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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

Comunist Român,

SCRISOAREA CONSILIULUI CENTRAL

Slujitorii
sub semnul îmbunătățirii focului

continue a servirii populației
ministeru-

nostru.

OAMENII
UNUI SCHIMB

DE NOAPTE
LA BRAZI

Adunare 
planul de

— Pentru început, tovarășe 
ministru, v-am ruga să vă refe
riți la bilanțul cu care s-a în
cheiat activitatea comercială in 
anul 1971.
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stau permanent în atenția 
lui

Interviu cu Nicolae BOZDOG, ministrul comerfului interior

viu

al Partidului

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

DEZVOLTAREA COMERȚULUI

— In anul care a trecut, comerțul 
• trebuit să răspundă unor solicitări 
sporite din partea populației. în ex
presie sintetică aceasta a însemnat 
desfacerea unui volum de mărfuri 
in valoare de 102,6 miliarde lei, cu 
circa 9 miliarde lei mai mult decît 
în anul 1970.

Datorită sprijinului primit din 
partea conducerii de partid și de 
stat se poate aprecia că în anul 1971 
s-a asigurat o mai bună aprovizio
nare a populației cu produse alimen
tare și, în mod deosebit, cu unele 
produse mult solicitate, cum ar fi 
păsări vii și tăiate, pește și. produse 
din pește, preparate de carne, ouă, 
cartofi, legume și fructe în stare 
proaspătă și conservată. Desfacerile 
la produsele alimentare au sporit cu 
peste 12 la sută față de anul ante
rior și cu peste 24 la sută față de 
acum doi ani. în ce privește produ
sele nealimentare. în anul 1971 s-au 
pus la dispoziția populației cantități 
sporite de confecții, tricotaje, încăl
țăminte. Reducerea substanțială a 
prețurilor la televizoare și aparate 
de radio, reducere aprobată de Co
mitetul Executiv al C.C. al P.C.R., 
a făcut ca numai în luna decembrie 
a anului 1971 peste 200 mii de fa
milii să cumpere aparate de radio și 
televizoare. E adevărat că în unele 
perioade au existat greutăți și nu am 
reușit să satisfacem pe deplin toate 
cerințele la carne și produse lactate. 
De asemenea, cu toate îmbunătățirile 
realizate, nu putem fi încă mulțumiți 
de varietatea și calitatea unor pro
duse nealimentare, de modul în care 
este organizată desfacerea in unele 
unități comerciale. Dar asigurăm 
populația că eliminarea acestor 
greutăți, îmbunătățirea continuă a. 
aprovizionării sînt probleme care

— Recent, Marea 
Națională a adoptat 
dezvoltare economico-socială a 
țării pe anul 1972. Vă rugăm 
să precizați, în mod concret, 
care sînt sarcinile comerțului 
în privința unei aprovizionări 
mai bune a populației.

— O caracteristică esențială a 
fondului de mărfuri puse la dispozi
ția populației în acest an o constituie 
îmbunătățirea structurii sale. Ast
fel, desfacerile vor spori cu deose
bire la produsele alimentare cu va
loare nutritivă ridicată, bogate în 
proteine de origine animală (carne 
și păsări — 10 la sută, pește și pro
duse din pește — 20 la sută, lapte și 
produse lactate — 22 la sută, brîn- 
zeturi — 16 la sută) ; confecțiile și 
tricotajele puse în vînzare în această 
perioadă vor însuma circa 12 mi
liarde lei, cu peste 1 miliard lei mai 
mult decît în 1971 ; se prevede li
vrarea a 57 milioane perechi de în
călțăminte (circa 2.7 perechi la un 
locuitor) ; se vor pune în vînzare 
peste 600 mii televizoare și aparate 
de radio, precum și cantități sporite 
ds alte bunuri de folosință îndelun
gată — obiecte de uz casnic, mo
bilă și materiale de construcții.

— Cum va acționa comerțul 
în anul 1972 pentru accelerarea 
procesului de diversificare a 
producției bunurilor de con
sum, pentru realizarea de noi 
produse care să satisfacă ce
rințele tuturor . categoriilor de 
consumatori, pentru îmbunătăți
rea calității mărfurilor, a mo
dului de prezentare ?

— Creșterea veniturilor populației, 
ca urmare a, sporirii numărului de 
salariați. a ridicării salariului minim 
la 1 000 lei, a sporirii pensiilor și altor 
măsuri prevăzute pentru acest an.
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• DIN EXPERIENȚA OR 
GANIZAȚIILOR DE PAR 
TID ÎN ÎNFĂPTUIREA 
PROGRAMULUI DE E- 
DUCATIE SOCIALISTĂ A 
MASELOR ® ACORDUL 
GLOBAL: CRITERII DE 
APLICARE, METODE DE 
CALCUL, REZULTATE • 
SOCIOLOGIA LITERATU 
Rll ÎȘI AȘTEAPTĂ CA 
DRUL NECESAR AFIR
MĂRII © CE VA FI NOU 

ÎN LIBRĂRII ?

Comitetului Central

tovarășului
Nicolae Ceaușescu

AL UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

va determina desigur orientarea ce 
rerii de mărfuri spre o gamă sorti
mentală mai largă, pentru articole de 
calitate și finisaj superior, pentru 
mărfuri de sene scurtă și produse 
preambalate. Trebuie să spunem că, 
deși comerțul a acționat pe diferite 
căi pentru influențarea industriei și 
sint de pe acum vizibile o serie de 
realizări, considerăm că sînt încă 
multe de făcut în direcția diversifi
cării. De aceea, Ministerul Comerțu
lui Interior, împreună cu ministerele 
producătoare au stabilit din timp 
cadrul de măsuri pentru ridicarea ■ 
calității produselor și diversificarea 
fondului de mărfuri. S-au organizat 
expoziții de mostre pentru consul
tarea publicului și stimularea intere
sului fabricilor in crearea și livrarea 
de noi produse. Un exemplu în 
acest sens este al V-lea Pavilion de 
mostre din acest an, la care s-a 
făcut un larg sondaj de opinie în 
rindul populației, concluziile fiind fo
losite la contractarea unui volum de 
mărfuri de aproape 36 miliarde, lei.

Un alt aspect deosebit pe care 
doresc să-1 subliniez îl constituie 
necesitatea ca produ-sele contractate 
să fie livrate beneficiarilor lâ timp, 
integral și la nivelul calitativ al 
mostrelor prezentate și contractate. 
Am în vedere necesitatea întăririi 
recepției cantitative și calitative a 
mărfurilor, ca • și aportul sporit care 
poate fi asigurat de lucrătorii din 
comerț, de fiecare. întreprindere pro
ducătoare. i

Ne preocupă totodată dezvoltarea 
și diversificarea producției de pre
parate și semipreparate în alimenta
ția publică și in unitățile de tipul 
„Gospodina". In acest sens ne-âm 
propus să realizăm o producție pro
prie în anul 1972 de peste 4 miliarde 
lei aproape dublă în comparație cu 
1966.

In ce privește ambalarea produse-

Știți ce este ROPOL? 
Nimic altceva decit 
denumirea comercială 
a polietilenei româ
nești obținută prin 
procedeul de înaltă 
presiune. ROPOL este 
cunoscută în peste 50 
de state : Brazilia,
China, R.F.G., Suedia, 
Grecia sînt numai 
citeva din țările care 
se aprovizionează cu 
polietilenă de la Brazi 
și care suplimentează 
în fiecare an contrac
tele. Asta ca să nu 
mai vorbim că Ia Fa
brica de mase plastice 
Buzău, cit și la cea de 
la Iași sau la „Flaro"- 
Sibiu. materia primă 
este livrată tot de aici, 
din marginea Ploiești
lor. Stiloul dumnea
voastră, ambalajele de 
toate categoriile, arti
colele de uz casnic, 
pină și florile artifi
ciale — este foarte 
probabil că își au sor
gintea-. tot aici.

Am venit la Brazi să 
văd cum se lucrează 
într-un 
noapte, 
zile ale anului doi al 
cincinalului.

Ora 23 : In sala bine 
izolată fonic împotri
va zgomotelor exte
rioare, dar dezarmată 

. in fața „decibelilor" 
interiori — două mi- 
crocentrale telefonice 
care sună continuu — 
fac cunoștință cu in
ginerul Constantin O- 
uatu. dispecerul șef al 
schimbului. Lucrează 
aici încă din 1941, de 
pe vremea cînd exista 
la Bre.zi o mică rafi
nărie de petrol a socie
tății „Creditul minier".

— Nu vă este greu 
să lucrați noaptea ?

•— Greu ? De ce ? 
Muncesc — și pentru

mine munca a însem
nat întotdeauna mijlo
cul de a da sens și 
valoare existenței. Am 
acum 61 de ani. O 
să-mi pară rău abia la 
anul, cînd voi ieși la . 
pensie și nu voi mai 
lucra. Așa este în pe
trol. Asta înseamnă 
„foc continuu". Am 
venit și am rămas aici 
pentru că mi-a plăcut...

— Pasiunea pentru

schimb de 
în primele

Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicateler din Republica 
Socialistă România, întrunit în ședință plenară, a analizat cu exigență 
și înalt spirit de responsabilitate activitatea desfășurată de organele și 
organizațiile sindicale în anul 1971 și a examinat noile și, importantele 
sarcini ce revin sindicatelor, sub conducerea partidului, pentru mobi
lizarea și atragerea largă a maselor de oameni ai muncii la îndepli
nirea și depășirea mărețelor obiective prevăzute în planul de stat de 
dezvoltare economică și socială a României pe anul 1972.

Analizînd activitatea desfășurată de sindicate în anul 1971, Consiliul 
Central al U.G.S.R. apreciază că organele și organizațiile sindicale au 
obținut în acest an rezultate importante în toate domeniile de activi
tate, ca urmare a trecerii la aplicarea în viață a hotărîrilor plenarei 
C.C. al P.C.R. din februarie 1971, in cadrul căreia a fost analizată 
activitatea sindicatelor, a orientărilor și sarcinilor cuprinse in cuvîn- 
tarea dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și a docu
mentelor adoptate de Congresul U.G.S.R., care au precizat locul, rolul 
și atribuțiile sindicatelor în etapa actuală a construcției socialiste din 
patria noastră.

In rezultatele strălucite obținute de oamenii muncii din patria noas
tră în îndeplinirea și depășirea planului de stat pe anul 1971 se află 
incorporată și activitatea desfășurată cu consecvență revoluționară de 
organele și organizațiile sindicale. Plenara Consiliului Central al 
U.G.S.R. a dat o îrjaltă apreciere măsurilor întreprinse de partid pen
tru continua perfecționare a conducerii economiei și a întregii noastre 
societăți socialiste, instituționalizării și lărgirii participării clasei mun
citoare, a tuturor oamenilor muncii la conducerea și rezolvarea pro
blemelor construcției economice și ale vieții noastre politice și sociale.

Participanții la plenara Consiliului Central al U.G.S.R. și-au expri
mat totala adeziune față de prevederile planului de stat pe anul 1972, 
aprobat de Mărea Adunare Națională, care reflectă in modul cel mai 
convingător grija permanentă a partidului și statului nostru pentru 
înflorirea continuă a patriei, pentru prosperitatea poporului român și 
creșterea nivelului de trai material și cultural al tuturor oamenilor 
muncii. Consiliul Central al U.G.S.R. asigură Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român că organele și organizațiile sindicale, întregul 
activ al sindicatelor vor munci cu devotament și nu vor precupeți nici 
un efort pentru sporirea contribuției lor la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor cuprinse în planul de stat pe anul 1972. Sindicatele, trăgînd 
concluziile ce se cuvin din lipsurile ce s-au mai manifestat în activita
tea lor. vor face totul pentru a-și perfecționa necontenit metodele și 
stilul de muncă, astfel incit să crească contribuția sindicatelor la con
ducerea și rezolvarea problemelor economice și social-culturale care 
stau în fața fiecărui colectiv de întreprindere și instituție, la reali
zarea ritmică a sarcinilor de producție și creșterea eficienței economice 
a întregii activități, creșterea productivității muncii, reducerea consu
mului de materii prime și materiale, folosirea deplină a timpului de 
lucru și a capacităților de producție, ridicarea calificării profesionale, 
întărirea ordinii și disciplinei, dezvoltarea și apărarea avutului ob
ștesc, pentru respectarea și aplicarea legislației muncii.

în puternicul climat creator stimulat de obiectivele economice și so
ciale ale actualului plan cincinal, încadrîndu-se în efervescența poli
tică generată de programul de măsuri elaborat de C.C. al P.C.R. pentru 
imbunătățirea activității ideologice, ridicarea nivelului general al cu
noașterii și educația socialistă a maselor, pentru așezarea relațiilor din 
societatea noastră pe baza principiilor eticii și echității socialiste și 
comuniste, sindicatele vor desfășura o activitate și mai bogată, plină 
de conținut pentru educarea tuturor salariaților în spiritul creșterii 
răspunderii lor sociale, determinată de dubla calitate pe care o au 
oamenii muncii în societatea noastră socialistă — aceea de proprietari 
ai mijloacelor de producție și producători ai principalelor bunuri ma
teriale șț șpiritpale.

Plenara Consiliului Central al U.G.S.R. asigură Comitetul Central al 
Partidului Comunist. Român, pe dumneavoastră personal, tovarășe , 
Nicolae Ceaușescu, că cei peste 5 milioane de oameni ai muncii din 
țara noastră — români, maghiari, germani și de alte naționalități — 
organizați în sindicate, vor milita și în continuare, cu nețărmurit devo
tament, pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și 
statului nostru, expresie a intereselor și năzuințelor fundamentale ale 
clasei muncitoare, ale întregului popor român, pentru creșterea con
tinuă a bunăstării poporului, a nivelului său de trai material și spiri
tual, pentru ridicarea patriei noastre, Republica Socialistă România, 
pe cele mai înalte culmi ale civilizației și progresului.

privesc „linia lor 
tabloul de comandă. 
Sînt citite atent tem
peraturile, presiuni
le, nivelurile, turația 
compresoarelor, kilo
wații agitatoarelor de 
la vasele de reacție. 
Nu au timp de vizite. 
Comunistul Mircea 
Girbea, șeful liniei 
tehnologice numărul 
trei, acceptă totuși să 
ne întreținem citeva 
clipe : „muncesc, am 
25 de ani, am școala 
profesională și liceul. 
Bucurii ? Am avut, 
și încă din cele mari : 
mi-am construit o 
casă nouă, am sărbă
torit-o pe Alina 
prilejul împlinirii 
nui anișor... voi 
avea bucurii...".

Sintem întrerupți de 
bîziitul unei
Pe 
dă, 
ței 
vel 
de 
prins și clipește ner- i 
vos un bec galben. 1 
Plecăm, apucăm să-li 
mai auzim pe Mircea .' 
Girbea spunînd în \ 
telefon : <

— Măriți turația J 
pompei de extrudere...

Qra 1,10. Fabrica de 
olefine. Ne aflăm in 
fața celui mai mare 
tablou de comandă 
din întreaga țară. Are, 
numărate, 694 A.M.C.- 
uri (aparate de măsj.i-

. . supra
vegheate de 4. opera-, 
tori.

— Cam 173 și ceva 
aparate „de cap", ne

sonerii, 
tabloul de coman- 
în spatele plăcu- 

pe care scrie „ni- 
înalt Ia buncărul 
extrudere", s-a a-meserie nu scade o 

dată cu înaintarea în 
vîrstă ? Nu intervin 
cumva rutina, plicti
seala ?

— Mi-e greu să emit 
o judecată globală. La 
mine, în orice 
nu. Știți de ce ? 
trochimia este 
rămîne mereu 
dustrie foarte 
Chiar dacă, 
vorbind, 
n-ai cum să .devii ru
tinier, Citeam deună- . .
zi că în lume la fie- ră. și control) 
care 10 minute se des
coperă o nouă masă 
plastică. Cată de îm- 
bătrînește și te plic- „ 

.tispște dacă mai poți - spune ..zîmbind, venind 
în condiține astea...

Ora 0,30. Sîntem la 
Fabrica de polieti
lenă. Tocmai se iau 
parametrii și cînta- 

operatori

caz, 
Pe- 
va 
in-

(Continuare în pag. a II-a)

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Și o 
tînără. 

biologic 
îmbătrînești,

Mircea BUNEA

REPORTAJa sistemului de iriga-

PE GLOB

Dată toate treburile

BUCUREȘTI

(Continuare în pag. a III-a)

PICĂTURA DE CERNEALĂ

kg floarea-soare- 
masă verde, 

cultură

depășit

nificată a se iriga
adică suma suprafețelor pe culturi și 
pe numărul udărilor stabilite la fie
care cultură, a fost de 163 685 ha. Din 
aceasta s-au irigat efectiv 95 510

s-ar fi făcut cu rost și hărnicie...

NELLO CELIO
Președintele Confederației Elvețieiu

Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii

PENTRU COOPERATIVELE DIN ZONA CALAFAT-BĂILEȘTI, CREȘTEREA 

PRODUCȚIEI AGRICOLE PE TERENURILE IRIGATE RĂMÎNE 0 PROBLEMĂ DESCHISĂ

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Foto : Gh. Vințili

Orizont

Discuția se prelungise plnă târziu in faptul serii și oa
menii cu care stăteam de vorbă — muncitori și ingi
neri de la Uzina mecanică din Cuglr — nu conteneau 
să-mi povestească fapte și întîmplări mai mult sau mai 
puțin obișnuite, acele fapte și întîmplări din care se 
țese viața cotidiană a unei mari întreprinderi în zilele 
noastre.

La un moment dat, unul dintre ei. Emil Mărginean, 
secretarul organizației de partid de la sculărie, a arun
cat o vorbă în treacăt, fără să-i dea prea mare impor
tanță : zicea că în secția unde lucrează mai mult de 
jumătate dintre tinerii muncitori și-au terminat liceul, 
erau de-acum bacalaureați. Cita și nume : Petre Gros, 
Aurel Nagy, Mihai Făbrițiu, Gheorghe Fățeanu. Ba 
chiar ne-a relatat și o recentă convorbire cu unul din
tre ei care tocmai venise să-i arate cu mândrie diploma 
de bacalaureat :

— Și ce-ai de gînd să faci acum cu diploma aceasta 
în buzunar ? Unde vrei să te duci ?

— Unde să mă duc ? Unde am fost și pină acum : în 
producție...

Tot el ne-a arătat că, în general, tocmai cei care și-au 
terminat liceul, care și-au îmbogățit bagajul de cultură 
generală, vădesc o minte mai iscoditoare și în treburile 
zilnice ale producției, vin cu tot felul de propuneri și 
sugestii, ba unii dintre ei au de-acum la activul lor și 
primele inovații.

— Numai de un lucru se plîng tinerii noștri bacalau-

reați: că prea puțin se face in orașul nostru pentru a 
le potoli setea de cunoștințe, de frumos, că pe la noi 
vin prea puțini conferențiari din alte locuri, prea pu
ține trupe de teatru, de operă, prea puține orchestre. 
Cînd a poposit la noi, cu cîtva timp în urmă, un ansam
blu de operă, organizatorii au rămas cu gura căscată: 
de unde se așteptau ca sala să fie pe jumătate goală, 
a fost bătaie pe bilete ; amatorii, mai ales tinerii...

„Tinerii noștri bacalaureați". E o expresie curentă în 
multe fabrici și uzine din țara noastră, conturînd tipul 
de muncitor competent și Cult pe care îl dăltuiește so
cietatea noastră, dar, in pofida aparenței de obișnuit, 
de firesc, mie mi-a trezit in amintire o scenă pe care 
o credeam uitată.

In urmă cu două decenii, mai precis în anul națior' 
nalizării întreprinderilor industriale din țara noastră, 
stăteam de vorbă cu un bătrin și respectat specialist în 
metalurgie, care îmbrățișate cu încredere noua orîn- 
duire, dar care manifesta un amabil scepticism față de 
entuziasmul nostru. Cind i-am descris — așa 
cum ne imaginam noi, in lumina a tot ce citisem din 
marxism — figura muncitorului înaintat al societății 
socialiste, a cărei formare <i socoteam o sarcină la or
dinea zilei .și a cărei apariție o consideram iminentă, a 
zîmblt ușor condescendent ;

— Băieți, astea-s utopii. Nivelul acesta îl vom atinge, 
poate, in amil 2 000...

...Mai sînt încă aproape trti decenii pină în anul 2 000. 
Iar entuziasta „utopie" — teea ce altădată părea uto
pie ■_ prinde viață. Ea reprezintă orizontul muncito
resc ^72.

Victor BÎRLĂDEANU

//.Focul viu" al Brazilor. în fotografie: unul din complexele grupului industrial ploieștean„Focul viu" al Brazilor. în fotografie: unul din complexele grupului industrial ploieștean Foto: Gh. Vințili

SUGESTII PENTRU
CINEAȘTII NOȘTRI

Spectatorii propun scenariștilor 
și regizorilor subiecte si idei

într-o anchetă publicată recent în paginile ziarului nostru am 
consemnat opinii ale spectatorilor despre filmele românești — opinii 
care, în esența lor, auconstituit o pledoarie pentru o cinematografia 
matură, profund angajată social. în continuarea acestei preocupări, 
am adresat unui număr de cititori — diferiți ca vîrstă, formație, pre
ferințe — întrebarea : CE FILME ATI DORI SA VEDEȚI PE ECRA
NELE NOASTRE? Răspunsurile pe care le publicăm în cele ce ur
mează nu au pretenția de a reprezenta, toate, niște schițe de sce
narii și nici de a acoperi, prin idei de film, toate zonele de interes 
major ale producției studioului nostru. Ele pot oferi însă, credem, 
cinematografiei sugestii și repere, constituind o invitație adresată 
cineaștilor în direcția lărgirii orizontului de preocupări, în direcția fo
losirii mai consecvente a acelei bogate surse de inspirație care este 
viața, experiența oamenilor, dialogul nemijlocit cu beneficiarii creației.
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Pe terasa Calafat-Bailești a 
dat în exploatare, anul trecut la 
întreaga capacitate, unul din cele mai 
mari sisteme de ' ..................
Cele 20 de cooperative agricole 
două întreprinderi agricole de 
din zona respectivă 
sistemului aproa-' 
pe 50 000 hectare 
de terenuri agri
cole. Investiția. în 
valoare de zeci și 
sute de milioane 
lei, are menirea 
de a pune capăt 
diminuării recol
tei datorată sece
tei frecvente din 
această zonă.

în studiul tehni- 
co-economic, prin
tre argumentele 
principale care 
pledau pentru 
construirea aces
tui sistem era 
sporirea simțitoa
re a recoltelor. 
Astfel, urma să 
se obțină în me
die la hectar cite 
4 000 kg grîu, 7 500 
kg porumb boa
be, 50 000 kg sfe
clă de zahăr, 3 000 
lui, 70 000 kg lucerna 
45 000 kg porumb siloz in 
dublă etc. Dar deși 1971 s-ă caracte
rizat ca un an secetos, prielnic folo
sirii din plin și cu eficiență a iriga
țiilor, indicii amintiți nu au fost 
realizați. în cele mai multe unități 
agricole producțiile realizate sînt de
parte de cifrele cuprinse în studiul 
tehnico-economic. Iată citeva exem-

irigații din țară.
' ' Ș' stat 

au în perimetrul

ple. La cooperativa agricolă „1 Mai" 
din Maglavit s-au realizat în acest 
an, în medie la hectar, cîte 3 021 kg 
grîu, 4 773 kg porumb boabe, 1 980 kg 
floarea-soarelui, 37 000 kg sfeclă. de 
zahăr, 17 000 kg legume. Cooperativa 
agricolă din Seaca .de Cîmp a obți-

media ultimilor 7—9 ani. Or, în acest 
an, cind unitățile respective au bene
ficiat de aportul irigațiilor, trebuiau 
să obțină Ia porumb o producție su
perioară chiar și anilor cei mai fa
vorabili.

In multe cazuri, cheltuielile de in-

nut, de asemenea, în medie la hectar, 
cîte 2 992 kg grîu, 4 800 kg porumb 
boabe, 1 700 kg floarea-soarelui, 43 000 
kg sfeclă de zahăr, 1 300 kg soia etc. 
Celelalte cooperative se situează, 
prin rezultatele lor, la distanțe și mai 
mari de prevederile studiului. Bună
oară, cooperativele agricole din Că- 
tane, Urzicuța și Băilești au obținut 
la porumb o producție cu mult sub

vestiție și cele de producție nu sînt 
justificate prin sporul de producție 
realizat. Iată un caz. Cooperativa a- 
gricolă „23 August" din Băilești a ob
ținut la porumb un spor de producție 
la irigat de numai 550 kg la hectar, 
față de neirigat. Nici la celelalte 
culturi diferențele de recoltă dintre 
irigat și neirigat nu sînt de natură 
să mulțumească. Mai mult, din cauza

slabei utilizări 
ții, în unele cooperative producțiile 
de Ia irigat au fost mai mici decît 
cele de la neirigat. Care sînt cau
zele care au determinat ca pe. tere
nurile amenajate în vederea iriga
țiilor să nu se obțină producții co

respunzătoare, po
trivit condițiilor 
create ?

Din investiga
țiile făcute a re
ieșit că una din 
principalele cau
ze ale folosirii 
neraționale a sis
temului o consti
tuie lipsa de pre
ocupare pentru 
executarea corec
tă a udărilor, în 
numărul și Ia ter
menul stabilit 
prin grafic. Pen
tru o mai temei
nică înțelegere a 
importanței aces
tui element, să a- 
nalizăm modul 
cum s-au desfă
șurat udările pe 
ansamblul Între
gului sistem. Su
prafața totală pla- 
pe tot sistemul —

Un zguduitor reportaj din revista vest- 
germană „Der Spiegel” : „CAPTIVII 
DIN ANTICAMERA INFERNULUI” 

o ÎNTRE ȘCOALA SĂRACILOR ȘI COLE
GIUL BARONEȚILOR
CURSA PENTRU EXISTENȚA ÎN ORAȘUL 
DE PE PAD
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Am primit cu multă plăcere amabilul mesaj al 
Excelenței Voastre, care a binevoit să-mi prezinte 
felicitări și urări cu ocazia instalării mele în func
ția de președinte al Confederației Elvețiene.

Mulțumindu-vă călduros pentru aceasta, vă a- 
dresez, la rîndul meu, cele mai bune urări pentru 
fericirea dumneavoastră și prosperitatea poporului 
român.
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MULTE DE FĂCUT
lovitura

La ,,Căprioata'z-Sebeș:SCRISORI CĂTRE REDACȚIE
cheile primite de la Dan

_, vînzător la aceeași 
să 
cu

DAR AVEM ÎNCĂFAPTUL
DIVERS

Si totuși» »

a eșuat»

Nm demult, doi subofițeri de 
miliție, aflați în obișnuitul rond 
de noapte, au observat in inte
riorul magazinului de articole 
electrice din Slatina un individ 
care, de îndată ce a simțit că 
este luat sub urmărire, a în
cercat să o ia la fugă, abando
nând suma de 72 355 lei. La scurt 
timp după aceea, s-a stabilit că 
„vizitatorul" nocturn al maga
zinului, Voicu Alionescu, a pă
truns în interiorul acestuia folo
sind -
Nicolaescu, ti. 
unitate. Și, pentru ca V.A. 
nu piardă prea mult timp 
căutatul, acesta îi indicase și 
locul unde se aflau banii pro- 
veniți din vînzări. Cu tot acest 
„ghidaj", lovitura a eșuat. Acum 
și vînzătorul se găsește lingă 
prietenul său. Dacă urmau să 
împartă frățește cîștigul, tot îm
preună trebuie să suporte și 
consecințele.

Schimb
de locuință

într-una din zilele trecute, 
Borșa Albert, Szilagyi Berta și 
Susana Florea din Tg. Mureș 
au fost surprinși încasînd suma 
de 10 000 lei de la un localnic 
pentru a-i facilita, chipurile, 
un schimb de locuință. In cursul 
cercetărilor efectuate ulterior, 
s-a stabilit că dumnealor mai 
primiseră și de la alți amatori 
de asemenea servicii încă 50 000 
lei. Drept care, acest „oficiu" 
fără firmă și-a încetat funcțio- 
7— - —1 înfiin- 

de
narea, iar celor ce l-au .... 
țat li s-a oferit un schimb 
locuință pe măsura faptelor.

Harly se
instruiește

La acvariul din Constanța, 
delfinul Harly, pescuit recent îp , 
apele Măfii 'N^gte.' â trecut '.cil 
bine primele lecții- de dresură 
sub supravegherea, specialiștilor. 
El va fi;', se, pară,'i,'p63tagoriișhiî, 
pectacolelor cu delfini oferite 
uriștilor peste cîteva luni pe 

litoral. Pentru aceasta, în apro
piere de Mamaia, s-a construit 
un delfinariu, tinde fiecare spec
tacol de dresură a delfinilor va 
putea fi urmărit de circa 800 
persoane. Harly, avansat 
în însușirea rolului, va 
instructor în pregătirea

acum 
deveni 

altor 
confrați care vor evolua pe sce
na de apă a delfinariului.

Din 46
barat...

După ce a consumat băuturi 
alcoolice din abundență. Ale
xandru Petre din Capitală, str. 
Ciubaru Ion nr. 3 a pornit spre 
capătul liniei 46 barat. Supă
rat că autobuzul nu pleacă în 
cursă cînd vrea el, s-a dus la 
controlorul I.T.B. Gheorghe Ne- 
greanu și a încercat să-1 con
vingă, cu... argumente contonr 
dente, să dea semnalul de ple
care în cursă. Ca urmare a ges
tului său huliganic, A.P. a fost 
reținut de organele de miliție și 
deferit apoi instanței de jude
cată, care l-a condamnat la 6 
luni închisoare. Inculpatul a fă
cut recurs. La fel au procedat 
și reprezentanții procuraturii. 
Din. motive contrarii însă, soco
tind sancțiunea prea blinda în 
raport cu gravitatea infracțiunii 
comise. Rejudecînd cazul, tri
bunalul municipiului București 
l-a condamnat pe A.P. la un an 
închisoare. Sentința a rămas de
finitivă.

Accidentul
era crimă

Acum cîteva zile, trenul care 
circulă pe ruta Slobozia-Urzi- 
ceni a trecut peste cadavrul lui 
Nicolae Coman din comuna 
Sf. Gheorghe (Ialomița). Ac
cident de circulație ? Depla- 
sîndu-se la fața locului, or
ganele de miliție au constatat 
că moartea lui N. C. a survenit 
în urma unor lovituri de cuțit. 
Cercetările întreprinse i-au des
coperit în scurt timp pe făp
tași. Este vorba de Maria Co
man, în 
soția lui 
Soare, de 
comună. în timp ce Nicolae Co
man se afla în stare de ebrie
tate, cei doi l-au luat de acasă 
și l-au condus intr-un loc dos
nic din apropierea căii ferate 
unde l-au înjunghiat. După ce 
a decedat, l-au așezat 
ferată și au făcut tot

a

vîrstâ de 
N. C..
30 de ani,

35 de ani, 
și Constantin 

din aceeași

pe linia 
ce Ie-a ■ 
ascunde 
definiti- 

vor fi de- 
judecată

stat în putință pentru 
urmele crimei. După 
varea cercetărilor, ei 
feriți instanței de 
pentru a-și primi pedeapsa ce 
U se cuvine.

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 
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AM ÎNCEPUT CU BINE

AFLĂ 
ȚEAN

ACȚIUNI AU FOST ORGANIZATE, CE INIȚIATIVE SE 
PE AGENDA DE PREOCUPĂRI A COMITETULUI JUDE- 
DE PARTID î • CUM SE VERIFICA PUTEREA DE INFLU

ENȚARE A AClESTOR ACȚIUNI î
La aceste întrebări ne răspunde tovarășul Ion PARASCHTV, 

secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R.
în județul nostru, cu bogate tra

diții revoluționare, a găsit un cadru 
deosebit de favorabil de afirmare 
spiritul partinic, combativ de care 
este străbătut programul de educație 
comunistă a maselor. Acest spirit 
militant își. găsește, expresie :n con
secvența cu care se înfăptuiesc pla
nurile de măsuri stabilite de comite
tul județean și cel municipal, de 
comitetele orășenești și comunale de 
partid, planuri care au fost comple
tate și îmbunătățite în lumina do
cumentelor Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie 1971.

