolo e frumusețea 
și eroismul vieții pe 
care le recomanda tovară
șul Nicolae Ceaușescu ar
tiștilor și scriitorilor, ca să 
le zugrăvească, să le în
truchipeze. Acolo se mai 
găsesc, însă, și „eroii” sau 
anti-eroii, cum erau numiți 
intr-un număr trecut al 
„Scînteii", precum și struc
turile sociale vetuste, ca 
cele neoplasmatice, cu ca
racter obstructiv pentru 
progresul social și socia
list. Iată, deci, o principa
lă sursă a conflictului li
terar.

Că artistul sau scriito
rul nu copiază pur și sim
plu realitatea — nici n-ar 
putea-o face — și că dă 
particularului o semnifica
ție generalizatoare este o

problemă a artei. Există o 
semantică specifică artisti
că prin care arta și litera
tura se constituie în dome
nii autonome ale vieții spi
rituale, ca și matematica, 
bunăoară, facilitînd comu
nicarea la diferite niveluri 
de înțelegere între oameni. 
Doar că ceea ce redă arta, 
de exemplu, conflictele 
interne ale conștiinței o- 
mului și cele externe din
tre oameni, din care se naș
te ceva deosebit pentru via
ță și ca viață nu poate fi 
redat de nicd o geometrie.

Se discută — și pe bună 
dreptate — de conștiință în 
creația literară și mai ales 
în zugrăvirea conflictelor 
majore cu puternice impli
cații sociale. Conștiința 
scriitorului, artistului se 
cere să Ce afirmată într-o 
atitudine fără echivoc, cu
rajoasă și înțeleaptă, luînd 
înțelepciunea în sensul su
premei răspunderi umane, 
de pe pozițiile etico-sociale 
și ideologice marxiste. Se 
vorbește despre libertatea 
conștiinței. Ca să ajungă să 
fie liberă, a unui om care 
decide de soarta sa, con
știința trebuie să existe. Nu 
e un truism aceasta. Omul 
nu se naște cu conștiință 
așa cum se naște cu ochi 
albaștri sau căprui. Con
știința este un produs is- 
torico-social, în sensul mar- 
xist-leninist al cuvîntului, 
și se dobîndește de către 
individ printr-un lung și 
complicat proces de educa
ție și de experiență a vie

ții, incomparabil mai greu 
decît se dobîndește o pro
fesiune, unde adeseori ne 
mulțumim cu conștiinciozi
tatea. Există profesiuni in 
care e nevoie de conștiință 
in toată puterea cuvîntului. 
Nu poți fi socialist ori co
munist, nici scriitor cu ade
vărat, într-o țară socialistă, 
fără o conștiință realizată și 
ridicată pe cea mai înaltă 
treaptă a omeniei comunis
te. O conștiință de acest fel 
este prin definiție și liberă. 
Pentru noi, aceasta e con
știința socialistă de care se 
vorbește în documentele de 
partid și pentru făurirea 
căreia întreaga țară a de
venit un nobil generator 
ideologic de înaltă tensiu
ne. Fără această conștiință, 
cum ar putea scriitorul și 
artistul să descopere la noi 
în țară noul, deci și pe o- 
mul zilelor noastre, care 
muncește și luptă, care e 
gata de orice sacrificiu 
pentru victoria noului, pen
tru cauza socialismului 
multilateral dezvoltat ? Ca 
să-și atingă acest scop, 
scriitorul nu poate rămîne 
în viață un contemplator, ci 
trebuie să devină un edu
cator în sensul superior al 
cuvîntului.

Recent, am revăzut juca
tă piesa mai veche a lui 
Al. Mirodan „Ziariștii" la 
teatrul „Lucia Sturdza-Bu- 
landra". Actorii aproape toți 
îmi erau necunoscuți, fiind 
foarte tineri. M-am uitat la 
publicul din sală cu aten

ție : peste 90 la sută tine
ret, venit din proprie ini
țiativă, cum am aflat, inte- 
resîndu-mă. Nu era dumini
că, ci marți seara. Deci ziua 
următoare era zi de lucru. 
Mărturisesc, rar am văzut 
un spectacol jucat cu atîta 
convingere și primit cu atîta 
entuziasm. Piesa ar putea 
fi intitulată și astfel : 
„Ziariștii sau adevărul în
vinge". Actorii pun suflet 
în joc, nu numai meșteșug, 
iar sala crede în mesajul 
piesei. A fost o explozie 
de aplauze, care a unit sce
na cu publicul, stabilind 
acea punte de aur- peste 
care mesajul artistic trece 
în inimi și din inimi în 
fapte.

In fața scriitorului stă un 
public care așteaptă. Ce ? 
Adevărul vieții, iluminat 
de idealurile omului, care 
visează și luptă pentru un 
viitor mai bun. Dacă scrii
torul va proceda ca Cer
vantes, Shakespeare, Toi-, 
stoi, Faulkner, Rebreanu, ori 
ca nimeni altul înaintea sa, 
îl privește. Problema este 
de talent ori de geniu. Dar 
fără poziții definite, fără o 
clară conștiință socială și 
fără o colosală cultură și 
experiență de viață, nimeni 
nu va putea surprinde. în 
jocul de lumini și umbre, 
eroul al cărui profil se de
senează, a cărui personali
tate se reliefează pe funda
lul istoriei contemporane, 
în condițiile construirii so
cialismului și comunismu
lui.

Paul SCHUSTER i

Să slujească prin
faptele și atitudinea
sa idealurile umaniste

i

și Ștefan cel Mare stă cîte 
o carte scrisă de Homer sau 
de Sadoveanu, între mine și 
piloții unei cosmonave se a- 
flă micul ecran.

Fiecare erou dispune — 
ca un fel de dotare e- 
sențială — de calități, ca
pacități. virtuți într-atîta de 
extraordinare, încît n-am 
putea concepe distribu
ția lor în proporții de 
masă. Marii eroi nu ne in
comodează. ne sînt chiar 
simpatici, ei nu trezesc 
complexe de inferioritate în 
noi ; nimeni nu mă va de
precia pentru simplul mo
tiv că n-am forțele fizice 
ale unui celebru halterofil 
sau că n-am capul lui Ein- 

------ .— „ ------t----------- ------- .! )r.
eroul' necunoscut despre Există însă și;' un altfel
care voi vorbi mai jos). ’ ■
Contactul acesta în condi-; 
țiile deplinei desfășurări a 
virtuților și capacităților 
extraordinare ale eroului, 
deci în condițiile eroismu
lui în acțiune, presupune 
întotdeauna un mijlocitor 
impersonal un mijlocitor- 
obiect: o carte, un aparat 
de radio sau de televiziune, 
un bilet de intrare. Intre 
mine și Ahile, între mine

Eroii în "accepțiunea cea blîc'ui larg (exceptîndu-se ’!i ' • ș'ttih. ;! 
mai spectaculos pozitivă a 
cuvîntului sînt temerarii 
războaielor; câmțîidnii ' (îh 
sport. în știință, in muzică 
etc.), sînt vedetele păcii. 
Mai există o categorie me
die, între război și pace : 
cavalerii dreptății, curajoși 
și simpatici etc. Fără să mă 
opresc asupra deosebirilor 
specifice dintre aceste ca
tegorii, țin să subliniez, to
tuși. niște caracteristici co
mune: contactul lor cu pu

de erou, care nu ri’vnește la 
' trofee, ‘la marea publicitate. 

Corespondentul eroului nu 
este nicidecum omul laș, ci 
omul de rînd, eroul necu
noscut, care duce greul lup
tei. Pe mine Ahile mă in
teresează mult mai puțin 
decît aheii, cosmonautul tot 
atît de mult ca și montorul, 
țăranul sau șoferul.

Este cunoscut că acțiu
nile de mare eroism pre-

supun condiții excepțio
nale, cele de „eroism 
cotidian" țin de viața 
normală. In al doilea rînd: 
acțiunea de mare eroism 
(sau de înaltă competiție) 
este temporar limitată. în 
schimb, eroismul anonim din 
viața cotidiană nu se ma
nifestă prin acțiuni deose
bite, spectaculoase, ci prin- 
tr-o comportare egal-con- 
secventă. Ca scriitor, ad
mir o casieriță de tram
vai care a ajuns la vîr- 
sta de 50 de ani fără să 
se acrească, maț mult decît 
toate victoriile' lui Ale
xandru Macedon ; ea este 
una din acele eroine „co
mune", cotidiene — la fel 
cum „colega ei, acrită la 
vîrsta de treizeci, este o în- 
frîntă. Am un enorm res
pect pentru fiecare .individ 
reușind să se apere împotri
va înfrîngerilor. în orice 
caz. un muncitor spunîn- 
du-și franc părerea intr-o 
ședință a organizației sale 
de partid, criticind, face 
mai mult pentru socialism 
decît cei indiferenți și cir- 
cumspecți la un loc, care 
„nu se leagă la cap dacă nu

îi doare" sau aceia care se 
pricep mai bine la discur
suri festive decit la munca 
lor zilnică.

Nu fiecare om este erou. 
Dar fiecare erou poate și 
trebuie să fie om ! Cu atît 
mai mult cu cît, este știut, 
marele erou apare în anu
mite momente sociale, afir
marea sa fiind nemijlocit 
legată de masele din rîndul 
cărora s-a ridicat. Un erou 
al istoriei, care-și leagă 
destinul de Istorie, de aspi
rațiile poporului, merită să 
fie și erou de literatură. 
Dar, cum spuneam, eroii 
literaturii sînt mult mal 
numeroși.

Oare nu am vorbit prea 
mult de eroiunicisau mari , 
în genere și prea puțin de 
eroul în literatură T Per
sonal nu pot face nici o di
sociere. Dintre eroii , mari 
din literatură, cel mai mult 
mă interesează un Oedip, 
un Hamlet, un Faust — pen
tru că „eroismul" lor nu 
constă in fapte extraordi
nare, ci în asiduitatea cu 
care caută răspunsuri la 
marile întrebări ale vieții.

Se pune des întreba
rea : cum trebuie să fie e- 
roul în literatura noastră 
socialistă ? Mai întîi consi
der că termenul de erou 
trebuie înlocuit prin perso
naj. Sau prin „om simplu", 
conștient și responsabil 
în limita razei sale de 
acțiune concretă. Strun
garul răspunde direct și 
personal de mașina sa. de 
norma sa, de familia sa ; 
directorul de fabrică de toa
te mașinile fabricii, de toți 
muncitorii și, pînă la o a- 
numită limită, și de fami
liile lor ! N-am putut cer
ceta în mod concret cum se 
materializează influența li
teraturii asupra conștiinței 
sociale, dar sînt ferm con
vins că „popularizarea" a- 
cestor oameni și prin mij
locirea literaturii este de
osebit de utilă și de nece
sară. Literatura noastră nu 
poate să nu fie literatura 
oamenilor timpului nostru, 
ai societății noastre socia
liste. Un asemenea impe
rativ se află, sînt convins, 
în fața fiecărei conștiințe 
scriitoricești.

Nicolae VELEA ;

Să reprezinte epoca 
în care trăiește 
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O reacție falsă împotriva 
personajului a fost artis
tic poate explicabilă. Prea 
mușcase orgolios persona
jul și din situațiile în care 
era angajat și din care se 
alcătuia sau, la un moment 
dat — prin participările 
binevoitoare ale criticii — 
chiar din numele și prenu
mele autorului. Se spunea 
prea des Rastignac și se 
neglijau secțiunile sociale 
traversate, precum și lini
ile celorlalte personaje ca- 
re-i împrumutau sau îi re
trăgeau trăsăturile ce să-l 
constituie puternic, precis 
și memorabil. Prea se spu
nea Mîșkin. Svidrigailov, 
Karamazovi pînă la supra

punerea cu numele creato
rului lor. Și tot la fel 
Julien Sorel în dialog cu 
Stendhal, iar doamna Bo
vary atenta, fără sfială, la 
gloria autorului ei, abu- 
zîndu-se desigur și de con
fesiunea celebră a acestuia 
din urmă.

Dar de aici pînă. la sanc
ționarea de către o proză 
decolorată, anemică și pir- 
pirie a personajului, a 
prohodirii și’ pulverizării 
personajului și prin obiec
te ori în „atmosferă psi
hologică" s-a bătut un 
drum prea lung, nedrept 
și inexact.

Pentru că după această 
neadevărată, propusă și la

un moment dat impusă 
„criză", personajul nu nu
mai că și-a recîștigat te
ritoriile aparent pierdute, 
dar s-a văzut că rămăsese, 
autoritar, tenace și puter
nic tot acolo. Deoarece e- 
roul epic, liric sau drama
tic este cel care dă căldură 
și armonie articulațiilor 
unei opere literare, operă 
care cristalizează, se cen
trează și .se realizează nu
mai în jurul și în funcție 
de acesta.