De pe acum apare evident că, pe 
măsura realizării 
lor, se înregistrea
ză progrese în îm
bunătățirea cali
tativă a muncii 
politice și cultu
ral-educative de 
masă.
mare 
cestui 
tocmai 
se adresează celor 
mai largi cate
gorii de oameni ai 
muncii ; urmărim 
o activitate cu 
un scop practic, cu

nizațiilor de partid, sindicale, ale 
U.T.C. în același timp, într-o serie de 
întreprinderi din Ploiești au fost or
ganizate procese publice avind ca o- 
biect fraude și alte delicte penale co
mise de salariați din unitatea res
pectivă. In orașele de pe cuprinsul 
județului, își desfășoară activitatea 
colective pentru depistarea și înca
drarea în cîmpul muncii a persoane
lor care nu muncesc, duc un trai pa
razitar, reușindu-se ca multe dintre 
acestea să fie determinate șă lucreze.

in procesul aplicării măsurilor sta
bilite, dobîndește un pronunțat carac
ter educativ activitatea cultural-ar-

dulul, o serie de catedre au fost în
credințate unor activiști de partid 
și de stat.

Cred că din însăși această pre
zentare sintetică a acțiunilor între
prinse se poate observa că la reali
zarea lor concură toți factorii edu
caționali — organele de stat, orga
nizațiile de masă și obștești — ale 
căror eforturi convergente sînt că
lăuzite, pas cu pas, de organele și 
organizațiile de partid.

Deși ar fi simplist să atribuim în 
mod exclusiv muncii politico-educa
tive meritul pentru rezultatele po
zitive ale activității economice, nu 
este mai puțin adevărat că înfăp
tuirea programului de educare co
munistă are ca efect dezvoltarea 

• conștiinței socialiste a maselor, în
țelegerea mai profundă a îndatori
rilor sociale, o mai activă angajare 
în înfăptuirea politicii partidului, în 
toate domeniile

Mediaș : se extind noile cartiere de locuințe

Stih experiența organizațiilor de partid

Acordăm o 
atenție a- 

domeniu, 
pentru că

în înfăptuirea programului de educație

socialistă a maselor

un scop practic, cu un sens partinic 
clar _ exprimat printr-o participare 
entuziastă, conștientă, la realizarea 
exemplară a sarcinilor profesionale, 
printr-o comportare moral-cetățe- 
nească corespunzătoare principiilor 
eticii și echității socialiste.

în ultimele luni, s-a îmbunătățit 
activitatea colectivelor de agitatori, 
ca urmare a faptului că au fost în
tărite cu cadre competente, și că in 
Ploiești, Cîmpina și alte orașe, in 
numeroase comune se organizează 
frecvent întîlnirj metodice și schim
buri de experiență cu aceștia ; s-a 
reluat practica editării unor „Carnete 
ale agitatorului", ceea ce ajută mun
cii politice de la om Ia om să dobîn- 
dească 
creț, 
De

un caracter mai con- 
un plus de eficiență, 

asemenea, au fost create 
centre de informare și documentare, 
concepute ca organisme dinamice ca
re, prin materialul bibliografic pe 
care-I pun la dispoziție, prin expu
neri, consultații, răspunsuri la între
bări, contribuie la înarmarea propa
gandiștilor. lectorilor, cu datele și 
metodologia necesare pentru a se a- 

, chita în bune condiții de sarcinile 
ce le revin în domeniul muncii poli- 

;ti<?O-eduCative..;

tistică. Astfel, în urma criticilor și 
propunerilor făcute cu prilejul dezba
terii documentelor din iulie s-a im
primat o mai bună orientare reper
toriului teatrului de stat, filarmonicii, 
s-a instaurat în colectivele acestor 
instituții un climat de mai adîncă 
responsabilitate față de actul de au
tentică creație artistică și față de pu
blic. Se organizează frecvent gale ale 
filmului românesc pentru copii și ti
neret, precum și manifestări ca : 
„Pagini de știință și cultură praho
veana", „Tradiție și contemporanei
tate", „Vetre folclorice prahovene", 
„Arta prahoveana și contemporanei? 
tatea" etc.

Progrese evidente au fost realizate 
și în ce privește participarea cadre
lor de partid la munca politico- ideo
logică și cultural-educativă. Recent, 
membrii biroului comitetului județean 
au prezentat în întreprinderi, la clu
buri și. case de cultură, la sate, ex
puneri privind obiectivele actualului 
plan cincinal, principalele prevederi 
ale programului de educație socia
listă ; toți activiștii de partid, pre
cum și o mare parte a cadrelor do 
conducere din întreprinderi și insti
tuții îndeplinesc efectiv sarcina de 
propagandist, lector sau conferențiar.

(S

și, în primul rînd, 
în cel economic. 
Semnificativ 
de pildă, că 
ectivul fixat 
întrecere, de 
realiza 
1971 o producție 
marfă suplimen
tară în valoare de 
350 milioane lei, a 
fost depășit con
siderabil de in
dustria județului, 
ajungîndu-se la o 
valoare de 455 
milioane lei.

Mai există, totuși, organizații de 
partid care manifestă insuficientă 
combativitate față de lipsurile 
din domeniul folosirii capacită
ților de producție, față de actele 
de proastă gospodărire a materiilor 
prime și materialelor, față de ma
nifestările de indisciplină în produc
ție. în unele organizații de partid 
din unitățile comerciale și alte 
unități de deservire a populației, 
măsurile adoptate sînt considerate 
ca avîrid un caracter ocazional, de 
campanie un fel de „foc de paie" 
și, prin urmare, nu se ac
ționează cu perseverența necesară 
pentru lichidarea mentalități
lor retrograde. în scopul îm
bunătățirii activității politico-ideo- 
logice a organizațiilor de partid din 
instituțiile sanitare, din școli și 
mai ales de Ia sate, pe agenda pre
ocupărilor 
de acțiuni, 
șurare, ca, 
exercitarea 
a dreptului 
ganizațiile de partid din școli și in
stituțiile sanitare ; dezbaterea refe
ritoare la raportul dintre funcția de 
locțiitor al secretarului comitetului 
comunal de partid, de vicepreședin- 

de

este,

a se 
anulîn

noastre se află o serie 
unele în curs de desfă- 
de pildă, cele privind 
în condiții mai bune 
de control de către or-

-z a v c.-; \. jjrupagiinu isl, luuvui situvuuiureuțiac

Tot în scopul ridicării nivelului a- însemnătatea pe câte" o’ âcdtdărn “a- . . a
cestei . activități, ale legării ei mai cestei probleme, asupra căreia' atra- te al comitetului executly și 
strînse de obiectivele ecpn.pmjce și . ,ge în. mod atît de .Justificat, -.atenția.- .- director al căminului cultural.
politici? actuale, au fost organizate un conducerea partidului; reiese șir din
șir de acțiuni dintre care amintesc : 
schimburile de experiență în vede
rea generalizării inițiativelor de la 
uzina „1 Mai", care se desfășoară sub 
deviza „Fiecare specialist — un cadru 
de concepție" și „Să dezvoltăm capa
citatea de producție prin autodo- 
tare" ; de la Uzina de anvelope Do
rești pentru obținerea titlului de „Fiu 
de onoare al uzinei", inițiativă inte
resantă care, pe baza unor criterii 
profesionale și morale riguros stabi
lite, urmărește cultivarea spiritului 
de răspundere al salariaților pentru 
o atitudine înaintată, pentru o com
portare demnă la locul de muncă și 
în societate ; alte schimburi de expe
riență sînt dedicate activizării gaze
telor satirice și brigăzilor artistice de 
agitație, stațiilor de radioficare și 
centrelor de radioamplificare, răspin- 
dirii experienței pozitive în domeniul 
agitației vizuale la Uzina mecanică 
Teleajen.

în orientarea întregii munci poli
tice și cultural-educative de masă, 
punem un accent deosebit pe afirma
rea principiilor eticii și echității so
cialiste, pe formarea spirituală a 
omului nou, pe educarea patriotică a 
maselor, pe crearea unei opinii com
bative față de orice acte reprobabile, 
antisociale. Acestui deziderat le răs
pund ciclurile de expuneri referitoa
re la apărarea și dezvoltarea avutu
lui obștesc, păstrarea secretului de 
partid și de stat, comportarea în 
muncă. în familie și societate, expu
neri prezentate de activiști de paitid 
și alte cadre cu pregătire corespun
zătoare în adunări generale ale orga-

faptul că, în lunile octombrie și no
iembrie ale anului trecut au avut loc 
la Ploiești și Cîmpina două: consfă
tuiri, conduse de primul secretar al 
comitetului județean de partid, pe 
tema : „Fiecare cadru de conducere, 
un activist politic".

în centrul preocupărilor noastre 
situăm îndeplinirea măsurilor sta
bilite privind intensificarea muncii 
de educație comunistă a tineretului. 
Concomitent cu expunerile și informă
rile politice pe care le prezintă pe
riodic cadrele de partid și de stat, 
în frunte cu membrii biroului co
mitetului județean de partid. în fața 
tuturor categoriilor de tineri, se ac
ționează perseverent pentru o mai 
strînsâ legare a învățămîntului de 
practică, pentru îmbunătățirea edu
cației elevilor prin muncă și pen
tru muncă Astfel, toate școlile au 
fost trecute sub patronajul unor 
unități industriale și agricole, insti
tute de cercetare, care le ajută în 
amenajarea laboratoarelor, a atelie
relor și în organizarea practicii în 
producție a elevilor. în înfăptuirea 
prevederilor privind creșterea rolu
lui formativ al învățămîntului, a- 
cordăm o deosebită atenție înlătu
rării neajunsurilor semnalate de 
conducerea partidului în predarea 
științelor sociale. Astfel, s-a trecut 
la îndrumarea directă de către co
mitetul județean a predării acestor 
științe în școlile de toate gradele. 
Au fost repartizate la aceste cate
dre cadre didactice 
conform hotărîrii

(Urmare din pag I-a)

competente ; 
conducerii parti-
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mîn- 
cu o- 

industriale 
dezvoltare, 

cartiere de

istorie, evocă 
'poporului 

Dar vechea 
rămas doar 

sprijin

în vechea cetate
Noi contururi urbanistice

Patina vremii își 
păstrează amprenta pe 
fața bătrînului Mediaș. 
Orașul, desfășurat pe 
lunca Tîrnavei Mari, 
înconjurat de dealuri, 
respiră *‘J~ *' “
trecutul 
nostru, 
cetate a 
un punct de 
pentru oraș, o mărtu
rie a vremurilor apu
se. Căci timpurile 
noastre transformă și 
această localitate, îi 
dau un nou contur, re
tușează fizionomia ve
chii urbe.

Mediașul se 
drește astăzi 
biective 
în plină 
cu noi 
locuințe și noi edifi
cii social-culturale. în 
ultimii ani, aici 
au apărut cartierele 
„Gura Cîmpului", 
„Gloria", „Vitrometan" 
în care locuiesc aproa
pe 30 000 de locuitori j 
în centru] orașului 
s-au construit Casa de 
cultură a sindicatelor, 
hotelul „Central", lo
calul poștei etc. In vii
tor, alături de centrul 
istoric a.l orașului, care

un centru civic mo
dern unde, în afara 
clădirilor impunătoa
re, se vor ridica noi 
unități comerciale și 
alte edificii de larg 
interes cetățenesc.

Construcția de locu
ințe va cunoaște în o- 
rașul Mediaș o nouă 
extindere. Pină în 1975, 
în cartierele 
Cîmpului, Gloria 
Baznei se vor da 
folosință peste 2 400 
apartamente, iar 
versanții consolidați 
orașului încă 650 
locuințe 
personală.

O continuă dezvolta
re vor cunoaște și o- 
biectivele social-cultu- 
rale. în prezent, se află 
în construcție o policli
nică cu o capacitate 
de 700 000 consultații 
anual, iar în cartierul 
Gura Cîmpului se con
struiesc o școală eu 24 
săli de clasă și un 
comDlex de creșe și 
grădinițe pentru coniii 
salariaților. Construc
țiilor școlare li se vor 
adăuga și un grup șco
lar pentru pregătirea 
cadrelor necesare sec
torului minier și o sală 
de gimnastică pentru 
el evi ’etc.

Gura 
și 
în 
de 
pe 
ai 
de 

proprietate

Mediașul, situat 
Intersecția unor 
portante șosele națio
nale, caută să-și eli
mine vechile neajun
suri de circulație prin 
construirea de noi re
țele stradale (ce vor 
cuprinde, în perspec
tivă nu prea îndepăr
tată. un inel interior 
și altul exterior, le
gate între ele, care vor 
duce la evitarea stran
gulărilor existente în 
prezent în circulația 
interurbană pe șosele
le Sibiu-Sighișoara. 
Sibiu-Tîrgu Mureș și 
Tîrgu Mureș-Sighișoa- 
ra), prin pasaje de cale 
ferată, noi poduri ru
tiere peste rîul Tîrna- 
va Mare, pasarele pie- 
tonale etc.

Am inserat, numai o 
parte din realizările și 
perspectivele ce se 
deschid localității Me
diaș, dorind ca, pe â- 
ceastă cale, să fac cu
noscute eforturile sta
tului pentru ridicarea 
continuă a orașului 
nostru, preocuparea e- 
dililor de aici pentru 
mai buna lui gospodă
rire și înfrumusețare.
Jean IONESCU

i Mediaș

Fabrica de piele și marochî- 
nărie „Căprioara" din Sebeș 
realizează o gamă largă de pro
duse : haine din piele, articole 
de marochinărie, articole spor
tive. în cincinalul trecut, pro
ducția fabricii a cunoscut o ra
pidă dezvoltare și modernizare, 
în această perioadă fabrica și-a 
dublat capacitatea de producție. 
Articolele de marochinărie rea
lizate de „Căprioara“-Sebeș, 
printre care poșete cu ramă din 
piele sau înlocuitori, genți pen
tru voiaj, sacoșe, serviete, mape 
etc. sînt tot mai solicitate pe 
piața internă și în diferite țări 
ale lumii. De o bună apreciere 
se bucură confecțiile din piele 
pentru bărbați și femei. Elegan
ta și durabilitatea sînt doar 
două din calitățile acestora. „în 
acest an, ne spunea Gheorghe 
Crăciun, directorul fabricii, noi 
producem peste 200 modele de 
marochinărie dintre care 80 sînt 
creații noi, moderne, corespun
zătoare ultimelor cerințe ale 
modei".

DEZVOLTAREA COMERȚULUI
lor, pe baza unei concepții moderne, 
se va asigura dezvoltarea cantitativă 
și calitativă, într-o structură sorti
mentală îmbunătățită, a producției 
de ambalaje, extinderea și introduce
rea unor sisteme perfecționate de 
ambalare, dezvoltarea preambalării 
produselor de larg consum și ridica
rea pe o treaptă calitativ superioară 
a modului de prezentare a mărfuri
lor. La această acțiune, comerțul va 
aduce o contribuție sporită dezvol- 
tînd, în mai mare măsură, activita
tea proprie de preambalare, prin 
întreprinderile comerciale cu ridi
cata.

— S-o constatat, cu diverse 
prilejuri, că unele din cauzele 
aglomerației din unitățile co
merciale sînt insuficiența, in 
unele zone, a rețelei de maga
zine, amplasarea lor nejudi- 
cioasă. Ce măsuri se vor lua în 
anul 1972 pentru extinderea și 
așezarea judicioasă a rețelei de 
desfacere 7

— Se va dezvolta, în primul rînd, 
rețeaua de magazine la parterul noi
lor blocuri, ereîndu-se astfel — în 
noile cartiere, pe drumurile de acces

spre centru, în ansamblurile 
locuințe, adevărate artere 
ciale. Concomitent, în 1972,

noi de 
comer- 
se vor

construi și da in folosință 5 maga
zine universale și generale. Pentru 
București este în studiu proiectul 
unui mare magazin universal cu o 
suprafață de circa 30 mii m.p. (de 
4 ori mai mare decît magazinul Vic
toria), la care lucrările de construc
ție vor începe în acest an. In anii 
care urmează se vor construi tot în 
București alte "patru magazine uni
versale în noile cartiere (Titan, Dru
mul Taberei, Colentina și Grivița), 
iar într-o serie de localități din țară 
se vor amplasa magazine universale 
și generale. Marile magazine vot fi 
organizate după cele mai moderne 
principii tehnologice, iar personalul 
de servire 
cial.

Pentru 
care s-au 
între âezvoltarea noilor cartiere de 
locuințe și capacitatea rețelei comer
ciale îndeosebi pentru mărfuri de ce
rere curentă, (lapte, carne, pîine, le- 
gume-fructe). M.C.I. împreună cu ce
lelalte organe interesate au stabilit 
măsurile concrete ce urmează a fi 
luate încă din acest an.

»
— Ce măsuri se preconizează 

pentru îmbunătățirea în conti
nuare a nivelului de servire ?

va fi pregătit în mod spe-

lichidarea disproporțiilor 
creat în multe orașe —

— Firește, obținerea unui fond 'de'* 
mărfuri in concordanță cu nivelul și 
structura cererii de consum a popu
lației reprezintă un factor impor
tant în asigurarea unei bune apro
vizionări. Ținînd seama de indi
cațiile prețioase ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizi
telor de lucru, făcute în centrele co
merciale din Capitală, am pus în 
centrul preocupărilor noastre pro
blema calității servirii populației. Mă
surile luate pînă acum, cît și cele pe 
care le vom iniția în continuare, sînt 
îndreptate în două direcții princi
pale : pe de o parte îmbunătățirea 
condițiilor materiale necesare activi
tății comerciale — la care m-am 
referit parțial mai înainte — și, 
pe de altă parte, ridicarea substan
țială a nivelului calitativ al muncii 
lucrătorilor din comerț. în acest 
scop, vom intensifica munca de e- 
ducare a lucrătorilor în spiritul prin
cipiilor socialiste de muncă, pentru 
ridicarea nivelului politic și cultu
ral al tuturor salariaților, obiectiv de 
bază care rezultă din 
Programului adoptat de

al P.C.R. din 3—3 noiembrie 1971. Un 
aspect de seamă al acestei acțiuni
— pe care va trebui să-l realizăm 
atît prin învățămîntul organizat, cît 
și,, la locurile de muncă — îl consti
tuie formarea unei etici profesionale 
exemplare ia toți lucrătorii din co
merț, întărirea spiritului de opinie 
împotriva manifestărilor de necinste, 
de păgubire a statului și a cumpără
torilor.

Concomitent cu activitatea de pre
gătire și educare a lucrătorilor, Mi
nisterul Comerțului Interior își va 
îndeplini cu exigență sporită funcția 
ce o are de organ unic de coordona
re, îndrumare și control în dome
niul comerțului interior.

Vom pune 
mai multă 
severență, în . 
lelalte ministere și organe 
care au unități comerciale, sarcinile 
și indicațiile rezultate din documen
tele de partid și vom lua măsurile 
care se înmun pentru ca lucrătorii 
din comerțul socialist să aducă o 
contribuție sporită la realizarea țe
lului suprem al politicii partidului
— ridicarea nivelului de trai al po
porului.

în practică, 
fermitate 
colaborare

cu 
per- 
ce-

Și 
cu 
centrale

f

prevederile
Plenara C.C.

Interviu consemnat ele
George POPESCU

...Prin decizia nr. 110 din 
9 aprilie 1969, la Central 
de legume și fructe Stre
jești al I.J.P.V.L.F. Olt 
a fost angajat ca „munci
tor permanent" Ion Sandu, 
din comuna Prundeni, ju
dețul Vîlcea. Dacă mai ma
rii acestuia ar fi respec
tat întru totul decizia de în
cadrare, dacă Ion Sandu 
ar fi muncit corect, acolo 
unde lucrau și ceilalți mun
citori permanenți din ca-; 
drul centrului de legume și 
fructe Strejești, cu sigu
ranță că aceste rînduri nu 
s-ar fi scris.

Dar... „niciodată Ion San
du n-a lucrat cot la cot cu 
noi, n-a. făcut ceea ce fă
ceam noi, deși am auzit că 
ne este coleg pe statul de 
salariu" — ne-au mărturi
sit muncitorii permanenți 
de la C.L.F. Strejești. A 
fost cumva avansat pe ne
așteptate ? Nicidecum. El a 
fost încadrat ca muncitor 
permanent, dar a fost fo
losit întotdeauna ca mer
ceolog, achizitor de măr
furi, delegat al centrului 
etc.

Din capul locului trebuie 
să facem o precizare : Ion 
Sandu, fiindcă a avut mai 
multe condamnări pentru 
delapidare. înșelăciune etc. 
nu putea să fie încadrat 
într-o funcție cu gestiune. 
Un caz ca destule altele — 
veți spune : încadrare ca 

. gestionari a unor foști in
fractori, în pofida preve
derilor legii. Da și 
I. S. era 
cei care-1 
tunci s-a 
„exhibiție" 
fost angajat ca 
permanent, dar folosit ca 
voiajor, ca director ad-

nu ! 
de
A- 

la o 
a

cunoscut
angajau, 

procedat
scriptică : 

muncitor

junct al centrului . — așa 
cum obișnuia să se reco
mande — a început să fie 
cunoscut de către furnizori, 
ca atare. Era omul „cu 
relații", care „descurca" 
orice „încurcătură" ivită 
Ia centrul de la Stre
jești. Cînd depozitele e- 
rau pline cu marfă, une
ori depreciată, se apela la 
I. S„ care, cu relațiile lui... 
izbutea să o plaseze.

Aici intervine elementul 
„nou" — ca să-1 numim 
așa : lui I.S. cu bună știință 
i 's-au încredințat bunurile 
întreprinderii ;■ acoperirea 
„cu acte în regulă" s-a fă
cut premeditat. Sint fapte 
care au darul să lumineze 
de la început împrejurările 
și care demonstrează grava 
răspundere morală și ma
terială de care s-au acope
rit atît conducerea centru
lui cit și cea a întreprin
derii.

Iată cum un om care a 
suferit nu mai puțin de 
nouă condamnări pentru 
delapidare, furt, speculă 
este pus să mînuiască, 
să dirijeze, să gestione
ze mărfuri în valoare 
de sute și sute de mii de 
lei. Cu alte cuvinte, pune 
lupul să-ți păzească oile 1 
Numai în 1971 (pînă în au
gust, cînd a fost arestat) 
I. S. a delapidat 159 308.09 
lei (organele de anchetă au 
extins acum cercetările și 
pentru anii 1969—1970).

Evident, se pune întreba
rea : poate că totuși con
ducerea centrului, cea a 
întreprinderii, care de 
fapt l-a încadrat, n-au 
cunoscut că Ion Sandu a- 
vea antecedente penale și 
că el nu putea fi folosit ca 
merceolog, delegat sau ges
tionar ?

— Cunoșteam toate ante
cedentele penale ale lui 
I. S. — ne spun tovarășii 
Constantin Ștefănescu, fos
tul director al I.J.P.V.L.F. 
Olt, acum director adjunct, 
și Alexandru Iliescu, fostul 
șef de centru de 
jești pînă în 
1971, actualmente 
la același centru.

— Atunci de ce a fost

la Stre- 
februarie 
tehnician

de A. I., dovedesc tocmai 
contrariul !). El pleca sin
gur... De altfel, prin nu
meroase (I) adrese făcute 
către el i-am pus în vedere 
să nu mai plece... Dar nu 
m-a ascultat. Sandu ridica 
marfă de la diferiți furni
zori și cu mașini de la 
C.L.F. Slatina și Drăgă- 
nești. Am depus referate 
la conducerea întreprinde-

ventuale lipsuri1'. în 1970, 
la 11 mai, o altă adresă : 
„în conformitate cu ordinul 
procuraturii județului Olt 
prin care ne. face cunoscut, 
la punctul 3, că Sandu Ion 
îndeplinește funcția de re- 
cepționer, el fiind încadrat 
ca muncitor permanent, 
precizăm următoarele : 
„Reamintim din nou adre
sa în care vi ș-a făcut cu-

după ce laîndată 
trul de la Strejești 
vreo adresă, aici se 
mea rapid o altă... 
ce se înmîna lui...
Ion, prin care i se aducea 
la cunoștință că n-are voie 
să facă una sau alta și dacă 
le face cumva... vede el. 
Vorbe !

Interesant ni se pare un 
lucru : în mai toate adre-

cen- 
sosea. 

întoc- 
adresă 
Sandu

de C.L.F. Strejești 
județene : 
__ j 1970

Mormanul de adrese
n-a împiedicat delapidareai

a

folosit ca gestionar, merceo
log etc. ? Cum a putut să 
delapideze o importantă 
sumă de bani ? Adresăm a- 
ceste întrebări ambilor in
terlocutori, care ne răs
pund :

Constantin 
„Eu nu știu, 
mă privește.. 
numeroase adrese către 
C.L.F. Strejești să nu-1 
folosească decît ca munci
tor permanent".

Alexandru Iliescu : „Eu 
nu l-am folosit ca merceo
log sau delegat *de mașină 
(n.n. : Fals ! Ordinele de 
deplasare nr 70 din 3.07 
1970 82 din 16.03.1970 ; 126 
din 19.04.1971 etc., semnate

Ștefănescu : 
Pe mine nu 
Eu am făcut 

adrese
Strejești să

rli și nu s-a luat nici o 
măsură.

— Dar dv. ați luat vreo 
măsură ?

— ?! 1
...într-adevăr, conducerea 

I.J.P.V.L.F. a trimis C.L.F.- 
ului Strejești numeroase 
adrese. Spicuim din ele. O 
adresă din 30 iunie 1969 (la 
cîteva luni după încadra
rea lui I. S.) : „întreprin
derea 
noscut 
Sandu 
folosit 
cadrat 
dente penale". Și mai 
parte : 
prinderii își declină răs
punderea în cazul unor c-

județeană face cu- 
C.L.F. Strejești ca 
Ion să nu mai fie 
decît pe postul în- 
întrucît are antece- 

de- 
.Conducerea între-

noscut să fie folosit (n.n. : 
Sandu Ion) pe postul care 
este încadrat... în baza or
dinului procuraturii și a 
hotăririi comitetului de di
recție din data de 11 mai 
1970, s'-a luat hotărirea ca 
numitul Sandu Ion să nu 
mai fie folosit în funcție de 
gestionar sau legată (?) de 
gestiune ci să exercite 
funcția de muncitor așa 
cum este încadrat". $i din 
nou... „conducerea între
prinderii își declină orice 
răspundere..." semnează C. 
Ștefănescu. director, și I. 
Tănăsie. șef serviciu per
sonal.

Minus declinarea răspun
derii, frumoase cuvinte !

sele nu se uită să se spu
nă : nii aveți voie să pă
răsiți centrul, nu aveți 
voie să faceți altceva decît 
ce face un muncitor per
manent, ca apoi, a doua zi 
sau chiar in ziua respecti
vă, Ion Sandu să fie tri
mis, eu ordin de deplasare 
în regulă, semnat chiar de... 
semnatarii adreselor de 
mai sus, să ridice marfă de 
la beneficiari, să o trans
porte la București, Bra
șov etc.

Uneori, acest „muncitor 
permanent" voiaja fără să 
țină seama de planificările 
centrului. Notăm spre e- 
xemplificare, din referatul 
nr. 992 din 19 mai 1970 tri-

mis 
întreprinderii J ,ț. 
„...In ziua de 18 mai 
am avut ca sarcină să tri
mitem două tone ceapă la 
Alba Iulia și tj>v. Sandu 
Ion a binevoit să ia o par
te din ceapă și am fost ne- 
voiți să apelăm din nou la 
achizitor pentru a reface 
cantitatea de ceapă stabili
tă de I.L.F. Olt". (Ne scu
zați pentru stilul epistolei, 
pe care sîntem nevoiți să 
o transcriem aidoma). Mă
suri ? Nici una. In schimb 
o altă adresă : nr. 1029 din 
22 mai 1970 C.L.F. Stre
jești către Sandu Ion : „In 
urma referatului depus de 
către șeful contabil al cen
trului, vă facem cunoscut 
că aveți un debit destul de 
mare, (sic !) pentru care 
vă atragem atenția..." „...în 
caz că la unele acte se vor 
mai găsi unele 
veți fi pedepsit 
conducerea
Semnează : șef centru, Ă- 
lexandru Iliescu, și contabil 
șef, I. Doșa. Ultima adresă 
poartă data de 2 februarie 
1971 și are cam același con
ținut : Sandu Ion este mun
citor permanent și nu are 
voie să facă altceva decîtJ; 
Dar noul șef de centru, 
ing. Mihai Feydieu, și teh
nicianul Alexandru Iliescu 
semnează mereu ordine de 
deplasare : vreo șapte-oțjt 
am văzut doar noi.

Trebuie arătat și că — în 
ciuda ^avertismentelor", a 
„adreselor" (de complezen
ță...) — cît a lucrat la 
C.L.F. Srejești — aprilie 
1969 — august 1971 — Ieri 
Sandu n-a avut nici o 
sancțiune ; ba, dimpotrivă, 
a încasat cîteva prime !

Și încă ceva. De ce, cil 
puțin atunci cind s-au con-

modificări 
de către 
centrului".

statat modificări în actele 
primare întocmite de Ion 
Sandu, nu s-au luat mă
suri ? Considerăm. că nici 
conducerea întreprinderii 
județene nu se poate dis
culpa. $i aceștia s-au re
zumat numai la trimiterea 
repetată, la intervale mai 
mari sau mai mici de timp, 
a unor adrese fără a ur
mări și sancționa pe cei 
care trebuiau să le înde
plinească. Ba, mai mult, 
repetarea la nesfîrșit a a- 
dresclor dovedește că știau 
perfect cc se întimplă „pe 
teren".

Acest carusel al adrese? 
lor, fără măsuri operative, 
concrete, a dus la delapida
rea unor importante sume 
de bani. Din nefericire, ca? 
zul Iui I. S. de la Stre
jești nu este, in cadrul în
treprinderii, singular. Alți 
indivizi cu antecedente pe
nale care au fost încadrați 
pe funcții cu gestiune sa ti 
muncitori permanenți folo
siți pe posturi cu gestiune 
au provocat pagube mari 
avutului obștesc. Este nor
mal ca cei vinovați de ne? 
luarea măsurilor la mo
mentul oportun, cei care 
s-au mulțumit cu expedie
rea unor adrese pentru a 
mușamaliza realitatea să 
suporte consecințele în pa
ralel cu principalii vino
vați. Pentru că răspunde
rea nu se eludează prin re
dactarea unor adrese care 
nu au nici valoarea hîrtieî 
pe care au fost așternute. 
Nici o adresă, oricît de „ca
tegorică". nu înlocuiește, nu 
poate înlocui, măsurile re
ale. Și. mai a.les, nu ține 
loc de răspundere.

Emilfen «OUA 
corespondentul „Scîntaif

i
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ACORDUL GLOBAL
Criterii de aplicare, 
metode de calcul, 

rezultate
Răspunzind interesului țăranilor cooperatori, consiliilor de conducere ale coope

rativelor agricole de producție pentru perfecționarea formelor de aplicare a acor
dului global și generalizarea acestui sistem de cointeresare materială, pretutindeni 
acolo unde este posibil, continuăm să publicăm materiale care înfățișează experiența 
unor unități și sectoare de producție. în numerele următoare ale ziarului vom reda, 
în acest sens, experiențe și rezultate concludente privind acordul global la diferite 
culturi — cerealiere, plante tehnice, legume, viță de vie ș.a. — precum și în creș
terea diferitelor specii și categorii de animale. Desigur, modalitățile de aplicare 
diferă de la o cooperativă agricolă la alta. Tocmai de aceea înfățișarea unor expe
riențe are rolul de a facilita cunoașterea formelor și metodelor care au dat cele 
mai bune rezultate și care pot fi adaptate condițiilor din fiecare unitate agricolă.

de activitate, 
creșterea ani-

în actualul cincinal potențialul Combinatului siderurgic Hunedoara 
cunoaște o continuă dezvoltare, fapt ce situează colectivul acestuia in 
„prima linie" a producătorilor de metal ai țării. Știind foarte bine că de 
producția de oțel și laminate depinde dezvoltarea ramurilor purtătoare 
de progres tehnic, a economiei naționale în ansamblul ei, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii combinatului s-au străduit în anul trecut să-și 
realizeze și să depășească sarcinile de plan în mod exemplar. Potrivit 
calculelor, in anul trecut s-au dat Peste prevederi produse în valoare 
de aproape 150 milioane lei, productivitatea muncii a fost depășită cu 
8 200 lei pe salariat, cheltuielile la 1 000 lei producție marfă au fost mai 
mici cu 4 Ia sută, iar beneficiile suplimentare au depășit, în 11 luni, 
suma de 48 milioane lei ; la producția fizică, depășirile s-au ridicat la 
38 200 tone oțel și 15 000 tone laminate finite. Toate acestea au marcat 
realizarea, cu mult înainte de termen, a angajamentelor luate în între
cerea socialistă de colectivul combinatului în primul an al cincinalului.

sumului specific, față de sarcina pla
nificată, de peste 9 kg pe tona de fon
tă produsă. In ceea ce privește meta
lul, numai in fluxul oțelării-Iaminoa- 
re s-au economisit, în 11 luni din anul 
trecut, peste 5 000 tone.

Prevederile celui de-al 
doilea an al cincinalului dau, 
■fără îndoială, noi dimensiuni ac
tivității marelui combinat liune- 
dorean. în ce constau ele și ce 
s-a întreprins concret pentru 
bunul mers al producției in anul 
1972 ?

Ca șl în celelalte sectoare 
aplicarea acordului global în 
malelor asigură sporirea substanțială a pro
ducției. Lucrul este pe deplin explicabil. Ve
niturile cooperatorilor fiind legate direct de 
cantitatea laptelui muls, de sporul de creș
tere în greutate, el se străduiesc să obțină 
rezultate cît mai bune. Edificatoare în aceas
tă privință este experiența cooperativei agri
cole din Cristian, județul Brașov, pe care o 
prezentăm în rîndurlle care urmează.

Ferma zootehnică a acestei cooperative cu
prinde 1 050 taurine. 700 porci și 900 de oi. 
Acordul global s-a aplicat la toate aceste 
categorii de animale. Vacile cu lapte au fost 
repartizate în două grajduri, în funcție de po
tențialul biologic, vîrstă și scopul urmărit. 
După aceea s-a trecut la lotizarea lor, ți- 
nîndu-se seama de nivelul producției din 
ultimii trei ani. Ele au 
fost repartizate pe îngri
jitori, cîte 14 de fiecare 
și în mod egal din toate 
grupele. Lotizarea efecti
vului după criteriile a- 
mintite a constituit o 
bază reală în planifi
carea producției medii de lapte pe vacă fura
jată și aplicarea corectă a tarifelor.

Pentru a putea fi urmărită exact activita
tea, iar veniturile să fie legate nemijlocit de 
munca și rezultatele obținute, s-a întocmit 
un plan de producție pentru fiecare îngriji
tor. în registrul respectiv, pe lingă numă
rul de vaci pe care le are în primire, sînt 
trecute producția totală de lapte, numărul 
vacilor gestante și a vițeilor ce trebuie să-i 
Obțină. Producția anuală de lapte ,ș-a defal- 
cav'pb luni, iar ’iiftftăHrea realizării planului 
se face cu ajutorul unui grafic prin care se 

.. compară în orice moment rezultatele cu pro
ducția planificată.

Cum se apreciază rezultatele obținute de 
îngrijitori ? Pentru aceasta a fost nevoie ca 
la începutul anului 1971 să se calculeze tari
ful pe hectolitrul de lapte și să se stabi
lească sumele acordate îngrijitorilor pentfu 
fiecare vacă rămasă gestantă și vițel obținut. 
Efectivul mediu planificat de vaci furajate 
a fost de 455 capete de la care s-a prevăzut 
să se obțină, în medie, cîte 2 800 litri lapte, 
deci o producție totală de 12 740 hectolitri. 
Pentru îngrijirea animalelor și obținerea pro
ducției planificate s-a calculat că sînt nece
sare 18 998 norme de categoria întîi. Valoarea 
unei norme fiind de 38 lei, rezultă că fon
dul de retribuire planificat a fost de circa 
720 000 lei. S-a trecut apoi la calcularea tari
felor pe unitatea de produs.

Pentru producția de lapte s-a prevăzut să 
se dea 72 la sută din valoarea fondului de 
retribuire, rezultînd un tarif pe hectolitrul 
de lapte de 38 lei. S-a hotărit ca din această 
sumă 28 lei să se achite în numerar, iar 
restul în natură : 2,5 kg grîu, 3 kg cartofi, 1,4 
kg porumb și 100 grame zahăr.

Pentru viței! obținuți fondul de retribuire 
repartizat a fost de 68 856 lei. întrucît s-a 
prevăzut să se obțină 453 viței rezultă un 
tarif de 152 lei pe vițel, din care 112 lei în 
numerar.

Pentru fiecare vacă rămasă 
acordat cîte 114 lei, din care 
merar.

Restul sumei de 68 544 . lei 
pentru îngrijirea animalelor înseamnă că ta
riful lunar pe vacă este de 8,4 lei.

în razul realizării producției planificate 
urma ca fiecare îngrijitor să primească, în 
medie, pe lună un venit de 1 710 lei, revenind 
cite 20 300 lei pe an. Care au fost rezultatele 
acestei forme de organizare și retribuire a 
muncii la sfîrșit de an ? în primul rînd, pro
ducția medie de lapte pe cap de vacă furajată 
in 1971 a fost de 3 150 litri, față de 2 800 litri 
cît a fost planificat. Majoritatea cooperatori
lor, depășind producția planificată, au obți
nut venituri mult mai mari. Bineînțeles, ele 
au fost acordate diferențiat, în funcție de 
realizările fiecăruia. Astfel, Alexandru Ban- 
gălă trebuia să‘ obțină de la vacile îngrijite 
42 000 1 lapte pentru care să primească o re
tribuție de 15 960 lei. Printr-o bună îngrijire, 
el ă obținut 49 000 litri de lapte pentru care 
r s-au cuvenit 18 260 Iei. La această sumă se 
adaugă 1 072 lei pentru vițeii obținuți. 1710 
lei pentru vacile rămase gestante și 1 421 lei 
pentru îngrijire, deci, în total, 23 423 lei.

Ce a însemnat depășirea cu 350 litri a pro
ducției medii de lapte pe vacă furajată pen
tru cooperativă și în ultimă instanță pentru 
cooperatori ? în primul rînd o producție su
plimentară de 161 000 litri lapte, adică ve
nituri bănești mai mari în valoare de 281 750 
lei. Proporțional cu depășirea producției pla
nificate de lapte au crescut și veniturile coo
peratorilor, după rezultatele muncii fiecăruia 
și în limita tarifelor stabilite. Depășirea pro
ducțiilor planificate la toți indicatorii a dus 
la creșterea valorii unei norme de categoria 
întîi de la 38 lei, cît era planificat, la 40 lei, 
ceea ce înseamnă că îngrijitorii care au de
pășit producția planificată urmează să mai 
primească, peste' tarifele stabilite, circa 
47 000 lei.

Pe lîngă taurine, ferma zootehnică cuprinde 
porci și ovine. Cum s-a aplicat acordul glo
bal în cazul creșterii 
două sectoare 
maternitate și 
țărcare iar al 
rîndurile care 
asupra modului cum s-a aplicat 
bal la ingrășarea porcilor.

Porcii la îngrășat sînt grupați 
crescuți în boxe separate în funcție de greu
tate. îngrijitorului i se repartizează un număr 
anumit de purcei pină Ia livrare, ceea ce 
înseamnă că are în primire loturi de porci 
din toate categoriile de greutate. Iată cum 
s-a procedat la aplicarea acordului global.

IN ZOOTEHNIE

Aici tariful se calculează pentru 100 kg spor 
în greutate și pentru îngrijire. Astfel, pentru 
100 kg spor în greutate a fost stabilit un tarif 
de 76 lei, iar pentru îngrijire cîte 3 lei pe 
lună pe cap de animal. în cazul realizării 
producțiilor planificate, un îngrijitor pri
mește în medie pe lună 1 340 lei.

în creșterea oilor, acordul global nu s-a 
mai aplicat pe fiecare îngrijitor în parte, ci 
pe echipă. Celor 6 îngrijitori de aici li s-a 
dat în primire întreaga turmă de oi, ei ocu- 
pindu-se de asigurarea pășunatului, hrănirea 
și îngrijirea lor în perioada de stabulație ș.a. 
S-a trecut apoi la stabilirea tarifelor : cîte 
19 lei la fiecare hectolitru de lapte, la care 
se adaugă 1.1,4 lei pentru prelucrarea lui ; 
3,8 lei pentru îngrijirea unui animal pe lună; 
190 lei la o sută kg lină tunsă și 
15,2 lei pentru fiecare miel înțărcat. Aplicarea 

acordului global în creș
terea oilor ă avut ca re
zultat depășirea atît a 
producției de lapte și lînă, 
cît și a numărului de miei 
planificați. Numai din de
pășirea producției de lînă 
și a numărului de miei, 

îngrijitorii de aici au încasat suplimentar ve
nituri bănești în valoare de 4 360 lei.

Am prezentat modalitățile concrete de apli
care a acordului global în diferite sectoare 
de activitate din cadrul fermei zootehnice 
precum și rezultatele obținute. Introducerea 
acordului global în creșterea animalelor a 
asigurat sporirea producției și o activitate 
rentabilă în fiecare din aceste sectoare, ceea 
ce implicit înseamnă rentabilizarea întregii 
ferme zootehnice, așa cum de altfel rezultă 
și din tabelul următor:

Indicatori Plan Realizat

Valoarea producției
globale 3 848 000 4 400 000

Cheltuieli materiale 2 200 000 2 330 000
Producția netă 
din care fond

1 648 000 2 070 000

de retribuire 1 109 838 1 382 000

gestantă s-au
84 lei in nu

fiind acordată

porcilor ? Aici există 
: sectorul de montă, gestație, 
creșterea purceilor pină la în- 
doilea, ingrășarea 
urmează ne vom

porcilor. în 
opri numai 

acordul glo-

pe loturi și

Din experiența fermei zootehnice a coope
rativei agricole din Cristian se poate trage 
concluzia că în urma aplicării acordului glo
bal, această activitate poate deveni eficientă 
la toate categoriile de animale. Se cere însă 
să se asigure întregul necesar de furaje din 
producția proprie, să se permanentizeze forța 
de muncă. E necesar apoi ca la stabili
rea tarifelor să se aibă în vedere, în primul 
rîrid, puterea economică a cooperativei, să 
se plece în stabilirea lor de la valoarea pro
ducției globale planificate și cheltuielile ma
teriale pentru producerea ei. Orice supraeva
luare a posibilităților de retribuire aduce 
daune bunului mers al procesului de produc
ție pentru că cooperativa va fi pusă în situa
ția de a nu-și putea respecta promisiunea 
față de cooperatori. Din contră la Cristian 
s-au stabilit tarife care, prin -sporirea pro
ducției, la sfîrșitul anului au putut fi 
ceea ce, evident, constituie un mare 
lent pentru cooperatori.

Desigur, aplicarea acordului 
torul zootehnic poate îmbrăca 
sitate de forme. în funcție de 
crete ale fiecărei cooperative

(Urmare din pag. I)

mărite, 
stimu-

in sec-global
o mare diver- 
condițiile con- 
in parte.
Iosif POP

suprafața efectiv irigată, în 
s-a pompat un volum de a- 
100 milioane mc de apă. Din 
însă s-au folosit numai cir-

producții 
lingă udări 
și o agro-

ha, adică numai 58 la sută. Și a- 
ceasta, așa cum arătam, într-un 
an considerat, in Cîmpia Olteniei, 
ca secetos. Bunăoară, la cultura 
porumbului, din 12 700 ha plani
ficate a se iriga, udarea întîi s-a 
făcut pe 11 450 ha, a doua pe 9 019 
ha, a treia pe 5 240 ha, a patra pe 
1 014 ha, iar a cincea udare pe... 174 
ha. Dar lucrurile nu se opresc aici. 
Pentru 
sistem 
proape 
aceasta
ca 80 milioane mc. Iată deci că ne- 
realizarea producțiilor stabilite prin 
studiul tehnico-economic se.datorește 
în primul ri'nd neirigării întregii su
prafețe amenajate, cît și nerespectă- 
rii numărului și mărimii normelor de 
udare la fiecare cultură.

Pentru realizarea unor 
mari în sistem irigat, pe 
este necesar să se aplice
tehnică diferențiată, specifică cultu
rilor irigate : aplicarea unor cantități 
mai mari de îngrășăminte chimice, 
asigurarea unei densități sporite de 
plante și executarea cu răspundere a 
lucrărilor de întreținere. Tov. Vlad 
Dragomir, inginer-șef la cooperativa 
agricolă ,,23 August"-Băilești spunea 
că mari suprafețe de prășitoare nu 
au fost întreținute și udate Ia vreme, 
în unele cooperative, cum este cea 
din Urzicuța, udatul plantelor nu s-a 
făcut în peribadele cînd acestea a- 
veau nevoie de apă, ci după bunul 
plac al celor însărcinați să facă a- 
ceste lucrări. După cum ne relata 
Ilie Ciutureanu, președintele coope
rativei. din 920 hectare cu porumb,

— Rezultatele din anul trecut ale 
combinatului sînt îmbucurătoare — 
— aprecia la începutul convorbirii 
noastre ing. COSTACHE TROTUȘ, 
director general al Centralei si
derurgice Hunedoara. Ele se cir
cumscriu organic în ansamblul pre
vederilor actualului cincinal, care 
preconizează sarcini importante pen
tru colectivul combinatului. Pînă în 
anul 1975, în cadrul C. S. Hunedoara, 
producția de oțel, fontă și laminate 
va crește substanțial, sporuri deose
bite înregistrîndu-se Ia producția de 
sîrmă pentru trăgătorii — de 60.7 la 
sută și la cea de 
oțel beton — de 
48,4 la sută. La 
sfîrșitul cincina
lului, combinatul 
urmează să rea
lizeze 37 la sută 
din producția de 
cocs a țării, 39 la 
sută din cea de 
fontă, 35 la sută 
din producția de 
oțel și 33 la sută 
din cea de lami
nate, continuînd 
să fie, astfel, u- 
nul din princi
palii producători 
de metal ai eco
nomiei naționale.

Concomitent cu 
creșterile canti
tative. de care 
am amintit, se 
prevede obține
rea unor impor
tante realizări în 
domeniul diver
sificării produc
ției, prin asimi
larea unor noi 
mărci de oțeluri 
și sortimente de . 
laminate, extin
derea în conti
nuare a fabricației unor pro
duse cu caracteristici calitative 
supe-ioare. în acest sens, în anul 
1971 combinatul a înregistrat un bun 
început ; din cele 270 tipo-dimen- 
siuni de laminate și 280 mărci de oțe
luri, ce se produc în prezent în com
binat, 29 au fost asimilate și fabricate 
la scară industrială, în cursul anului 
trecut. De asemenea, în totalul pro
ducției de oțel cer,o realizăm, 232 000 
tone a fost formată în 1971 din oțeluri 
aliate și înalț, aliate., ^tn lp,c ..impor
tant in acest domeniu deținîndu-1 
oțelurile pentru: rulmenți, utilaj pe
trolifer, autoturisme, oțelurile aliate 
și înalt aliate pentru țevi de cazane, 
ș.a. Creșterea producției de metal, 
îmbunătățirea calității acesteia, fa
bricarea unor produse noi, cu caracte
ristici superioare, au permis satisfa
cerea în mai bune condiții a necesi
tăților economiei naționale, a cerin
țelor beneficiarilor și, îndeosebi, ex
tinderea relațiilor comerciale cu par
tenerii străini. Astfel, in cursul anu
lui trecut prevederile planului la ex
port au fost depășite cu peste 26 mi
lioane lei valută, deși acestea au fost 
mai mari cu circa 10 la sută față de 
volumul exporturilor din anul 1970. 
In combinat se desfășoară, pe baza 
unui plan detaliat, acțiunea de omo
logare a laminatelor pentru construc
ții navale, solicitate de unele firme 
din străinătate. Totodată, colaborăm 
mai activ la asimilarea rapidă în țară 
a unor noi produse ; în 1971 am cer
cetat și asimilat sub formă de diverse 
profile o marcă nouă de oțel cu o 
înaltă rezistentă la coroziunea atmos
ferică. fără altă protecție.

— De altfel, cunoaștem că din 
primul an al cincinalului s-a a- 
cordat o deosebită atenție cer
cetării proprii, aplicării soluții
lor oferite de aceasta în produc
ție. Cum vor evolua in noul an 
eforturile in acest domeniu, ce 
proiecte și planuri există in pri
vința finalizării cercetării știin
țifice ?

— Multe. De pildă, pe baza va
lorificării unei cercetări științi
fice, care se efectuează de mai mult 
timp în combinat, s-a reușit să se

obțină oxid de magneziu, materie 
deficitară, dar de stringentă necesi
tate la fabricarea cărămizilor magne- 
zitice. Pentru urgentarea definitivării 
acestei cercetări, în ultimele luni, de 
comun acord cu conducerile ministe
relor industriei chimice și industriei 
metalurgice, s-au unificat forțele 
noastre cu cele ale specialiștilor de la 
uzina din Ocna Mureș, măsură care 
asigură succesul deplin și rapid al 
acestei cercetări. Concluzia ? Se va 
reduce efortul valutar pe care statul 
nostru îl face pentru achiziționarea 
materialelor refractare necesare side

OȚELUL 
HUNEDOREAN 
înseamnă muncă, 
inventivitate, pasiune

rurgiei. Prin valorificarea unei alte 
lucrări de cercetare efectuate în com
binat, s-a elaborat și se utilizează în 
mod curent, la turnarea oțelului, un 
nou praf termoizolant. Comparativ cu 
cel folosit pînă în prezent, folosirea 
noului material îmbunătățește simți
tor condițiile de lucru, este mai ieftin 
și mărește randamentul producției, ca 
urmare a perfecționării atît a capului 
lingoului, cît și a suprafeței sale.

— De curînd a fost pusă la,... 
punct o nouă tehnologie de inșu- 
flare a oxigenului in cuptoarele. 
Martin. Ea constituie, de.itfapt, 
soluția principală in'- creșterea ’ 
producției de oțel a combinatu
lui in actualul cincinal — cînd, 
după cum se știe,. fără mărirea 
capacității agregatelor de bază 
se va obține un spor de produc
ție considerabil. Ce alte perspec
tive . există în acest domeniu și 
in ce măsură va crește eficiența 
economică ?

— în cursul anului 1972, în ca
drul combinatului se va pune la 
punct tehnologia de utilizare a 
minereului preredus Ia fabrica
rea oțelului in cuptoare electri
ce, se va trece la utilizarea . blocu
rilor dolomitice la cuptoarele elec
trice cu arc, în locul cărămizilor mag- 
nezitice aduse din import, se vor in
troduce în ajustajele laminorului de 
800 mm metode de control nedestruc- 
tiv, în flux. Totodată, se va dota 
oțelăria electrică cu instalații de 
turnare în vid, ceea ce va ridica pro
prietățile fizico-mecanice și valoarea 
de întrebuințare a oțelului ș.a.

Efectele noilor tehnologii se văd 
cu prisosință și se vor concretiza, 
în continuare, în reducerea cheltuie
lilor materiale de producție. Iar, dintre 
acestea, se desprind efbrturile refe
ritoare la diminuarea consumului de 
cocs, produs deosebit de prețios pen
tru economia națională. Conjugînd 
aportul îmbunătățirilor aduse proce
sului de fabricație al fontei cu price
perea și măiestria furnaliștilor, in 
11 luni ale anului trecut s-a realizat 
o economie totală de 14 300 tone cocs, 
ceea ce reprezintă o reducere a con-

— Anul 1972 prevede sarcini de 
plan importante. Producția globală va 
trebui să crească cu 31 milioane lei. 
producția de fontă cu 88 000 tone, de 
oțel cu 58 000 tone, iar cea de lami
nate cu 150 000 tone. Pentru a se asi
gura realizarea acestor sarcini s-au 
luat măsuri hotărîte în vederea cre
ării bazei materiale necesare, depis
tării și valorificării unor noi rezerve 
existente în combinat. Astfel, au fost 
reparate capital un furnal de 1000 
mc și una din fabricile de aglome
rare. s-a reparat și modernizat cupto
rul nr. 1 de la oțelăria Siemens Mar
tin 2, a cărui capacitate a fost mărită 

de la 350 la 400 
tone pe șarjă, 
s-a reparat și 
modernizat fur
nalul nr. 4, s-a 
executat o repa
rație mijlocie 
complexă la lami
norul bluming 
1 300, în cursul 
lunii decembrie 
am efectuat re
parația mijlocie 
a laminorului de 
benzi și profi
le mijlocii. Tot
odată, s-au luat 
măsuri pentru 
formarea stocuri
lor necesare de 
materii prime și 
materiale, în spe
cial de minereu, 
cărbuni și cocs, 
un accent deose
bit punîndu-se 
pe asigurarea 
condițiilor impuse 
de funcționarea 
normală a utila
jelor, instalațiilor 
și agregatelor 
productive în pe
rioada de iarnă. 
Stă în atenția 

noastră și — împreună cu întreprin
derea de construcții siderurgice din 
Hunedoara — depunem toate strădu
ințele pentru executarea în termen 
și de bună calitate a lucrărilor de 
investiții, cum sînt : furnalul nr. 9, 
banda nr. 3 de aglomerare, moderni
zarea laminorului de 800 mm și do
tarea lui cu utilajele cerute de pre
lucrarea corespunzătoare a oțelurilor 
aliate și înalt aliate, ș.a.

Problemele cu care sîntem con
fruntați .t-'în -realizarea exemplară a 
acestor sarcini necesită însă un spri
jin mai susținut atit din partea mi
nisterului nostru, cît și a unor or
gane ceiitrale coordonatoare. De pil
dă, cu toate că în acest an trebuie 
să fie date în exploatare atît furnalul 
9 cît și banda nr. 3 de aglomerare, 
totuși s-a întîrziat contractarea la 
import a 98 fișe tehnice. De aseme
nea. cu întîrziere s-au contractat si 
unele utilaje pentru laminorul de 
800 mm și aparatajele altor laminoare, 
a unor piese și instalații, a unor ma
terii prime. O conlucrare mai 
strinsă între toți factorii interesați, 
creșterea responsabilității la toate 
nivelurile sînt de bun augur în reali
zarea sarcinilor de D’-oducție prevă
zute pentru anul 1972.

O atenție deosebită vom acorda 
perfecționării sistemului de condu
cere a combinatului, integrării între
gii activități într-un meoanism uni
tar, cît mai eficient. Incepind din 
acest an se vor da în folosință 
echipamente electronice de calcul și 
automatizare. Ca atare, se va îmbu
nătăți conducerea proceselor de pro
ducție, a aprovizionării și desfacerii, 
a programării fabricației, a gospodări
rii întregii gestiuni a combinatului. 
Aceste preocupări, conjugate cu noi 
măsuri ce se vor impune în continua
re. vor crea condiții tot mai bune 
pentru ca întregul colectiv al combi
natului să consolideze rezultatele 
obținute în primul an al cincinalului, 
să-și aducă în mai mare măsură con
tribuția sa la dezvoltarea economică 
și socială a țării.

Convorbire realizată de 
Sabin IONESCIJ 
corespondentul „Scînteii"

numai 500 hectare au fost irigate. 
Din cauză că prășitul nu s-a făcut la 
vreme, buruienile au profitat de apă 
administrată și au crescut mai vi
guroase decît porumbul. Așa se ex
plică și faptul că, în această coope
rativă, pe terenurile irigate s-au ob
ținut producții mai mici decît de pe 
cele neirigate.

Cum se explică faptul că aproape

Din această cauză, în cooperativele 
agricole „7 Noiembrie" Băilești, „Via
ța nouă" Poiana Mare, Urzicuța și 
altele au rămas neudate 17 670 ha. 
La cooperativele Seaca de Cimp, 
Afumați, „Viața nouă" din Poiana 
Mare, Urzicuța au rămas neudate 
4 903 ha din cauza proastei aprovi
zionări cu carburanți. Un alt neajuns 
care a atras după sine neudarea a

DACA TOATETREBURILE S-AR FI FĂCUI
CU ROȘI SI HĂRNICIE...
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jumătate din suprafețele prevăzute 
nu s-au irigat, că nu s-a respectat 
mărimea normei de udare și că nu 
s-a aplicat agrotehnica diferențiată ? 
Constatările din multe cooperative 
dovedesc că direcția agricolă, între
prinderea județeană de exploatare și 
întreținere a lucrărilor de îmbună
tățiri funciare, cît și unitățile agri
cole nu au făcut o temeinică pregă
tire a campaniei de irigații din anul 
trecut. Din cauza lipsei de moto- 
pompiști, la mai multe cooperative, 
printre care Negoi, „Timpuri noi". 
Poiana Mare, Urzicuța și altele, nu 
s-au udat 4 315 ha. în multe coopera
tive a lipsit forța de muncă pentru 
mutarea aripilor de ploaie.

5 838 ha în cooperativele din Cata- 
ne, Covei, Boureni se datorește lip
sei de agregate de aspersiune.

Cauzele recoltelor mici trebuie 
căutate și in deficiențele în funcțio
narea sistemului de irigații care, 
după cum afirmă mulți specialiști 
din cooperativele agricole, a fost dat 
în exploatare fără o pregătire temei
nică. Au existat numeroase defec
țiuni care s-au soldat cu lipsa apei 
tocmai în perioade critice. Chiar și 
atunci cînd a existat apa, ea nu a 
putut fi folosită la irigat din lipsa 
aspersoarelor. Iordache Dumitru, 
tehnician cu irigațiile la cooperativa 
din Catane, ne relata că față de 32 
agregate de aspersiune repartizate

au primit, la începutul anului, numai 
14. Din acestea, efectiv au lucrat nu
mai 10. pentru că 4 au venit descom
pletate.

Cum se explică această stare oe 
lucruri necorespunzătoare care atrage 
după sine . pierderi mari de recolte 
și de venituri în unitățile coopera
tiste și de stat ? Au fost ele cunos
cute la nivelul unităților producătoa
re, al direcției generale județene a 
agriculturii, industriei alimentare, sil
viculturii și apelor ? într-o discuție 
purtată cu directorul general adjunct, 
ing. Ghionea Constantin, a reieșit că 
se cunosc foarte bine aceste proble
me. „De aceea, ne preciza dînsul. și 
la stabilirea producțiilor s-au avut în 
vedere nu prevederile studiului teh
nico-economic. cb posibilitățile de 
realizare în funcție de baza ma
terială existentă". tn încheierea 
discuțiilor, interlocutorul nostru con
chidea că sistemul de irigații Ca- 
lafat-Băilești nu este exploatat su
ficient. Acest lucru este cunoscut 
acum de toată lumea și, în primul 
rind, de cei care au investit sume 
mari de bani în construcția acestui 
sistem de irigații. Producțiile prevă
zute în studiul tehnico-economic nu 
sînt facultative nici pentru di
recția generală județeană agricolă 
și nici pentru unitățile productive. 
E prea costisitoare pentru țăranii 
cooperatori această investiție ca 
să-și permită luxul să plimbe 
milioane de metri cubi de apă pe 
canale, iar culturile să sufere din 
cauza lipsei de apă. Se impune o a- 
naliză serioasă a modului de exploa
tare a sistemului de irigații Calafat- 
Băilești și luarea unor măsuri temei
nice și eficiente care să ducă, în cel 
mai scurt timp, la realizarea parâme- 
trilor prevăzuți în studiul tehnico- 
economic.

CONTRASTE
de Cotnari

ar

încheind 
contract

„un 
care

marelui 
s-a dove-

tone 
De-

putea 
l a- 

„Dacâ ave.ți^ 
de îngrășă- 

chimice, vă a-

Lina fina."

fi invidios...

De sute de ani fai
ma Cotnarilor o dau 
vinurile delicioase, cu 
un buchet specific 
ademenitor, tn „um
bra" acestei faime ba
zate pe calitate s-ar 
părea că nu ar mai 
exista nimic demn de 
luat în seamă. Și to
tuși, în ultimul timp 
au apărut noi elemen
te care întregesc 
ma Cotnarilor... 
domenii din cele 
neașteptate. Anul 
cut, la I.A.S. 
ferma Deleni,

fai- 
în 

mai • 
tre- 

Cotnari, 
s-au ob-

ținut producții record 
de pînă la 22 kg lînă 
tunsă de Ia berbeci. 
De însemnătate prac
tică mai mare decît 
recordurile este pro
ducția medie de lînă 
care a depășit 8 kg 
de la un efectiv de 
6 800 ovine din rasa 
Merinos. Merinosul 
se împacă deci cu vi
nul ; oile și vița de 
vie alcătuiesc 
buchet" inedit
prosperă și întregesc 
faima Cotnarilor.

Imaginația 
Jules Verne 
dit de fapt o anticipare 
a realizărilor de peste 
ani. Pînă aici toate 
bune 1 Dar unde este 
legătura acestui gen 
literar cu contractul 
economic ?

Foarte simplu : a- 
tunci cînd contractul 
economic este conceput 
ca literatură 
tică, cu caracter 
anticipație 1 
ple ? Poftiți : 
trala industrială 
utilaj petrolier 
Ploiești are nevoie de 
P.F.L.-uri pentru am
balaje. Totul bine și 
normal. Cantitatea ne
cesară — în medie 25 
d£ tone trimestrial. 
Ce se face în aseme
nea cazuri ? Se în

fantas- 
de 

Exem- 
Cen- 

de 
din

cheie un contract. Ceea 
ce respectiva centrală 
a și făcut, 
respectivul
pentru respectiva can
titate, la indicația Mi
nisterului Industriei 
Lemnului, cu C.I.L. 
Focșani. Totul bine și 
normal, ați spune. Nu
mai că, vedeți, fabrica 
ce- trebuia să producă 
sus-numitele P.F.L.-uri 
se află încă... în con
strucție. Deci, pină 
cînd fabrica de la 
C.I.L. Focșani va fi 
dată în folosință, con
tractul respectiv nu 
este decît literatu
ră fantastico-anticipa- 
tivă Să recunoaștem 
că și Jules Verne, cu 
toată imaginația lui, 
ar fi avut motive să 
fie invidios !

Ogoarele de pe 
rampa gării

La o rubrică, de. pu
blicitate s-ar | '
însera următorul 
nunț : 
nevoie 
minte , ..
dresați gării Potcoava 
— județul Olt. Se li
vrează fără repartiție 
și chiar cu facilitări 
la plată”. Și nu e vor
ba de un sac, doi, ci 
de 100 tone de îngră
șăminte chimice a- 
flate pe rampa gării 
din Potcoava, sosite, 
pe bază ■ de - repartiție.
pentru unitățile ► agri
cole din județ, care 

însă 
„Am 

tot nu 
de în- 

ne 
gară

nu catadixesc 
să» și le ridice, 
dat pe la toți și 
pot să mă scap 
treaga cantitate", 
spune șeful de 
Gheorghe Petre. Cele 
mai multe îngrășă
minte „uitate" în gară 
sînt ale cooperative
lor agricole Schitu, 
Icoana și Bălteni.

. Dacă por^iliițe, de con
ducere de ia'1' aceste 
unități s-au eschivat 

. într-uh fel sau altul 
(culpa rămirte) de 
a-și ridica „aurul sin
tetic" al recoltelor bo
gate, cel al cooperati
vei agricole Topana ■ 
refuzat din principiu 
să ridice 25 de 
de superfosfat.
geaba s-a intervenit 
Ia președintele coope
rativei agricole, la pri
marul comunei. Răs
punsul a fost prompt : 
n-avem nevoie de ele. 
Șeful de gară de la 
Potcoava este foarte în
grijorat: trebuie să so
sească alte vagoane de 
îngrășăminte chimice, 
îngrijorare 
cată : nu se 
încă ce producții me
dii se pot obține de 
la ogoarele de pe ram
pa 
bine

Mai jucați...
„Recipientul este re

cunoscut ca fiind bun 
de funcționare, cu 
parametrii indicați 
în prezenta carte" — 
se afirma, la 24 apri
lie 1971, în concluziile 
documentației care în
soțea covertorul de 
înaltă temperatură ex
pediat de Uzinele 
„Grivița roșie" din 
București Combina
tului de îngrășăminte 
azotoase din Slobozia. 
Fiind excluse, deci, 
orice îndoieli, con
structorii au accelerat 
montajul recipientu
lui, cu atît mai mult 
cu cît uzina depășise 
cu un an termenul de 
livrare. Lucrările s-au 
terminat repede, 
la scurtă vreme a 
părut... surpriza,
cipientul — după cum 
ne relata recent in-

dar 
a- 

Re-

justifi- 
cunosc

gării, oricit de 
ar fi fertilizată.