Iar ceea ce numim, cu un 
termen tehnic-convențio- 
nal, eroi sau personaje nu 
sînt decît oameni reprezen
tativi ai unor epoci isto
rice date, trecuți firește 
prin cunoaștere, redare și 
relatare artistică adecvată. 
Și atunci cînd observația so
cială este deosebit de pro
fundă, iar plasticitatea și 
autenticitatea creionării de
vine memorabilă și dura
bilă, se sparg și se depă
șesc și limitele acestor no
țiuni catalogate. Deoa
rece Bezuhov, Ion al Gla- 
netașului ori Moromete nu 
mai sînt simple personaje, 
ci reprezintă generații, e- 
poci sau mentalități.

Trăind și afirmîndu-se 
printr-un permanent și me

reu împrospătat contact 
și contract cu datele reali
tății, personajul, ca sunet 
specific și rezonanță a u- 
nui moment social, este în
vestit cu dubla funcție de 
mesager al unui timp către 
alt timp și de transmițător 
ai ideilor și sensibilității 
autorului către cititorii 
(„publicul") epocii sale. El 
este rezultanta unui cumul 
de observații în ordinea 
experienței intime sau co
lective, în informație di
rectă sau dedusă, în stu
diul atent și nuanțat al 
vieții. Dar mai ales în ur
mărirea devenirii, a mișcă
rii dialectice a fenomene
lor sociale a raporturilor și 
angajărilor sociale sau isto
rice.

Prin aria largă a cuprin
derii, modalitatea artistică 
a realismului oferă perso
najului cea mai mare 
și nestînjenită libertate 
de mișcare. Dar chiar 
și aici, importanță nu 
au distanțele străbătute 
în maldăre de pagini 
sau cantități de întîmplări 
ori situații, ci dacă totul se 
constituie intr-un proces, în 
restructurări convingătoare, 
în evoluții surprinse exact 
și autentic. Evoluții care

sînt șl pot fi. directe, 
previzibile sau sinuoase 
și dureroase ; dar to
tul se cere sprijinit pe fapte 
sau împrejurări semnificate. 
Pledez deci nu pentru com
plicații, „suciri" sau răsu
ciri ale protagonistului 
epic (de aceste etichetări 
„m-am bucurat" și eu și 
„ai mei", deși nu sînt încă 
un creator de personaje ci
tabile, pentru că le aștept 
să-mi intre în maturitatea 
condeiului și a hîrtiei), re
pet, pledez chiar pentru li
niaritatea devenirilor erou
lui, cu condiția firească a 
argumentării epice, a trăiri
lor intense și credibile și. 
cum se spune în limbaj ușor 
pedagogic, „de ținut minte 
și pentru acasă".

Noi, scriitorii de astăzi, 
avem șansa rară de a fi 
martori și participa nți la 
un timp al marilor trans
formări sociale, al marilor 
mutații. Realitatea noas
tră nouă, a socialismu
lui ascendent a oferit 
și oferă un cîmp larg, ine
dit și permanent proaspăt 
de observație, cîmp căruia, 
ca să mă folosesc de niște 
termeni dintr-o polemică 
veche — „doar un ochi ați

pit și o mînă amorțită" nu 
i-ar putea răspunde pe 
măsură. Pe măsura talen
tului, se înțelege.

Și pentru că am avut re
cent norocul unei lecturi 
edificatoare pentru tema 
acestei dezbateri, vreau să 
spun că eroul cărții „întil- 
nirea" de Constantin Chiri- 
ță intră sau va intra cu 
umerii săi largi și generoși 
intr-un timp estetic dura
bil. Alexandru Severin, 
strungarul comunist, apa
rent absent dar pătimaș, 
„cel care știe să-și apere 
depărtările" sau, cum mai 
spune în sfîrșit încă o dată 
autorul, „cel care-și chema 
tăcerea. în ajutorul emoți
ilor" se aliniază sfios dar 
ferm în rîndul personajelor 
(de data aceasta chiar eroi) 
care, exemplare, intră și 
rămîn în memoria artistică 
a cititorului.

Trăind lîngă noi, cu noi. 
într-un timp copleșitor de 
bogat în semnificații, oa- 
menii-personaje, oamenii- 
eroi forțează ei înșiși pa
gina albă de scris și nu 
pretind decît consemnări 
exacte, atente și pe măsură.

A lor, a noastră și a a- 
cestui timp.

„Gara bielorusă"
Filmul Gara bielorusă (care rulea

ză începînd de ieri pe ecrane) a fost 
prezentat publicului nostru și cu pri
lejul ediției din acest an a „Festiva
lului filmului sovietic" și s-a impus
— în contextul unei selecții de reali
zări cinematografice reprezentative — 
prin autenticitatea umană a confrun
tării imaginate de autorii săi, prin 
semnificațiile dezbaterii etice de ac
tualitate propusă spectatorilor.

Totul se petrece pe parcursul unei 
singure zile. O zi care debutează cu 
o ceremonie funebră : înmormîntarea 
unui ofițer. Din masa celor atlați pe 
aleile cimitirului, aparatul de filmat 
îi izolează, pe 
rînd, pe cei patru 
eroi ai povesti
rii cinematografi
ce. Patru bărbați 
care au făcut îm
preună războiul, 
în aceeași com
panie ; au luptat 
împreună, au îm
părțit aceleași greutăți și aceleași 
nădejdi, au trăit împreună momen
tul sublim al scump plătitei vic
torii, după care s-au despăr
țit. Moartea fostului lor tovarăș 
de arme i-a făcut să se regăsească 
după un sfert de veac. Fiecare a avut 
destinul său : unul este acum direc
torul unei mari uzine, altul este zia
rist, al treilea instalator, al patrulea
— contabil. Reîntîlnirea este emoțio
nantă, dar firele vechii prietenii, atîta 
timp întreruptă, nu se înnoadă ușor. 
Ei rămîn, în această zi, laolaltă — și 
filmul folosește prilejul pentru a con
frunta caracterele, existențele acestor 
oameni.

„Gara bielorusă" nu este ceea ce se 
numește de obicei „film de acțiune". 
Scenaristul Vadim Turnin și regizo
rul Andrei Smirnov mizează nu pe 
relieful unor întîmplări extraordina
re, ci pe forța de convingere a ade
vărului vieții surprins în simplitatea 
și bogăția de semnificații a faptului 
cotidian. Principala reușită a autori
lor constă în firescul celor patru por
trete, conturate cu intenția de a 
dezvălui — dincolo de datele biogra
fice și psihologice care îi deosebesc 
pe eroii filmului — generozitatea, 
frumusețea lăuntrică ce caracterizea
ză generația celor care au trecut, în
vingători, prin școala aspră a marelui 
război de apărare a patriei.

„Este un film consacrat părinților

cronica filmului

noștri — spunea regizorul — și am 
dorit să exprimăm respectul pe care 
ni-1 inspiră". Actorii (Evgheni Leo
nov, Anatoli Papanov, Aleksei Gla- 
zîrin, Vsevolod Safronov) își contu
rează personajele conform acestei 
viziuni, iar limitele exterioare ale 
eroilor sînt descrise cu înțelegere și 
cu o ușoară detașare ce nu umbrește 
autenticitatea tabloului general. Și 
chiar dacă unele momente (ca cel in 
care cei patru coboară în canalul 
instalațiilor subterane, pentru a-1 sal
va pe un tînăr mecanic de la asfixie
re) sînt, poate, mai puțin convingă

toare, filmul este 
cuceritor, în an
samblu, prin rea
lismul relațiilor 
și al reacțiilor u- 
mane — fie că e 
vorba despre in
cursiunea în exis
tența personală, 
nu tocmai ideală, 

a instalatorului Prihodko, (unul 
dintre episoadele emoționante ale 
filmului, fie că este vorba des
pre confruntarea dintre personajele 
principale sau despre observații și 
reflecții asupra vieții contemporane.

Evitînd simplificările în caracteri
zarea celor patru personaje, autorii 
stabilesc, prin intermediul acestora 
și prin raportarea neostentativă la 
ceea ce a însemnat războiul, criterii 
de apreciere etică a atitudinii fată 
de viață a omului de azi. Un incident 
(refuzul unui tînăr de a-1 transporta, 
cu mașina sa, la spitalul de urgență, 
pe mecanicul accidentat) depășește, în 
această lumină, aspectul critic ime
diat, pune în dezbatere problema in
diferentismului, a lipsei de omenie^ 
a egoismului. Este numai un exem ■ 
piu, edificator pentru poziția activă, 
față de realitate a autorilor acestui 
film matur, realizat cu o relevabilă 
discreție. în afara interpreților amin
tiți, cu toții remarcabili, menționăm 
creația actriței Nina Urgant (sora de 
caritate), pentru a sublinia, în înche
iere, relieful peisajului uman, bogat 
în nuanțe, al filmului „Gara bielo
rusă", film adresat marelui public și 
care se înscrie — cu o notă perso
nală — în cele mai bune tradiții ale 
cinematografiei sovietice.

D. COSTIN

Manifestări folclorice de iarnă
O manifestare artistică inedită, 

organizată de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și de unele co
mitete județene ale culturii și educa
ției socialiste, se desfășoară în 
aceste zile în Capitală. Este vorba 
despre o suită de spectacole folclo
rice închinate obiceiurilor legate de 
Anul Nou, la care-și dau concursul 
grupuri folclorice din județele Ba
cău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, 
Vaslui și Vrancea. Transmise din 
generație în generație, într-o per
manentă schimbare și înnoire; abeste 
obiceiuri au ajuns pînă la noi sub 
forma unor spectaculoase manifes
tări folclorice, care sînt acum pre
zentate marelui public.

Alaiul multicolor al plugușorului, 
al caprei, ursului, cerbului, căiuților, 
buhaiului, urînd belșug și fericire, 
poate fi urmărit în fiecare dimineață

pe ulițele Muzeului Satului. Inspirata 
alegere — astfel făcută pentru a con
feri mai multă autenticitate faptului 
folcloric, — se înscrie în cadrul pre
ocupărilor muzeului de îmbogățire a 
activității educative cu publicul, de 
organizare a unor acțiuni demonstra
tive cu ajutorul cărora să se valori
fice tezaurul muzeal și cel docu
mentar.

Azi și mîine — ultimele două zile 
ale manifestărilor, parada obiceiu
rilor ; legate de Anul Nou poate 
fi urmărită și la Clubul uzinelor „Se
mănătoarea" (28 decembrie, ora 16) și 
la Casa de cultură a tineretului din 
sectorul 8 (29 decembrie, ora 19).

Expoziția de artă populară, deschisă 
cu același prilej, poate fi vizitată 
în continuare în sălile de la Muzeul 
Satului.

„12 OAMENI FURIOSI"

Cu Henry Fonda și Lee J. Cobb. Regia : Sidney Lumet. 
Producție a studiourilor americane. Premiul „Ursul de 
Aur" la festivalul internațional al filmului de Ia Berlin. 

Filmul rulează Ia cinematografele Grivița șl Tomis

cinema
a B.D. la munte și la mare : PA
TRIA - 10; 12,30; 16; 18,30; 21, LU
CEAFĂRUL - 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20 30, FAVORIT — 9,30; 12; 
15,30; 18; 20,30. MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Love Story : SALA PALATU
LUI — 21 (seria de bilete — 
3953).
• Sorgul roșu î FESTIVAL — 9; 
12; 14,45; 17,30; 20,30.
e Nici un om pentru Camp Die
trick : VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
• Gara bielorusă : CENTRAL — 
9.15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30.
• Cea mal frumoasă soție : SCA
LA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. 
BUCUREȘTI — 8.30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
& Decolarea : VOLGA — 9,15:
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9: 11,15; 13.30: 16; 18,15; 
20,30.
q Waterloo : EXCELSIOR — 9; 
12,15; 16; 19.30, AURORA — 9;
12,15; 16: 19.30.

• Lumea minunată a fraților 
Grimm — 9,15; 11,45; 14, Căderea 
Imperiului roman — 16,30; 19.45; 
CAPITOL.
• Program de desene animate — 
9: 10, Piticul vrăjitor — 11.30: 13,30, 
Hugo și Josefina — 16; 18.15, Che
marea destinului — 20,30 : DOINA.
• Trenul : FEROVIAR — 9,15; 12; 
15; 17,45; 20,30. MELODIA — 9,15; 
12,15; 15,15: 18; 20,45, GLORIA — 
9; 12; 14,45; 17,30; 20,30.
0 Mihail Strogoff : DRUMUL SĂ
RII — 15; 17,30; 20, GIULEȘTI — 
15,30; 17,45; 20.
• Totul pentru rfs : — 9—18,30 în 
continuare ; Program de docu
mentare românești — 20,15 : TIM
PURI NOI.
© Ocolul pămîntuluî în 80 de zile 
10; 13, Malec amantul de carton
— 16,30, Fanfare — 18,45, Captu
rarea lui Broncho Billy, Răzbu
narea lui Broncho Billy — 21 : 
CINEMATECA (sala Union).
• 12 oameni furioși : GRIVIȚA — 
9; 11; 13; 16: 18,15: 20,30, TOMIS
— 9: 11,15: 13,30: 16; 18,15; 20.30. 
e Poveste sîngeroasă : FEREN
TARI - 15.30; 17,45; 20.
• Anna celor o mie de zile î BU- 
CEGI - 16: 19,15, MIORIȚA - 9; 
12,30; 16. 19.30.
• Pădurea de mesteceni ; FLO- 
REASCA - 15,30; 18; 20,15.

• Saltul : CRINGAȘI — 15,30; 18;
20.15.
• Unchiul Vania : VIITORUL — 
15,45; 18; 20.15.
• Castanele sînt bune : BUZEȘTI 
- 15.30: 18: 20,15.
• Asediul : LIRA — 15,30; 18;
20.15.
• Tick, Tick, Tick : LUMINA — 
9—19,45 în continuare.
• Oliver : POPULAR — 15,30; 19.
• Zestrea domniței Ralu ; Săptă- 
mina nebunilor : MUNCA — 15,30;
19.
• Marele premiu î FLACARA — 
15.30; 19, RAHOVA — 15,30; 19.
• Duel straniu î LAROMET — 
15,30: 17,30; 19,30.
• Aeroportul : VITAN — 15,30; 19.
• Ritmuri spaniole : ARTA — 
15,30; 18; 20.15.

Î) Articolul 420 : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30; 19.
• Steaua de tinichea : UNIREA 
15,30: 18; 20.
• Hello, Dolly I : PACEA — 16; 19. 
® Sunetul muzicii : MOȘILOR — 
15,30; 19.
• O floare și doi grădinari : COS
MOS - 15.30; 19.
« Floarea de cactus : PROGRE
SUL — 15.30; 18; 20.

teatre
• Opera Română : Turandot — 
19.30.
• Teatrul de operetă : Secretul Iul 
Marco Polo — 10,30; Contele de 
Luxemburg — 19,30.
> Conservatorul de. muzică „Ci- 
prian Porumbescu" : Concert sim
fonic — festival Mozart. Dirijor : 
Paul Staicu. Soliști ; Maria Doro- 
banțu ; Alexandru Nichisov — 20.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Prima zi de 
libertate -- 15; 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra** (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex. Sabla) : Min
cinosul — 20.
® Teatrul Mic : Pisica sălbatică — 
10,30; Antigona — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30:

(sala Studio) : Sus pe acoperiș.- 
în sac — 20.
• Teatrul Giulești : Gllcevile dim 
Chioggia — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă14 : Pinoc
chio — 10; 16.
• Teatrul „Țăndărică4* (sala din 
Calea Victoriei) : Bu Aii — 15; 
(sala din str. Academiei) : Cartea 
cu Apolodor — 10.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Cînd revolverele 
tac — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei) : 
Groapa 19,30.
• Circul Globus : Parada risulul 
— 19,30.

tv
PROGRAMUL I

18,00 Steaua polară. Cabinet de o- 
rientare școlară și profesio

nală. „Caratele metalelor**. E- 
misiune de Dan Huliera.

18.30 Almanah literar TV.
19,00 Breviar juridic.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici. „Omul de ză
padă “ în ciclul „Povestiri de 
iarnă**.

19.30 Telejurnalul de seară.
20.10 Avanpremiera.
20,15 Seară de teatru : „Iașii în 

carnaval** de Vasile Alecsan- 
dri, Adaptare și regie : Dan 
Nasta. In distribuție : Aurel 
Giurumia, Jana Gorea, Cor
nel Vulpe, Ioana Manolescu, 
Vasllica Tastaman, Florian 
Pittiș, Mihai Mereuță, Draga 
Olteanu, Ovidiu Moldovan, 
Ion Iliescu.

21,45 Prim plan : loan Neacșu — 
Erou al Muncii Socialiste, 
mecanic de locomotivă. Emi
siune de Ion Sava.

22.10 Luminile rampei. Interpreți șl 
rolurile lor. Elena Cernei în 
cîteva din marile roluri ale 
carierei sale : „Carmen", 
„Amneris", „Azucena", „Da-

lila". Emisiune de Florlca 
Gheorghescu și Silviu Gavrilă. 

22,40 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

20,00 Lieduri de Emil Lerescu pe 
versuri de Mariana Dumi
trescu. Cîntă : Valentin Teo- 
dorian, Dionisie Konya, Ele
na Simionescu, Cornelia Ga- 
vrilescu, Gh. Crăsnaru.

20.20 Desene animate : „Aventurile 
lui Otek" — „Arca lui Noe*4 
— desen animat realizat de 
studiourile poloneze.

20,30 Universitaria. „Viața studen
țească" — ediție specială TV. 
Emisiune de Emil Ghițulescu.

20.45 Buletin de știri.
20,50 Cărți șl idei : „Imagine șt 

sens" de Pascal Bentoiu. Par
ticipă : dr. Vasile Tomescu, 
Doru Popovici, Alexandru 
Hrisanide și Valeriu Râpeanu.

21.20 Blocnotes de Eugen Mândrie.
21,35 Varietăți muzical-coregrafice. 

Emisiune realizată de Televi
ziunea din Praga.

22.10 Film serial : „Planeta gigan- 
ților". Reluarea episodului 

„Reîntoarcerea lui Tnidu".
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Tovarășul Gheorghe Pană 
a primit delegația 

de activiști ai P.O.U.S.

Sosirea in Capitală a președintelui 
Organizației Populare din Africa 

de Sud-Vest (SWAPO), Sam Nujoma

TELEGRAMĂ
Corneliu Mănescu, ministrul aface

rilor externe al Republicii Socialiste 
România, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea lui Urnit Haluk 
Băyulken, ministrul afacerilor exter
ne al Turciei, pentru felicitările' 
transmise cu prilejul numirii sale în 
această funcție.

R. D. GERMANĂ

Tovarășul Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit, luni la amiază, 
delegația de activiști ai Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, con
dusă de tovarășul S. N. Imașev, se
cretar al C.C. al P.C. din Kazahstan, 
care, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a 
făcut o vizită in schimb de expe
riență în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat tovarășii Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și Gheorghe 
Roșu, șef de sector la C.C. al P.C.R.

A fost prezent V.I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

In seara aceleiași zile, delegația a 
părăsit Capitala, indreptîndu-se spre 
patrie.

în timpul vizitei în țara noastră, 
membrii delegației au avut întîl- 
niri la secția de propagandă a C.C. 
al P.C.R., la Comitetul municipal 
București și comitetele județene lași 
și Neamț ale P.C.R., Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, Ministe
rul Educației și Invățămîntului, A- 
cademia „Ștefan Gheorghiu" pentru 
pregătirea cadrelor de conducere a 
activității de partid, social-politice, 
economice și administrației de stat, 
Cabinetul municipal de partid Bucu
rești.

Oaspeții au vizitat, de asemenea, 
întreprinderi industriale și agricole, 
obiective social-culturale, Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democratice 
din România.

Luni seara, a sosit în Capitală Sam 
Nujoma, președintele Organizației 
Populare din Africa de Sud-Vest 
(SWAPO), care, la invitația C.C. al 
P.C.R., va face o vizită în țara noas
tră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

oaspetele a fost tntîmpinat de tova
rășii Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Ștefan Andrei, membru supleant al 
C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Urmașii lui Gutenberg 
în epoca automatizării

Manifestări prilejuite de aniversarea

Un moment de seamă 
în istoria Partidului 

Comunist Român
(Urmare din pag. I)

ta, potrivit cărora România s-ar fi 
aflat abia în fața revoluției bur
gheze, cit și a celor sectarist-stin- 
giste, care, pornind dimpotrivă de la 
supraaprecierea dezvoltării capita
liste îndeosebi in agricultură, susți
neau că România s-ar afla nemijlo
cit in fața revoluției socialiste. 
România — a apreciat oongresul — 
se află de fapt în etapa desăvirșirii 
revoluției burghezo-democratice. Con
gresul a subliniat de asemenea că 
„Revoluția burghezo-democratică va 
fi desăvirșită fără burghezie, împo
triva ei, sub hegemonia proletaria
tului și sub conducerea partidului 
comunist".. Forța motrice principală 
a revoluției o constituia clasa mun
citoare in alianță cu masele țără
nimii, iar sarcina strategică cea mai 
importantă a partidului comunist 
era înfăptuirea alianței de luptă a 
muncitorilor și țăranilor. Congresul 
a precizat că desăvîrșirea revolu
ției burghezo-democratice însemna 
mai întîi doborirea puterii de stat a 
burgheziei și moșierimii și instau
rarea dictaturii revoluționar-demo- 
cratice a proletariatului și țără
nimii.

în accepția documentelor con
gresului, aceasta presupunea trecerea 
la înlăturarea resturilor -de . struc
turi feudale din agricultură prin 
confiscarea întregii proprietăți mari 
și a inventarului respectiv fără 
despăgubire și predarea lor fără 
Uitată țăranilor ” fără vpăttfîBt? Isatri' bu 
pămînt puțin, democratizarea țării, 
crearea condițiilor necesare trecerii 
rapide de la înfăptuirea sarcinilor 
desăvirșirii revoluției burghezo-de
mocratice la cele ale revoluției so
cialiste. Aceste precizări au dat o 
perspectivă clară asupra desfășurării 
revoluției in România, ca un proces 
continuu și unitar, au permis sta
bilirea unei linii strategice și tacti
ce, în general, corespunzătoare 
realităților concrete din țara noas
tră.

Congresul a evidențiat rolul clasei 
muncitoare, subliniind că acesteia îi 
revine hegemonia procesului revo
luționar, orientind partidul spre o 
activitate hotărită de strîngere a le
găturilor cu masele muncitorești și, 
in primul rînd, cu proletariatul din 
marile uzine. Congresul a indicat 
partidului ca una din sarcinile ime
diate întărirea muncii sale organi
zatorice în marile întreprinderi și 
centre industriale — ca C.F.R., Va
lea Prahovei, Valea Jiului, Cugir, 
Copșa Mică, Reșița, porturile, centre 
ale industriei forestiere, industria 
textilă etc. De asemenea, sarcini 
speciale au fost stabilite pentru în
tărirea muncii de partid în Capi
tală, care trebuia să dea tonul miș
cării din întreaga țară.

în cadrul dezbaterilor, un loc_ im
portant l-a ocupat problema întăririi 
organizatorice a partidului, pentru 
a-și putea îndeplini la nivelul cerin
țelor rolul de organizator și con
ducător al luptei revoluționare a 
poporului muncitor. Printre indi
cațiile de ordin organizatoric se nu
mărau îmbunătățirea compoziției so
ciale a partidului . prin asigurarea 
unei predominanțe a elementelor 
proletare, promovarea în organele

*) Datorită condițiilor de adîncă 
ilegalitate in care era obligat să ac
tiveze atunci partidul comunist, con
gresul s-a întrunit în afara granițe
lor țării, într-o localitate de lingă 
Moscova, în intervalul 3—24 decem
brie 1931.

conducătoare a celor mai bune, mai 
combative cadre muncitorești, in 
măsură să asigure și să imprime în
tregului partid atît fermitatea poli
tică, cit și disciplina strictă, unitatea 
de acțiune. Rezoluția congresului 
prevedea intensificarea muncii de or
ganizare pe baza celulelor de fabrică 
și uzină, crearea unor organe lo
cale de partid capabile să se orien
teze just și să acționeze corespun
zător cerințelor zilnice ale maselor 
muncitoare. Congresul a preconizat 
folosirea unor forme de activitate 
în mase corespunzătoare condițiilor 
în care se desfășurau luptele revo
luționare din țara noastră — comi
tetele de acțiune, comitetele de grevă, 
comitetele de șomeri, gărzi de auto
apărare și pichete de grevă, comi
tete antifasciste etc.

De o reală utilitate au fost indica
țiile congresului cu privire la mun
ca in rîndurile organizațiilor de 
masă conduse sau îndrumate de 
partid. A fost relevată ideea, clari
ficatoare în condițiile de atunci, că 
acestea trebuiau să devină canale 
importante pentru întărirea influen
tei partidului in mase.

în documentele congresului și-au 
găsit expresie internaționalismul 
consecvent > al P.C.R., politica sa 
neabătută de strînsă prietenie și so
lidaritate cu prima țară a socialis
mului, Uniunea Sovietică. Con
gresul a cerut organizațiilor de partid 
să popularizeze sistematic succesele 
construcției socialiste în U.R.S.S., 

•politica, sa de pacef-jsă^jn.iliteze.;rpsn- 
tru reluarea relațiilor, diplomatice, cu 
Uniunea Sovietică, .pentru închegarea 
unor raporturi de. bună vecinătate și 
prietenie intre cele două țări. Con- 
damnind cu tărie pregătirile de război 
antisovietic puse la, cale de imperia
lismul internațional, congresul a che
mat masele să se ridice cu fermita
te împotriva acestor pregătiri, să 
militeze intens pentru apărarea 
păcii.