„66“ ?
ginerul Constantin Io- 
vănel, directorul 
neral al 
prezenta 
cluziuni 
șantier, 
de la uzina bucureș- 
teană a trecut la e- 
fectuarea remedieri
lor. Fiindcă sînt foarte 
multe. In urma unei 
noi verificări, prin 
radiografie, făcută Ia 
Slobozia s-au depistat 
66 de suduri necores
punzătoare. „Argu
mentele" delegatului 
pentru remedieri de 
la uzina din Capitală, 
care caută să justi
fice și să acopere pe 
cei vinovați, nu stau 
tn picioare. Jucau oare 
„66“ cînd au încercat 
în uzină recipientul 
cu pricina, de s-au 
identificat tot 66 de 
greșeli ?

ge- 
combinatului, 
fisuri și in- 
de zgură. Pe 

o echipă

Mielul blind a decedat
O metodă nouă cere, 

îndeobște, o 
mentare 
pentru a 
riscurile. Adică, se fac 
experimente la o scară 
redusă, iar apoi, pe 
baza rezultatelor ob
ținute, se -trece la ge
neralizarea respectivei 
metode sau respecti
vului procedeu. De 
această cerință n-a 
vrut să tină seama 
conducerea coopera
tivei agricole din Lăs- 
cud, județul 
Și iată cum 
ția generală 
județeană a 
să se facă experiențe 
privind montarea tim
purie a oilor, astfel ca 
să se ajungă la 3 fă- 
tări în doi ani. Medi
cul veterinar de cir
cumscripție. Mircea 
Cojocaru. a zis : ce să 
mai facem experiențe, 
trecem direct la ge-

experi- 
prealabilă, 
se evita

Mureș. 
Diree- 

agricolă 
indicat

neralizarea metodei. 
Nu i-a păsat că nu 
erau asigurate condi
țiile necesare de adă- 
postire și furajare a 
animalelor. Și, în to
iul ' verii anului 1970, 
au fost montate 500 
de oi, care au început 
să fete către începutul 
iernii. Nefiind asigu
rate condiții corespun
zătoare de adăposli- 
re. mieii au murit 
rînd pe rînd. Totoda
tă, o treime din efec
tivul total de oi al coo
perativei agricole au 
rămas anul trecut ster
pe. Față de producția 
medie de 40 1 de lap
te pe oaie, abia s-au 
obținut cîțiva litri. A-

a
fost oprit. întrucît, in 
loc de o producție-re- 
cord. s-a obținut un 
alt record — nedorit: 
la capitolul pierderi.

cum. experimentul
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O îndelungată tradiție românească, 
eforturile mereu mai inspirate ale 
cercetărilor contemporane în dome
niul sociologiei in genere, la noi (do
vadă volumele de studii colective sau 
cărțile monografice) și în alte țări, 
ne obligă să recunoaștem cu cită în- 
tîrziere abordăm cercetarea progra
mată a sociologiei literaturii, 
mură importantă a sociologiei 
nerale, impusă mai de mult timp 
ca o știință de sine stătătoare. Pen
tru independența, pentru rezultatele 
ei importante pledează activitatea, 
bine cunoscută azi, a unor 
nisme specializate, lucrările 
savanți de renume mondial, 
hotărîrile și indicațiile conducerii de 
partid, recomandările adînc gene
roase ale secretarului general al 
P.C.R., la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., privind întărirea muncii po
litico-educative, măsurile de. curînd 
luate pentru introducerea unor disci
pline ideologice noi, profund legate de 
viață, de practică, în sistemul de 
învățămint acordă implicit sociolo
giei generale, sociologiilor de ramură 
o importanță binemeritată. Impor
tanță care se justifică cu atît mai 
mult dacă ne gîndim la posibilitățile 
imense de care dispune sociologia 
pentru explicarea cauzală, dialectică, 
a fenomenelor sociale, tehnice, știin
țifice, culturale...

într-un moment cînd facem e- 
forturi practice întru fundarea unui 
nou spirit critic, care, de fapt, a în
ceput să existe, dar pe care sîntem 
mereu în curs de a-1 defini, fiindcă 
ne lipsesc încă marile lucrări de sin
teză, acum cînd dispunem de exegeze 
sociologice de valoare (să amintim 
doar : „Sociologia militans" I—IV, 
„Sociologia generală", „Metode și teh
nici ale sociologiei" etc.), cînd, prin 
grija Academiei de Științe Sociale și 
Politice — secția de sociologie — și 
a unui institut specializat, putem 
vorbi de realizarea fericită a balan
ței : sociologia militans — sociologia 
cogitans, noi nu dispunem încă de o 
ramură, de o grupă organizată, mai 
bine-zis de un organism instituționa- 
lizat de sociologi ai literaturii. Exis
tă, după cîte se știe, un mic nucleu 
de tineri cercetători-sociologi literari 
in spe, la Institutul de istorie și teo
rie literară „G. Călinescu". Dar, cu 
toate acestea, nu putem afirma că 
dispunem de o echipă mai vastă, de 
o instituție specială de cercetători- 
anchetatori ai literaturii și lecturii 
care să urmărească, în mod progra
mat, statistica lecturii, preferințele 
publicului cititor pe compartimente 
(știință, cultură, literatură), pe ge
nuri literare (poezie, proză, teatru, 
eseu etc.). Dar aceasta nu fiindcă nu 
am avea oameni, căci, într-un anume 
fel, sociologi literari sînt deopotrivă 
scriitorii, ișț,oji.cii1.j.șj..„criticii^ literari, 
comparatiștii, mai âleș, . esteticienii, 
eseiștii și chiar lingviștii preocupați 
de descifrarea și a meii orar ea mesa
jului dintre emițător'' șî destinatar.

E adevărat, nu este prea ușor să 
definești imediat și exhaustiv aria, 
preocupările vaste ale domeniilor so
ciologiei literare, tocmai din cauza 
numeroaselor ei interferențe cu alte 
discipline. Dar trebuie să recunoaș
tem în schimb tradiția și cîștigurile 
acestei științe, fie, odinioară, la noi, 
fie, în prezent, pe alte meridiane, 
configurate în spiritul definirii 
complexe a relației literatură-socie- 
tate. Dar iată că, mai deschis spre, 
nou decît în alte perioade, Ministe
rul Educației și învățămîntului a re
comandat Universității București, în. 
urma unui proiect, elaborat încă la 
finele anului 1970, înființarea unui 
centru, (laborator) de sociologia lite
raturii și statistica lecturii, laborator 
care a fost în principiu 
Consiliul profesoral al 
universități.

Canalele și etapele de 
unui astfel de centra (laborator), care 
s-ar adăuga astfel revirimentului ști
ințific al unor nuclee similare ante
rioare : Laboratorul de semiotică, La
boratorul de psiholingvistică. Labo
ratorul de cercetări prospective, ar fi 
multiple și de o indiscutabilă efi
ciență practică într-un viitor apropiat.

Mai întîi. Laboratorul de sociologie 
literară al Universității București, 
care ar putea funcționa sub îndru
marea directă a Catedrei de sociolo
gie. ar constitui un organism emulativ 
de sociologi propriu-ziși, de cercetă
tori și universitari pasionați, profe- 
sînd discipline „de frontieră" ; el ar 
urma să colaboreze îndeaproape cu 
secția de sociologie a Academiei de 
Științe Sociale și Politice, cu Institu
tul de sociologie, cu Institutul de is
torie și teorie literară ,.G. Călinescu". 
invățînd din experiența acestor or
ganisme, concentrîndu-și. însă, acti
vitatea în domeniu! investigării li
teraturii, ca mijloc de opinie socio- 
intelectuală și a cercetării domeniu
lui literar și estetic în lumina vi
ziunii marxiste, nu ca o abstracțiune 
în sine, ci ca reflex fenomenologic 
social.

în vederea realizării acestui scop. 
elaborarea unei metodologii marxiste 
a statisticii lecturii, adecvată speci
ficului societății noastre socialiste, 
ar fi unul din 
tive imperioase, 
turii ca fenomen 
de mass-media, de 
mație în masă, ca mijloc și scop pen
tru orientarea gustului public, alături 
de presa scrisă și cea vorbită (Radio- 
televiziunea). inițierea unor sondaje

de opinie, a anchetării pe scară lar
gă a sistemelor și preferințelor de 
lectură, a cercetării planurilor edi
toriale în raport cu dorințele și gus
turile publicului, a difuzării cărților 
și periodicelor de orice natură, în
tocmirea unui nomenclator al publi
cațiilor românești, formarea unor o- 
peratori de anchetă în toate aceste 
domenii — iată doar cîteva din di
recțiile de activitate ale viitorului 
centru de sociologia literaturii și. 
statistica lecturii. Căci, dacă ne-am 
referi numai la cantitatea publicații
lor literare, ne-am putea mîndri cu 
numărul și. adesea, cu însăși calita
tea lor — dacă am dispune, evident, 
de întregul lor inventar, realizat 
științific, ținut mereu „la zi". Acum 
cițiva ani organizam in Belgia, în 
cadrul unei bienale internaționale de 
poezie, o expoziție a revistelor româ
nești de poezie : mulți dintre vizita
tori s-au arătat plăcut surprinși că.

ia noi, aproape fiecare liceu sau 
școală își are revista sa, tipărită, trasă 
la rotaprint etc. ; de curînd, insă, am 
văzut reviste școlare „editate" exclu
siv de unele clase ; există, așadar, 
uneori, mai multe publicații în a- 
ceeași școală, după cum există bune 
și foarte bune reviste uzinale sau ale 
unor întreprinderi : un catalog națio
nal al tuturor imprimatelor și spe
cificului lor ne lipsește. Inventariin- 
du-se cu precizie, am putea avea 
o imagine mai amplă a acestui mijloc 
de comunicare în masă — publicația 
tipărită.

Totodată, centrul (laboratorul) 
menționat ar atrage grupe de stu- 
denti din anii superiori, care să de
vină anchetatori de lectură, opera
tori de teren, să înregistreze „pe 
viu" „diagrama" literaturii în public, 
cantitatea, calitatea lecturii, sistemul 
de preferință, pe genuri și nume li
terare. De la caz la caz, uneori prin 
acțiuni speciale de masă — întruniri, 
discuții, „recenzii" vorbite — să in
tervină cu o competență certă in o- 
rientarea preferințelor de lectură, a 
lecturii in genere. Toate cercetările 
sugerate, la care s-ar- putea adăuga 
multe altele, și-ar găsi un loc fericit 
într-un buletin al centrului (labora
torului), în volume de studii colec
tive etc., sau ar putea fi comunicate, 
sub egida Comisiei de educație per
manentă (a Ministerului Educației și 
Învățămîntului), publicului larg, prin 

, radio și televiziune, în cadrul unor 
simpozioane științifice organizate pe 
scară mai largă.

Anul 1972 a . fost declarat de 
UNESCO Anul internațional af Căr
ții. Vom putea demonstra, cu acest 
prilej, inflorescența literelor româ
nești tipărite în anii din urmă, suc
cesele anilor noștri în acest domeniu, 
iar prin activitatea centrului de so
ciologia literaturii vom putea face 
mai precis dovada cantității și calită
ții lecturii in România. Căci, dacă 
nu avem statistici precise in acest 
domeniu, nu înseamnă că. în realita
te, nu dispunem de cifre care să ne 
onoreze cu adevărat : la noi se ci
tește multă, foarte multă poezie, 
mult, foarte mult eseu, este citită pro
za, cu altg cuvinte, cartea bună dis
pare literalmente din librării, și acest

aprobat de 
respectivei

activitate a

primele 
Analiza 

social și 
informație

obiec- 
litera- 
filieră 

și for-

(Urmare din pag. I)

in întîmpinarea noastră, 
maistrul principal Matei 
Puianu.

—Am „băieți" foarte buni. 
Cel mai bun dintre ei este 
însă Gheorghe Voicu. Nu 
găsești în toată „piroliza" 
un operator ca el. Nu-i nu
mai operator, ci și lăcătuș. 
A urmat cursurile interne 
ale' școlii de policalificare. 
Răbdare și precizie de cea
sornicar. Taică-său e lăcă
tuș la Rafinăria nr. 1. Bu- 
nică-său a fost ceferist...

— De unde știți toate as
tea ?

Zîmbește.
— Eu nu lucrez decît cu 

oameni pe care-i cunosc 
foarte bine. Și ei mă cunosc 
pe mine la fel : pînă la stră- 
bunică-meu. încă ceva 
toți am realizat în '71 
vații în valoare 
3 590 000 lei.

Ora 2,20. Sîntem în
nărie, la reformare catali
tică.

— Anul trecut am sărbă
torit 10 ani de la pornirea 
instalației. Ne-am întîlnit 
toți cei care am participat 
atunci la eveniment. A fost 
de-a dreptul emoționant. 
Unii dintre inginerii stagiari 
de atunci sînt astăzi direc
tori și ingineri șefi prin 
țară. I-am invitat, au ve
nit — ne povestește mais
trul Nicolae Barbu. A fost 
foarte frumos. Producția ?

lucru, toată această complexă rela
ție scriitor — editare (editură + ti
pografie) — cititor (*=■ cu aproximație 

doar 
în- 

edi- 
per-

pografie) — cititor ( 
lectură) continuă să fie lăsată 
pe seama unor 
semnări de jurnal, 
turile noastre o 
manentă cu cititorii, 
mijlocit „produsele", 
cestora in mase ? în 
tura științifică, 
corespondență directă — pe bază de 
formulare tip cu cititorii — nu știu 
ca o asemenea utilă relație să fie 
practicată și în cadrul altor organis
me editoriale. Se lasă încă așteptate 
studii atente pe tema egalității și, 
deopotrivă, a „nesimetriei" carte vîn- 
dută — carte citită ; bibliotecile pu
blice nu țin întotdeauna o evidență 
precisă, iar marile biblioteci naționa
le (Biblioteca Academiei, Biblioteca 
Centr.ală de Stat), consideră aproape 
ca o confidență internă numărul (a- 
desea imens) al cititorilor lor.

Care sînt scriitorii cu succes la pu
blic, care sînt meandrele sociologiei 
succesului literar, dacă lectura pro
gramei1 școlare echivalează cu o lec
tură întotdeauna... plăcută, dacă 
spectacolul de teatru înseamnă sau 
egalează o lectură colectivă, mnemo- 
telinia lecturii și limitele memorării 
unei opere literare — iată alte cîteva 
obiective care, alături de cele men
ționate mai sus, ar deveni tot atitea 
canale de investigație 
activitate efectivă a 
sociologia literaturii și 
turii.

A reflecta, apoi, la 
perspectivă a unei catedre de socio
logia literaturii, dublată de seminarii 
de estetică și statistică sociologică, 
a căror activitate să se desfășoare a- 
semenea orelor de practică în pro
ducție direct în edituri, tipografii 
etc. mi se pare, de asemenea, ne
cesar.

De altfel, recenta apariție a revis
tei de sociologie „Viitorul social", or
gan al Academiei de Științe Sociale 
și Politice și al Comitetului Național 
de Sociologie, va duce la definirea 
unor orientări mereu mai ferme, 
competente în abordarea și dezvol
tarea sociologiei artei și literaturii, 
a tuturor sociologiilor de ramură. 
Criticii literari, esteticienii, în genere 
cercetătorii fenomenului literar pot 
să-și aducă, și prin intermediul aces
tei noi publicații, contribuții de sea
mă privind „legăturile esențiale din
tre literatură și societate, rădăcinile 
și finalitățile literaturii în societate", 
așa cum remarcă într-un articol pe 
această temă profesorul Miron Con- 
stantinescu.

Dar sociologia literaturii va trebui, 
cred, să se constituie și la noi, prin 
cercetări originale, ca o sociologie de 
rajnură independentă, și prin alte nu- . 
meroase activități și obiective din 
care, aici, am schițat doar o parte.

De pe urma unor asemenea iniția
tive ar avea de beneficiat literatura 
contemporană, viitorii noștri specia
liști, sistemul de informație și deter
minare reciprocă în relația litera- 
tură-societate, literatură-lectură. S-ar 
relua astfel, pe baze noi, deplin sus
ținute de programul general al dez
voltării culturii socialiste și a științe
lor contemporane la noi, o tradiție 
demnă de urmat, o acțiune generoasă, 
cu rezultate fără îndoială eficiente 
pentru îmbogățirea și diversificarea 
ideologiei literare și a spiritului cri
tic.

articole sau 
Țin oare 
legătură 
își verifică ne- 

receptarea a- 
afară de Edi- 

unde s-a inițiat o

și sarcini de 
centrului de 
statistica lec-

înființarea în

Constantin CRIȘAN

De mulți ani lucrăm peste 
parametrii proiectați.

Ora 3.15. Stația 35/6 KVA. 
în fața tabloului un singur 
om. Utecistul Vladimir Me- 
reuță.^In mîinile lui se află 
producția întregului grup 
industrial. De felul cum își 
face el datoria depinde
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Literatura enciclopedică și de in
formare căreia îi este închinată ac
tivitatea noastră reprezintă, prin 
excelență, un mijloc de instruire, 
formare și educare, de lărgire a 
orizontului general de cunoaștere. 
Destinată nu unei minorități avi
zate, ci maselor largi, literaturii en
ciclopedice îi revine rolul de pro
pagator al valorilor autentice — 
naționale și universale — din toate 
domeniile vieții politice, sociale, e- 
conomlce și cultural-științifice ; în 
același timp această literatură este 
menită să înlesnească omului mo
dern abordarea lucidă a probleme
lor prezentului. Drept urmare, por
nind de la sarcinile actuale, în anul 
acesta, paralel cu eforturile de rea
lizare a unor lucrări fundamentale
— cum sînt Enciclopedia României 
(5 volume) și Marea enciclopedie 
română (12 volume), ale căror re
zultate tipărite nu vor putea fi re
marcate mai devreme de 1975—1976
— vor apărea o serie de titluri care 
răspund unor necesități științifice 
și culturale stringente.

Astfel, în seria enciclopediilor și 
dicționarelor de acest gen va fi ti- 
părit Micul dicționar enciclopedic, 
făgăduit încă de acum doi ani și 
atit de așteptat de public. Dintre 
lucrările enciclopedice de speciali
tate semnalăm : Dicționar de fizică 
modernă, Dicționar de matematică, 
Mică enciclopedie tehnică ilustrată, 
Mic dicționar de biologie modernă. 
Scriitorii despre scriitori — Dicțio
nar paralel de literatură română, 
Dicționar de artă a României (voi. 
I). Acestora le vor urma în anii 
imediat următori (1973—1974) dic
ționare enciclopedice și mici enci

clopedii din domeniile literaturii, 
artei, muzicii, artei spectacolului, 
științelor economice, istoriei, geo
grafiei, logicii, chimiei ș.a.

Seria de cronologii (deschisă de 
Istoria lumii în date (1969), sub re
dacția 
tă de 
(1971), 
rescu) 
Istoria 
date, de N. I. Barbu și G. Tănă- 
sescu. Vor urma curînd istorii în 
date ale marilor literaturi ale lumii, 
(inclusiv Istoria literaturii române), 
ale științelor și artelor. Semnalăm, 
de asemenea, apariția în 1972 a e- 
diției în limba engleză din Istoria 
României în date. Seria de biblio
grafii, deschisă de volumele Mihail 
Kogălniceanu, de Al. Zub și Nico
lae Bălcescu de Horia Nestorescu- 
Bălcești, va continua în 1972 cu bi
bliografiile A. D. Xenopol și loan 
Slavici. De asemenea, vor apărea 
Istoria bibliografiei românești de 
Barbu Teodorescu, o ediție nouă,

® integral revăzută, a lucrării apă
rute în 1946 și bibliografiile. TQvis- r___ ........................... ..... ................. „
telor Ramuri, Luceafărul, Sbiirăto- înțelegerea în același timp sintetică 
ral, Contemporanul (1881—-1891). și nuanțată a epocilor, fenomenelor

Continuînd activitatea începută în și personalităților din istoria civi- 
cursul anului trecut, pe linia stimu- ' -;y'-■ • --r- ■
lării creației originale în domeniul 
studiilor de sinteză și pe cea a va
lorificării lucrărilor fundamentale 
din istoria criticii românești și uni
versale (activitate ilustrată de vo
lume ca Romanul realist in secolul 
al XIX-Iea de Dan Grigorescu și 
Sorin Alexandrescu și Clasicismul 
european de Matei Călinescu), în 
1972 vom publica studii panoramice 
asupra principalelor aspecte ale fe
nomenelor culturale și literare de 
ieri și de azi, ca Idealul clasic al o- 
mului de Tudor Vianu, Evoluția 
genurilor în istoria literaturii — E-

acad. Andrei Oțetea, urma-
Istoria României in date 

sub redacția lui C. G. Giu- 
va fi continuată în 1972 de 
literaturii eline și latine în

voluția criticii de F. Brunetiere și 
unele studii originale „în premie
ră", ca'Metamorfozele criticii lite- 

, rare de Romul Munteanu, Sinteză 
și originalitate în cultura româ
nească de Al. Duțu, precum și e- 
diții revăzute ale unor lucrări mai 
vechi, ca Formarea ideilor literare 
în antichitate de D. M. Pippidi, 
toria universală a teatrului de

: Zamfirescu.
Din colecția „Enciclopedia 

buzunar" semnalăm : Orizonturi 
în psihologie de Brian Foss, Timpul 
și gîndirea fizică contemporană de 
J. L. Rigal, Raporturile dintre știin
țe astăzi de C.F.A. Pantin, Logica 
viului de • Fr. Jacob, precum și As
trofizica contemporană de V. L. 
Ginzburg, Istoria imperiului oto
man de A. Decei, Istoria vieții bi
zantine de N. Iorga, Lingvistica pe 
înțelesul tuturor de acad. Al. Graur, 
Logica polivalentă de A. Dumitriu. 
în vreme ce în colecția „Pp harta 
lumii" vor apărea monografiile 
„R.S. Cehoslovacă", „R.P. Polonă", 
„Republica Algeriană Democratică 
și Populară".

Colecția „Orizonturi" include și 
în acest an titluri de larg și actual 
interes, ca „Homo faber" (apare și 
în limba maghiară). „Sfinții — mit, 
legendă, adevăr", Despre „mîntui- 
re“ și „mîntuitori", „Drama părin
telui Meslier", „Cine ne sînt prie
tenii" (apare și în limba maghiară), 
„Minori în derivă" (apare și în 
limbile maghiară și germană), „Ar
mele secrete ale organismului", „De 
la moleculă Ia viață", „Universul 
prot.niior", „Excursie în teoria mul
țimilor".

Urmărind să ofere cititorului con
temporan, al cărui timp este în 
mare măsură absorbit de strictele 
preocupări profesionale, posibilita
tea de a-și lărgi orizontul cultural, 
de a se informa și orienta rapid în 
orice domeniu de activitate umană 
(beletristică, artă, filozofie, psiholo
gie, politică, sociologie, economie, 
istorie, geografie, morală, medicină, 
biologie, fizică, matematică, astro
nomie etc.), Editura enciclopedică 
română a elaborat proiectul unei 
noi colecții de masă „Lamura" ce 
va fi lansată în cursul anului 1972. 
întemeiate pe o nouă formulă an
tologică, de structură enciclopedică 
— cele 350 de cărți ale colecției, 
numărînd fiecare circa 400 de pa
gini, vor cuprinde, pe baza unor ri
guroase selecții operate de specia
liști avizați din țară și străinătate, 
textele esențiale, perene, ale gîn- 
dirii și creației umane din cele mai 
vechi timpuri pînă în epoca noas
tră ; însoțite, volum de volum, de o 
complexă rețea de note biobiblio
grafice și comentarii critice cu ca
racter documentar, explicativ și 

. foripațiv,. menite să contribuie. Ia

Intnnd in cel 4e~al treilea an de 
activitate „Junimea" se pregătește 
să sărbătorească peste cîteva săp- 
tămini cel de-al 100-lea titlu editat 
la Iași în planul editorial pe 1972 
figurează aproape 100 de autori. 
Menționez, în primul rînd, volumele 
II și III ale „Operelor" lui Garabet 
Ibrăileanu, (volumul I, „Spiritul 
critic în cultura românească" a 
inaugurat activitatea editurii ieșe
ne) și „O samă de cuvinte" ale iui 
Ion Neculce, împreună cu fragmen
te semnificative din „Letopiseț". 

■ Tot la capitolul „Valorificarea moș
tenirii literare" se cuvin mențio
nate lucrări ale lui Topir- 
ceanu și ale Otiliei Cazimir 
(„Proză", volumul II), D. D. Pă- 
trășcanu („Opere", volumul II), 
I. A. Bassarabescu, N. Gane.

Poezia contemporană va fi repre
zentată de volumul selectiv „Ver
suri alese" de George Lesnea, apoi de 
cărțile lui Horia Zilieru, Mihai Ur- 
sachi, Aurel Butnaru. Ana Mâșlea, 
George Chirilă, Aura Mușat. La 
proză menționăm reeditarea, într-o 
alcătuire mai amplă, a lucrării 
„Cronica de la Arbore" de Toader 
Hrib. Romane pe teme de actuali
tate vor fi semnate de Fănuș 
Neagu, Corneliu Ștefanache, Dorel 

. Șora, George Bălăiță.
Capitolul „Critică și 

rară" este deschis de 
Constantin Ciopraga 
„Personalitatea literaturii române". 
Alte cărți, din același domeniu, vor 
fi semnate de Al. Andriescu. Gheor-

ghe Drăgan, Mihail Grădinara, 
Constantin Călin („Dosarul Baco- 
via") și Eugen Luca („Sadoveanu in 
timp") Amintim, de asemenea, cî
teva volume selective din operele 
unor scriitori străini. Pentru copii 
va apărea „Făt-Frumos din lacri
mă", in interpretarea plastică a lui 
Eugen Ștefan Boușcă. Se află sub 
tipar volumul al doilea al presti
giosului „Dicționar al înțelepciunii" 
de Th. Simensky.

în sectorul de literatură social- 
politică menționăm cîteva titluri : 
„Contribuția Contemporanului la 
răspîndirea concepției marxiste în 
România", „Personalitatea umană", 
„Nicolae Iorga", „Sociologia în im
pas ?“, „Dinamica satului românesc 
contemporan". în preocupările noas
tre un loc aparte ocupă o amplă 
lucrare (circa 600 pagini, bogat ilus
trate) ; este
orașului Iași" ; 
un colectiv 
Unei teme 
consacrată 
ziduri" de 
proșu.

„Junimea" va tipări și cîteva tra
duceri ale unor cărți 
prestigiu, între care 
care vestitul chirurg 
trimis-o în manuscris.

vorba de „Istoricul 
va fi realizată de 

de cercetători ieșeni, 
asemănătoare îi este 

lucrarea „Iașii vechilor 
Dan Bădărău și I. Ca-

X-. <

—

istorie lite- 
lucrarea Iul 

intitulată :

O

științifice de 
o lucrare pe 
Barnard ne-a

t

Mircea Radu IACOBAN
redactor șef
al editurii „Junimea*

' CTROS"
r -xgj v.<: « s*iii®

Calificare și disciplină. 
Restul vine de la sine : 
satisfacții materiale, spiri
tuale...

Ora 5,10. Antestația CF. 
Găsim aici pe impiegatul 
Andrei Henciu. împreună cu 
cei 18 oameni din subordine 
efectuează expedierile, ma-

Slu

lizăției românești și universale.
Prin realizarea lucrărilor înscrise 

în planul pe 1972, ca și a acelora din 
programul de perspectivă. Editura 
enciclopedică română încearcă să-și 
aducă în acest fel contribuția la e- 
fortul general de ridicare pe o 
treaptă calitativ mai înaltă a pro
cesului de instrucție și educație so
cialistă a maselor largi de oameni 
ai muncii, la făurirea unei civili
zații spirituale superioare.

Aurora CHIOREANU 
redactor șef
editura enciclopedică romând

industrial, 
dreptul in al doilea 
cincinalului.

— Nici nu s-ar fi 
altfel — îmi spune 
tehnicianul Victor Adam, pe 
chipul căruia zadarnic în
cerc să descopăr urmele o- 
boselii. între salariații gru

Se pășește cu 
an ăl

© @

putut 
rizînd

rafi- „viața" întregii platforme 
de la Brazi Aici nu se gre
șește. Nu este voie să se 
greșească. Fiecare manevră 
făcută de Mereuță, fiecare 
din convorbirile purtate de 
el cu cei din instalații, este 
înregistrată concomitent de 
o bandă magnetică sigilată.

— Nu-ți este frică, nu te 
copleșește răspunderea asta 
fantastică ?

— Dacă nu-ți cunoști ex
celent meseria, nu ai ce 
căuta aici. Dacă da. atunci 
n-are de ce să-ți fie teamă.

nevrele interne, asigură 
fronturile.de descărcare și 
încărcare.’

— Ce convoaie ați format 
în noaptea aceasta ?

— Destule. Am încărcat 
propilenă, fenol, polietile
nă, etilenglicol...

Ora 6.30. Din nou la dis
pecerii centrali. Pentru fie
care instalație în parte sînt 
întocmite rapoartele de lu
cru și sînt cumulate reali
zările. Depășiri de plan no
tabile — pe întregul grup

pregătire 
generală

debutat

pului industrial, avem 1 500 
de comuniști și peste 1300 
de uteciști — toți oameni 
tineri, toți cu 
profesională și 
foarte bună.

— Noul an a
frumos — apreciază se
cretarul comitetului de 
partid al grupului indus
trial de petrochimie Brazi. 
Ăsta este- însă numai
începutul. Investițiile pen
tru 1972 sînt de asemenea

într-o fază avansată, deși 
abia în 1973 vor atinge cota 
maximă. Cercetarea științi
fică este iarăși unul din as
pectele „forte" în calculele 
noastre de viitor. în 1971 
cercetătorii noștri au obținut 
17 brevete de invenții, din
tre care unele sînt deja 
cumpărate și recunoscute în 
afara hotarelor țării. Și din 
acest punct de vedere, anul 
1972 se anunță a fi și mai 
rodnic. Gradul înalt de teh
nicitate al instalațiilor re
clamă cadre și mai bine ca
lificate. Astăzi cine se an
gajează la noi, nu mai este 
suficient să prezinte doar 
atestatele profesionale. A- 
vem un laborator de psiho
logie a muncii care ne ajută 
să ne selecționăm oamenii 
cei mai dotați fiindcă, pină 
la urmă, tot ei sînt aceia 
care decid în dialogul a- 
cesta permanent cu instala
țiile.

...Nu știm la ce va fi pri
vit Heraclit Cînd afirmase 
că „această ordine a lumii... 
este și va fi de-a pururi un 
foc etern viu..." Știu doar că 
focul de la Brazi nu este cel 
care se vede, cel de la cup
toare sau de la buza facle
lor. Este focul sacru din 
inimile oamenilor care „se 
aprinde și se stinge după 
măsură" focalizîndu-și e- 
nergia către un singur țel : 
socialismul — orînduire 
construită de oameni pentru 
binele oamenilor.

In primul trimestru al anului 1972 
vor apărea sub emblema editurii 
Albatros mai multe titluri care, spe
răm, vor solicita in mod deosebit 
atenția cititorilor noștri tineri. Ast
fel, seria „Dicționarele Albatros" 
va fi reprezentată în librării prin 
„Dicționar de sinonime", alcătuit de 
un colectiv de autori condus de 
profesorul universitar Gh. Bulgăr, 
în mult solicitata colecție „Ly
ceum" urmează să apară „Teatru" 
de I. L. Caragiale, precum și „Con- doilea război mondial.

„Evoluția și formele genului li
ric" de Edgar Papu ; „Bătălia de la 
Podul înalt" de Radu Valentin, în 
seria „Memoria pămîntului româ
nesc" ; „Scurtă istorie a mecanicii" 
de prof. univ. Ștefan Bălan ; „Con
vorbiri subiective" cu personalități 
din lumea culturii și științei româ
nești, realizate de Ana Blandiana 
și Romulus Rusan, precum și edi
țiile ■ în' limba, maghiară din „Nea
mul Șoimăreștilor" al marelui Mi
hail Sadoveanu și „Aveam 18 ani", 
romanul-document al Ecaterinei 
Lazăr. privind lupta comuniștilor în 
ilegalitate, vor completa aria apa
rițiilor noastre editoriale din pri
mul trimestru al anului.

Am numit aici cîteva titluri prin 
care x noi încercăm să răspundem 
preocupărilor complexe ale cititoru
lui tînăr, preocupări între care se 
înscriu și cartea de literatură, dar 
și cartea de informare științifică 
sau

cert din muzică de Bach" și „Drum, 
ascuns" de Hortensia Papadat Ben- 
gescu. Colecția „Cutezătorii", cu
noscută cititorilor tineri, va in
clude romanul „Strămoșii" de Radu 
Theodora, amplă frescă „istorică, 
din care se desprind figurile 
de legendă ale unor mari lup
tători ■ pentru, apărarea pămîntu
lui strămoșesc. Va apărea, de ase
menea, în acest răstimp, o intere
santă enciclopedie ilustrată pentru 
tineret, „Epopeea navelor" de Al. 
Retinski, privind istoria navigației, 
a marilor ’

O carte 
noștri, cu 
încă din 
plurilingvă Eminescu-„Poezii“, care 
cuprinde, practic, aproape tot ce s-a •' 
transpus mai bine din lirica emi
nesciană în cinci limbi de circula
ție universală ; engleză, rusă, fran
ceză, germană, spaniolă. Ediția este 
alcătuită și comentată de prof, 
univ. Zoe Durnitrescu-Bușulenga.