Avînd meritul de a fi înarmat 
partidul cu o orientare de largă 
perspectivă, stabilind o linie strate
gică ' și tactică care s-a dovedit, în 
general, justă, în desfășurarea ulteri
oară a procesului revoluționar, Con
gresul al V-lea a exprimat.1 însă in 
rezoluțiile și hotărîrile sale și unele 
concluzii eronate, teze și interpretări 
greșite, necorespunzătoare realități
lor din, țara noastră — care au fost 
însă înlăturate în mod hotărît în anii 
următori. Tocmai în acest fel P.C.R. 
s-a putut afirma din plin, in con
fruntările cu dictatura militară fas
cistă, cu hitlerismul, ca stegarul 
ferm al independenței și suveranită
ții naționale, conducătorul clarvăză
tor al maselor populare în lupta 
pentru desăvîrșirea revoluției burghe
zo-democratice și trecerea la înfăp
tuirea sarcinilor revoluției socialis
te — ceea ce a avut o însemnătate 
uriașă pentru întărirea partidului și 
pentru destinele poporului.

Aniversăm împlinirea a 40 de ani 
de la desfășurarea lucrărilor Con
gresului al V-lea al P.C.R. în. con
dițiile în care întregul nostru popor, 
strîns unit în jurul partidului, al con
ducerii sale încercate, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, își con
sacră toate forțele operei de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Milioanele de oameni ai 
muncii din patria noastră sînt însu
flețiți de convingerea, că dînd viață 
programului adoptat de Congresul 
al X-lea al P.C.R., hotărîrilor ulte
rioare ale C.C. al partidului, asigură 
progresul și înflorirea României so
cialiste, sporesc aportul poporului 
nostru la triumful cauzei socialismu
lui și păcii.

proclamării
In întîmpinarea zilei de 30 Decern- , 

brie — aniversarea proclamării re
publicii — in întreaga țară au loc în 
aceste zile diferite manifestări con
sacrate acestui eveniment.

In municipiile Cluj, Dej și Turda 
au fost organizate adunări, în ca
drul cărora personalități ale vieții 
politice și culturale, cercetători de 
Ia Institutul de istorie și Filiala din 
Cluj a Academiei Republicii Socia
liste România au evocat istoricul e- 
veniment al proclamării republicii. 
La centrul universitar din Cluj au 
avut loc expuneri, simpozioane și 
mese rotunde, evidențiindu-se cu 
acest prilej succesele României «so
cialiste în anii republicii.

In cinstea aceluiași eveniment a 
fost organizat un festival muzical- 
coregrafic intitulat „Te cînt patria 
mea", la care și-au dat concursul 
ansamblul Casei municipale de cul
tură, formații artistice ale Casei de 
cultură a studenților și ale marilor 
întreprinderi „Clujeana" și „Tehno- 
frig".

republicii
Simpozioane cu tema „Anii repu

blicii noastre" au avut loc și la casele 
de cultură ale sindicatelor de la Ro
man, Tg. Neamț, Slănic Moldova. Ele 
au prilejuit trecerea în revistă a în
făptuirilor oamenilor muncii din țara 
noastră pentru dezvoltarea multilate
rală a patriei. In încheierea manifes
tărilor, artiști amatori au prezentat 
montaje literar-muzicale și recitaluri 
de versuri închinate aniversării re
publicii.

In cadrul ciclului de manifestări 
„In pragul marii sărbători — Ziua 
republicii", organizat de Universita
tea populară București, luni după- 
amiază prof. univ. dr. Constantin 
Pintilie a conferențiat în sala Dalles 
despre retrospectiva și perspectiva e- 
conomiei românești. La conferință au 
participat numeroase cadre didactice 
universitare, ingineri și economiști 
din instituțiile și întreprinderile 
bucureștene.

(Agerpres)

///e Năstase - 
cel mai bun sportiv 

al anului

CONSTANȚA

Consfătuirea crescătorilor de oi
La Constanța a avut loc o consfă

tuire de lucru la care au participat 
peste 2 000 crescători de oi, specia
liști, activiști de partid și de stat din 
județul Constanța, care au analizat 
rezultatele obținute în ultimii ani în 
sectorul ovin și au stabilit măsurile 
corespunzătoare care .să asigure spo
rirea în continuare a producțiilor de 
lină, lapte și carne.

într-o telegramă adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nioolae Ceaușescu se arată că în 
urma sprijinului material primit din 
partea partidului și a statului, a 
muncii neobosite depuse de cei care 
lucrează pe ogoare, agricultura aces
tui județ a obținut rezultate bune pe 
linia sporirii producțiilor vegetale și 
animale, dar față de sarc’nile deose
bit de importante ce revin «întru a 
asigura în mod ritmic industria cu 
materii prime și populația cu pro
duse animaliere sînt încă mari re
zerve.

Pe baza concluziilor desprinse în 
cadrul consfătuirii noastre — se sub
liniază în telegramă — in numele 
tuturor crescătorilor de oi din jude
țul Constanța, ne angajăm ca, apli- 
cînd în viață măsurile stabilite de 
conducerea partidului privind fura
jarea, introducerea metodelor mo

deme de creștere și exploatare, ca
lificarea oamenilor, să ajungem la 
sfîrșitul actualului cincinal la o pro
ducție medie de 5,5 kg. lină in I.A.S., 
5 kg în C.A.P., 25 litri lapte, precum 
și 115 miei la 100 de oi și asigurarea 
întregului efectiv planificat.

Măsurile luate de către Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. în ședința 
din 21 decembrie a.c. cu privire la 
ajutorarea cooperativelor agricole de 
producție, precum și cele cuprinse 
in cuvîntarea dumneavoastră, tova
rășe secretar general, la recenta 
conferință pe țară a secretarilor co
mitetelor de partid și președinților 
consiliilor, populare comunale, dove
desc încă o dată grija deosebită pe 
care o are conducerea partidului 
pentru bunăstarea tuturor oamenilor 
muncii, pentru ridicarea nivelului de 
civilizație al satelor noastre, unde 
muncește și trăiește o parte însem
nată a populației țării noastre.

In încheierea telegramei, partici
pants In consfătuire exprimă hotă
rârea tuturor țăranilor cooperatori 
d'n județ de a munci cu și mai 
mult elan pentru aplicarea în viață 
a programului stabilit de partid, pen
tru dezvoltarea zootehniei, a indi
cațiilor pe care conducerea Partidu
lui, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le-a dat în repetate rîn- 
duri.

PROGRAMUL UNOR SERVICII PENTRU 
POPULAȚIE IN ZILELE DE 1 Șl 2 IANUARIE

Unități ale cooperației 
meșteșugărești

COOPERATIVA AUTOMECANI-
CA. In ziua de 1 ianuarie, între orele 
8—14, vor fi deschise unitățile : Bd. 
Aerogării nr. 38 (spălat, gresat, re
parații mecanice, electrice), telefon : 
33 31 89 ; Bd. Aerogării nr. 38 (depa
nare la domiciliu sau pe traseu), te
lefon : 33 16 21 ; Calea Dorobanți nr. 
126 (vulcanizare), telefon : 11 52 06;
Calea Călărași nr. 260 (spălat, gre
sat).

în ziua de 2 ianuarie. între orele
8— 14, vor fi deschise unitățile : Bd. 
Aerogării nr. 38 (.spălat, gresat și rg- 
parații mecanice, electrice, depa
nare), telefon : 33 31 89 ; șos. Ștefan 
cel Mare nr. 92 (vulcanizare).

. COOPERATIVA METALO-CASNI- 
•'CA. In zilele de 1 și 2'iîmutae, între 
orele 8—13. se asigură deservirea

: populației lâ' activitățile! : deblocări 
,'de ușiplrepârații de aragaz, reparații 
de boilere, reparații la sobele de în
călzit, prin unitatea dispecerat din 
str. Smîrdan nr. 41, telefon : 14 61 81 
și 16 76 47.

COOPERATIVA RADIO-PROGRES.
In ziua de 1 ianuarie funcționează 
toate unitățile de televiziune după 
următorul program : activitatea de 
programare pentru reparații, între 
orele 14—18, iar reparații pe teren, 
între orele 16—20. Pentru activitatea 
de reparații radio, magnetofoane 
programarea se face între orele 
12—16, iar reparațiile între orele 
14—20 de către depanatorii următoa
relor unități : Calea Plevnei nr. 13 
(telefon 15 30 37), str. Avrig nr. 63 
Bl. E.

în ziua de 2 ianuarie toate unită
țile de televiziune vor fi deschise 
pentru programări și reparații, între 
orele 9—13. Pentru reparații radio, 
magnetofoane, picupuri, între orele
9— 13, vor funcționa unitățile din Ca
lea Plevnei nr. 13 (telefon 15 30 37) ; 
str. Avrig nr. 63 Bl. E.

COOPERATIVA INSTALATORUL.
In ziua de 1 și 2 ianuarie, pentru 
lucrări de intervenții la instalații sa
nitare și electrice, sol-'citaiiții se vor 
adresa la unitatea de dispecerat din 
str. Poenaru Bordea nr. 20, între 
orele 7—22 (telefon: 14 18 58).

Informații suplimentare se vor pu
tea obține de Ia Centrul de infor
mare al cooperației meșteșugărești 
(telefon 13 53 84 și 13 58 65), care va 
funcționa în zilele de 1 și 2 ianuarie, 
intre orele 8—14.

Unitățile P.T.T.R.
în zilele de 1 și 2 ianuarie, între 

orele 8—20, vor fi deschise oficiile

poștale nr. 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 16, 
32, 39, 53, 57, 61, 66. Pentru elibera
rea coletelor sosite vor fi deschise, 
între orele 8—20, serviciile de mesa
gerie de la toate oficiile de distri
buire din Capitală.

Trenuri suplimentare
m zilele de 31 decembrie 1971 și

1 și 2 ianuarie 1972 vor circula ur
mătoarele trenuri suplimentare :

Din stația București-Nord spre 
Predeal, în zilele de 1 și 2 ianuarie, 
cu plecarea la ora 15,15 și în zilele 
de 31 decembrie și 2 ianuarie la ora 
6,08 ; Brașov, 31 decembrie și 2 ia
nuarie, plecare 7,20 ; Cluj, 2 ianua
rie, plecare 23,10 ; Suceava, 31 de
cembrie, 1 și 2 ianuarie, plecare 
23.43 ; Sibiu, 2 ianuarie, plecare 

■ c 19,30:7 -Timișoara, 2 ianuarie,'plecate ' 
22,50 ; Galați, 31 decembrie și 2 •ia-- 
nuarie, plecare 15,50 ; Mărășcștî, 31 
decembrie și 2 ianuarie, plecare 
14,10 ; Buzău, 31 decembrie și 2 ia
nuarie, plecare 9,15 ; Pitești, 31 de'- 
cembrie și 2 ianuarie, plecare 15,30 ; 
Fetești, 31 decembrie și 2 ianuarie, 
plecare 23,02 ; Urziceni, 31 decem
brie și 2 ianuarie, plecare 16,10 ; 
Constanța, 31 decembrie și 2 ianua
rie, plecare 11,35 ; Iași, 31 decem
brie, plecare 9,05.

Din stația București-Basarab, în 
direcțiile : Roșiori-Nord, 31 decem
brie, plecare 15,47 și Titu, 31 decem
brie și 3 ianuarie, plecare 15,55 și 
23,53.

Spre stația București-Nord. din 
direcțiile : Brașov, 31 decembrie și
2 ianuarie, plecare 19,14 ; Predeal, 
2 ianuarie, plecare 20,16 ; 31 decem
brie și 2 ianuarie, plecare 18,37 : 
Cluj, 1 ianuarie, plecare 19,57 ; 
Suceava, 31 decembrie, 1 și 2 ianua
rie, plecare 20,14 ; Sibiu, 31 decem
brie, plecare 5,10 ; Timișoara, 2 ia
nuarie, plecare 9,45 ; Galați, 31 de
cembrie și 2 ianuarie, plecare 20 : 
Mărășeștî, 31 decembrie și 2 ianua
rie, plecare 21 ; Buzău, 31 decembrie 
și 2 ianuarie, plecare 15,34 ; Pitești, 
31 decembrie și 2 ianuarie, plecare 
19 ; Fetești, 31 decembrie și 2 ia
nuarie, plecare 5,25 ; Urziceni, 31 
decembrie și 2 ianuarie, plecare -19 ; 
Constanța, 31 decembrie și 2 ianua
rie, plecare 13,20 ; Oradea, 31 decem
brie și 2 ianuarie, plecare 23,50 ; Iași, 
2 ianuarie, plecare 13,51.

Spre stația București-Basarab din 
direcțiile : Roșiori-Nord, 31 decem
brie și 1 ianuarie, plecare ora 2 ; 
Titu, 31 decembrie și 2 ianuarie, ple
care 17,50 și 31 decembrie și 1 ia
nuarie, plecare 5,49.

® Dobrin — cel mai bun 
fotbalist

Ziarul „Sportul" publică în numă
rul său de astăzi rezultatele anche
tei sale, organizată pentru desemna
rea celor mai buni zece sportivi 
români ai anului (rezultate ce ne-au 
fost comunicate aseară de către con
ducerea ziarului „Sportul"). Pe .lo
cul I, la o mare diferență de punc
taj (după cum veți vedea), a-a clasat 
IL1E NASTASE, care va primi 
„CUPA C.N.E.F.S.", prețiosul trofeu 
cu care este răsplătit cel mai bun 
sportiv român al anului. Să mențio
năm că Năstase este pe cale de a 
face — spre lauda lui — o adevărată 
colecție a acestui trofeu, cucerind 
„Cupa C.N.E.F.S." pentru a _ treia 
oară consecutiv. Dar iată pe cei zece 
sportivi, aleșii între aleși :

1. ILIE NASTASE, tenis (Steaua) 
18 381 puncte ; 2. GHEORGHE GRU
IA, handbal (Steaua) 11 655 ; 3. ION 
TIRIAC, tenis 8 577 ; 4. CAROL
CORBU, atletism (Steaua) 6 32!) ; 
5. NICOLAE DOBRIN, fotbal (F. C. 
Argeș) 5 805 ; 6. MARIA ALEXAN
DRU. tenis de masă (Progresul 
București) 5 471 ; 7. CORNELIA PO
PESCU, atletism (Rapid) 4 479 : 8.
ION PANȚURU, bob (S.B.C. Sinaia) 
3 535 : 9. ANA PASCU, scrimă
(Steaua) 2 421 ; 10. NICOLAE MAR- 
TINESCU, lupte (Dinamo București) 
2156.

Revista „FOTBAL" ne-a comunicat 
la rîndul ei, rezultatul anchetei 
pentru desemnarea celui mai bun 
fotbalist al anului 1671, care va primi 
„TROFEUL REVISTEI FOTBAL". 
Rezultatul nu este o surpriză : NICO
LAE DOBRIN. El cucerește trofeul 
decernat celui mai bun fotbalist al 
anului pentru a treia oară '(alterna
tiv însă).

Astăzi după-amiază. începînd de la 
ora 16,15, Sala Palatului Republicii 
găzduiește festivitatea de premiere 
a celor mai buni sportivi ai anului 
1971. festivitate organizată de către 
Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, in colaborare cu Te
leviziunea română.

Va urma un eoncert-spectacol. la 
care și-au anunțat participarea nume 
cunoscute ale scenei și micului 
ecran.

T u.nit», rruro a iIn citeva nnduri
(soaiî crimm't șoșo” ’ ■ ■■

Kruyii (Ajax) — cel mai bun 
îotbalist european al anului

Ca urmare a tradiționalei anchete 
inițiate în fiecare an de revista 
„France Football" în rîndul cronica
rilor sportivi, titlul de cel mai bun 
fotbalist al anului 1971 a fost atribuit 
olandezului Johann Kruvff. Acesta 
joacă în postul de centru atacant în 
echipa Ajax Amsterdam. El a tota
lizat 116 puncte din 130 posibile in- 
trind în posesia trofeului „Balonul 
de aur". Pe locul doi s-a clasat ita
lianul Sandro Mazzola (Internaziona- 
le Milano) — 57 de puncte, urmat de 
George Best (Manchester United) — 
56 puncte, Gunther Netzer (Moen
chengladbach) — 30 de puncte, Be
ckenbauer (Bayern Miinchen) — 27 
de puncte etc. Chivers (Tottenham) 
a ocupat locul 8 jn acest clasament 
cu 13 puncte.

Record mondial la haltere
Cu prilejul unui concurs de hal

tere desfășurat la Riga, sportivul 
sovietic Ghenadi Ivahcenko a stabi
lit un nou record mondial la catego
ria mijlocie (stilul , .aruncat") cu 
performanța de 195,500 kg. Vecinul 
record era de 194 kg și aparținea 
compatriotului său Feliks Naniev.

TURNEUL INTERNATIONAL DE 
TENIS dotat cu „CUPA MICHEL 
BIVORT" a programat la Paris fi
nalele probelor de simplu.

La masculin, victoria a revenit tî- 
nărului jucător maghiar Balazs 
Taroczy (în vîrstă de 17 ani), învin
gător în partida decisivă cu 6—2, 
5—7, 3—6, 6—2, 6—2 în fața france
zului Eric Debliker.

(Urmare din pag. I)

gata călăfătuită — nu lipsea 
nicicînd : trebuia să fie la 
îndemină în orice clipă, spre 
a îngădui fuga din fața a- 
pelor, cînd veneau mari ; 
omul își azvîrlea in luntre 
calabalîcul sărăcăcios și lua 
drumul bejeniei.

Acum, in preajma școlii 
cu etaj, a sediului și a ma
gazinului. mă întîmpină pri
veliștea centrului in plină 
formare al unui sat de cim- 
pie. Cei 4 600 locuitori dih 
Mărașu și cele șase sate ale 
comunei se simt în defini
tivă siguranță la adăpostul 
digului.

Deconectînd conștiința 
faptului că la citeva sute de 
metri de aici se află digul, 
și, dincolo de el. Dunărea — 
îmi pot imagina că am în 
față transformările tipice 
pentru un sat din Bărăgan. 
Comuna are trei medici (nu 
mai întreb dacă avea și îna
inte vreme vreunul ; n-are 
rost !) ; o seamă de profe
sori și învățători îi instru
iesc pe copii in școala eu 
etaj ; se așteaptă sosirea re
țelei electrice de înaltă ten
siune în comună.

îl întreb pe Nicolae Cio- 
cea despre situația coopera
tivei agricole de producție. 
De fapt nu e una ; sînt trei. 
Cea la care-i președinte 
(după ce a fost timp de 
șase ani brigadier) dispu
ne de 1 100 hectare. Cinci 
sute cincizeci de familii 
își agonisesc pîinea în co
operativă ; majoritatea ti
nerilor fac naveta la Brăila, 
muncind prin fabrici. Se

călătorește cu vaporul, cu 
mașina, cu ce se poate. O- 
dinioară, toți oamenii din 
IVIărașu erau pescari, vină- 
tori. pe jumătate agricultori, 
pe jumătate bejenari. Acum, 
dintr-o dată, se transformă 
in agricultori organizați sau 
în muncitori industriali na
vetiști,

Anul acesta, de Ziua re
coltei, la București, în 
prezența conducători

lor partidului și statului, a 
luat cuvîntul și inginerul a-

Țin in mină cartea 
cea mai mică din 
lume — un abecedar 
de dimensiuni infime, 
tipărit la Leipzig in
tr-o ediție de 3 000 de 
exemplare și care mă
soară... 2,5 X 2,5 mili
metri.

Hirtia și pielea fo
losite pentru întreaga 
ediție încap într-o cu
tie de țigări. De notat 
că pînă acum recordul 
în acest domeniu il 
deținea Japonia, unde 
în 1965 s-a tipărit o 
carte cu dimensiuni de 
4 X 2,5 milimetri. Edi
tarea minusculului a- 
becedar constituie, 
înainte de toate, încă 
o dovadă palpabilă » 
priceperii și măiestriei 
tipografilor și legătu
rilor de cărți de la 
„Centrul poligrafic 
Leipzig", una din uni
tățile de frunte ale 
industriei poligrafice 
din Republica Demo
crată Germană.

Despre dezvoltarea 
pe care o cunoaște a- 
ceastă ramură în 
R.D.G. vorbesc de la 
sine citeva cifre. Ast
fel, în 1970 au fost ti
părite 5234 titluri de 
cărți, cu un tiraj me
diu de 21 000 exem
plare, adică peste 120 
milioane volume. Din 
1945 și pînă as
tăzi au apărut în 
R.D.G. 115 000 titluri 
de cărți într-un tiraj 
total de aproape 2 mi
liarde de exemplare.

Paralel cu arta poli
grafică, o dezvoltare 
impetuoasă cunoaște 
în R. D. Germană și 
industria de mașini 
poligrafice, ale cărei 
produse pot fi întilni-

te în tipografiile mul
tor .țări ale lumii.

Concentrarea in re
giunile Leipzig șj

Dresda, din sudul 
R.D.G., a industriei 
poligrafice nu este in- 
tîmplătoare. întreprin
deri ca „Victoria", 
care sărbătorește 85 de

CORESPONDENȚA 
DIN BERLIN

ani de existență, „Pla
neta" — 70 de ani, 
„Kama" — 75 ani, 
„Perfecta" — 75 ani, 
„Plamag" — aproape 
90 de ani, au creat aci 
o veche tradiție, con
tinuată azi la nivelul 
tehnicii mondiale, l.a 
ediția de toamnă a 
Tîrguluî internațional 
de la Leipzig, indus
tria poligrafică a fost 
găzduită într-o imen
să hală. Vizitatorii a- 
sistau' aici la demon
strațiile unor noi și 
diverse tipuri de ma
șini poligrafice care se 
distingeau prin calită
țile lor tehnice avan
sate. Un ziar de 16 
pagini, cu fotografii în 
mai multe culori, a 
fost tipărit cu o viteză 
incredibilă în fața vi
zitatorilor tirgului de 
o mașină care poartă 
inscripția Saphir 96 — 
o creație a combinatu
lui „Polygraph".

în ultimii ani, în e- 
conomia R.D.G. s-au 
produs schimbări pro
funde în industria pro
ducătoare de utilaj 
poligrafic, de altfel ca 
în cadrul tuturor ra
murilor industriale.

S-a impus necesitatea 
concentrării unor în
treprinderi mici în 
combinate cu o înaltă 
eficiență economică. 
Astfel, combinatul 
„Polygraph" s-a for
mat prin unificarea 
întreprinderilor „Pla
neta" din Radebeul, 
„Plamag" din Plauen, 
„Perfecta" din Bau
tzen — amintite mai 
sus — ca și a altor 
întreprinderi. El pro
duce 97 la sută din 
producția de mașini 
poligrafice a R.D.G., 
cea mai mare parte 
fiind destinată expor
tului. In ultimul de
ceniu, exportul de 
mașini poligrafice al 
R.D.G. a crescut de 2,5 
ori.

Exigențele activității 
tipografice moderne au 
impus constructorilor 
realizarea de produse 
de mare precizie și 
randament. Linia au
tomată pentru legarea 
de cărți, prezentată 
pentru prima oară la 
tîrgul de la Leipzig 
din această toamnă, 
constituie un răspuns 
al specialiștilor din 
R.D.G. la aceste exi
gențe.

Sînt numai citeva 
realizări care demon
strează că industria 
poligrafică a R. D. 
Germane se află în 
plin progres. Concen
trarea producției de 
mașini a creat posibi
lități optime pentru 
folosirea potențialului, 
a tradiției și experien
ței muncitorilor și 
specialiștilor acestei 
țări socialiste prietene.

Șt. DEJU

R. P. MONGOLĂ

Comorile adincurilor 
destramă un mit

Nalaiha, Șarîngol, 
A-dpnciulun y .gone 
de comori carbonifere 
tezaurizate-în retortele 
naturale ale subsolului 
Mongoliei; Prezența 
bulgărilor de „piatră 
neagră" sub covorul 
nesfârșitelor pășuni ori 
sub pulberile deșertu
lui a fost semnalată cu 
secole în urmă de 
arații mongoli. Dar, ca 
și alte resurse natura
le, cărbunele a rămas 
pînă după revoluția 
populară din 1921 in 
afara, circuitului eco
nomic al țării. Abia 
în 1926 a început valo
rificarea sistematică a 
acestor zăcăminte.

Prima mină de căr
bune dată în exploata
re a fost Nalaiha, si
tuată în apropierea 
Ulan Batorului. I-au 
urmat altele, risipite 
în diferite colțuri ale 
țării, și apoi Șaringol, 
mare bazin carbonifer 
mongol, cu rezerve a- 
preciate la sute de mi
lioane tone. Cariera, 
aflată la suprafață, 
este amenajată în te
rase ce coboară în 
adîncuri. iar procesul 
de producție este me
canizat. Pe drumul de 
fier, ca și pe cel .ru
tier, cărbunele aleargă 
spre noile obiective 
termoenergetice și în 
special spre termocen
trala apropiată, cea din 
Darhan, care alimen
tează cu curent între
gul sistem energetic

construit în zona cen
trală a? Mongoliei, 

înălțat, in nordul 
pustiului. Gobi, pentru 
valorificarea impor-j 
tantelor rezerve natu
rale descoperite în 
Mongolia și extins 
treptat, Darhanul a 
devenit al doilea cen
tru industrial al țării, 
după Ulan Bator ; el 
dispune de unități ce 
valorifică industrial di
ferite .materiale — si
liciu, cirnept etc. — o 
stație de oxigen și a- 
cetilenă, turle de rafi
nare a petrolului, o 
întreprindere de prelu
crare a lemnului și al
tele. Bazinele miniere 
și centrul industriali
zat — Darhanul — ma
terializează la scară re
dusă nu numai ideea 
de „circuit al cărbu
nelui", dar și pe cea 
a dezvoltării multila
terale a țării, prefigu
rată în planurile de 
perspectivă pentru în
treaga Mongolie. O 
biografie asemănătoa
re are orașul Cioibal- 
san — centru indus
trial din estul Mongo
liei, alături de care se 
situează zonele cen
trală și Selenghin, 
unde se valorifică ză
căminte aurifere, de 
cositor, wolfram, mo
libden, așdzarea petro
liștilor Dzun-Bain și 
altele.