în seria „Contemporanul nostru" 
va apărea “eseul „Ion Pillat și cere-

bătălii navale etc. 
deosebită pentru cititorii 
care le-am rămas datori 
anul trecut, este ediția

monialul naturii" de Victoria Ana 
Tăușan, iar in colecția „Oameni 
iluștri" — „Leonardo da Vinci" de 
Ovidiu Drimba și „Leopardi" de Al. 
Bălăci.

Un roman interesant este 
rogatoriu la iubire" de Ion 
Pădureanu, adevărat poem 
oameni și omenie, despre 
conștiință a luptătorilor care 
puneau forțelor oarbe ce voiau fas
cizarea țării, în perioada celui de-al

cartea de referință.

„Inte- 
Bujor 

despre 
înalta 
se o-

Petre
directorul editurii Albatros

GHELMEZ

ȘTIR! CULTURALE
Joi și vineri s-au desfășurat la Iași 

lucrările primei Consfătuiri pe țară 
a directorilor caselor corpului didac
tic, organizată de Ministerul Educa
ției și învățămîntului și Uniunea sin
dicatelor din învățămînt, știință 
cultură. Au participat directorii 
selor corpului didactic din țară, 
pectori generali, alți delegați ai 
pectoratelor școlare, președinți 
sindicatelor din învățămîntul de . 
tură generală, directori, cadre didac
tice.

în timpul consfătuirii au fost pre
zentate expuneri pe teme privind 
sarcinile actuale ale caselor corpului 
didactic și a fost organizată o masă 
rotundă pe tema „Căile și metodele 
de educație 'politico-ideologică a ca
drelor didactice". De asemenea, par- 
ticipanții la consfătuire au purtat 
discuții pe marginea activității des
fășurate de casa corpului didactic a 
județului Iași și au vizitat zone in
dustriale și principalele monumente 
de artă ale orașului.

★
SF. GHEORGHE (corespondentul 

„Scînțeii", Geza Tomori). — Teatrul 
maghiar de stat din Sf. Gheorghe a 
prezentat în premieră pe țară drama 
istorică „Wesselenyi" de Veress Da
niel. în regia lui Volgyesi Andrăs. în 
rolurile principale au evoluat : Tecsy 
Săndor, Zsoldos Arpăd, Krizso- 
vănszky Szidonia, Peterffy Lajos, 
Ferenczi Csongor și alții.

Ș> 
ca- 

ins- 
ins- 

ai 
cul-

în contextul preocupărilor tot mai 
largi manifestate față de moderniza
rea procesului de învățămînt atit în 
școlile cu limba de predare română 
cit și în școlile cu limba de predare 
a naționalităților conlocuitoare, So
cietatea de științe filologice organi
zează în ziua de 9 ianuarie 19172, la 
Aiud, un simpozion cu tema: „Pro
bleme specifice ale predării limbii și 
literaturii maghiare'1.

La lucrările simpozionului parti
cipă cadre didactice din învățămîntul 
de cultură generală de la 15 filiale și 
subfiliale ale Societății de științe fi
lologice. Iau parte, de asemenea, re
prezentanți ai Ministerului Educației 
și învățămîntului, autori de manua
le, cadre didactice universitare și alți 
invitați. Vor fi prezentate o suită de 
comunicări științifice “consacrate sar
cinilor actuale ale modernizării pre
dării limbii și literaturii maghiare, 
perfecționării întregului ansamblu de 
metode și procedee instructiv-educa- 
tive din școală.

Prin problematica abordată, actuala 
reuniune a filologilor completează 
lucrările simpozionului desfășurat în 
ultimul trimestru al anului trecut la 
Tg. Mureș cu privire la problemele 
predării limbii și literaturii române 
în școlile naționalităților conlocui
toare.

i

16,30 Emisiunea In limba germana.
18.15 Ritm, tinerețe, dans.
19,00 Anotimpuri : Versuri de : Ion 

Pillat. Mariana Dumitrescu. 
Nina Cassian.

19.15 Publicitate.
1001 de seri - La circ. 
Telejurnalul de seară. 
Sâptămîna internațională. 
Teleenciclopedia.
Film serial : Invadatorii
(VIII).
Teledivertisment. 
muzical-distractiv : 
Telejurnalul de 
<» Sport.
Interferențe lirice ; 
pe versuri de poeți clasici ro
mâni.

Dicționar 
Litera R. 

noapte

Romanțe

a Love Story : PATRIA -, —, 
15; 18; 21, LUCEAFĂRUL — 8,30; 
11: : 16; 18,30; 21, CAPITOL
- 9 11.30: 13.45: 16; 18,30; 21,
FESTIVAL - 8,30; 10,45; 13; 16.45 
o Livada din stepă : FESTIVAL
- 19; 21 
e B.D. la 
VICTORIA 
18.30;
11.15, 
SIOR 
20.45, 
16; 18.30: 20.45.
• Cea mai frumoasă soție : SCA
LA - 9: 11.15: 13,30; 16; 18,30; 21, 
BUCUREȘTI - 8.30; 11; 13,30; 16: 
18,30: 21. FAVORIT 
15.30; 18: 20.30.

munte și la mare :
- 9; 11,15: 13.30: 16: 

FEROVIAR - 8,45: 
16; 18,30; 20,45. EXCEL-

- 9: 11,15: 13,30; 16; 18.30;
MELODIA - 9: 11.15: 13.30:

20.45, 
13.30:

• Program de desene animate — 
9; 10, Palatul de cleștar — 11,30; 
13.30: Hugo și Josefina — 16; 18,15. 
Acoperișul - 20,30 : DOINA.
O Călătorie spre centrul pămîntu
lui (ambele serii) — 10: 13. Sunset 
boulevard — 16.30; 18.45, Casa
noastră - 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
o Decolarea : t
20.15. DRUMUL 
17.45: 20.
o Waterloo :
12.30; 16; 19.15. 
12.30: 16: 19.30.
e Nu tc întoarce : LUMINA — 
9—19.45 în continuare.
® Sorgul roșu : GRIVIȚA — 9.30: 
12; 15.30: 18: 20.30.
o Oliver : BUCEGI - 15.30: 19, 
GIULEȘTI - t5.30; 19.
e Gara bielorusă : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE - 15.30: 17.45;
20.
a Frații : UNIREA - 16; 18: 20. 
O Alerg după o stea : CENTRAL 
- 9.15; 11.30: 13.45: 16: 18.15: 20.30 
a în compania Iul Max Lynder

ARTA - 15,30; 18, 
, SĂRII — 15,30:

GLORIA 
TOMIS

9—13,30 in continuare, Program de 
documentare românești — 20.15.
• 12 oameni furioși : VOLGA — 
9; 11,15. 13,30: 15.45; 18.15; 20,30, 
FLAMURA - 9: 11.15: 13.30; 16; 
18,15: 20,30.
a Pădurea de mesteceni
ZESTI - 15.30; 18: 20.15.
O Trenul : AURORA c.
15; 17,45; 20.15.
11,45; 14.30; 17.15;
a Unchiul Vania
15,30: 18: 20.15.
O Aeroportul :
LAROMET - 15.30: 18,30.
• Miliail Strogoff : FLOREASCA
- 15,30: 18: 20.15. FLACĂRA - 
15,30: 18; 20.15.
e Steaua de tinichea : FEREN
TARI - 15.30: 17.45: 20. MUNCA
- 16: 18: 20.
a' Poveste sîngeroasă : VITAN — 
15.30: 18: 20.15.
a Marele premiu
9: 12.30: 16: 19.15.
a Nici un om pentru Camp De
trick : MOȘILOR - 15.30: 18: 20.15.

BU-

9,30; 12;
MODERN - 9;
20.
; POPULAR -

LIRA 15.30:

MIORIȚA

19.

9 Floarea de cactus : PACEA 
15,45: 13; 20.
o După vulpe :■ CRINGAȘI 
15.30; 18; 20,15.
• Tick... Tick...
— 15.30; 18; 20,15.
a Duel straniu : RAHOVA 
15.30; 18; 20,15.
a Castanele sini bune : PROGRE
SUL - 15,30: 18; 20.15.
a Articolul 420 : VIITORUL — 
15,30; 19.

Tick... COSMOS

a Filarmonica de stat
Enșscu"
Concert simfonic. Dirijor Mircea 
Basarab

„George
(la Ateneul Român) •

Soliști : RCgis Pasqulei

(Franța) vioară și Alexandru 
Hrlsanide — plan — 20.
• Opera Română : Fidclio — 19,30.
• Teatru! de operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 15; Sînge vienez
— 19,30.
© Conservatorul de muzică „Ci- 
prian Porumbescu" (sala 
Seară de operă — 20.
t» Teatrul Național
șlale" (sala
Boga - 15:
— 20. (sala 
ribill — 20.
e Teatrul de comedie : Opinia 
publică — 17; 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din 
reanu) : Play
(sala din str. Alex. Sahia) Min
cinosul — 20.
• Teatrul Mic
— 10.30; 19,30.
• Teatrul

Studio)

L. Cara- 
Surorile 

patimilor

,1.
Comedia) :
Săptămîna

Studio) : Părinții te-

bd. Schitu Măgu-
Strindberg — 20:

: Pisica sălbatică

Nottara

Magheru) : Omul care 19.30;
(sala Studio) : Gaițele — 20.
a Teatrul Giulești : Măsură pen
tru măsură — 19,30.
e Teatrul „Ion Creangă" : Snoa
ve cu măști — IO; Caragiale, o 
soacră șL.. alții — 16.
» Studioul I.A.T.C. „I. I 
giale" : Cinticele comice 
crai de la Răsărit — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : 
nunți și un divorț — 19,30.
« Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninigra și Aii- 
Sru — 10; (sala din str. Acade
miei) : Cartea cu Apolodor — 16.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasflescu" : Siciliana — 19.30. 
Teatrul satiric muzical ,.C. Tăna- 
se“ (sala Savoy) : Bimbirică - 
19.30: (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19.30.
O Circul Globus ; ’72 circ ’72
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CINEAȘTII NOȘTRI
Viața noastră nouă, anii aceștia, iată izvorul atîtor1.

scenarii mea nescrise

de

Re-

despre

dintre

i-au

Spectatorii propun scenariștilor și regizorilor subiecte și idei

pe cei 
dus la 
comu- 
de tă-

mici, 
care 

într-o 
unde

pentru 
capăt 
spiri- 
poate,

sa- 
co-

un 
ci-

D. COSTIN
si corespondenții „Scînteii

ci- 
să 
de
e- 
de

ani la țară, consi- 
datoria lui să se 
de alte aspecte de- 
ale vieții sanitare 

“ TEO-

ca aceste fil- 
făcute pornin-

sugestie a fost 
atenția cine- 
de NICOLAE 
tehnician la 
care ne-a

problemele 
ca 

o „demonstrație" 
de la un pasager 
de criză într-o

2.

3.

de 
gen, 

tov FLORIN 
procuror șef

co- 
su- 

ci

con- 
ar putea 

unei

conducte de apă, cabluri e- 
lectrice și telefonice, refa
ceri de străzi, clădiri noi și 
multe altele. Toate acestea 
nasc situații dintre cele mai 
felurite. Unii cetățeni, lo
viți in tihna lor patriarhală, 
se aștern pe reclamații în 
toate părțile : la ziare, la 
organele de partid, învinu- 
indu-i pe constructori sau 
pe primari pentru incom
petență. Și nu fac altceva 
decît să găsească cusururi: 
că e prea mult noroi, că nu 
e suficientă apă la robi
nete ș.a.m.d. Ei nu văd alt
ceva decît universul lor în
gust, al liniștii proprii ; ar 
dori industrie — dar „de-a 
gata", și poate că sînt și 
unii care ar prefera să tră
iască și mai departe în „li
niștea" din bătrîni. Totul e 
ca pantofii lor să fie ima- 
culați mereu și somnul să 
le rămînă netulburat de 
zgomotul șantierelor. în a- 
cest răstimp, înfruntind 
privațiunile (dormind une
ori in barăci, călcînd no
roaie pînă la genunchi, u- 
meziți de ploi și tăbăciți de 
vînt), oameni entuziaști, 
unii veniți de la mari 
distanțe, dau aprige bătălii 
cu greutățile începuturilor 
pentru a aduce viața 
nouă și pe aceste locuri. 
Desigur, ei nu sînt neapărat 
oameni perfecți, dar entu
ziasmul lor este molipsitor 
și ei izbutesc să învingă 
inerțiile — dar într-un pro
ces dramatic, cu multiple 
complicații. Cred că acest 
proces ar trebui adus pe e- 
cran ■ și sînt convins că un 
creator de filme ar găsi și 
aici, la noi, conflicte și eroi 
ce i-ar inspira.

...Este cunoscut faptul că 
la temelia barajului de la 
Porțile de Fier stă — ca în 
balada Meșterului Manole 
— o jertfă : vasul „Filiași" 
și căpitanul acestei nave, 
Gheorghe Sima, căzut eroic 
la datorie. Este acest epi
sod un motiv pentru un 
subiect de film ? Este 1 
cred eu — ne spune MIR
CEA VICOL, inginer șef Ia 
centrala hidroelectrică Por
țile de Fier, continuînd : 
consider că a aduce Pe e- 
cran, in filme valoroase, e- 
popeea Porților de Fier este 
o datorie a cineaștilor — 
o datoria nu numai față de 
cei ce sînt eroii acestei epo
pei. dar și față de genera
țiile viitoare. în primul 
rînd, cred că s-ar putea 
realiza un film pasionant 
cu eroi reali, fără aureo- 
lări, evocîndu-se cu cît mai 
mare exactitate istoria gi
ganticei construcții. Pentru 
realizarea unui asemenea 
film există milioane de ki
lometri de peliculă docu
mentară, care își așteaptă 
regizorul laborios.

Desigur, unele detalii este 
posibil să fie reconstituite. 
Acesta ar; fi, deci, un as-- 

. pect : posibilitatea realiză- 
vs.îGomuniștii au un,.. cuv.inț unui vibrant film cine- ■ 
«^important de spus .în.astfel, „veri te al înălțării Porților 
. -de situații, familia la fel. - -.....................

Uneori acest mecanism so
cial nu funcționează ire
proșabil — dînd naștere la 
conflicte destul de adinei în 
anumite cazuri. Chiar în 
cojnbinatul nostru, un au
tor de film ar putea întilni 
astfel de situații și ar pu
tea compune o povestire 
dramatică nu despre tehni
ca muncii oțelarilor sau a 
strungarilor, ci despre via
ța lor lăuntrică, despre 
modul in care gîndesc, des
pre conștiința muncitorului 
de azi. Un film despre pro
bleme de viață care sint 
mai puțin dezbătute, dar 
care fac parte din existența 
noastră și caracterizează 
drumul nostru spre societa
tea socialistă multilateral 
dezvoltată.

— M-ar interesa filmul 
sau filmele unor momente 
dramatice ale istoriei noas
tre recente — mărturisește 
studentul FLORIN PE
TRESCU, anul II, Faculta
tea de automatică a Insti
tutului politehnic Bucu
rești. Mă refer la filme po
litice. la filme-dezbatere, a 
unor probleme specifice 
confruntărilor decisive din 
primii ani de după elibe
rare. Cum s-a reflectat mo
mentul insurecției armate 
în existența unor oameni 
sau a unor familii care 
n-au înțeles de la început 
sensul profund al luptei, 
dar care au sfîrșit prin a se 
dărui idealului patriotic, 
revoluționar ; eroismul și 
dramatismul luptei împo
triva bandelor de teroriști 
ascunse în munți, cu impli
cațiile umane adinei deter
minate, de pildă, de situa
rea membrilor unei familii 
de părțile opuse ale bari
cadei ; cum s-a format și 
cum s-a călit conștiința u- 
teciștilor în anii aceia de 
început, în ce fel se rezol
vau raporturile, uneori 
contradictorii, dintre inte
resele personale și cele po
litice generale. Există o 
seamă de realități pe care 
cei din generația mea le 
cunoaștem doar din poves
tiri întimplătoare, realități 
care ar merita să fie evo
cate pe ecran și care ar 
putea prilejui filme politi
ce pline de tensiune.

Ing. IOAN POP. șeful 
șantierului de construcții 
al platformei industriale 
din Bistrița, are, de ase
menea, o propunere pentru 
această frescă cinematogra
fică a epocii noastre : Aș 
vrea să văd un film pe te
ma luptei cu inerția, a dra
matismului confruntării 
dintre vechi și nou. Mă re
fer la faptul că într-o se
rie de orășele mai 
cum este și Bistrița, 
au stat mulți ani 
„dulce amorțeală", 
viața curgea liniștită și mo
notonă. fiecare văzîndu-și 
de tihna personală, deodată 
liniștea a fost zguduită de 
ritmul trepidant a! con
strucțiilor industriale, socia
le, al tumultului unei vieți 
noi ; se lucrează febril, se 
despică pămîntul în lung 
ji-n lat pentru canalizări,

Rectorul Universității 
populare din Craiova, dr. 
ing. SILVIU PUȘCAȘU, 
conferențiar la Facultatea 
de electrotehnică, ne-a spus 
că cinematografia ar trebui 
să configureze o frescă a 
societății socialiste, evident 
nu printr-un singur film 
atotcuprinzător, ci prin te
mele și spiritul întregii 
producții. „Aș fi bucuros să 
văd pe ecran orice film 
care ar înscrie un moment 
de autentic relief în aceas
tă frescă, ne-a spus inter
locutorul, și dacă ar fi să 
sugerez ideea unui astfel' 
de film, m-aș opri, de pil
dă, Ta procesul complex 
al afirmării noilor 
cepții. Trama 
să constituie istoria 
colaborări dintre o institu
ție științifică și o întreprin
dere industrială pentru re
zolvarea unei probleme de 
mare însemnătate econo
mică ; într-un astfel de caz, 
pot apărea conflicte multi
ple — determinate de pre
judecăți, de înțelegerea în
gustă, conservatoare, a sen
sului cercetării științifice, 
de neîncrederea față de ti
nerii cercetători, conflicte 
de mentalitate, conflicte de 
vîrstă, manifestări ale unor 
orgolii sterile, respectiv tot 
atîtea piedici pe care tre
buie și pot să le învingă 
promotorii ideilor noi. Un 
scenarist bun, profund cu
noscător al vieții, ar putea 
să releve — dezvoltînd o 
astfel de temă — forța ire
zistibilă a noului, să plede
ze pentru pasiune, pentru 
consecvență, pentru răs
pundere socială și umană, 
să demonstreze puterea i- 
dealului socialist. Să contu
reze caractere autentice, în 
situații revelatoare prin ac
tualitatea lor".

Eu cred că cinematogra
fia nu poate despărți latura 
artistică de forța educativă 
a filmelor — ne spune E- 
roul Muncii Socialiste ALE
XANDRU STOICA, prim- 
oțelar la Combinatul side
rurgic Galați. Și aș vrea să 
văd filme înalt educative, 
care să mă captiveze prin 
adevărul și frumusețea lor. 
Deci nu filme care să îm
partă lucrurile în „bun" și 
„rău"’ și să aibă o concluzie 
didacticistă, ci filme care 
să-și extragă conținutul e- 
ducativ din 
contradicțiile vieții, 
dă, ar fi interesant 
pe tema intrării în 
tinerilor. Lucrurile 
petrec întotdeauna

început a operei de trans
formare socialistă a agri
culturii ar avea sorți să de
vină un vibrant document 
social, cred, totodată, că nr 
putea fi realizate filme de 
inaltă tensiune dramatică, 
sau filme poetice, filme de 
mare interes actual pe pro
blemele reale ale vieții sa
tului contemporan — și mă 
gîndesc, spre pildă, ia si
tuațiile pe care le creează 
atracția industriei asupra 
tinerilor de la sate, sau la 
alte aspecte la ordinea zi
lei, cum ar fi drumul spre 
înțelegerea necesității in
troducerii metodelor știin
țifice în agricultură, răs
punderea pentru avutul ob
ștesc, îmbinarea intereselor 
individuale cu cele sociale, 
adică teme privind relațiile 
umane și dezvoltarea con
științei socialiste în lumea

ment din viața noastră de 
fiecare zi, în care să recu
noaștem unul dintre acele 
episoade — vesele sau triste 
— care compun existența 
noastră și la' care reflec
tăm fără să vrem multă 
vreme după ce s-au pe
trecut. De la radiografia 
artistică a conviețuirii în- 
tr-un bloc cu multe apar
tamente pînă la avatarurile 
unui bărbat care încearcă 
să-și asume 
conducerii gospodăriei, 
să facă 
soției ;
moment — ___  __  _
căsnicie datorat, de pildă, 
solicitărilor profesionale
care implică absențele în
delungate ale femeii, pînă 
la drama reală a unui me
naj imposibil • sau, dimpo
trivă, la epilogul fericit al 
unei căsnicii care începe

ritului și Imoralității. Ar fi 
un ’ film optimist, cu un 
pronunțat caracter comba
tiv, realizat prin prisma 
realităților, a exigențelor 
vieții de azi, pledînd în 
subtext pentru necesitatea 
ca tinerii de azi să înțelea
gă și să pună. în valoare 
marile lor posibilități de a- 
firmare. în așa fel îneît să 
incite publicul la reflecții 
asupra propriei sale atitu
dini și a responsabilității 
individului față de sine și 
față de societate.

— Am văzut multe filme 
românești inspirate din is
toria partidului nostru — 
ne spunea Gr. MOIIOLEA, 
maistru la revizia de va
goane București-Grivița. 
îmi amintesc și azi persona
jul creat de Ștefan Ciubotă- 
rașu în „Lupeni ’29". De cele 
mai multe ori, aceste filme

— Aș vrea să văd pe e- 
cran o poveste de dragos
te, o poveste care șă iasă 
din tiparul inspirat de fil
mul francez, „Un bărbat și 
o femeie" unora dintre ci
neaștii noștri. Adică un film 
care să nu mai reducă iu
birea la scene erotice fil
mate de un aparat care se 
învîrtește amețitor, ci să 
releve frumusețea, genero
zitatea, forța acestui senti
ment, triumfător adeseori 
în fața celor mai grele în
cercări ale vieții. Tema 
dragostei ar putea fi dez
voltată într-o imensă gamă 
de subiecte. în filme adre
sate adolescenților și care 
să militeze pentru seriozi
tatea și răspunderea ce o 
implică întemeierea unui 
cămin, sau care să condam
ne înțelegerea superficială

obstacole morale și mate
riale pe care, neavînd încă 
o conștiință clară a’ propriei 
el vieți și a obligațiilor so
ciale ce-i stau în față, nu 
știe să le depășească. Are 
de înfruntat suspiciunea u- 
nora dintre colegi față de 
un nou venit, obtuzitatea și 
obstinația unui director in
fatuat, lipsa de interes
organelor locale care nu-i 
asigură condițiile materiale 
de viață . (lemne, cazare 
etc). Singurii pe care și-i 
apropie sint copiii, pe unii 
părinți, cucerindu-le sim
patia și interesul. Neînțele- 
gînd însă că, de fapt din
colo de necazurile zilnice, 
a repurtat un mare succes 
în meserie, într-o bună zi 
se lasă copleșită de eveni
mentele minore și părăseș
te școala, după numai trei 
luni. Revenită în București,

responsabilitatea părinților, 
a unor cunoscuți, care ar fi 
avut datoria și posibilitatea 
să intervină din timp, dar 
n-au făcut-o. Acum moti
vează : „N-am știut cum 
stau lucrurile", sau „Am 
vrut să-l las să se descurce 
singur, să dea piept cu via
ța", sau „Nu era treaba 
mea" etc. — adică o fla
grantă iresponsabilitate so
cială. Nu intru în alte a- 
mănunte. Aș vrea însă să 
văd un film care să pună 

o asemenea 
răspundă unor 

mare 
Nu există zi in 
ne confruntăm

SUGESTII PENTRU

Totul e ca aceste filme să fie făcute pornindu-se 

de la realitate și nu de la idei preconcepute

aspectele și
De pil- 
un film 
viață a 
nu se 

r___  _ . simplu.
Terminind școala profesio
nală, unii tineri muncitori 
nu se acomodează din pri
mul moment cu viața uzi
nei ; procesul de adaptare 
este citeodată lung' și 
complicat, dă naștere la 
probleme a căror rezolvare 
cere din partea colectivului 

,.1(Atenție, pricgpșțe,.- ,pe<jagor.-;q 
;• gică, răbdare, perseverența.'

de Fier. Al doilea aspect 
privește filmul artistic. în 
această privință, posibilită
țile sînt nelimitate. Nu u- 
nul, ci zeci de filme se pot 
turna pornind de la suges
tii pe care viața construc
torilor hidrocentralei de la 
Porțile de Fier le oferă din 
abundentă. Am amintit e- 
pisodul dramatic al vasu
lui „Filiași". Există și al
tele. de o mare diversitate. 
Apoi, la construcția hidro
centralei de la Porțile de 
Fier au participat, în mo
mentele de vîrf, 10 pînă la 
12 000 constructori. După 
locul de origine al fiecăruia, 
jtred că — sub raport geo
grafic — au fost reprezen
tate aici cîteva mii de lo
calități din țară. Oameni de 
toate felurile. în șapte ani 
s-a format insă, pe șantier, 
un colectiv unit, o uriașă 
familie de constructori, care 
a fost în stare să stăvileas
că Dunărea. Rolul partidu
lui, al comuniștilor, atît în 
mobilizarea, cît și în con
ducerea acestor mari mase 
de oameni, îneît să acțione
ze ca un singur om, a fost 
determinant, hotărîtor. Ce 
minunat prilej ca, pornind 
de la această situație, 
talentat regizor să ne 
așteptatul film artistic 
pre măreția morală a 
muniștilor, nu văzută 
perficial, nu idealizat, 
așa cum este însăși viața 
noastră de toate zilele, 
luminile și cu umbrele 
îi așteptăm pe cineaști, 
așteptăm pe cei ce vor 
plăsmuiască marele film 
Porților de Fier de azi, 
măsura măreției faptelor 
celor ce le-au întrupat în 
gîndire, oțel și beton.

Aceeași 
formulată, în 
matografiei, și 
PINOȘANU, 
IROM-Sibiu, 
spus că ar vrea să vadă pe 
ecran o ediție 1972 a fil
mului „Răsună Valea", o 
realizare la nivelul exigen
țelor publicului de azi con
sacrată pasiunii construc
torilor de pe marile șantiere 
naționale de astăzi — umi 
veterani ai șantierului ținu
tului „Bumbești-Livezeni" ; 
în timp ce MIRCEA DUȘ- 
CA, șeful comisiei tineret- 
muncitoresc din cadrul Co
mitetului municipal U.T.C. 
Timișoara, și-a exprimat 
dorința de a se realiza, „un 
film care să surprindă de
cantarea valorilor morale 
ale tinerilor de pe șantie
rele muncii patriotice".

Printre cele mai semnifi
cative, mai adinei transfor
mări sociale, psihologice, 
spirituale ale epocii noastre 
se numără. . incontestabil, 
cele intervenite în viața 
satului socialist — subli
niază prof. ION FLORI
CICA. de la Liceul ..Geor
ge Enescu" din Sinaia. 
Este, de fapt, un proces în 
plină desfășurare, cu totul 
inedit în implicațiile și fe
nomenele pe care le deter
mină Dacă un film consa
crat — din perspectiva de 
azi — momentelor adeseori 
dramatice din perioada de

an

cu 
ei.
îi 

să 
al 
pe

Lupta pentru afirmarea eticii socialiste—o tematică 

pe măsura marilor talente

satului românesc. Aspectele 
particulare ce le îmbracă — 
în acest context — înfrăți
rea dintre țăranii de dife
rite naționalități, rolul și 
exemplul comuniștilor in 
rezolvarea problemelor pro
prii satului ’nostru, partici
parea și răspunderile inte
lectualilor sînt de natură 
să genereze alte idei pen
tru filme artistice.

— O poveste simplă, dar 
plină de sensuri, un mo-

prost ; de la implicațiile 
dramatice ale unui eșec 
profesional pînă la aspec
tele multiple ale interven
ției colectivității socialiste 
în rezolvarea unor probîe- 
me cu care se confruntă, 
vital, un anume individ, ci
nematografia are infinite 
posibilități de a aduce pe 
ecran viața contemporană, 
eroii vii, destine autentice, 
în filme cu finalitate edu
cativă.

Totul e 
me să fie 
du-se de la realitate și nu 
de la idei preconcepute, ca 
ele să aducă pe ecran oa
meni adevărați și nu per
sonaje simplificate, ideali
zate — ne spune dr. NICO- 
LETA CRISTEA.

In același sens, AL. BO
IANGIU, regizor la studioul 
„Al. Sahia", propune un 
film artistic în care biogra
fia unei epoci să fie reflec
tată in destinul unui om : 
„După experiența ciștigată 
ani de-a rîndul în realiza
rea unor documentare des
pre siderurgia românească 
(recent „Triunghiul de foc") 
mă gindesc la -un film de 
lung metra'j jucat, in cen
trul căruia să se afle figu
ra unui oțelar care și-a în
chinat întreaga viață focu
lui și metalului. Un film 
care să aibă ambiția să a- 
rate procesul de integrare, 
profunda osmoză dintre pa
siunea acestui om și idea
lurile societății noastre so
cialiste. Acest proces nu 
este un șir de momente 
festive (deși ele există), ci 
o luptă permanentă cu 
greutățile acestor ani, unele 
obiective, altele subiective. 
Eroul principal este pus în 
situații dificile, provocate 
fie de nepriceperea unora, 
fie de carierismul altora. 
Crescut în cultul muncii, el 
consideră că principala sa 
datorie este să contribuie 
cu toate forțele la realiza
rea procesului de producție, 
și mai presus de orice să-i 
învețe și să-i ajute pe cei 
din jurul său, să-i educe în 
spiritul principiilor eticii 
comuniste. Refuzul său de 
a participa la o activitate 
pur formală — și deci inu
tilă — a avut, in timp, o 
suită de consecințe care-i 
afectează situația în uzină, 
în colectiv, în familie. O- 
mul traversează o perioadă 
grea. Faptul că unii din ju
rul său se bucură de o pre
țuire pe care n-o merită 
nu-1 lasă indiferent, dar 
nici nu reprezintă obiectul 
principal al suferințelor 
sale. El suferă pentru că 
munca sa, valoarea lui ca 
om și constructor al socia
lismului nu sînt apreciate 
cum se cuvine. Experiența 
lui este ocolită, el n-o mai 
poate transmite nimănui și 
privește cu o mare amără
ciune efectele grave ale 
unor greșeli care altfel pu-. 
teau fi evitate. In acest 
context, el ajunge chiar să 
se opună dorinței fiului 
său, care vrea să continue 
tradiția familiei și să de
vină oțelar. Insă dincolo 
de greutățile momentului, 
el nu poate renunța la 
ideile sănătoase care

structurat viața, nu poate 
privi nedreptatea ca o fa
talitate intr-o societate al 
cărei țel suprem este insti
tuirea dreptății pentru toți 
oamenii. în cele din urmă 
consecvența, tăria de carac
ter, onestitatea reușesc să 
se impună. Fără a face un 
proces trecutului, persona
jul principal izbutește să 
dovedească in împrejurări 
dramatice că pentru un a- 
devărat comunist contează 
în primul rînd împlinirea 
intereselor generale. Și 
pentru că îmi propun să 
realizez chiar eu acest 
film, m-am gîndit și la un 
titlu : „O viață de om".

Una dintre cele mai im
portante probleme ale con
temporaneității, ne-a spus 
acad. DUMITRU DUMI
TRESCU, este fără îndoia
lă formarea, educarea ti
neretului. Cinematografia 
ar putea contribui la re
flectarea, ca și la stimula
rea acestui proces al rea
lizării și perfecționării o- 
mului in societatea și pen
tru societatea în care tră
iește. Am în vedere un 
film care să analizeze cu 
mijloace artistice ceea ce 
aș numi tehnica și conse
cințele procesului educativ 
și de afirmare a valorii 
umane, urmărind viața unui 
om născut între cele două 
războaie mondiale și ajuns, 
deci, la maturitate in zilele 
noastre. Așadar, un film cu 
caracter istoric-social, al 
cărui realism și forță de 
convingere s-ar baza pe cu
noașterea biografiilor unor 
proeminente personalități 
ale vieții noastre politice, 
științifice, culturale ; bio
grafii nu arareori dramati
ce, ilustrînd tenacitatea cu 
care tînărul de ieri a asal
tat și a biruit obstacolele 
existente în calea devenirii 
lui, în drumul lui spre 
omul matur de astăzi. Fil
mul ar trebui să sublinieze 
faptul că tineretul este 
partea de legătură dintre 
trecut și viitor. El e dator 
să vehiculeze acele perma
nențe istorice ce se trans
mit din generație în gene
rație și în același timp să 
contribuie la conturarea 
viitorului ; asta implică atît 
un rol pasiv, de acumulare, 
cit și. mai ales, un rol ac
tiv, de dăruire Acumula
re, dăruire și muncă neobo
sită — numai așa se poate 
afirma talentul, forța crea
toare. iar filmul la care mă 
gîndesc e menit să slu
jească acest adevăt, in con
textul unei acțiuni care să 
demonstreze că viața e o 
continuă luptă pentru drep
tate, pentru adevăr, pentru 
frumos, pentru moral, o 
continuă luptă împotriva 
minciunii, a nedreptății, u-

au fost evocări de amplă 
respirație. Este o temă ce 
trebuie cultivată, dar aș 
vrea să văd și filme despre 

‘perioada luptei ilegale în 
care dramatismul epocii să 
se reflecte în destinul unei 

■j familii, in așa fel îneît să 
poată fi. surprinse mai,am
plu personalitatea, psiholo
gia, evoluția unor luptători 
pentru cauza partidului. In
dependent de filmele de 
mare desfășurare din cadrul 
„Epopeii naționale", m-ar 
interesa evocarea persona
lității unor comuniști, a u- 
nor luptători din mișcarea 
de partizani, in cadrul unor 
povestiri care să dezvăluie 
problematica umană a mo
mentelor respective. Filme 
de genuri diferite, care să 
contribuie la crearea isto
riei cinematografice a lup
tei proletare. Am ascultat 
sau am citit evocări despre 
viața deținuților comuniști 
din închisorile' burghezo- 
moșierești, am luat astfel 
cunoștință de episoade de 
acțiune, sau de momente 
de tensiune psihologice, sau 
profund tragice, cum a fost 
prăbușirea Doftanei. Alte 
cinematografii valorifică in
tens teme de această na
tură. în filme de mare suc
ces. Este un domeniu în 
care și cineaștii noștri ar 
trebui să facă mai mult, a- 
pelînd la sprijinul celor 
care au trăit și au luptat în 
anii ilegalității.

— Mi s-a povestit cazul 
unui medic care, de un nu
măr de 
dera de 
ocupe și 
cît cele
— ne scrie CONST.
DORU din Brașov. Deși om 
cam colțos, el și-a cîștigat 
o mare autoritate între să
teni. care obișnuiau să-1 
consulte în tot soiul de pro
bleme personale și obștești. 
Această notorietate, faptul 
că medicul a devenit de 
mai multe ori partizanul 
unor inițiative ale țărani
lor, ridicindu-se împotriva 
conservatorismului, a dezin
teresului conducerii coope
rativei agricole, i-au atras 
dușmănia celor care nu ac
ceptau ca „un străin" să se 
amestece în treburile lor, 
pe „moșia" lor. Și atunci a 
început să fie țesută o în
treagă cabală în jurul a- 
cestui medic — chemări la 
ordine, reclamați! defăimă
toare, provocări, chiar ca
lomnii re au dus la rupe
rea logodnei dintre eroul 
nostru și fata pe care o iu
bea. Cînd o femeie din sat 
și-a provocat un avort 
fost dusă la spitalul 
apropiere, cazul a fost 
tot în seama acestui 
s-au găsit și unii care au 
depus mărturii mincinoase: 
aflînd că urmează să fie a- 
restat, medicul a ascultat 
de primul impuls și a ac
ceptat să se ascundă în casa 
unor țărani — ceea ce a 
fost interpretat ca o confir
mare a vinovăției. Un ac
cident de automobil pe șo
seaua din vecinătate îl de
termină să Iasă la lumină, 
pentru că era nevoie de in
tervenția sa urgentă. îi în
grijește „sub pază" 
accidentați și apoi e 
postul de miliție din 
nă. Cazul e rezolvat 
răni, care intre timp au 
sesizat autoritățile jude
țene. Azi. medicul acesta e 
deputat... și ar merita să 
devină, poate, și eroul unui 
film, un film despre un om 
obișnuit al epocii noastre.

a iubirii ; riscurile unor le
gături efemere ; în filme 
care să redea emoționant 
implicațiile profunde ale 
dragostei — spiritul de sa
crificiu pe care-1 poate de
termina, ori faptul că, iubi
rea ' poatd înălța omul ' pînă 
la hotarele' sublimului. Aș 
vrea să. văd. pe ecran o 
poveste de dragoste fără 
obsesii și fără oameni an- 
goasați — o poveste de dra
goste pur și simplu, în care 
să se dezvăluie frumusețea 
morală, disponibilitățile su
fletești ale unor oameni 
dintre cei în mijlocul că
rora trăim. Un film consa
crat familiei — cu respect 
pentru autenticitatea și pro
blemele mari și mici ale 
existenței cotidiene. (IOA
NA VLAD, funcționară la 
„Romtrans").

...O tînără absolventă a 
Universității este, reparti
zată ca profesoară într-un 
sat nu tocmai apropiat de 
Capitală. Eroina, un om 
corect și îndrăgostit de me
serie. se prezintă la post, 
este antrenată cu pasiune 
în meserie, iubește copiii, 
caută să le dăruiască tot 
ce are mai pur și mai fru
mos sufletește, dar se iz
bește de o serie întreagă de

speră să-și recapete echi
librul sufletesc zdruncinat. 
Speranță zadarnică deoa
rece, deși se încadrează un
deva, nu poate scăpa de a- 
mintirea copiilor ce și-i a- 
propiase un moment și care 
avuseseră încredere în ea. 
Abia acum începe treptat 
să înțeleagă imensa greșea
lă ce a făcut-o : și-a tră
dat propria vocație, a înșe
lat așteptările puse în ea, 
a trădat sinceritatea și pu
ritatea elevilor ei abando- 
nîndu-i. și-a neglijat misi
unea socială. Ideea reîn
toarcerii la post se strecoa
ră treptat în conștiința ei. 
Un fapt aparent banal o 
determină brusc să-și reia 
adevărata meserie, de data 
aceasta cu toată maturita
tea, știind bine că o așteap
tă același director și ace
leași condiții nu tocmai de 
rîvnit, dar știind și mai bi
ne că nu poate face altfel, 
pentru că acela e rostul ei 
in viață. Va lupta 
a-și realiza pînă la 
chemarea socială și 
tuală. Ar putea fi. , 
ideea unui film despre vo
cație, despre ideal. (EMI
LIA COVACI, redactor la 
Oficiul de documentare și 
publicații tehnice al M.E.E.)

pus 
om.

Publicistul ION VLAICU 
propune cinematografiei să 
realizeze un film pe tema 
recuperării sociale. Scena
riul ar putea porni de la un 
caz real. Iată datele : un 
copil, delincvent la 14 ani. 
Intră intr-un institut de 
reeducare. Educatorul in
tuiește la acest băiat dispo
nibilități majore, în pofida 
unei evoluții sinuoase. Și îi 
acordă credit ; după „elibe
rare", îl ajută să-și învingă 
complexele de stigmatizat. 
Tînărul își termină liceul, 
apoi facultatea de agrono
mie — vegheat de la dis
tanță de același educator, 
care se ocupă de el atent, 
cu prietenie. Ia examenul 
de stat printre primii. La 
repartiție — antecedentele 
își spun, după ani, cuvin- 
tul. Din nou intervine fos
tul educator. Totuși, deși 
inginer, eroului nostru i se 
oferă un post de tehnician. 
Acum el trebuie să hotă
rască singur. Și acceptă — 
trecînd astfel un concludent 
examen de maturitate. Lu
crează ca tehnician, cîștigă 
simpatii, se căsătorește — 
fără a ascunde trecutul. 
Acum nu mai e vulnerabil, 
chiar dacă se găsesc spirite 
obtuze care nu uită că in 
urmă cu 20 de ani... Desi
gur, omului nu-i e ușor 
cind vede reticențele uno
ra. Dar are tăria să treacă 
peste asta și să privească 
cu încredere viitorul. Simte 
lingă umărul său umărul 
soției sale, sprijinul și în
crederea tovarășilor săi.

,„Doi băieți și o fată, cam 
de aceeași vîrstă. Cîți ani să 
aibă ? 17... 18... ? Privirile .
lor sînt ațintite în jos. nu 
scot nici un cuvînt. au a- 
titudinea unor oameni co
pleșiți prematur de o grea, 
insuportabilă povară. Cine 
sînt ? „Au fost prinși fu- 
rînd — explică ofițerul de 
miliție care-i însoțește. 
Furt calificat. Doi dintre ei 
nu sînt din București. Au

venit aici atrași de „mira
jul" Capitalei și de promi
siunile celui de-al treilea, 
„figurant" sau „cascador" 
de profesie, care le-a făgă
duit că-i va face... actori de 
cinema I I-a găzduit, și pînă 
se va face filmul (care, bi
neînțeles, este invenția lui) 
— i-a atras încetul cu în
cetul pe calea cîștigului 
ușor, tot „ca-n filme". ~ 
zultatul...".

— Am anchetat, nu 
mult, un caz de acest 
ne spune 
DIMITRIU, 
adjunct al Capitalei. Din 
punct de vedere strict ju
ridic, lucrurile sînt clare, 
se încadrează în prevederi
le Codului Penal. Dar prin
cipalii vinovați nu intră 
sub rigorile legii. Anali- 
zind cazul mai în profun
zime, a ieșit in evidență

în dezbatere 
temă, sg . .
preocupări etice de 
actualitate, 
care să nu 
cu cazuri — de o mare di
versitate — care ar putea 
sugera filme prin care ci
nematograful să-și exerci
te, eficient, funcția sa so
cială, educativă. Este o in
vitație pe care o adre
săm cineaștilor, scenariști
lor preocupați de această 
problematică.

Interlocutorul, ca și alți 
participant la anchetă, a 
sugerat realizarea unor fil
me inspirate din faptele do 
eroism consemnate de cro- 
nica luptei organelor de 
stat pentru apărarea lega
lității, a avutului obștesc. 
„Este un filon -generos de 
subiecte și idei cinemato
grafice pentru filme de 
toate genurile și care, rea
lizate cu exigență, pot con
tribui substanțial la educa
rea patriotică, cetățenească 
a maselor — apreciază prof. 
S1MION CHIȘ, directorul 
Școlii generale nr. 122 din 
Capitală, referindu-se în
deosebi Ia preferințele tine
retului pentru filmele de a- 
venturi. Și aș vrea ca și 
nematografia noastră 
producă filme polițiște. 
aventuri, impunind un 
rou, ofițer de miliție ori 
securitate, care să se dis
tingă în rezolvarea unui șir 
de cazuri diverse, semni
ficative și pline de tensiu
ne, un erou veridic, uman, 
înzestrat cu calitățile nece
sare pentru a triumfa asu
pra unor răufăcători redu
tabili." „Cred că cinema
tografia ar putea să aducă
— în filme de acțiune — 
omagiu] cuvenit unor oa
meni care au căzut la dato
rie apărînd viața, bunurile 
noastre" (ILONA NAGHY, 
Cluj).

„aș vrea să văd filmul 
unei anchete judiciare in 
cadrul căreia, sfidînd apa
rențele. apărătorii legalită
ții descoperă că vinovatul 
nu este omul pe care-1 bă
nuiau din pricina unor co
incidențe și a unor indicii 
furnizate de niște inși rău 
intenționați — ne scrie 
chimistul MARIN ALE- 
XANDRESCU din Iași ; res
ponsabilitatea. perseverența, 
umanismul justiției noastre 
ar merita, cred, să facă o- 
biectul unui film care să 
incrimineze implicit ca
lomnia, ca și consecințele 
pe care le pot avea cata
logarea pripită a unui om. 
Este un domeniu de preo
cupări . etice unde ar fi 
lutară" și intervenția 
mediei".

Chiar fără a contura 
subiect anume, și alți 
titori au pledat pentru „fil
me care să onoreze, cu mij
loacele comediei, solicitări 
directe ale realității con
temporane, filme care să 
satirizeze nu aspecte margi
nale, lipsite de importanță, 
ci rămășițe ale unor men
talități retrograde, încălca
rea unor norme de convie
țuire socială, atitudini și 
comportamente anacronice, 
dăunătoare împotriva că
rora cinematograful poate 
stimula manifestarea curen
tului de opinie publică" 
(maistru! DUMITRU EU- 
FROSIN, de la Uzinele „1 
Mai-Ploiești). în același 
sens, economistul NICOLAE 
ALBULEȚ, de la Uzina 
„Automecanica" din Brașov, 
observa că accesibilitatea 
comediei, atractivitatea a- 
cestui gen se pot transforma
— dacă umorul este de ca
litate și dacă filmul este cu 
adevărat amuzant — in fac
tori al eficientei unor sa
tire cinematografice pe te
me la ordinea zilei cum ar 
fi combaterea tendințelor 
de căpătuială, a parazitis
mului, subaprecierea sau 
înțelegerea îngustă a pro
blemelor educației copiilor. 
Naivitatea unor oameni ca
re devin, fără voie, com
plici ai unor acte antisociale 
sau se lasă ei înșiși ex- 
crocați poate constitui, 
asemenea,, un subiect de 
comedie, ca și avatarurile 
unui inovator care se iz
bește de piedici birocratice 
etc. : universul tematic al 
genului este practic nelimi
tat. Forța educativă a co
mediei a fost argumentul 
invocat de numeroși citi
tori care s-au pronunțat în 
favoarea acestui popular 
gen cinematografic, solici- 
tînd mai multe comedii sa
tirice. comedii muzicale, fil
me amuzante cu conținut 
etic actual. Iată un exem
plu :

„într-un orășel oarecare, 
să spunem că e orășelul 
meu natal, există un punct 
zoologic — povestește ing. 
ELENA PATRAULEA din 
București, str. Iuliu Valaori 
nr. 2... Aici s-a adus o că
milă. sau o girafă — 
un centru de atracție pen
tru mulți vizitatori, 
girafa aceasta este și cen
ți ul de preocupări al ajuto
rului de primar și al altor 
oameni din administrația 
orașului. Sosirea girafei a 
fost precedată de ședințe, 
de „planuri de măsuri" ; — 
instalarea ei — așișderea. 
Aproape că nu e zi în care 
edilii in chestiune să nu 
fie pe teren, supraveghind 
ce se mai întîmplă cu „gi
rafa noastră". Ore de au
diențe ? Rezolvarea unor 
probleme presante ? Nimic 
nu contează ; pe primul 
plan — girafa, mindria o- 
rașului, pentru că pe o rază 
de 500 km în jur nimeni nu 
mai are un astfel de exem
plar. Prime ? Evidențieri ? 
Sancțiuni ? Mutări discipli
nare ? Totul se raportează 
la girafă — care este înflo
ritoare, în timp ce trebu
rile gospodărești merg a- 
napoda. Cred că istoria gira
fei noastre ar putea sta la 
baza unei satire cinemato
grafice. ca pretext, al creării 
unui film de combatere a 
moiavurilor și mentalită
ților anacronice".

Iată o altă propunere de 
film care lărgește gama su
biectelor posibile.

...Un student în medicină, 
din ultimul an, este în va
canță, în satul părinților 
săi. într-o noapte, felcerul 
de la dispensar îi bate în 
geam și-l cheamă pentru 
că a fost adus un copil în 
stare gravă. Peritonită. Sin
gura soluție — o operație 
imediată. Implorat, somat 
de tatăl copilului, operează
— dar e tardiv. Este, evi
dent, culpabil față de lege
— n-avea voie să intervină; 
pînă Ia sosirea procuroru
lui e blamat, insultat, a- 
proape bătut de rudele co
pilului decedat, care-1 acu
ză de incompetență etc. „E- 
voc acest caz — ne scrie 
CONSTANTA LAURIAN, 
gospodină din Capitală, 
pentru a pune în dezbatere 
un alt fapt : responsabili
tatea medicului de la acel 
dispensar, care în noaptea 
respectivă plecase la o 
nuntă în orașul din apro
piere, deși știa că în sat e 
un copil suferind de apen
dicită care ar trebui, poate, 
operat. Mai mult, acest me
dic se numără printre cei 
care-1 acuză pe tînărul me
dicinist și face totul să-l 
înfunde. Cum se sfîrșește 
povestea ? Nu știu. Dar 
cred că această dezbatere 
etică pe tema responsabili
tății umane și sociale ar 
putea face obiectul unui 
scenariu de film.

VASILE CLONDA, șeful 
serviciului plan al Fabricii 
de mașini, utilaje și agre
gate București, propune un 
film despre viața unei uzi
ne, în care accentul să cadă 
nu pe caracterul spectacu
los al utilajelor moderne, 
nici pe scânteile frumos co
lorate și răspîndlte in jerbă 
ale metalului incandescent, 
ci pe oameni. „Pentru că 
lucrez într-o întreprindere 
nouă, cu muncitori tineri, 
mă gîndesc la un film con
sacrat impactului acestor 
tineri cu viața. De pildă, 
povestea unui strungar ta
lentat, fiu de muncitor, care 
era pe punctul de a-și a- 
bandona meseria pentru că 

, fata pe care o iubea i-a 
pretins să-și caute o muncă 
mai „distinsă", într-un bi
rou. Tînărul acesta era gata 
să renunțe la vocația sa, la 
tradiția familiei sale, și 
pentru Că mai vîrstnicii din 
jur n-au știut cum să se 
apropie de el, a devenit re
fractar față de opinia tutu
ror (inclusiv față de priete
nii săi, care nu l-au aban
donat pînă la sfîrșit) a de
venit chiar agresiv, de ne
recunoscut. Fata cu pricina 
nu era de soi prea bun, 
însă tînărul nostru nega și 
această evidență ; „dragos
tea" lor era de fapt un coș
mar. dar din încăpățînare 
și pentru a nu da satisfac
ție „celorlalți" — el a ab
dicat adeseori de la demni
tate. Și așa, încetul cu-n- 
cetul. a început să se de
gradeze ca om. Din feri
cire. procesul a fost numai 
de suprafață. Așa că, în 
momentul cînd fata și-a gă
sit pe altcineva, el a avut 
tăria să se regăsească pe si
ne — dar nu i-a fost ușor, 
și a beneficiat de ajutorul 
colectivului. Azi e șef de 
echipă și are de furcă cu 
un strungar, un adolescent, 
care nu lucrează ca lumea, 
pentru că fata pe care □ 
iubește îi cere să-și gă
sească o muncă mai „inte
lectuală". în birou... Este o 
poveste 
despre prietenie.
raportul 
și, mai presus de 
poveste despre conștiința 
propriei demnități.

este
Dar

dragoste, 
despre 

generații 
orice, o

Sînt cîteva din răspunsurile la întrebarea „Ce filme românești ați dori sâ 
vedeți pe ecrane Credem c.â unele dintre aceste râspunsuri ar merita sâ 
rețină atenția cinematografiei. Ceea ce ne-am propus în primul rînd a fost 
sublinierea — prin intermediul anchetei noastre — a unui adevăr de care 
ar trebui să tină seama, mai consecvent, cei ce diriguiesc destinele cinema
tografiei. Și anume acela că filmul, artă prin excelență destinată maselor 
largi, nu se poate dispensa de opinia spectatorilor, a oamenilor muncii care 
pot și trebuie să devină — prin idei, sugestii sau chiar prin subiecte — co
autori ai producției cinematografice. Nu rămîne decît ca prin intermediul 
unor modalități eficiente de investigare a publicului, a actualității, cinema
tografia să pătrundă mai adînc în viață, pentru ca proiectele viitoarelor 
filme să-și afle premisele în faptele realității, în munca și viața oamenilor. 
Dincolo de eventualele sugestii cuprinse în pagina de față, credem că 
această anchetă demonstrează o dată mai mult cît de fecundă ar putea 
fi, pentru afirmarea cinematografiei naționale și o talentelor care o slujesc, 
raportul direct cu beneficiarii creației, apropierea de realitate, de oameni, 
de problematica majoră a epocii.
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„CAPTIVII DIN ANTICAMERA 
INFERNUL Ul“

® 15 MILIOANE DE NEGRI ÎNTR-UN LAGĂR DE MUNCĂ • GHETOUL DIN SADA • VÎNÂTOARE DE OAMENI PE STRĂZILE 
MARILOR ORAȘE • RECORDUL CĂLĂULUI DIN PRETORIA

Tn raport cu numărul de locuitori, 
Republica Sud-Africană dispune de 
mai multe piscine decît S.U.A., iar 
după Japonia, economia sud-africană 
a înregistrat cea mai înaltă rată de 
creștere dintre statele capitaliste. 
Concomitent însă, în R.S.A. aproxi
mativ 50 la sută din totalul copiilor 
negri mor înainte de a fi atins virsta 
de 10 ani, iar la fiecare patru zile 
este spînzurat un om — de regulă lin 
negru. Aici, rasiștii țin captivi, în
tr-un uriaș lagăr de muncă, 15 mili
oane de băștinași.

„.La Capul Bunei Speranțe — afir
mă unii — se află raiul : în mari 
parcuri naturale, cu o vegetație lu
xuriantă, trăiesc lei și elefanți ; sub
solul este bogat în aur și diamante ; 
pe terenuri excepțional de bine în
grijite se joacă golf. Dar în realitate, 
R.S.A. este — cum se exprimă un 
preot sud-african — „anticamera in
fernului". Este țara apartheidului — 
crunt sistem de segregare rasială, 
consecvent condamnat de popoare.

Sada. Deși situată la numai 35 
kilometri de Queenstown, numele lo
calității nu este trecut pe nici un in
dicator de circulație. Pentru a o vizi
ta, albii au nevoie de o autorizație 
specială. Aceasta datorită faptului că 
Sada este un ghetou pentru negri. 
Acolo, acoperind un podiș arid și ne
ospitalier, se întind în șiruri nesfîr- 
șite colibe și cocioabe. Vînturile pu
ternice care suflă dinspre Cap aduc 
eu ele nori de praf argilos. Vara, sub 
acoperișurile de tablă ondulată, căl
dura este sufocantă, iarna — oamenii 
îngheață de frig. La Sada nu se poate 
găsi de lucru. Doar cîțiva oameni au 
reușit să se angajeze la administrația 

/lagărului. Ca urmare, marea majori
tate a locuitorilor nu-și poate asigu
ra o hrană normală și aproape toți 
copiii din localitate au burțile umfla
te — simptom al bolilor cauzate de 
lipsa de proteine.

Cei circa 15 000 de oameni care tră
iesc astăzi la Sada nu au venit aici 
de bunăvoie. Ani de-a rîndul, uneori 
o viață întreagă, au muncit la fer
mele rasiștilor sau în centrele indus
triale ale provinciei Cap. pînă cînd 
într-o bună zi, în fața locuințelor lor 
au apărut autocamioane cu care au 
fost transportați la Sada. Ei au fost 
deportați pentru că sînt epuizați' și 
nu mai pot fi folosiți. în fabricile și 
fermele âlbâorâni

Soarta celor din Sada este; *cu mici 
deosebiri, soarta a aproximativ 15 mi
lioane de'daptivi ăfla'ți' sub dominația 
rasiștilor. Regimul din R.S.A. ar pu
tea fi caracterizat drept o dictatură 
rasistă, dar denumirea lui exactă ar 
fi aceea de stat-închisoare. „Pentru 
oamenii de culoare, Africa de Sud 
este un lagăr de muncă — se con
stată într-un studiu întocmit de 
O.N.U. Acest sistem de asuprire nu 
este mai puțin inuman decît sclavia 
fățișă".

Cei ce se nasc în R.S.A. cu pielea 
neagră sînt lipsiți de drepturi toată 
viața. Ei trebuie să plece acolo unde 
sint trimiși de stăpînii lor albi, tre
buie să execute munca ce le-a fost 
repartizată, neavînd voie să se opună 
sub nici o formă.

Țara în care se petrec aceste lu
cruri este una din cele mai bogate 
din lume. E suficient să amintim că 
75 la sută din producția de aur a 
lumii capitaliste revine R.S.A. Dar 
salariile africanilor din minele de 
aur și diamante nu depășesc astăzi 
nivelul anului... 1911. Veniturile ne
grilor ocupați,în agricultură au scă
zut, în unele regiuni, chiar sub acest 
nivel. Deși cetățenii albi nu repre
zintă decît 20 la sută din populație, 
lor le revine 74 la sută din venitul 
național, iar venitul mediu anual al 
unui alb îl depășește de 13 ori pe cel 
al unui negru.

Exploatarea populației de culoare 
este legiferată de stat. „Chintesența 
sistemului de apartheid — constată 
același studiu al O.N.U. — este de 
a face astfel ca africanii să nu fie 
decît o forță de muncă ieftină".

R.S.A. se compune din zone rezer
vate albilor și altele destinate popu
lației băștinașe. Africanii și familiile 
lor pot locui în zonele rezervate al
bilor numai atunci cînd lucrează 
acolo. Africanii „neproductivi" sînt 
deportați în rezervații, denumite și 
bantustane ; iar cei aflați deja în 
rezervații și care pot fi utilizați in 
procesul de producție sînt obligați 
să se angajeze în fabricile albilor. 
In acest fel, rasiștii dispun în per
manență de o armată de rezervă de 
brațe de muncă pe care o pot mane
vra după bunul lor plac.

Orice african aflat pe teritoriul 
unui oraș trebuie să aibă asunra sa 
un așa-numit „pașaport". Acesta este 
valabil numai dacă patronul respec
tiv certifică în fiecare lună că pur
tătorul pașaportului este salariatul 
său în orașele sud-africane, în fie
care an sînt arestați peste o jumă
tate de milion de negri care în tim
pul raziilor nu au putut prezenta 
pașapoartele. Rasiștii consideră că 
un african surprins pe stradă fără 
acest document s-a făcut vinovat 
de o infracțiune penală, fapt pedep
sit fie cu o mare amendă în bani, 
cu 20 de zile închisoare sau cu 70 de 
zile muncă forțată. La sfîrșitul fie
cărei săptămîni — sîmbătă seara și 
duminică — cind se organizează de 
obicei razii, dubele poliției se dove
desc insuficiente pentru a transporta 
la închisori marele număr de ares
tați. Luni, judecătorii lucrează în 
ritm alert, deși experții in materie 
arată că judecarea unui caz nu du
rează mai mult de 20 de secunde.

Nicăieri acest sistem de oprimare 
nu-și manifestă mai pregnant sălbă
ticia ca in așa-numitele „townships" 
— suburbii in care locuiesc acei oa
meni de culoare cărora le este per
misă șederea în teritoriile rezervate 
albilor. Aceste aglomerări umane se 
află îndeobște la 10—15 kilometri de 
orașele locuite de albi ; cele mai cu
noscute sînt Langa, situată în apro
piere de Capetown, Gelvandale — la 

■ periferia orașului Port Elisabeth. 
Catormanor — lingă Durban etc. 
Cea mai mare așezare de acest gen 
este „South Western Township", si
tuată la 20 kilometri de metropola 
industrială Johannesburg. In acest 
ghetou sint înghesuiți circa 700 000 
de africani ; „locuințele" lor — co

libe mici, pustii, denumite aici „cutii 
de chibrituri". 8 și adeseori 12 și 
chiar 14 persoane sînt înghesuite în
tr-o încăpere de cel mult 30 mp. Co
libele locuite de africani sînt pro
prietatea orașului Johannesburg. Cei 
ce nu plătesc la timp chiria sînt 
trași la răspundere în fața tribuna
lului. Situația este cu atît mai difi
cilă cu cît 68 la sută din familiile ce 
locuiesc aci realizează un venit mai 
scăzut decît minimul necesar pentru 
existență.

...La închisoarea centrală din Pre-

țin albilor, sau, după cum se exprimă 
chiar reprezentanți ai autorităților 
sud-africane — „cei bătrîni, neputin
cioși, văduve, femei cu copii mici".

O văduvă, pe nume Eliza, femeie 
de aproximativ 40 de ani, a trăit la 
Burgersdorp unde și-a hrănit cei 
șase copii din ceea ce realiza de pe 
urma muncilor prestate în gospodă
riile unor cetățeni albi. în decem
brie 1968, a fost deportată la 
Mnxesha. Acolo n-a mai găsit de lu
cru. Urmarea"? în luna mai 1969, doi 
din copiii ei au murit, alți doi — în

(Desen din revista „Der SpiegeV)

toria, cam Ia fiecare patru zile un 
om de culoare este dat pe mina că
lăului. Anul trecut au avut loc 80 de 
execuții, R.S.A. deținînd în conti
nuare un sinistru record mondial pe 
acest tărîm.

Țăranii negri din regiunea Baba- 
nango — ca și din alte părți — au 
fost forțați să-și părăsească ogoa
rele pe care le lucrau de secole. în 
1970, ei au primit pe neașteptate or
dine de evacuare și au fost siliți 
să-și părăsească colibele și pămîntu- 
rile. Acolo unde a întîmpinat rezis
tență, poliția a dărîniat sau a incen
diat locuințele. Astăzi, mulți țărani 
din regiunea Babanango locuiesc în 
lagărul de la Mpungamphlope. 
An de an, , autoritățile alungă 
circa 100 000 de africani din regiunile 
lor. natale. Starea de mizerie în care 
trăiesc acești oameni reprezintă — 
potrivit părerii lui Joel Carlson, a- 
vocat din Johannesburg — „una din 
cele mai tragice și îngrozitoare pe 
care o cunoaște lumea contempo
rană". De peste 10 ani guvernul sud- 
african se străduiește să justifice a- 
ceste deportări, să atenueze lucrurile 
prin promisiunea de „a acorda ban
tustanelor un regim de autonomie". 
Promisiunea nu este însă nimic alt
ceva decît un truc. Pentru că în a- 
ceste închisori uriașe sub cerul li
ber sînt deportați, în primul rînd, 
acei africani care nu mai pot fi fo
losiți în procesul de producție indus
trială sau în marile ferme ce apar-

vîrstă de 6 și 13 ani — s-au îmbol
năvit de pelagră, iar un altul vădea 
simptome de subnutriție. Astfel® de 
lucruri s-au petrecut în multe fa
milii din Mnxesha. In mai 1969, din 
cele 90 de morminte aflate în cimi
tirul lagărului,„-70s ..^fau ale unor; . 
copii.

„Sîntem tratați ca ființe inferioare, 
sîntem înlăturați de la orice activi
tate intelectuală de parcă ar trebui 
să ne scuzăm că existăm" — a de
clarat medicul negru, dr. William 
Nkomo. Ca toți oamenii de culoare, 
și intelectualii negri din R.S.A., pen
tru a ajunge la ghișeul poștal sau la 
peronul de gară destinat lor, trebuie 
să folosească intrări întunecate și 
întortocheate, ușile din spate ale clă
dirilor. Ei sînt obligați să utilizeze 
doar acele autovehicule publice, va
goane de cale ferată sau ascensoare 
care poartă inscripția „pentru negri 
și mărfuri". Ei nu au voie să intre 
în anumite orașe fără autorizație 
specială. La Bloemfontein rasiștii au 
interzis accesul negrilor în piața în 
care se află monumentul lui Hertzog 
(politician sud-african, adept fer
vent al apartheidului — n.r.), în 
timp ce ciinii se pot plimba acolo, 
nestingheriți, la orice oră din zi sau 
din noapte.

De pe urma discriminării rasiale, 
în special a exploatării muncitorilor 
negri, trag foloase și investitorii 
străini. Astfel, profiturile firmelor 
britanice din Africa de Sud sînt cu

aproximativ 50 la sută mai mari de
cît cele realizate de întreprinderile 
engleze în alte țări străine. Deși ca
pitalurile americane din R.S.A. con
stituie doar 1,2 la sută din totalul in
vestițiilor S.U.A. in străinătate, ele 
realizează peste 2 la sută din totalul 
beneficiilor realizate de această țară 
peste hotare.