Activitatea geologi
lor' mongoli a sporit 
continuu, cea mai

mare parte a teritoriu
lui țării,a și fost pros- 
pectată...Capitolul „căr
bune" cuprinde peste 
17Q-,,de noi’ zăcăminte 
de’ înaltă productivita
te, pe baza cărora se 
proiectează construirea 
de obiective energetice 
și extinderea electrifi
cării în cooperative 
agricole și gospodării 
de stat limitrofe. O 
variată gamă de bogă
ții minerale vine să 
completeze rezervele 
descoperite anterior. 
In munții Zorgol-Hair- 
han există bogate .ză
căminte de wolfram. 
In aimacul Hubsugul 
se găsesc zăcăminte de 
fosforit, în regiunile 
centrală și de vest e- 
xistă sare, în mărun
taiele munților Han- 
gai — aur.

Pe baza acestor zăcă
minte, specialiștii pre
figurează harta geo
logică de miine — des
tul de bogată pentru a 
permite dezvoltarea 
din resurse proprii a 
untii important sector 
industrial și sporirea 
exporturilor de bunuri 
prelucrate în mare mă
sură în noile unități 
productive mongole. 
Mitul despre „țara păs
torilor nomazi" se des
tramă în fața autor 
dovezi ale prefacerilor 
înnoitoare aduse de 
construcția socialistă 
din R. P. Mongolă!
Gabriela BONDOC

bbbbbbbbbbb bbbbb
zece mii de muncitori, per
manența și sezonieri, care 
au dat și dau un randa
ment excepțional, în acest 
Bărăgan dintre ape, în lun
ca de odinioară, transfor
mată ca prin farmec în o- 
gor rodnic. Aici se desfă
șoară însă nu numai mun
că, ci și o pasionantă o- 
peră de educație. Uriașa 
gospodărie atrage multe 
feluri de oameni ; aici, ca 
în focul furnalelor, încetul 
cu încetul, impuritățile ard, 
se consumă, rămînind în

gere a recoltelor. Insula 
Mare este opera comună 
a mii de oameni și în pri
mul rînd a comuniștilor. 
Mecanizatorul Vasile Ttido- 
rache, unul dintre pionierii 
cuceririi mlaștinilor, as
tăzi secretarul organizației 
de bază a uneia dintre 
ferme, format la școala as
pră a desecării, îmbogă
țește cu fermitate tradiția 
născută la școala aspră a 
desecării, edueîndu-și tova
rășii în spiritul unei hăr
nicii consecvente, al unei

Horea Chivu răspunde de 
întreaga activ'tate zooteh
nică a întreprinderii. Ex
plicațiile sale se referă 
ia perspectivele acestei 
ramuri în cadrul fermelor. 
Crearea unei zootehnii 
mecanizate, după modelul 
îngrășătoriei de miei, con
dusă de către zootehnicia- 
nul l’etrea Anglielescu și 
unde o mină de oameni în
grijesc în cele mai bune 
condiții mii de animale, 
este perspectiva și pentru 
restul zootehniei.

dintr-o muncă și mai. rod
nică.

INSULA MARE A BRĂILEI
gronom Ion Vlad. directorul 
Întreprinderii agricole de 
stat din Insula Mare 
— un bărbat de vreo 
patruzeci și cinci de 
ani, brăilean și bun cu
noscător al luncii de odini
oară (dar care brăilean n-o 
cunoștea ?) și participant, 
dintru bun început, la cu
cerirea ei. Vorbea, de data 
aceasta, ca Erou al Muncii 
Socialiste. înalta distinc
ție vizează deopotrivă mun
ca sa individuală, efortu
rile sale intr-adevăr ero
ice. sîrguința sa neobosită. 
Sensul și ținta vieții sale 
stau în cucerirea și propă
șirea insulei. Dar distinc
ția îi vizează in același 
timp și pe cei douăspre-

suflete și în inimi doar 
ceea ce este nobil și cu a- 
devărat prețios.

O astfel de lucrare imensă 
era de neconceput fără u- 
tilaje puternice, inteli
gente. Dar mașina în sine 
fără voința, dîrzenia omu
lui nu-și poate realiza ca
pacitatea latentă. Doar în 
alianță cu conștiința, per
severența umană poate 
realiza fapte mărețe. Un 
șir neîntrerupt de fapte au 
dovedit necesitatea inevi
tabilă a acestei alianțe atît 
în zilele de o mare inten
sitate dramatică a desecă
rii, a apărării digurilor, 
precum și în perioadele 
de însămînțare, de strin-

conștiințe adînci mobiliza
toare. Gheorghe Zegheru 
este secretarul organizației 
de bază la o fermă ale că
rei terenuri se întind pe 
locul testului lac Șerbanu, 
acolo unde domneau apa 
și stuful, unde în afară de 
lumea apeloi' nu exista ni
mic. în locul acestei lumi 
care sufoca capacitatea 
productivă a pămîntului, 
lipsindu-1 de rațiunea e- 
xiatenței sale, se întind 
astăzi terenuri mănoase.

Oamenii de specialitate 
au un cuvînt greu pe a- 
ceastă insulă. Greutatea 
cuvintului lor este deter
minată de priceperea ’or 
profesională. Veterinarul

Ziceam deci, că oamenii 
de aici ar putea să fie cu 
adevărat mulțumiți. Totuși, 
afară, la fermele din insulă, 
sau prin birourile celor ce 
dirijează munca, mi-a fost 
dat să aud de planuri, de 
viitoare mari sarcini. In 
1972, terenul cultivabil va 
spori cu alte două mii de 
hectare. La început se pro
ducea mai cu seamă po
rumb ; acum au început să 
se ocupe intens și de griu. 
La anul vor avea 10 mii 
hectare de griu, pe lingă 37 
mii hectare de porumb. In 
afară de acestea, se vor cul
tiva soia și floarea-soare- 
lui. Pentru anul 1972 s-a 
planificat un venit sporit 
cu 5 milioane lei, rezultat

Planuri reale și inte
ligente ; indici econo
mici preciși. li notez 

— și simt că m-aș rușina, 
surprinzindu-mă că am în
trebuințat un ton liric, dacă 
m-aș apuca să pomenesc 
de romantism, atunci cînd 
specialiștii de pe insulă îmi 
vorbesc despre tone ; dacă 
aș căuta comparații poetice 
pentru bătălia de cuceriră 
a pămîntului, cînd cei dt 
aici analizează poșioilități 
de rentabilizare.

Totuși, afară, pe ogoarele 
din insulă, lingă steiul Ba- 
șova, opresc jeepul și cobor. 
Așa, fără nici un scop. La 
simplul îndemn al 'roman
tismului viu, în mine. Ste
iul Bașova este unica înăl
țime de pe insulă proba
bil un promontoriu al mun
ților Măcinului de pe ma
lul celălalt ; de-alci, de pe 
stei, vezi pină hăt, departe. 
Caut locurile pe unde se 
hurduca jeepul, cu șase ani 
în urmă, făcîndu-și pursa 
prin timp, înapoi și înain
te... Pretutindeni șes, ogoa
re cultivate, canale de- iri
gație. Și diguri, ferme agri
cole. Mașini. Oameni. Pri
vesc din nou, totul, cu 
multă atenție ; fixez In me
morie, ca și cum nu mi-ar 
veni să cred in realitatea 
tabloului de atîtea ori vă
zut.

Apoi, revin în lumea ci
frelor și a proiectelor — in 
romantismul realității. De 
la înălțimea lui, privirea 
răzbate parcă șî mai de
parte...
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viața internațională
Puternice acțiuni ofensive ale

forțelor patriotice sud-vietnameze

fost

ÎMPOTRIVA R.D. VIETNAM
a angajamentelor asumate de

în conformitate cu

arabi de externe

27 (Agerpres). — în- 
televizat, Kurt Wald- 
secretar general al

lumea 
volumul 
Egiptul 
dolari".

va ac- 
va a- 
și mai

DECLARAȚIA 
FOSTULUI SENATOR 
eugene McCarthy

„Al 
țării

NOI ACTE AGRESIVE AIE S.U.A.

ale cooperării
VIETNAMUL DE SUD 27 (Ager

pres). După cum informează agenția 
de presă „Eliberarea", forțele patrio
tice din Vietnamul de sud au atacat, 
între 12 și 18 decembrie, unități ina
mice dispuse în provincia Quang Ci. 
scoțînd din luptă peste 200 de soldați 
și ofițeri și capturînd o însemnată 
cantitate de armament. Patrioții sud- 
vietnamezi au lansat, de asemenea.

puternice atacuri asupra unei subuni
tăți saigoneze in zona șoselei nr. 13, 
producînd inamicului pierderi grele 
în oameni și tehnică de luptă. La 16 
decembrie, în provincia Mitho, for
țele patriotice au atacat convoaie de 
nave saigoneze, avariind două vase. 
Peste 70 de soldați inamici au 
scoși din luptă.

un cadru favorabil
pentru soluționarea 
problemelor lumii

INTERVIUL LUI KURT WALDHEIM

Convorbirile
sovieto-cubaneze

au luat sfirșit
Perspective largi

HANOI 27 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a dat publicității o declarație 
in care se arată că, la 26 decembrie 
1971, numeroase formații de avioane 
americane au violat spațiul aerian al 
R. D. Vietnam în provincia Nghe An 
și au atacat regiuni populate din 
provinciile Thanh Hoa și Quang 
Binh, provocînd numeroase victime 
in rîndul populației locale. In 
Thanh Hoa, subliniază declarația, a- 
vioanele americane au atacat spitalul 
și zona înconjurătoare a capitalei 
provinciale.

Aceste acte de război au fost pe
depsite cum se cuvine de către for
țele armate și populația locală, care 
au doborit cinci avioane.

Declarația reliefează că este vorba 
de grave acte de război ale imperia
liștilor americani, de o violare a su
veranității și securității R. D. Viet-

mm,
S.U.A. de a înceta complet bombar
damentele împotriva Vietnamului de 
nord, de o sfidare Ia adresa opiniei 
publice mondiale, care a condamnat 
cu severitate raidurile din 17 și 18 
decembrie asupra R. D. Vietnam. 
Intensificarea atacurilor imperialiști
lor americani asupra R.D.V., arată, 
de asemenea, declarația, nu numai 
că nu va permite agresorilor ameri
cani să scape de infrîngere în Viet
namul de sud, ci, dimpotrivă, 
centua pierderile lor grele și 
trage asupra lor condamnarea 
puternică a opiniei publice.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam, se spune în încheie
rea declarației, condamnă energic a- 
ceste acte de război și avertizează pe 
imperialiștii americani că vor purta 
intreaga răspundere a consecințelor 
grave rezultind din actele lor de 
război.

NEW YORK 
tr-un interviu 
heim, noul 
O.N.U., a declarat că intenționează 
să-și asume un rol activ pentru a 
contribui la realizarea obiectivelor 
Națiunilor Unite. Subliniind că 
O.N.U. nu trebuie considerată un 
„guvern mondial", el a arătat că Or
ganizația Națiunilor Unite constituie 
un cadra potrivit pentru ca statele 
membre să examineze și să-și aducă 
contribuția la soluționarea proble
melor lumii contemporane, că ea re
prezintă o forță viabilă pentru men
ținerea păcii în lume. Problemele 
care se pot ivi, a declarat Kurt 
Waldheim, trebuie aduse în fafa 
Consiliului de Securitate înainte ca 
ele să ducă la lupte. El a menționat 
că va acționa, ‘

prevederile Cartei, pentru 
raa. din proprie inițiativă, 
organism, atunci cînd va 
că există pericolul declanșării unor 
crize, întrucît „Consiliul de Secu
ritate trebuie sesizat din timp ' spre 
a practica o diplomație cu caracter 
preventiv".

In problema Orientului Apropiat, 
el a relevat că a sprijinit întru 
totul propunerile ambasadorului 
Gunnar Jarring, reprezentantul spe
cial al secretarului general al O.N.U. 
in Orientul Apropiat, și că speră 
că Jarring va fi în măsură să-și 
continue eforturile. Această proble
mă, a afirmat Waldheim, trebuie re
zolvată prin negocieri. El a precizat, 
în context, că se va ghida după ac
tivitatea predecesorului 
Thant.

convoca- 
a acestui 
considera

MOSCOVA 27 (Agerpres). 
Kremlin s-au încheiat, luni, convor
birile dintre Alexei Kosîghin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și Osvaldo Dor- 
ticos Torrado, membru al Biroului 
Politic și al Secretariatului C.C. al 
P.C. din Cuba, președintele Republicii 
Cuba. Agenția T.A.S.S. relatează că, 
în cursul convorbirilor, au fost discu
tate probleme ale dezvoltării colabo
rării sovieto—cubaneze și unele pro
bleme internaționale.

romano -egiptene
Mesajul adresat de tovarășul 

Nicolae Ceausescu poporului egiptean

cairo Conferința miniștrilor
................................ i ni 2»

într-un moment cînd popoarele de 
pretutindeni întîmpină amil ce vine 
cu năzuința și voința, mai viu ex
primate ca oricînd, de a se pune ca
păt înfruntărilor militare și focare
lor de conflict și a se înfăptui pași 

. concreți pe calea soluționării lor po
litice, prin tratative, potrivit intere
selor destinderii și păcii — dintr-o 
zonă greu încercată a lumii, Pe
ninsula Indochineză, parvin știri în
grijorătoare.