Oamenii știu că orice răscoală locală 
în vreun township sau în rezervații 
ar fi înăbușită de mitralierele sol- 
daților și polițiștilor, s-ar termina 
cu o baie de sînge ca cea de la 
Sharpeville din 21 martie 1960. în 
această zi, 10 000 de africani au de
monstrat împotriva legii pașapoarte
lor. Poliția a tras în mulțime și a 
omorit zeci de demonstranți. Eveni
mentele de la Sharpeville au alar
mat minoritatea albă. Așa încît, gu
vernanții au hotărît ca un serviciu 
secret bine organizat să acționeze în 
permanență pentru preîntîmpinarea 
în viitor a unor asemenea revolte, 
iar acest serviciu a fost înzestrat cu 
puteri aproape discreționare. „Boss“- 
ul (denumit astfel după inițialele ti
tulaturii sale oficiale „Bureau of 
State Security") poate deține fără 
judecată și pe timp nelimitat aproa
pe orice cetățean ; el întreține o ar
mată de informatori care s-au infil
trat în fiecare școală, asociație spor
tivă, întreprindere, cartier și cărora 
nu le scapă nici o mișcare. Arestările 
se țin lanț. Iar specialiștii acestei 
instituții știu să smulgă mărturisi
rile ce le doresc ; deținuții sînt în
deobște torturați cu șocuri electrice 
sau bătuți pînă la leșin.

Indianul Dasignee Francis, arestat 
pentru presupuse contacte cu o or
ganizație de rezistență, a relatat ur
mătoarele despre tratamentul la 
care a fost supus de agenții „Boss“- 
ului : „O lovitură de ciomag mi-a 
fracturat maxilarul inferior. în urechi 
mi-au fost introduși electrozi prin 
care a fost lăsat să treacă curent e- 
lectric. In timpul acestui supliciu, 
întregul corp îmi era scuturat de 
convulsii, dinții îmi clănțăneau, lim
ba îmi era sfîșiată. Intensitatea cu
rentului era. mereu sporită, iar pau
zele între momentele de tortură 
deveneau tot mai scurte. în acest' 
interval de timp am fost supus unui 
interogatoriu continuu".

Cei ce nu suportă torturile mor, 
dar comunicatele oficiale ale autori
tăților rasiste anunță că decesele 
respective s-ar datora altor cauze. 
Așa s-a întîmplat în cazul captivului 
S. Modipane, despre care s-a afir
mat că ar fi alunecat pe o bucată de 
săpun, sau acela al deținutului Ni- 
codimus Kgoathe, despre care s-a 
susținut că s-a accidentat mortal, 
căzîrid in sala dușurilor. Un alt de
ținut, conducătorul comunității mu
sulmane din Capetown, Haron, a 
murit în închisoare, potrivit raportu
lui poliției, pentru că ar fi căzut pe 
scări. Expertiza medicală a găsit 
însă pe corpul lui Haron 26 de le
ziuni grave.

în pofida acestor metode barbare, 
rasiștii n-au reușit să înăbușe spi
ritul de luptă al populației băștinașe 
sud-africane. Pe teritoriul țării, or
ganizații politice care cuprind mii și 
mii de membri desfășoară clandes
tin o intensă activitate politică, 
cu un puternic ecou dincolo de ho
tarele R.S.A. In unele regiuni ale 
țării au fost constituite detașamente 
de partizani, care au trecut la lupta 
armată. Totul arată că ora confrun
tării decisive se apropie. Acest lucru 
nu-1 vor putea preîntîmpina nici 
înăsprirea prin toate mijloacele a 
sistemului de apartheid, nici mane
vrele politice întreprinse de regi
mul de la Pretoria.

„Copiii care merg la 
școlile situate în regiu
nile de dincolo de Cer
cul polar au nrobabil 
clase mai călduroase 
decît cele din Anglia". 
Aceasta a fost conclu
zia unui raport întoc
mit de „Advisory Cen
tre for Education". și 
publicat recent de zia
rul „Daily Telegraph"

Semnale de alarmă 
în legătură cu situația 
unui mare număr din
tre școlile publice pri
mare și secundare din 
Anglia apar des în 
presa londoneză. Ele 
consemnează aspec'e 
amintind de scrierile 
lui Charles Dickens. 
Astfel, a fost publicat 
raportul Uniunii nați
onale a profesorilor, 
în care regăsim tabloul 
sumbru al unor școli 
dărăpănate, gata să se 
prăbușească, al altora 
prin ferestrele cărora 
wîntul bate în voie, iar 
copiii îngheață de frig. 
In 'astfel de școli 
există clase supraaglo
merate — cu cite 50 
de elevi sau chiar 
mai mult. După cum 
se arată în raport. în 
școala primară din In- 
gatestone (Essex), con
struită în anul 1839, 
„mișună șobolani" ; la 
școala de pe strada 
Am well din Londra, 
veche de 142 de ani, 
„cînd plouă se inundă 
clasele1' ; iar în școala 
din Melksham (Wilt
shire). care nu dispune 
decît de trei încăperi, 
„aproane nu se vede 
nimic din cauza fumu
lui".

Desigur, există în 
Anglia și școli moder
ne, în care nu pătrund 
nici ploaia, nici vîntul, 
nici frigul, unde copiii 
nu se înghesuie unul 
în altul, unde este . li
niște, curățenie și. voie 
bună. Acestea sînt, în 
general, așa zisele 
..școli independente", 
adică școlile particu
lare în care învață în
deosebi copiii familii
lor aristocratice și ai 
marilor financiari. In 
asemenea școli sau co
legii taxa anuală, la 
care se adaugă uni
forma și cărțile, se ri
dică la aproape 1 000 
de lire, adică ceva mai 
mult decît salariul pe 
un an al unui profesor 
de școală secundară. 
Dar în școlile particu
lare sau semiparticu- 
lare învață abia vreo 
500 000 de elevi, în timp 
ce școlile publice — 
primare și secundare 
— sînt frecventate de 
9 200 000 elevi.

Discrepanța dintre 
învățămîntul public și 
cel particular nu sca
pă nici ziarului „TI
MES". „Cele mai bune 
școli din țară sînt cele 
particulare și semipar- 
ticulare" — scrie zia
rul. La aceste instituții 
de învățămînt (urmate 
de copiii din familiile 
de duci, marchizi, 
conți, viconți,. baroni

și baroneți și din fa
miliile marilor indus
triași și bancheri) re
vine cîte un educator 
la 10 elevi, în. timp ce 
la școlile publice, unde 
sînt copiii englezilor 
„de rînd", numărul >e- 
levilor la un educator 
este, în medie, de peste 
30. Aglomerarea unor 
clase și lipsa de per
sonal didactic cores
punzător constituie 
una din cauzele prin
cipale ale „degra
dării" învățămîntului 
public, care-și găseș
te expresia în fap
tul că „7 la sută 
din absolvenții școlilor

blice. „în fiecare zi 
sute de copii vin la 
școală flăminzi. Și co
piii nu pot invăța cu 
stomacul gol" — de
clara Toni Griffits, de
legată la conferința 
■sindicală a femeilor. 
Iar Violet Legge, di
rectoarea școlii din 
Vinson Green (Bir
mingham) relata că 
„unii copii au fost gă
siți mîncînd boabele 
destinate porcilor". 
„Părinții din South 
Yorkshire, loviți de 
șomaj, își rețin copiii 
acasă, netrimițîndu-i 
la școală, deoarece nu 
au cu ce să-i încalțe",

trecut în Anglia pen
tru somnifere, tranchi
lizante și tablete pen
tru... poftă de mîn- 
care.

Discriminările la stu
dii pe criteriul averii 
sînt atît de flagrante 
încît unii consideră 
necesar să se adopte 
măsuri de disimulare a 
realității. Astfel, zilele 
trecute, ziarul „Times’* 
a anunțat că renumi
tul colegiu Eton, în
ființat în anul 1440 de 
regele Henric al VI-lea 
„își deschide porțile 
fiilor clasei munci
toare". Știrea a făcut 
senzație, cunoscut fiind

Intre școala 
săracilor 

și colegiul 
baroneților
• „In clase e mai frig ca la Cercul polar" ® „Eton" 
primește... șase fii de muncitori @ Pentru studenți, 
mai puțin de o treime din alocația pușcăriașilor ?

primare publice sînt 
pur și simplu analfa- 
beți, iar 13 la șută 
nu pot să citească 
în mod curent" (re
vista „SPECTATOR)".

Să existe, într-ade- 
văr, o penurie de cadre 
de educatori ? Nu se 
poate vorbi de așa 
ceva atîta timp cît 
sute de învățători și 
profesori pleacă anual 
peste hotare, mai ales 
in fostele colonii. în 
căutarea unui post mai 
bine retribuit, iar alte 
sute și mii sînt șomeri. 
Aici a provocat senza
ție cazul profesoarei 
Joice Carter. Cu oca
zia primirii diplo
mei de absolvire, ea 
a fost felicitată de 
secretarul pentru pro
blemele educației, 
care i-a urat „mulți 
ani în învățămînt". 
Joice Carter nu și-a 
putut găsi însă un 
post corespunzător și 
a ajuns să servească 
într-o cantină. Deci 
nu lipsa de cadre este 
cauza principală a si
tuației din școlile pu-

semnala ziarul „MOR
NING STAR".

„Educația — se sub
linia într-un raport în
tocmit de „Council for 
independent educati
on" — nu ar trebui să 
fie doar un privilegiu 
al celor foarte avuți". 
Dar în Anglia învăță
mîntul, deși teoretic 
este considerat „liber", 
în realitate poartă 
amprenta privilegiilor 
de clașă. Școala — 
declara pedagogul Ro
bin Padley — consti
tuie „o transplantare a 
inegalităților existente 
pe plan social". Acest 
lucru îl ilustrează de 
altfel și „grija" auto
rităților pentru școlile 
publice. Deși, potrivit 
datelor oficiale, în 
prezent există 6 000 de’ 
școli primare a căror 
„vîrstă" se apropie de 
un secol, programul 
guvernamental de re
parare și construire de 
noi școli prevede pen
tru acest an suma de 
26,5 milioane lire, a- 
dică mult mai puțin 
decît s-a cheltuit anul

faptul că la colegiul 
respectiv au învățat și 
învață numai copii cu 
„sînge albastru". In 
realitate este vorba 
despre hotărîrea Con
siliului acestui colegiu 
de a înființa, începînd 
de anul viitor, șase 
burse „pentru șase e- 
levi străluciți din fa
milii sărace, ai căror 
părinți nu pot plăti 
taxele". Dar, așa cum 
remarca și Ziarul „GU
ARDIAN", „6 școlari 
săraci, chiar strălu
ciți, nu înseamnă ni
mic pe lîngă cei 1 231 
privilegiați din înalta 
societate" (care ur
mează cursurile la 
Eton).

După ce au trecut 
bariera intrării într-o 
facultate, studenții să
raci abia încep să se 
lupte cu. greutățile. La 
Conferința din acest 
an a Partidului con
servator de guvernă- 
mînt, delegatul David 
Samuel, descriind si
tuația grea a studen
ților „care dorm cîte 
7 sau 8 pe jos, pe po

deaua camerelor, plă
tind o chirie peste po
sibilitățile lor”! spu
nea : „Am fost uimit 
cind am auzit că gu
vernul cheltuiește 6 009 
de lire pentru cazarea 
unui pușcăriaș. Aș fi 
mulțumit dacă guver
nul ar cheltui măcar 
o treime din această 
sumă pentru un loc în 
căminele studențești". 
Potrivit datelor pu
blicate de Geoffrey 
Chase, președintele 
Consiliului londonez 
pentru locuințe, „în 
1980 vor fi fără adă
post 200 000 de stu
denți", dacă se men
ține ritmul actual de 

.creștere a numărului 
studenților și de con
struire a căminelor 
studențești.

Dar nu numai lo
cuința — pentru care 
se plătește între 3 și 5 
lire pe săptămînă — 
constituie o problemă 
pentru studenți. „Gu
ardian" a publicat da
tele unei anchete efec
tuate în rîndul stu
denților din Birmin
gham, care arătau că 
„14,5 la sută dintre 
studenți mănîncă la 
prînz doar cîte un 
sanviș".

Dar, după ce a ab
solvit facultatea, ce 
perspectivă se deschi
de studentului ? în le
gătură cu aceasta, 
presa anreciază că ab
solvenții univcrsităl i- 
lor au de făcut față 
„celei mai grele si
tuații din ultimii 
ani", ca urmare a 
creșterii șomajului ; 
42 la sută din absol
venții de anul trecut 
ai Universității din 
Swansea încă nu au 
de lucru. Revista 
„SPECTATOR” preco
nizează o „soluție" : 
„numărul șomerilor cu 
diplomă poate fi re
dus prin micșorarea 
numărului acelora că
rora li se acordă di
plome". Original nu ? !

Totul confirmă, ca o 
caracteristică a socie
tății de consum, snu- 
sele deputatului Ed
ward Short, care, 
luînd cuvîntul în par
lament, releva „pră
pastia care există între 
"oniii proveniți din 
rîndul clasei munci
toare și cei din clasele 
avute". „A învăța — 
declara la rindul său 
Gerald Howard, se
cretarul general al 
societății pentru liber
tățile individuale — nu 
mai constituie în zilele 
noastre o problemă de 
voință, ci o necesitate. 
Dar cîți tineri capa
bili, de care avem ne
voie. pot să-și înde
plinească această ne
cesitate ? Ei vor, dar 
ușile le sînt închise 
pentru că sînt săraci. 
Aceasta este realitatea 
— o realitate dure
roasă, dar evidentă".

N’colae 
PLOPEANU

...Aeroportul Leonardo da 
Vinci din Roma. Se anun
ță cursa de Torino. Cursa 
de seară, ultima, probabil, 
care încheie activitatea po
dului aerian între capitală 
și orașul din nord. învă- 
păiați în neonul aerogării, 
călătorii se rînduiesc in 
fața ușii de sticlă. Privim 
peisajul uman. Cei mai 
mulți — tineri. Pe unii 
i-am văzut mai înainte, la 
bagaje, predînd modestele 
valize. Vin din sud și Roma 
n-a însemnat pentru ei de
cît o simplă escală. Ținta 
călătoriei este Torino, „pa
radisul nordului", -al spe
ranțelor. Acolo îi așteaptă 
un frate sau un văr ; un 
cunoscut sau aventura... 
Paradoxal sau nu, cu ;,Ora
șul Fiatului" cum este su
pranumit Torino, am făcut 
cunoștință aici, la sute de 
kilometri înaintea voiaju
lui cu „Alitalia", prin acești 
tineri preocupați, îngîndu- 
rați, contrazicind prin tă
cerea lor legenda despre 
expansivitatea meridiona
lului. Aveam să aflăm mai 
tîrziu că zborul spre Tori
no însemna de fapt o esen
țială și nu de puține ori 
dramatică, cursă pentru 
existență...

Orașul ne ia în primire 
cu o „ceață" care face 
să usture gîtul iar respira
ția să se precipite. Sîntem 
doar în al doilea centru 
industrial al Italiei. în sta
tisticile O.N.U. Italia este 
trecută între primele zece 
țări ale lumii dezvoltate 
industrial. Peninsula deține 
locul 8 în producția mon
dială siderurgică, locul 7 în 
cea de gaz metan, locul 4 
în producția de mase plas
tice, un loc de frunte în 
construcția de automobile 
etc. Torino, fosta reședin
ță a ducilor de Savoia, ca
pitală a Sardiniei și prima 
capitală a Italiei unificate, 
produce azi tractoare, a- 
vioane, utilaj industrial, 
mecanică fină, produse e- 
lectrotehnice. material fe
roviar, siderurgic, textile, 
cauciuc etc. Dar, înaintea

tuturor acestora, orașul 
splendidelor monumente 
ale Renașterii și epocii ba
roce — precum palatul re
gal, bisericile Madre di 
Dio, La Consolată — ora
șul renumitelor muzee de 
egiptologie și arme se re
comandă drept cetate de

...lotâ și Podul, cu 
apele lui grăbite, care 
taie orașul în doua, 
adăugindu-i un far

mec în plus

prin care lumea înconjură
toare se vedea ca într-un 
fantastic și inedit acvariu.

Strada 4 „Fiat"... Strada
9 „Fiat"... Un popas. într-o 
hală, cît un aeroport, doc
torul Giusseppe Giraudi ne 
explică :

— Aici piesele viitoarelor

migrarea ; că se ridică im
perativ problema lichidării 
dezechilibrelor între unele 
ramuri și regiuni ; că nu 
mai poate fi amînată satis
facerea numeroaselor nevoi 
sociale. (Potrivit statistici
lor oficiale, la fiecare 6 luni 
costul vieții crește în Ita

neputincioase în fața asal
tului „bateriilor" pe patru 
roți. Pe pista de încercare 
ne angajăm și noi în cursă. 
Doi kilometri și jumătate 
de asfalt drept sau încli
nat, vălurit sau coborînd, 
incercind să reproducă 
toate impedimentele posi

CURSA PENTRU EXISTENȚĂ 
IN ORAȘUL DE PE PAD

• IN „CETATEA DE SCAUN" A AUTOMOBILULUI • ITINERARE PE STRĂZILE „FIAT" 
® GRAIUL PANCARTELOR ȘI AL PETARDELOR

scaun a automobilelor 
„Fiat", una dintre cele mai 
renumite' firme de acest 
gen din lume. „Fiatul" in 
cîteva cifre : aproximativ 
185 000 salariați, 40 de uzi
ne în Italia (în afară de 
Torino, sucursale la Bari, 
Sicilia, Regio Calabria, Na
poli etc.) și alte 33 răspin- 
dite pe glob. Peste 1,5 mi
lioane de automobile pro
duse în 1970, din care mai 
mult de 600 000 vindute in 
afara granițelor peninsulei. 
Studiile întreprinse dove
desc că unul din 20 de ita
lieni depinde, într-un anu
me fel, de. activitățile în
treprinderilor „Fiat", sau 
aferente acestora.

Ca oaspeți ai Ministerului 
de Externe al Italiei ni s-a 
oferit prilejul să străbatem 
o parte din vastele terito
rii ale cetății industriale. 
Călătoria a debutat, se în
țelege, tot înțr-un auto
mobil, cu ferestre mari,

automobile fac o croazieră 
aeriană de 150 kilometri.

Privim benzile care aduc 
și duc tot ceea ce intră in 
alcătuirea automobilului. 
Din interiorul automo
bilului care aleargă pe 
travee n-avem cum să 
dialogăm cu cei care an
trenează uriașul mecanism: 
muncitorii „Fiat“-ului care, 
in 1970. potrivit unei recen
te anchete a ziarului pari
zian „Le Figaro" au decla
rat 837 de greve 1... „2 600 000 
ore de muncă pierdute, 
133 000 de automobile care 
n-au fost fabricate...". Cau
zele sînt multiple și ele nu 
pot fi decupate din obiec
tivele generale ale luptei 
revendicative a celor a- 
proape 20 milioane italieni, 
din mediile urban și rural. 
Aceste obiective au in 
vedere faptul că forța 
de muncă este insufi
cient folosită, de unde 
și corolarul dramatic — e-

lia cu circa 5 la sută. E- 
fectul acestei realități iz
bește, în primul rind și cel 
mai puternic, în existența 
celor cu salarii mici, a 
muncitorilor. De curînd, 
cele trei mari centrale sin
dicale din Italia au dat pu
blicității un document co
mun în care se amintea că 
lupta pentru reforme socia
le nu ia sfîrșit o dată cu 
aprobarea unor legi de că
tre Parlament, ci trebuie să 
continue pînă la împlinirea 

-lor în realitatea cotidiană). 
...Rulăm pe traveele hale

lor imense și, o dată cu 
noi, pe benzile de montaj 
se perindă miile de mașini 
„Fiat" in devenire. Aceste 
benzi de montaj izbutesc 
să ne sugereze un senti
ment al tiraniei mecanice, 
mașinile roșii, galbene 
strălucitoare așteptînd par
că momentul lansării în 
cursă, clipa confruntării cu 
marile bulevarde devenite

bile ale voiajului rutier. 
Pista este fulgerată la orice 
oră din zi de bolizii nesă
tui de viteză, într-o nemai
pomenită goană după kilo
metri.

Mașina se oprește. Dr. 
Giraudi ne zîmbește pro
fesional : zîmbim și noi, și 
in locul nostru trec alți vi
zitatori ai metropolei in
dustriale. Lucrurile se pe
trec firesc, ca într-un flux 
turistic fără cusur. 60 000— 
70 000 de oameni vizitează 
anual uzinele ; traseele sint 
aceleași, voiajul închei n- 
du-se întotdeauna pe pis
tele de încercare unde au
tomobilul abia expulzat de 
pe banda de montaj invită, 
o dată cu kilometri devo
rați, să-i încerci virtuțile. 
să-1 cumperi. Gazdele ne 
vorbesc cu plăcere despre 
relațiile cu România, în
deosebi despre colaborarea 
cu Uzina de tractoare de. la 
Brașov. Este reafirma-

tă ideea că statornicirea 
unei colaborări economice 
cu avantaje reciproce pen
tru parteneri are efecte 
favorabile asupra cunoaște
rii și strîngerii legăturilor 
prietenești între popoare, 
poate influența in bine e- 
voluția climatului politic. 
Relațiile economice dintre 
România și Italia, care se 
diversifică mereu, sînt o 
ilustrare a ideii că inten
sificarea colaborării pe di
ferite planuri contribuie la 
apropiere, la statornicirea 
unor relații prietenești, ba
zate pe stimă și respect, 
reciproc.

...De pe Muntele Capuci
nilor priveliștea Torino-ului 
ți se oferă în toată vasti
tatea sa. Iată Padul, cu ape
le lui grăbite. La Torino, 
panglica lui argintie repre
zintă un punct de referință, 
într-o parte — orașul mun
citoresc, dincoace, spre co
line — vilele celor avuți. 
Nu sînt singurele imagini 
contrastante. Castelul regal, 
într-o parte — parcul Va
lentino, unul din locurile 
rău famate, alături. Ceața 
industrială subțire pare un 
accent de patină pe clădiri. 
Iată și turnul „Victoriei", 
edificiu de mare îndrăznea
lă. arhitecturală, înalt de 84 
de metri, ridicat.în 27 de arii. 
Iată și Piazza „Vittorio Ve
neto". Clădiri cu pereți bă- 
trini, stîlpi cariați de vre

me. Monumente care aș
teaptă intervenția grabnică 
pentru conservare, alianța 
eficientă a omului împo
triva asaltului devorator al 
timpului.

Urmărim de Ia înălțime 
forfota străzilor, cromatica 
noilor zone locuibile. As
cultăm vuietul adine, pu
ternic, „respirația" celor 
peste un milion de oameni 
statorniciți aici, pe malurile 
Padului. Străzile, aceleași de 
sute și sute de ani — orașul 
a fost întemeiat de August — 
au cunoscut în august 1971 
(ca și Roma, Milano) efer
vescența unor ample de
monstrații. Inscripțiile de 
pe pancarte ? „Ziua ob
ținerii unei diplome — 
prima zi de șomaj". Sau : 
..15 ani de studiu pentru a 
deveni șomer".

Lîngă ruinele romane din 
inima Torino-ului am vă
zut o cohortă de caso 
vechi, îngrămădite unele 
înțr-altele. cu pereții popu
lați de afișe multicolore.

— Aici trebuia să se dă- 
rîme — ni se spune. Spa
țiul a fost însă ocupat de 
imigranți și e greu să fie 
scoși...

80 000 de oameni din sud 
vin anual spre „orașul spe
ranțelor". în mai puțin de 
zece ani, Torino și-a dublat 
aproape populația. Deși se

construiește necontenit, 
problema locuințelor pentru 
cei cu bani puțini rămîne 
însă greu de rezolvat. Noul 
venit, nota recent „Le Fi
garo", „totdeauna caută un 
apartament de negăsit. Chi
riile sînt de ordinul a 
40 000—50 000 de lire pe 
lună".

Nu știu dacă există vreo 
statistică in această .direc
ție, dar cred că „paradisul 
nordului", cel puțin ca pei
saj uman, devine tot| mai 
mult un oraș al sudului ; 
cu . micile bucurii și cu 
dramele unei populații ho- 
tărîte să-și facă un rost. 
Pentru că nu aventura i-a 
minat aici, ci presiunea ne
voii. Au adus cu ei o crin- 
cenă hotărire, o dată cu o- 
biceiurile specific meridio
nale pe care cineva ni le 
înfățișa astfel : „Cind se 
căsătoresc umplu strada și 
claxonează violent, iar în 
noaptea de Anul Nou arun
că spre cerul torinez pe
tarde, colorindu-1 fan
tastic".

Spectacolul cerului învă
păiat de petarde ține în- 
tr-adevăr de tradiția sudu
lui : petarde ce luminează 
cerul întunecat, profilînd 
pe boltă contraste de lu
mini și umbre.

Pe boltă, ca și pe pă- 
mînt.

Iile TANASACHB
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Convorbiri între delegație 
Partidului Comunist Român 

și delegația Partidului Socialist

Popular din
Vineri dimineața, la sediul C.C. al 

P.C.R., delegația Partidului Comu
nist Român, compusă din tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass și Roman Moldovan, 
membri ai C.C. al P.C.R., Andrei 
Vela, membru supleant al C.C. al 
P.C.R. și Gheorghe Șoima, vicepre
ședinte al Uniunii Asociațiilor Stu
denților din România, s-a întîlnit cu 
delegația Partidului Socialist Popu-

Recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale a Republicii Cuba
Cu prilejul celei de-a XIII-a ani

versări a sărbătorii naționale a Re
publicii Cuba, ambasadorul acestei 
țări la București, Nicolas Rodriguez 
Astiazafain, a oferit, vineri seara, o 
recepție în saloanele restaurantului 

, Athănee Palace.
Au participat tovarășii Gheorghe 

Rădulescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 

.'Consiliului de Miniștri, Emil Drăgă- 
\ nescu, membru al Comitetului Execu

tiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
' al Consiliului de. Miniștri, Constantin

I

LOTUL REPREZENTATIV

DE FOTBAL PENTRU

TURNEUL DIN FEBRUARIE

în ședința de aseară a biroului Fe
derației Române de Fotbal a fost 
definitivat lotul reprezentativ de fot
bal care va face deplasarea în tur
neul de pregătire programat în luna 
februarie în unele țări din America 
Centrală și America de Sud.

Adamaehe, Ștefan (Universitatea 
Cluj), Crețu (Universitatea Cluj), Lu- 
p.escu, Dinu (Dinamo), Deleanu, Mo- 
canu, Dumitru, Anca, Sătmăreanu A- 
lexandru (Dinamo), Nunweiller Radu, 
Lucescu, Dumitrache, Dembrovschi, 
Dobrin, Iordănqseu, Uifăleanu (Uni
versitatea Cluj). Din lotul tradițional 
lipsesc Sătmăreanu (Steaua) care va 
face deplasarea, cu echipa sa de club 
în turneul pe careul efectuează în luna 
ianuarie și Răducanu, la care s-a re
nunțat pentru această, perioadă. ,

move'
,r. - -

A
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• Trei goluri, din patru... — O se

lecționată de fotbal a orașului Bel
grad și-a început turneul în Peru, 
jucind la Lima cu formația clubului 
sportiv municipal din localitate, cla
sată pe locul trei în campionatul 
țării. Fotbaliștii iugoslavi au termi
nat învingători cu scorul de 4—2 
(2—1). Cel mai eficace jucător a fost 
Santrac — autor, a trei goluri : in 
min. 3 din lovitură de la 11 m, min. 
57 și min. 70.

• O foarte probabilă campioană
olimpică Ia Sapporo. Patinatoare» de 
viteză vest-germană, Monika Pflug 
(17 ani), se anunță ca una din prin
cipalele favorite ale ..Tocurilor Olim
pice de la Sapporo. în cadrul unui 
concurs, desfășurat la Inzell, ea a 
stabilit trei noi recorduri ale țării 
sale: 2’21” 5/10 la 1500 m, 5’13”
9/10 la 3 000 m și 189,867 puncte la 
cele 4 probe. Ea. deține recordul țării 
sale și în proba de 500 m (44”).

• „Preferințele cicliste" ale unui 
ordinator belgian. — La Bruxelles, 
un „ordinator" a stabilit clasamentul 
celor mai buni cicliști ai tuturor tim
purilor. Primul loc a revenit france
zului Anquetil, care a totalizat 480 
puncte, urmat de belgianul Merckx 
(420 p) și de regretatul ciclist italian 
Fausto Coppi (330 p).

• Ciociltea continuă seria remize
lor, Tinărul mare maestru sovietic 
Anatoli Karpov se afirmă în turneul 
Internațional de șah de la Hastings. 
învingindu-1 în. runda a 8-a pe en
glezul Franklin. Karpov a obținut 
cea de-a doua victorie consecutivă și 
3e menține lider in clasament cu 7 
puncte. îl urmează Korcinoi (U.R.S.S.) 
cu 5 puncte (1), Unzicker (R. F. a 
Germaniei) — 5 puncte, Gligoricj 
(Iugoslavia), Byrne (S.U.A.) — 4,5 
puncte etc. Victor Ciociltea ocupă lo
cul 11 cu 3 puncte. Tn runda a 8-a. 
Ciociltea (cu piesele negre) a remi
zat în 25 de mutări cu Peter Mark- 
land (Anglia), rezultat consemnat și 
în partida sa. întreruptă în runda a 
7-a, cu marele maestru sovietic Vik
tor Korcinoi,

> • „Ferrari" contra „Alfa Romeo".
_  Participanții la' tradiționala corn-

vremea
Timpul probabil pentru 9, 10 și 11 

ianuarie. în țară : Vremein general 
umedă și închisă. Vor cădea preci
pitații temporare care, în jumătatea 
de nord-est a țării, vor fi mai ales 
sub formă de lapoviță și ninsoare. 
Vint cu intensificări de scurtă du
rată, temperatura în scădere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 9 și plus un grad, local mai co- 
borite în Transilvania și Moldova, 
iar maximele între minus 3 și plus 
5 grade. In București : Vreme în 
general umedă și închisă. Temporar 
se vor semnala precipitații. Vini po
trivit. Temperatura în scădere ușoară.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA DIN 7 IANUARIE 1972 
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

1 077 415 lei. EXTRAGEREA I : 40 52 
60 47 17 14 13 21 33.Fond de cîștiguri : 
519 823 lei. EXTRAGEREA a II-a : 
28 61 39 66 S 44 4. Fond de cîștiguri : 
557 592 lei.

Danemarca
Iar din Danemarca, formată din Si
gurd Omann, președintele partidului, 
Gert Petersen, Jons Maigaard, Hen
ning Philipsen și Anders Uhrskov, 
membri ai Comitetului Executiv al 
partidului.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de cor
dialitate, s-au realizat informări re
ciproce privind activitatea și preo
cupările actuale ale celor două parti
de, precum și un schimb de păreri 
în unele probleme de interes comun.

Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Vasile Vlad, șef de secție la 
C.C. al P.C.R,, Mihail Florescu, Mir
cea Malița, Cornel Onescu. miniștri, 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, con
ducători ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, oameni de știin
ță. artă și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști români și cores
pondenți ai presei străine.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic. • (Agerpres)

HANDBAL. Turneul internațional din stila
Progresul
HOCHEI. Campionatul național - grupa B
în prima zi a turneului in- • La patinoarul acoperit „23 

August" s-au disputat ieri după- 
amiază primele două meciuri 
din turul III al campionatului 
național. Dunărea Galați, actua
la lideră a clasamentului grupei 
B, a întrecut cu 5—0 (1—0,
0—0, 4—0) pe Tirnava Odorhei, 
iar I.P G.G., pe Avîntul Gheor- 
ghieni eu 5—1 (3—1, 1—0, 1—0).

Astăzi se desfășoară partide
le : I.P.G.G. — Tirnava și Dună
rea — Avîntul. Cuplajul începe 
la ora 16.30.

CÎTEVA RÎNDURI

- • . . ___  ...
ternațional feminin de handbal, 
care se desfășoară în sala Pro
gresul, echipa Rapid București a 
învins cu scorul de 12—7 (4—2) 
formația I.E.F.S. In cel de-al 
doilea joc s-au întîlnit echipele 
Ferencvaros Budapesta și Pro
gresul București. Victoria a re
venit handbalistelor maghiare 
cu scorul de 20—12 (10—7).

Competiția continuă astăzi în 
aceeași șală : Progresul — Rapid 
(ora 17),, I.E.F.S. — Ferencvaros 
Budapesta (ora 18)..

petiție internațională automobilistică 
de la Buenos Aires, programată du
minică 9 ianuarie, au efectuat pri
mele antrenamente oficiale. Cele mai 
bune performanțe au fost realizate de 
elvețianul Clay Regazzoni, austriacul 
Tim Sehenken, americanul Mario An
dretti (toți trei pe „Ferrari") și en
glezul Vic Elford (pe „Alfa Romeo").