. Așa cum s-a anunțat în presă, a- 
viația americană ă bombardat din 
pou în ultima vremș , teritorii . .ale
R. D. Vietnam, stat socialist suveran. 
Luind poziție hotărîtă împotriva a- 
cestor acte, Ministerul Afacerilor 
Externe al R.D. Vietnam, în decla
rațiile oficiale date publicității, arată, 
pe bună dreptate, că atacurile aerie
ne americane constituie o încălcare 
flagrantă a suveranității R.D. Viet
nam și a obligației pe care și-au 
asumat-o Statele Unite de a înceta 
complet asemenea acțlurii.

După cum e bine cunoscut, în urma 
voinței exprimate cu tot mai multă 
energie de popoare de a se pune ca
păt războiului din această parte a 
lumii, de a se obține o reglementare 
politică a problemei vietnameze,
S. U.A. și-au anunțat, cu cîtva timp 
Înainte, hotărîrea de a înceta bom
bardamentele aeriene împotriva R. D.

. Vietnam — hotărîre ce a fost salu- 
' tată de opinia publică internațională.
Si este absolut evident că orice pas 
înapoi, orice formă de revenire la 
asemenea practici contrarii oricăror 
norme ale dreptului internațional 
nu pot decît să stirnească dezapro
barea și condamnarea opiniei publice 
internaționale, a tuturor popoarelor 
iubitoare de pace. în lumina cerin
țelor statornicite de normele de le
galitate internațională, în numele 
progresului tratativelor cvadriparti- 
te de la Paris — se impune curma
rea imediată a oricăror acțiuni ca 
cele denunțate în declarațiile oficiale 
ale R.D. Vietnam. Intereselor soluțio-

a-nării politice a conflictului din 
ceastă parte a lumii le contravine, de 
asemenea, intensificarea operațiuni
lor militare ale S.U.A. in Vietnamul 
de sud, Laos și Cambodgia. Aceste 
acțiuni, stîrnind dezaprobarea po
poarelor iubitoare de pace de pre
tutindeni, sint departe de a avea 
efectul scontat de cei ce le între
prind. întreaga evoluție a războiului 
din Vietnam, din Peninsula Indochi- 
neză, in ansamblu, demonstrează că 
lupta eroică a popoarelor hotărite 
să-și apere pină la capăt cauza dreap
tă — libertatea, demnitatea, indepen
dența națională — este de neînvins. 
Desfășurarea evenimentelor arată 
eu prisosință că nu prin folosirea 
forței se poate ajunge la o modali
tate de soluționare a conflictului. 
Pentru reglementarea problemei 
vietnameze există o singură cale ra
țională, realistă, eficientă — calea 
tratativelor, a soluțiilor politice.

Poporal român, solidar cu cauza 
dreaptă a poporului vietnamez, cu 
lupta pentru libertate și independență 
a popoarelor de pretutindeni, își ex
primă profunda dezaprobare față de 
noile acțiuni agresive îndreptate îm
potriva R. D. Vietnam. Ca țară 
care militează cu toată hotărirea pen
tru încetarea oricăror războaie și 
conflicte armate, care promovează cu 
perseverență cursul spre destindere 
internațională, România socialistă 
consideră că propunerile în șapte 
puncte ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud' reprezintă o bază reală 
pentru reglementarea politică a răz
boiului din Vietnam. Țara noastră se 
pronunță neabătut pentru retragerea 
trupelor S.U.A. și ale aliaților lor din 
Vietnamul de sud, ca și din Laos și 
Cambodgia, pentru respectarea depli
nă a ființei naționale, libertății și 
independenței popoarelor Indochinei, 
a dreptului lor inalienabil de a-și ho
tărî viitorul în mod liber, fără nici un 
amestec din afară.

B. STOIAN

Substratul
„sinucideri"
corpul studentului 
medicină M. Esop 
izbit de caldarim. 

comunicat laconic

Un țipăt strident și 
citeva secunde mai tir- 
ziu 
în 
s-a 
Un
al poliției sud-africa
ne, anunțind moartea 
instantanee a studen
tului, menționa că a- 
cesta s-a aruncat de 
la al 10-lea etaj a.l li
nei clădiri din Johan
nesburg. Citeva zile 
mai tîrziu, un profesor 
in vîrstă de 30 de ani, 
Ahmed Timol. și-a. gă
sit sfirșitul în același 
fel. Medici ai poliției, 
care au făcut autopsia 
celor decedați, au pre
cizat că „pe corpurile 
sinucigașilor nu s-au 
găsit urme de torturi", 
jn ultima vreme, nu 
mai puțin de 17 oa
meni, albi și de culoa
re, acuzați de a fi 
„complotat" împotriva 
regimului rasist, și-au 
găsit sfirșitul în îm
prejurări similare.

Declarațiile respecti
vilor medici au slujit 
însă doar ca perdea de 
fum, menite, evident, 
si contracareze dez
văluirile făcute de 
un jir de personali-

CAIRO 27 (Agerpres). — La Cairo 
s-au deschis, luni dimineața, lucră
rile conferinței miniștrilor arabi de 
externe, anunță agenția M.E.N. Cele 
18 state membre ale Ligii Arabe 
sint reprezentate de 13 miniștri de 
externe, de reprezentanți speciali și 
ambasadori.

Potrivit agenției M.E.N., genera
lul Saadeddin El Shazly, șeful Sta
tului major al armatei egiptene și 
asistent al secretarului general al 
Ligii Arabe pentru probleme mili
tare, a prezentat un raport asupra 
contactelor pe care le-a avut cu o 
serie de guverne 
vește transpunerea 
multor rezoluții și 
vitoare la situația
propiat adoptate de participanții la

arabe în ce 
în practică a 
recomandări 
din Orientul

pri-

A-

recenta reuniune a Consiliului 
al apărării (ținută la 27 noiembrie). 
Agenția egipteană de știri preci
zează că ministrul de externe egip
tean, Mahmud Riad, ministrul de 
stat saudit pentru afacerile externe, 
Omar Sakkaf, vicepremierul sirian 
și ministru al afacerilor externe, 
Abdel Halim Khaddam, și conducă
torul delegației Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei la conferință, 
Khaled Hassan, au luat cuvintul pe 
marginea acestui raport.

_ După cum s-a mai anunțat, pe 
lingă situația din Orientul Apropiat, 
participanții la conferință urmează 
să discute, în continuare, eventuali
tatea convocării unei reuniuni 
arabe la nivel înalt și probleme pri
vind relațiile dintre, o serie de state 
arabe și R.F. a Germaniei.

WASHINGTON 27 (Agerpres). - 
Eugene McCarthy, care și-a anun
țat de curînd intenția de a obține în
vestitura Partidului democrat pentru 
a candida in alegerile prezidențiale 
din anul viilor, s-a pronunțat, in ca
drul unui interviu televizat, pentru 
normalizarea relațiilor dintre S.U.A. 
și Cuba. Fostul senator din Minne
sota, care a eșuat în urmă cu trei 
ani în tentativa sa de a ajunge șef 
al executivului american, a devenit 
astfel cel de-al treilea lider democrat 
din S.U.A. care cere reluarea relații
lor diplomatice cu primul stat socia
list de pe continentul latino-ameri
can. Anterior, în același sens s-au 
pronunțat senatorii democrați George 
McGovern și Edward Kennedy.

agențiile de presă transmit
i

Franței, care se află într-o vizită In 
China. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire prietenească — informea
ză agenția China Nouă.

său că această vizită marchează prie
tenia frățească dintre oamenii muncii 
din Franța și R.D. Vietnam.

Cu prilejul celei de-a 80-a 
aniversări a organizației de 
partid orășenești Sofia,in 
capitala bulgară a avut loc o adunare 
festivă. Cu acest prilej, Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria, a ținut o am
plă cuvîntare, în care a trecut în re
vistă principalele momente ale acti
vității organizației de partid din 
Sofia.

Președintele Pakistanu
lui, Zulfîkar Aii Bhutto, s-a 
întîlnit cu șeicul Mujibur 
RahinOn lirJertl1 Partidului Liga 
Awami din Pakistanul de est — trans
mit agențiile T.A.S.S. și France 
Presse. După cum s-a anunțat, șeicul 
Mujibur Rahman a fost arestat în 
luna martie a.c., el fiind eliberat din 
închisoare in urmă cu cîteva zile, din 
ordinul noului șef al statului pakista
nez, stabilindu-i-se arest la domiciliu.

Șeful statului cambod
gian, Norod°m Sianuk, președintele 
Frontului Național Unit din Cambod- 
gia, a avut o întrevedere cu Pierre 
Mendes-France, fost prim-ministru al

DINLUMEACAPITALULUI

unor
in sene

tați sud-africane, 
noscute prin poziția 
lor împotriva politicii 
de apartheid. în pofida 
surdinei care se pune 
presei sud-africane, 
scrie „Combat", unele 
ziare din R.S.A. au re
latat recent despre in
terpelările făcute în 
parlamentul de la Ca
petown de Michael 
Mitchele, lider dl Par
tidului unit, și Colin 
Egliri, conducător al 
Partidului progresist, 
in legătură cu torturile 
aplicate persoanelor ■ 
care fac obiecM dife
ritelor „anchete judi
ciare". Ei au cerut 
deschiderea unei an
chete — reale, obiec
tive — care să facă 
lumină în problema 
„sinuciderilor" in lanț 
ale atîtor deținuți. 
De fapt, lucrurile sint 
cit se poate de simple: 
„sinuciderile" prin a- 
runcarea de la etaj au 
fost puse la cale și în
făptuite chiar de an
chetatorii rasiști, pen
tru a scăpa de adver
sarii politici fără a mai 
trece prin complica
țiile unor procese pu
blice. acest mod sumar 
de execuție prezentind

cu- și avantajul că face să 
dispară urmele tortu
rilor de pe corpurile 
zdrobite ale victimelor.

Izolați pe plan inter
național, supuși opro
briului opiniei publice 
mondiale, rasiștii sud- 
africani intensifică și 
mai mult represiunile 
cele mai barbare împo
triva populației de cu
loare și a albilor cu ve
deri politice liberale.

Dar politica terorii 
nu dă rezultatele scon
tate de regimul ra
sist. în rîndurlle 
tineretului, intelectua
lității, clerului, concep
țiile potrivnice apart
heidului clștigă teren. 
In aceste pături, arată 
ziarul citat mai sus, se 
constată „o îndepărta
re tot mai accentuată 
față de politica Parti
dului naționalist, aflat 
tu putere, care se în
temeiază pe segregație 
și discriminare rasia
lă". Iată de ce. subli
niază „Combat", este 
puțin probabil ca a- 
ceastă ofensivă a re
presiunilor să-și atingă 
obiectivele.

I

Delegația de partid și gu 
vemamentală bulgară, 
dusă de Stanko Todorov, președintele 
Consiliului de Miniștri, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P. C. Bul
gar, și-a încheiat vizita oficială in 
Republica Democrată Vietnam. Agen
ția B.T.A. informează că, la încheie
rea vizitei, Fam Van Dong, primul 
ministru al R. D. Vietnam, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, și 
Stanko Todorov au semnat o decla
rație comună.

con-

Delegația P. C. Francez, 
condusă de Rene Piquet, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.F., care se află în vizită la Ha
noi, a avut convorbiri cu o delegație 
a Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, condusă de Le Duc Tho, 
membru ai Biroului Politic, secretar 
al C.C. al partidului. Comitetul Cen
tral al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam a oferit o recepție în 
cinstea delegației P.C.F. La recepție 
— relatează agenția V.N.A. — a luat 
parte Le Duan, prim-secretar al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, care a subliniat în toastul

„Casandra" și cele
cinci institute

Republica Fede- 
a Germaniei, in 

viitor, conjunc- 
va cunoaște o 

sensibilă :

Din legendele anti
chității despre oracole, 
Casandra a devenit si
nonim cu prezicerile 
sumbre, întunecate. Ce 
legătură are aceasta cu 
cele cinci institute — 
precizăm, de prognoză?

In 
raia 
anul 
tura
încetinire 
numărul șomerilor va 
spori considerabil, in
vestițiile se vor redu
ce. costul vieții va 
cunoaște o nouă creș
tere. Acesta este pro
nosticul pe anul 1972 
întocmit de cinci in
stitute vest-germane 
de cercetări economi
ce și publicat zilele a- 
cestea la Bonn.

Ziarul „Die Welt", 
care reproduce extra
se din aceste previzi
uni, adaugă : „Potri
vit părerii institutelor 
de cercetări economi
ce, politica conjunctu- 
rală a Republicii Fe
derale se află într-o 
situație dificilă.

racterizată, pe de o 
parte, prin reducerea 
producției și a numă
rului celor ocupați, 
iar pe de altă parte, 
prin majorarea conti
nuă a prețurilor".

în continuare se a- 
rată că, anul viitor, 
este posibilă o sporire 
a produsului social cu 
aproximativ 1 la sută 
față de 1971, în timp 
ce producția 
trială globală 
dea cu cîteva 
te. Făcînd 
precizare —
„Die Welt" — institu
tele de cercetări por
nesc de la faptul că 
investițiile scad con
tinuu, capacitatea in
dustriei de construcții 
nu este complet folo
sită; exporturile se 
reduc.

Se apreciază că tota
lul salariaților ar urma 
să scadă aproxima
tiv cu l la sută. De a- 
semenea. 
viciile și 
cunoaște 
scumpire.

încasările

indus- 
va scă- 
procen- 
această 

scrie

amănuntul la bunurile 
de consum se vor sta
biliza abia în a doua 
jumătate a anului. în 
general, în anul ce 
vine, costul vieții se 
va mări cu 4,5 la sută.

în 1972, potrivit a- 
precierilor institutelor 
economice,
fiscale vor fi cu apro
ximativ 5 miliarde de 
mărci mai mici decit 
în acest an. Ca ur
mare se consideră că 
și anul viitor se va în
cheia cu un considera
bil deficit financiar.

Potrivit relatărilor 
presei vest-germane, 
ministrul federal al 
economiei și finanțe
lor, Karl Schiller, a 
declarat că pronosti
cul întocmit de 
cinci institute de 
cetări coincide, 
linii generale, cu 
rerile formulate
ministerul pe care-1 
conduce privind evo
luția situației econo
mice în R.F.G.

cele 
cer- 

în 
pă- 
de

în 1972, ser- 
chiriile vor 

o nouă 
Prețurile cu G. D

•ț

Președintele S.U.A.,
chard Nixon, a sosit luni la Key Bis- 
cuyne (Florida), unde, timp de două 
zile — marți și miercuri — va purta 
convorbiri oficiale cu cancelarul Re- 

. publicii Federale a Germaniei, Willy 
Brandt.

Ri-

într-un mesajadresat celor 
peste 1 6 milioane de salaria.ți cu
prinși in puternica Centrală Unică a 
Oamenilor Muncii din Chile, conduce
rea acestei organizații sindicale re
afirmă sprijinul ferm la măsurile ini
țiate de guvernul Unității Populare 
și cere membrilor săi să-și sporească 
eforturile în lupta pentru cîștigarea 
bătăliei producției în paralel cu în
tărirea vigilenței pentru a contracara 
acțiunile sedițioase ale elementelor 
ostile guvernului. Documentul subli
niază rolul crescind ce revine sala- 
riaților în administrarea și conducerea 
întreprinderilor naționalizate, activi
tatea susținută ce trebuie depusă 
pentru sporirea producției.

La Pekin, Li Sien-nien, vice- 
premier al Consiliului de Stat, Ci 
Pîn-fei, ministru ad-interim al afa
cerilor externe, și alte persoane o- 
ficiâle chineze au avut convorbiri cu 
delegația guvernamentală irakiană, 
condusă de Abdel Khalek Al Samar- 
rai, membru al Consiliului 
damentului Revoluției și al 
rii naționale și regionale a 
iui Baas. care efectuează o 
R. P. Chineză, informează 
China Nouă.

Coman- 
conduce- 
partidu- 
vizită în 

agenția

Țările producătoare de 
petrol vor cere comPaniilor petro
liere occidentale să sporească nive
lul plăților lor pentru achiziționarea 
de petrol brut cu același procent de 
devalorizare a dolarului S.U.A.. res
pectiv 8,57 la sută — a anunțat mi
nistrul kuweitian al finanțelor și pe
trolului, Abdel Rahman Salem Al- 
Atiqi.

0 reuniune a C.C. al orga
nizației de comando pales- 
tinene „fll Fatah" va avea loc 
la Cairo, în următoarele zile — in
formează agenția M.E.N. Potrivit a- 
genției, reuniunea „va fi urmată de 
importante consultări egipteano-pa- 
lestinene".

Avionul de pasageri pe
ruan dat dispărutin urmă “ 
citeva zile in partea de 'nord a țării 
s-a prăbușit într-o zonă muntoasă 
greu accesibilă, s-a anunțat la Lima. 
La bordul avionului se aflau 86 de 
pasageri și cei 6 membri ai echipa
jului. Echipe de salvare s-au depla
sat spre locul 
cunoaște încă 
praviețuitor.

catastrofei, dar nu se 
dacă există vreun su-

Starea sănătății popu
larului actor francez Mau
rice Chevaliercontinuă să se în- 
răutățească, a anunțat un purtător de 
cuvint al spitalului parizian în care 
acesta a fost internat săptămina tre
cută. Pacientul, in vîrstă de 83 de 
ani. a fost supus unor intense trata
mente, deocamdată, însă, fără efecte 
evidente.

CAIRO 27 — Corespondentul nos
tru, Nicolae N. Lupu, transmite : 
Ziarul „Al Ahram" a publicat un 
supliment dedicat Republicii Socia
liste România. Cuprinzind un număr 
de patru pagini, bogat ilustrat, su
plimentul oferă opiniei publice egip
tene o imagine amplă asupra activi
tății desfășurate de poporul român 
pentru continua dezvoltare a patriei, 
asupra politicii externe de pace și 
cooperare a României.

„Al Ahram" publică mesajul adre
sat cu această ocazie de președintele 
Consiliului de Stat al României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cititori
lor ziarului, poporului egiptean. 
Ziarul menționează, in titlul acestui 
mesaj, că „perspectivele cooperării 
dintre cele două țări sint largi și 
nelimitate". Relevînd că sporirea 
potențialului economic și tehnic al 
ambelor țări, eforturile 
spre valorificarea mai 
resurselor lor naționale, 
dintre factorii de răspundere 
schimburile de delegații creează noi 
și largi posibilități de extindere, pe 
planuri multiple, a relațiilor româ- 
no-egiptene, in mesaj se exprimă 
convingerea că legăturile de priete
nie și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica A- 
rabă Egipt se vor întări tot mai 
mult, în interesul reciproc al celor 
două popoare, al păcii și cooperării 
internaționale. „Al Ahram" publică, 
de asemenea, fotografia șefului sta
tului român, precum și o serie <le 
extrase din cuvintărilc tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Un spaț’u larg în cadrai suplimen
tului ocupă .-razentarea succeselor 
obținute de poporal român în edi
ficarea celor mai moderne ramuri 
industriale. Ziarul subliniază că 
progresele în domeniul industriali-

îndreptate 
deplină a 

contactele
Și

zării au avut ca rezultat creșterea 
apreciabilă a volumului comerțului 
exterior al României, în acest cadru 
înscriindu-se și dezvoltarea rela
țiilor cu țările arabe. Sub titlurile 
„500 de experți români lucrează la 
proiectele de dezvoltare în 
arabă", „Cum a crescut 
schimburilor comerciale cu 
de Ia 34,4 la 41,8 milioane ,
ziarul analizează cursul ascendent al 
relațiilor româno-arabe, scoțind in 
evidență marile posibilități pentru 
extinderea lor.

într-un amplu articol redacțional, 
intitulat „România își expune pozi
ția sa față de cele mai importante 
probleme internaționale", 
Ahram" relevă preocuparea 
noastre de a-și aduce contribuția la 
crearea unui climat de pace și coo
perare pe arena mondială. „Româ
nia — se arată în articol — pune la 
baza relațiilor sale cu țările lumii 
respectarea independenței naționale, 
a suveranității depline, a egalității 
în drepturi și a neamestecului in 
afacerile altor state. Ea consideră 
că in epoca noastră, cînd au loc pro
funde schimbări revoluționare, cînd 
popoarele se ridică contra imperia
lismului, pentru pace și progres so
cial, există puternice premise pen
tru ca aceste principii să fie puse 
la baza relațiilor internaționale". 
„Al Ahram" amintește, în context, 
eforturile depuse de țara noastră 
pentru realizarea securității euro
pene și a dezarmării, solidaritatea 
sa activă cu lupta popoarelor pentru 
dreptul lor la o dezvoltare indepen
dentă. „România, arată „AI Ahram", 
urmărește cu neliniște evoluția e- 
venimentelor în regiunea Orientului 
Apropiat, se pronunță pentru solu
ționarea situației pe 
rezoluției Consiliului

baza aplicării 
de Securitate".

Delegația de activiști ai P.C. R
și-a încheiat vizita in U.R.S.S.

MOSCOVA 27. — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, transmite : 
La invitația C.C. al P.C.U.S., o dele
gație de activiști ai P.C.R., condusă 
de tovarășul Andrei Vela, membru 
supleant al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, șef de. ■ 
secție la C.C. al P.C.R., a făcut, între 
22 și 27 decembrie, o vizită de schimb 
de experiență în U.R.S.S.

Delegația a fost primită de P. N. 
Demicev, membra supleant al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., cu care a avut o convorbire 
caldă, prietenească. La convorbire a

participat Teodor Marinescu, amba
sadorul României in Uniunea Sovie
tică.

La Moscova, delegația a purtat dis
cuții prietenești la C.C. al P.C.U.S., 
la redacția ziarului . „Pravda", la 

■ agenția T.A.S.S., la Comitetul de stat 
pentru televiziune, și radiodifuziune 
și la Comitetul de stat pentru tipări
turi de pe lingă Consiliul de Miniș
tri al U.R.S.S.

La Riga, delegația a avut întreve
deri și convorbiri prietenești la C.C. 
al P.C. din R.S.S. Letonă, a vizitat 
întreprinderi și instituții culturale.

• DE PRETUTINDENI •

Dilema
premierului

Un juriu format din personali
tăți marcante ale Comisiei exe
cutive a Pieței comune a hotărît 
să acorde premierului englez 
Edward Heath premiul anual 
al fundației vest-germane. „Frei
herr von Stein", în valoare de 
35 000 lire sterline, „pentru efor
turile sale continue de a aduce 
Marea Britanie în Piața co
mună".

Știrea a stirnit vîlvă în cercu
rile politice britanice, punîn- 
du-1 in dilemă, după cum scrie 
„Le Monde", și pe proaspătul 
laureat, care se întreabă dacă 
este înțelept să accepte un pre
miu pentru o acțiune care a de
clanșat atit de puternice pro
teste în opinia publică britanică.

construiască un număr de u- 
zine mecanice de lapte, din care 
primele trei au și început să 
producă. în S.U.A., cele dinții 
cantități de lapte sintetic puse 
in circulație par să fi deschis . 
perspective atit de promiță
toare asupra vinzărilor, incit a 
fost promulgată o reglemen
tare specială privind comercia
lizarea acestui produs. Avind 
in vedere aceste rezultate, unii 
specialiști prezic laptelui sinte
tic... un mare viitor. (In foto
grafie : vaca-robot „paște" cu
minte, alături de suratele ei ve
ritabile).

Vaca-robot
Pentru prima dată în lume, 

cercetători englezi au reușit să 
producă „lapte natural" pe cale 
mecanică. Firma „Plant Milk 
Ltd" a pus la punct un robot 
capabil să reproducă toate pro
cesele animale ce au loc în 
cursul transformării furajelor 
în lapte. Pentru realizarea „va
cii mecanice", mtmeroase genera
ții de producătoare

Mi

trecutul Pragâi
Numeroase fragmente cera

mice, obiecte casnice, unelte 
etc au fost descoperite în plin 
centrul capitalei cehoslovace, 
cu prilejul efectuării unor săpă
turi arheologice, ce au precedat 
deschiderea unui nou șantier de 
construcții. Au fost scoase din 
umbra veacurilor zidurile funda
ției a două biserici, datînd din 
secolul al XIII-lea, ruinele zi„ 
durilor orașului vechi și alte 
vestigii istorice. O mare abun
dență de fragmente ceramice, 
datînd din secolele XII—XIX, 
oferă arheologilor material pre
țios in vederea reconstituirii 
trecutului istoric al Pragăi.

Sarea Marocului

lapte au fost supuse, intr-un 
mediu steril, unui număr incal
culabil de observații. Spre deo
sebire de „uzina biologic tra
dițională", „vaca 
produce din aceeași 
de furaje de trei ori 
lapte.

Invenția engleză a 
mare interes. India a

mecanică" 
cantitate 

mai mult
stirnit un 
hotărit să

Importante zăcăminte de sare 
gemă, estimate la 3 miliarde 
tone, au fost descoperite la 
Mohammedia, în apropiere de 
Casablanca, de către o misiune 
de geologi ai P.N.V.D. (Progra
mul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare). Se apreciază că, 
intr-o primă fază, s-ar putea 
extrage anual 2 milioane tone 
cu un conținut de sare pură de 
98 la sută. Prin tratarea în vid 
se va obține ulterior sare cu o 
puritate de 99,99 la sută, foarte 
căutată pentru producția de 
clor și minerale alcaline. Se 
prevede, în cadrul proiectelor 
de perspectivă, fabricarea de 
clor și apoi producerea de fibre 
sintetice. Aceste zăcăminte sint 
apreciate ca cele mai impor
tante din Africa.
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