TENIS DE MASA. Turneul echipe
lor R. P, Chineze in Europa conti
nuă. — Selecționatele de tenis de 
masă ale R. P. Chineze au evoluat 
la Wolfsburg în compania reprezen
tativelor vest-germane. La masculin, 
Victoria a revenit jucătorilor din 
R. P. Chineză cu scorul de 5—1. Din 
echipa învingătoare s-a remarcat 
Li Cian-kuang, care a obținut două 
victorii : 2—1 (21—13, 20—22, 21—17) 
cu Jansen și 2—0 (21—19, 21—15) cu 
Liess. Singura victorie a gazdelor a 
fost realizată de Eberhard Scholler, 
învingător cu 2—1 (21—13, 15—21, 
21—19) în fața lui Liang Kuo-liang. 
întîlnirea dintre echipele feminine 
s-a încheiat cu scprul de 5—3 în fa
voare» sportivelor vest-germane.

BASCHET. Sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni". — La 
feminin, cunoscuta echipă sovietică

Așadar, omenirea a făcut pri
mii pași in noul an 1972. 
Potrivit tradiției, debutul po
litic al acestui an a tost 

marcat de un șir impresionant ele 
mesaje, cuvintări, declarații ale 
unor șefi de state, guverne, partide 
politice din diferitele țări ale lumii. 
Sînt, în genere, luări de poziție de 
factură foarte diversă, reflectînd o 
multitudine de preocupări, de inter
pretări ale fenomenelor social-politi- 
ce, de moduri de a privi viitorul. Dar 
dincolo de aceste deosebiri, care o- 
glinde.se însăși varietatea lumii in 
care trăim, în covirșitoarea majori
tate a acestor mesaje a răzbătut, in
tr-o măsură mai mare sau mai mică, 
ecoul dorinței popoarelor ea anul care 
a început să fie un an de pace, de 
întărire a securității și a colaborării 
internaționale.

Făcînd bilanțul realizărilor dobîn- 
dite în anul recent încheiat, mesa
jele provenite din țările socialiste 
ilustrează voința popoarelor frățești 
de a înainta cu și mai multă hotă
rîre, sub conducerea partidelor clasei 
muncitoare, pe calea vieții noi.

înfățișind tabloul insuflețitor al 
realizărilor dobîndite . de poporul 
român în anul încheiat pe calea fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate, cuvîntarea rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la posturile 
de radio și televiziune a prilejuit, tot
odată, o remarcabilă reafirmare a 
principiilor ce călăuzesc politica ex
ternă a statului nostru. „Desigur 
— arată tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— destinderea internațională, dez
voltarea nestingherită a colaboră
rii între popoare necesită încă 
multe eforturi, multe strădanii, clar 
sintem convinși că forțele sociale Și 
politice antiimperiaiiste, de o amploa
re fără precedent în istoric, pot îm
piedica politica imperialistă de agre
siune și dictat, pot asigura înfăptui
rea aspirațiilor de pace și progres ale 
umanității. România, partidulși gu
vernul nostru sînt ferm hotărîte- să 
desfășoare și în anul ce vine o in
tensă activitate pentru întărirea uni
tății țărilor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești, a torțelor

Consfătuirea pe țară 

a tinerilor viticultori
AI,BA IULIA. — (Corespondentul 

„Scînteii", Șt. Dinică) : La Stațiunea 
experimentală hortiviticolă Blaj, si
tuată în bazinul Timavelor, au în
ceput ieri lucrările Consfătuirii pe 
țară a tinerilor viticultori organiza
tă de către C.C. al U.T.C., în colabo
rare cu Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor. La lucrările consfătuirii par
ticipă peste 150 tineri lucrători din 
domeniul viticulturii din 13 județe, 
reprezentînd principalele bazine vi
ticole ale țării : Tirnave, Panciu, O- 
dobești, Valea Călugărească, Murfa- 
tlar ș.a. Pe parcursul a două zile, ti
nerii viticultori efectuează un rodnic 
schimb de experiență cu privire la 
rolul și sarcinile acestei importante 
ramuri agricole în economia națior 
nală, activitatea profesională a tine
rilor care muncesc în viile țării, ro
lul organizațiilor de tineret in mo
bilizarea acestora la întreținerea și 
extinderea plantațiilor viticole. Spe
cialiștii din cadrul Centralei viei și 
vinului, Stațiunii experimentale hor- 
tiviticole Blaj, gazda consfătuirii, 
Institutului de cercetări pentru me
canizarea agriculturii au prezentat 
tinerilor preocupările actuale din a- 
cest domeniu privind mecanizarea 
lucrărilor în vii. producerea materia
lului săditor, exploatarea plantații
lor existente. Participanții au vizi
tat stațiunea experimentală, din Blaj, 
luînd cunoștință de programul de 
cercetare al acesteia, activitate ori
entată spre dezvoltarea producției 
plantațiilor viticole din zona celor 
două Tirnave, zonă recunoscută pe 
plan ■ internațional pentru valoarea 
producțiilor sate.

T.T.T. Riga (de mai multe ori cîști- 
gătoare a trofeului) a învins la scor, 
pe teren propriu, cu 91—53 (43—29) 
formația Sparta Praga. O victorie 
clară a obținut și echipa bulgară 
Marița Plovdiv, care a dispus cu 
91—57 (45—27) de Egytertes Buda
pesta. Competiția similară masculină 
a programat la Bruxelles partida din
tre formațiile Lierre și Panathinaikos 
Atena. Baschetbaliștii belgieni au ter
minat învingători cu scorul de 117—84 
(53—41).

SCHI. întrecerile pentru „Cupa 
Mondială" continuă. — Proba femi
nină de slalom uriaș din cadrul con
cursului internațional de la Maribor 
(Iugoslavia), contînd pentru „Cupa 
Mondială" la schi, a fost cîștigată de 
sportiva franceză Franței se Macchi. 
Ea a fost cronometrată în cele două 
manșe cu timpul de 2’11” 69/100, 
fiind urmată de compatrioata șa 
Michele Jacot (2’12” 52/100), austriaca 
Annemarie Proell (2’13” 57/100) și ca
nadiana Betsy Clifford (2’14” 51/100).

• Cu prilejul unui concurs inter
național de paiinaj viteză, desfășurat 
la Davos, cunoscuta campioană ame
ricană Ann Henning a stabilit un nou 
record mondial în proba de 500 m cu 
performanța de 42”5/100.

antiimperiaiiste, să-și aducă contri
buția Ia cauza colaborării, progresu
lui și păcii în lume".

Hotărîrea fermă de a înfăptui în 
continuare aceste linii directoare ale 
politicii noastre externe este confir
mată de acțiunile desfășurate chiar 
din primele zile ale _ noului an. 
întrevederea avută săptămina aceas
ta de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar genera) al P.C.R.. cu 
tovarășul Marc Drumaux. preșe
dintele P. C. din Belgia, se în
scrie pe linia preocupării perseve
rente a P.C.R. de a întări legăturile 
internaționaliste de colaborare și 
prietenie cu toate partidele comuniste 
frățești, în interesul popoarelor res
pective, al unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale. La fel, 

actualele vizite ale unor delega
ții române de partid în Chile 
și Liban, precum și vizita începută 
în țara noastră de către delegația 
Partidului Socialist Popular din Da
nemarca servesc dezvoltării relațiilor 
P.6.R. cu alte detașamente ale miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale. întăririi forțelor anti
imperiaiiste de pretutindeni.

Orientarea neabătută a partidu
lui și țării noastre spre dezvol
tarea legăturilor de solidaritate cu 
mișcările de eliberare națională, 
cu toate forțele care se ridică 
împotriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului și-a gă
sit, de asemenea, noi confir
mări. Secretarul general al partidu
lui nostru a primit zilele trecute pe 
președintele Organizației Poporului 
din Africa de sud-vest (S.W.A.P.O.), 
Sam Nujoma, convorbirile purtate cu 
această ocazie dînd expresie solidari
tății și sprijinului poporului român

Plenara Consiliului

Central al U.G.S.R.
In zilele de 6 și 7 ianuarie a avut 

loc plenara Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
Republica Socialistă România. Au 
participat miniștri, conducători ai 
unor organizații de masă și obștești, 
președinții uniunilor sindicatelor pe 
ramură, președinții consiliilor jude
țene ale sindicatelor, cadre de condu
cere din ministere și instituții cen
trale, activiști ai C.C. al P.C.R. și ai 
consiliului economic, ziariști.

Consiliul Central al U.G.S.R. a a- 
nalizat sarcinile ee revin sindicatelor 
pentru înfăptuirea planului de stat pe 
anul 1972 și a adoptat un plan de 
măsuri privind creșterea contribuției 
sindicatelor la organizarea și desfă
șurarea activității în vederea înde
plinirii exemplare și depășirii sar
cinilor cuprinse în planul de stat. 
Plenara a adoptat o hotărîre privind 
îmbunătățirea participării sindicate
lor la organizarea și desfășurarea în
trecerii. organizate sub conducerea 
comitetelor județene de partid și sta
bilirea criteriilor de acordare a sti
mulentelor morale și materiale frun
tașilor și colectivelor fruntașe în în
trecerea pentru îndeplinirea și de
pășirea prevederilor planului de stat.

Participanții la plenară au exami
nat activitatea desfășurată de orga
nele și organizațiile sindicale pentru 
selecționarea, promovarea, educarea 
și instruirea cadrelor și au adoptat o 
hotărîre cu privire la munca de se
lecționare, promovare, educare și 
instruire a cadrelor sindicâle.

Consiliul Central al U.G.S.R. a luat 
în dezbatere Raportul cu privire la 
execuția bugetului pe anul 1971 și a 
aprobat bugetul Consiliului Central 
a! U.G.S.R. pe anul 1972.

In continuare, Consiliul Central a 
fost informat despre principalele 
concluzii ce se desprind din organiza
rea și desfășurarea adunărilor gene
rale și conferințelor sindicale pentru 
dări de seamă și alegeri, a analizat 
o dare de seamă cu privire la acti
vitatea Comitetului Executiv a! Con
siliului Central în perioada care a 
trecut de la Congresul Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Republica 
Socialistă România și a adoptat o 
hotărîre cu privire la modul de func
ționare, rolul și atribuțiile, consiliilor 
și comisiilor pe probleme organizate 
în cadrul Consiliului Central al
U.G.S.R. și al organelor sindicale.

In cadrul dezbaterilor care au avut 
loc au luat cuvintul Ion Vîlsan, pre
ședintele Consiliului județeanul sin
dicatelor Constanța, Ilie Dumitru, 
președintele Comitetului sindicatului 
de ia Uzina de autoturisme-Pitești, 
Ștefan Tripșa, maistru oțelar la Com
binatul siderurgic Hunedoara, Eroii 
al Muncii Socialiste, Gydrgy Maria, 
președintele Comitetului sindicatului

Conferință presă 
la ambasada R. P. D. Coreene

La ambasada R.P.D. Coreene din 
București a. avut loc vineri ia amia
ză o conferință de presă în legătură 
cu poziția R.P.D. Coreene față de 
represaliile antidemocratice dezlăn
țuite de regimul dictatorial al lui 
Pak Cijan Hi, in Coreea de sud.

Au participat redactori ai presei 
centrale. Agenției române de presă 
„Agerpres". Radioteleviziunii și ai 
unor publicații, precum și corespon
dent! ai presei străine.

Au luat parte, de asemenea, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe și membri ai corpului diplo
matic.

Dezaprobînd și condamnînd energic 
actele dictatoriale ale lui Pak Cijan 
Hi. care a proclamat „starea de ur
gență națională" și a adoptat „legea 
cu privire la măsurile speciale pen
tru securitatea națională", ambasa
dorul R.P.D. Coreene, Kang lăhg 
Săp, a subliniat în expunerea sa că 

(. aceste fapte reprezintă o încercare 
de a înăbuși dorința, mereu mai pu
ternică, a poporului sud-coreean 
pentru negocieri în vederea unifică
rii patriei. In această ordine de idei, 
ambasadorul R.P.D. Coreene a relevat 
interesul cu care sînt urmărite de 

față de lupta de eliberare națională 
a poporului namibian. De asemenea, 
participarea unei delegații a Frontu
lui Unității Socialiste la manifestă
rile prilejuite de aniversarea zilei 
independenței, precum și la lucrările 
Congresului Uniunii .Socialiste Suda
neze constituie un prilej de reafirma
re a sprijinului poporului nostru față 
de lupta împotriva Imperialismului, 
pentru independență, progres și pace a 
popoarelor arabe, a tuturor forțelor 
antiimperiaiiste.

Preluînd ștafeta anului prece
dent, 1972 înscrie la loc de 
frunte pe agenda vieții inter
naționale un obiectiv po

litic de însemnătate esențială pen
tru destinele păcii pe continen

tul nostru și în lume — organi
zarea conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare.

Așa cum e cunoscut, țara noastră 
manifestă o profundă și neslăbită 
preocupare pentru înfăptuirea secu
rității europene și împreună cu alte 
țări socialiste de pe continentul nos
tru desfășoară eforturi perseverente 
pentru convocarea cit mai grabnică a 
unei conferințe consacrate acestui țel. 
Este de aceea cu atit mai îmbucu
rător a constata Încă din primele zile 
ale noului ar> că aprobarea și spri
jinul față de convocarea neîntîrziată 
a ^acestei conferințe cuprinde în tot 
mai mare măsură partide și organi
zații politice, guverne și parlamente, 
personalități ale vieții publice din- 
numeroase țări; Noi luări de poziție 
favorabile în acest sens au fost sem
nalate în zilele din urmă. între aces
tea amintim declarația ministrului de 
afaceri externe al Franței, Maurice 
Schumann, care, reafirmînd sprijinul 
țării sale față de o conferință gene- 

de la fabrica „Porțelanul“-Cluj, Ion 
Apostu, președintele Consiliului sin
dicatelor din construcții-București, 
Hristina Cojocariu, inginer la Uzi
nele textile-Arad, Dumitru Bordea, 
președintele Consiliului județean al 
sindicatelor Dolj, Dumitru Niculescu, 
inspector general, cu grad de minis
tru, la Inspectoratul General de Stat 
pentru Controlul Calității Produselor, 
Natalia Nucă, inginer la întreprin
derea de prospecțiuni și explorări 
geologice Baia Mare, Arpad Orban, 
președintele Comitetului uniunii sin
dicatelor din întreprinderile -indus
triei lemnului, Tănase Grigore. pre
ședintele Consiliului municipal al 
sindicatelor Ploiești, Gheorghe Da
vid, directorul genera! al I.A.S. Ur- 
leasca-Brăila, Ion Mărcuș, președin
tele Consiliului județean al sindica
telor Brașov, Suzana Gâdea. pre
ședinta Consiliului Național al Fe
meilor, Dănilă Petrea, inginer-șef la 
Uzina metalurgică Cugir, Ion Cră
ciun. ministrul industriei ușoare, Va
sile Mătase, președintele Comitetului 
sindicatului de la Uzinele construe-: 
toare de mașini Reșița, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, Marius Cojocaru, președin
tele Consiliului județean al sindica
telor Mehedinți, Ion Marin, președin
tele Comitetului sindicatului de la 
Uzina de aluminiu-Slatina, Petre 
Petre, președintele Consiliului jude
țean al sindicatelor Dîmbovița, Ni- 
colae Manolache, președintele Con- 
siliulai județean al sindicatelor Iași, 
Laurențiu Dragomirescu, președintele 
Comitetului uniunii sindicatelor din 
poligrafie, presă, radioteleviziune și 
edituri, Batemay T.iberiu, președin
tele Consiliului județean’al.sindicate
lor Covasna, Mihai Arcan, președin
tele Consiliului județean al sindicate
lor Caraș-Severin, Constantin Heres- 
cu, președintele Comitetului Uniunii 
Sindicatelor din Agricultură, Dimcea 
Popa, secretar al Consiliului muni
cipal al sindicatelor București, Tier 
Rozalia, președintele Comitetului sin
dicatului de la fabrica de incălțămm- 
te „Solidaritatea“-Oradea, Ion Păcu
rarii, președintele Consiliului jude
țean al sindicatelor Bacău. Corneliu 
Butnaru, președintele Consiliului 
sindicatelor din unitățile sanitare 
București, Grigore Voinescu, preșe
dintele Consiliului județean al sin
dicatelor Suceava, Vasile Cazan, pre
ședintele Consiliului județean al sin
dicatelor Gorj.

In încheierea lucrărilor a luat cu
vintul tovarășul Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Executiv, al’ Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Plenara a adresat o scrisoare Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

întregul popor coreean convorbirile 
dintre reprezentanții organizațiilor 
de Cruce Roșie din Nordul și Sudul 
Coreei.

Kang lăng Săp a subliniat că 
Partidul Muncii din Coreea și gu
vernul R.P.D. Coreene s-au pronun
țat întotdeauna pentru rezolvarea în 
mod pașnic a problemei unificării 
Coreei. El a amintit, propunerile fă
cute de președintele Kim Ir Sen. pri
vind rezolvarea de către poporul co
reean însuși a problemelor sale in
terne : reducerea de către fiecare 
parte a efectivelor, forțelor armate 
din Nord și din Sud la un număr 
de 100 de mii de oameni sau sub a- 
cest nivel, încheierea unui acord de 
abținere de la folosirea forței, adop
tarea unor măsuri privind schimbu
rile economice și culturale, precum 
și vizitele reciproce ale unor perso
nalități între Nord și Sud. formarea 
unui guvern democratic unificat, 
prin alegeri generale libere în Nord 
și Sud, care să se țină atunci cînd 
vor fi întrunite condiții fundamen
tale pentru realizarea unificării pa
triei în mod pașnic. în conformitate 
cu voința liberă a poporului coreean, 

(Agerpres) 

ral-europeană în problemele securită
ții. a arătat că pregătirea multilate
rală a acesteia poate și trebuie să 
înceapă la timp pentru ca reuniunea 
să aibă loc în acest an. Pe pla
nul acțiunilor desfășurate de masele 
populare se remarcă pregătirile in 
vederea Consfătuirii consultative a 
reprezentanților opiniei publice euro
pene. care se va desfășura între 11 
și 13 ianuarie la Bruxelles.

Dorind ca 1972 să fie un an 
de [tace, popoarele de. pretu
tindeni urmăresc cu legitimă 
îngrijorare evenimentele din 

greu încercata zonă a Indoehinei.
Evoluția războiului în anul care a 

trecut a învederat și mai mult cit 
de iluzorii sînt încercările S.U.A. de 

a obține o victorie militară. Un prim 
bilanț întocmit de Comandamentul 
suprem al Armatei populare de E- 
liberare din Vietnamul de Sud ara
tă că în anul încheiat torțele patrio
tice au scos din luptă 250 000 de mi
litari inamici, între care 20 000 ame
ricani, pricinuind în același timp duș
manului importante pierderi în avioa
ne, tunuri, ambarcațiuni și alte mij
loace de luptă. în pofida eșecurilor 
suferite, agresorii nu trag încă con
cluziile cuvenite. în ultima vreme, ei 
au trecut la o nouă escaladă a opera
țiunilor armate, o manifestare eviden
tă în acest sens constituind-o atacurile 
aeriene asupra R. D. Vietnam — ac
țiune condamnată unanim de omeni
rea iubitoare de pace. Din păcate, în 
pofida acestei uriașe mișcări de pro
test, președintele S.U.A. a încercat în 
cadrul. recentului său interviu să jus
tifice continuarea agresiunii în Viet
nam și a declarat. între altele, că 
S.U.A. vor menține „posibilitatea a-

viața internațională
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Deschiderea celui de-al lll-lea Congres 
al Partidului Comunist Libanez

BEIRUT 7 (Agerpres). — La Bei
rut s-au deschis vineri lucrările ce
lui de-al Hl-lea Congres al Parti
dului Comunist Libanez.

Sînt examinate activitatea desfă
șurată de Comitetul Central în pe
rioada de după cel de-al IT-lea Con
gres din iulie 1968, modificări la sta
tutul partidului, proiectul de înfăp
tuire a reformei agrare ; Congresul 
va alege noile organe conducătoare 
ale partidului.

La lucrări participă delegați din 
toate regiunile țării, precum și invi
tați ai unor partide comuniste și 
muncitorești, partide progresiste și 
mișcări de eliberare.

Vizita delegației P. C. R. 

in Chile
SANTIAGO DE CHILE 7. — Co

respondentul nostru E. Pop transmi
te : Delegația Partidului Comunist 
Român, compusă, din tovarășii Petre 
Lupu, membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., și Teodor Co- 
man, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean Tul- 
cea al P.C.R., care participă la ani
versarea semicentenarului P.C. din 
.Chile, și-a continuat, vizita în provin
cia Concepcion. Membrii delegației 
au vizitat mina Schwager, una din 
cele mai mari exploatări ale între
prinderii naționale a cărbunelui. Oas
peții au fost salutați de conducătorii 
Comitetului regional al P.C. din Chile, 
de directorul întreprinderii. Isidoro

După alegerile anticipate din Finlanda

Consultări în vederea formării
noului

HELSINKI 7 (Agerpres). — Preșe
dintele Finlandei, Urho Kekkonen, a 
avut vineri primele consultări cu li
deri politici in vederea formării unui 
nou guvern, ca urmare a alegerilor 
generale anticipate, desfășurate du
minică și luni. După cum informează 
agenția United Press International, 
șeful statului finlandez l-a primit pe 
Rafael Paasio, președintele Parla
mentului și liderul Partidului social
democrat, formațiunea politică ce a 
obținut cele mai multe mandate in 
parlament. Potrivit tradiției, în ca
drul consultărilor pentru formarea 
.guvernului, șeful sțațului trebuie să 
se'intilnească în primul rînd cu pre- 
șădiritele Parlamentului. Qr, .. Parla- 
;jnențul,.ta nopp. sa structură, se va 
întruni abia la 1 februarie, deputății 
al căror mandat expiră urmînd să se 
retragă la 21 ianuarie. In această si-

„PREȚUL BOMBARDAMENTELOR 

DIN INDOCHINA"
»-?

Sub acest titlu, ziarul „International Herald Tribune" publică un ar
ticol al cunoscutului său comentator James Reston, care supune unei 
aspre critici războiul de agresiune dus de S.U.A. in Indochina.

„înainte de 1967 trăiau în Valea 
Ulcioarelor peste 100 000 de oameni. 
Ghinionul lor a fost însă că „inco
modau" bombardierele americane 
care operau deasupra Laosului. Acest 
inconvenient a fost repede înlăturat. 
Locuitorii din regiunea respectivă au 
fost in marea lor majoritate uciși, 
iar ceilalți obligați să-și părăsească 
în grabă casele și să se ascundă în 
junglă. Este doar un exemplu, nici
decum o excepție, a ceea ce Statele 
Unite au comis în Indochina în nu- 

tacurilor aeriene" împotriva R.D. Vi
etnam. Desfășurarea evenimentelor 
din Indochina arată însă că nu pe ca
lea intensificării operațiunilor mili
tare S.U.A. vor găsi ieșirea din acest 
război, că singurul mijloc rațional si 
eficient de a readuce pacea în acea
stă zonă o constituie soluționarea 
conflictului pe cale politică, prin 
retragerea trupelor S.U.A. și ale 
aliațiior lor din Vietnamul de 
sud, de pe pămîntul Indoehinei și 
crearea condițiilor pentru afirmarea 
deplină a dreptului inalienabil ^il po
poarelor din această regiune de a-și 
hotărî singure viitorul.

Apărarea dreptului sacru al 
popoarelor de a fi stăpine pe 
propriile destine este o idee 
— forță a vremurilor noastre, 

o idee care se afirmă tot mai puter
nic, sub forme multiple, pe diferitele 
meridiane ale planetei. Astfel, zilele 
trecute, guvernul Venezuelei a hotă- 
rit revocarea tratatului său comer
cial cu S.U.A.. tratat care afecta se
rios independența economică și dez
voltarea acestei țări pe calea progre
sului. A'a cum se arată în declarația 
publicată la Caracas de Partidul U- 
niunoa Republicană Democratică, a- 
ceastă hoțărire „deschide posibilita
tea promovării unei politici de apă
rare a intereselor naționale prin sta
bilirea unui sistem de relații favora
bile dezvoltării industriale indepen
dente a Venezuelei".

într-o altă parte a lumi, în Malta, 
guvernul a interzis in aceste zile fo- 
loșirea instalațiilor de pe insulă de 
către Flota a șasea americană din 
Mediterana. Această hotărîre survine 
la puțin timp după anunțarea de că
tre aceeași țară a intenției de a anula 
tratatul militar conform căruia Anglia 
a deținut timp de 170 de ani baze 
militare in Malta.

Sint’ doar două exemple dintre cele 
mai recente, dar care demonstrează 
convingător ardoarea cu care popoa
rele sînt decise să promoveze cauza 
independenței și suveranității națio
nale, dreptul Ia o dezvoltare liberă, 
de sine stătătoare.

B. STOIAN

Din partea Partidului Comunist 
Român participă o delegație formată 
din tovarășii Mihai Gere,- membru 
supleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Vasile Ma
rin, membru al C.C. a! P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean Ia
lomița al P.C.R.

După cuvîntarea de deschidere ros
tită de Mustafa Ariss, vechi militant, 
al mișcării comuniste și muncitorești 
libaneze, Nikola Șaoiu, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Comunist. 
Libanez, a prezentat raportul Comi
tetului Central.

Lucrările Congresului continuă.

Carillo, membru al C.C. al P.C.C., de 
membri ai conducerii administrative 
a localităților Coroner șl Lota.

După ce s-a întreținut cu minerii, 
tovarășul Petre Lupu le-a urat succes, 
exprimînd convingerea că acest co
lectiv, conducerea întreprinderii vor 
obține noi realizări in activitatea lor, 
aduci ndu-și contribuția la realizarea 
politicii Guvernului Unității Popu
lare.

în timpul vizitei în provincia Con
cepcion, delegația P.C.R. a fost înso
țită de Mario Benavente, membru al 
C.C. al P.C. din Chile. Vineri, dele
gația P.C.R. s-a reîntors la Santiago 
de Chile.

guvern
tuație, consultările începute vineri de 
președintele Kekkonen sint conside
rate în cercurile politice de la Hel
sinki ca avînd doar un caracter pre
liminar.

După primire, Rafael Paasio a de
clarat că președintele Kekkonen s-a 
pronunțat pentru alcătuirea cit mai 
curinda noului guvern, manifestin- 
du-se în favoarea alcătuirii unui ca
binet de coaliție de centru-stînga, for
mat din sociai-demoerați, comuniști, 
centriști, liberali și reprezentanți ai 
Partidului popular suedez. Grupările 
politice incluse într-o asemene;) for
mulă ar totaliza un număr de 144 de 
locuri din cele 200’W1 Parlamentu
lui. 'Potrivit agenției. United Press 
Intern'ationâl;_Rafael..Paașjo este con
siderat dre' c'afre'cei mai inulți. obser
vatori drept un posibil succesor al 
premierului Ahti Karjalainen.

mele „democrației" și „libertății". 
Astfel de fapte și încă multe altele 
sint atit de cumplite, incit nu mai 
pot lăsa indiferent pe cetățeanul de 
rind american.

Profesorul Arthur H. Westing, de 
la colegiul Windham din Vermont, 
evalua de curind la mai multe sute 
de mii numărul bombelor și obuze
lor care zac neexplodate pe cîmpiile 
Vietnamului de sud. Alte sute de mii 
zac în Laos și Cambodgia. Urmările 
tragice s-au putut vedea într-o foto
grafie apărută recent în presa ame
ricană, reprezentînd un băiețel viet
namez rămas pentru restul vieții in
firm, cu cioturi în locul miinilor. Lua
se un obuz drept, jucărie...

Profesorul de zoologie E. W. Pfeif
fer, de la Universitatea din Montana, 
care a întreprins un studiu amănunțit 
asupra mediului înconjurător în Viet
nam, ne-a relatat că bombele ame
ricane au lăsat in urma lor pe pă- 
mintul vietnamez peste 20 de mili
oane de cratere.

Dar bombardamentul nu este sin
gurul mijloc de distrugere in masă 
de care dispune tehnica militară a- 
mericană. Detalierea, de exemplu, fo
losită pe o mare suprafață rezervată 
culturilor in Vietnamul de sud, a 
distrus recolta care trebuia să hră
nească 600 000 de oameni. Au fost 
distruse de asemenea, vaste întin
deri de păduri prețioase.

Crima se comite de la distanță, 
astfel incit ucigașii nu trebuie să 
tacă față prezenței neplăcute a tru
purilor mutilate. Țara cu tehnologia 
cea mai avansată din lume folosește 
toată ingeniozitatea de care dispune 
pentru a pur.e pe picioare o uriașă 
forță distructivă.

Oficialitățile americane afișează 
o aroganță uluitoare prezentind 
unele pretexte ca cele in ' ca
zul reluării bombardamentelor pe 
scară largă Împotriva R.D. Vietnam. 
Forțele armate ale R.D.V. ar fii ata
cat „avioane americane neînarmate, 
de recunoaștere”, spun oficialii ame
ricani. Este o minciună, deoarece a- 
ceste avioane de recunoaștere. sint 
de regulă însoțite de avioane de vi- 
nătoare Dar bazele aeriene din Tai- 
landa și portaviuanele de lingă coas
tele vietnameze ce urmăresc ? Există 
se pare o părere oficială in cercurile 
militare americane conform căreia 
S.U.A au dreptul divin de a zbura 
și bombarda ta Indochina fără să fi 
fost provocate de nimeni. Este o con
cepție mai potrivită pentru o analiză 
psihologică decit pentru una politică.

Zilele care au trecut de Ia reluarea 
bombardamentelor ne vor costa foar
te scump. Opinia publică are motive 
noi să se îndoiască de așa-numita 
..defensivă totală a armatei america
ne în Indochina" Tot-ceea ce am 
făcut în Vietnam — și ceea ce con
tinuăm să facem în prezent — a 
știrbit grav prestigiul nostru".

glinde.se
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Adeziune tot mai largă 
pentru convocarea 

neintîrziată a Conferinței 
general-europene

BUDAPESTA : „Un proces pozitiv care trebuie continuat"
BUDAPESTA 7 (Agerpres). — La 

Budapesta a avut loc ședința Comi
siei naționale pentru problemele 
securității și colaborării europene, 
care a analizat unele probleme ale 
vieții politice de pe continentul nos
tru, informează agenția M.T.I. Subli
niind că în anul 1971 s-au înregistrat 
progrese pe calea securității și coo
perării în Europa, Gyula Kallai, 
membru al Biroului Politic al C.C. al

ROMA : „Sînt necesare
ROMA 7 (Agerpres). — Primul mi

nistru al Italiei, Emilio Colombo, a 
relevat, într-o convorbire cu cores
pondentul din Roma al ziarului 
,,Pravda“, că „guvernul italian și-a 
declarat, printre primele din Europa, 
atitudinea pozitivă față de ideea con
vocării conferinței general-europene 
de securitate". Acum, cînd pregătirea 
acestei întruniri intră în faza prac
tică, sînt necesare acțiuni active, 
concrete. Acesta este, în cele din 
urmă, sensul declarațiilor făcute de 
numeroși reprezentanți ai unor 
cercuri politice și de afaceri italiene, 
a arătat premierul Colombo.

Giancarlo Pajetta, membru al Di-

P.M.S.U., președintele comisiei, a 
opinat că, in anul 1972, este necesară 
continuarea acestui proces pozitiv, 
prin ratificarea tratatelor semnate la 
Moscova și Varșovia, recunoașterea 
R.D.G. pe baza normelor dreptului 
internațional, admiterea în O.N.U. a 
celor două state germane, convoca
rea conferinței general-europene 
pentru securitate și colaborare.

acțiuni active, concrete"
rccțiunii și al Biroului Politic al 
P.C.I., a subliniat că nu trebuie ter
giversată fixarea datei pentru con
vocarea conferinței. „Conferința ge- 
neral-europeană în problemele secu
rității și colaborării, cu participarea 
tuturor statelor continentului nostru, 
poate și trebuie să aibă loc în anul 
1972. Pronunțîndu-ne în favoarea în
ceperii cit mai neîntîrziate a trata
tivelor multilaterale ce trebuie să fie 
încununate prin convocarea confe
rinței, noi credem că exprimăm opi
nia nu numai a partidului nostru, ci 
și a celor mai largi pături ale opiniei 
publice", a declarat Giancarlo Pa
jetta.

Muncitori de la minele de cupru „El Teniente", trecute sub controlul statu
lui chilian, in timpul unei manifestații în sprijinul politicii guvernului Uni

tății Populare de apărare a bogățiilor naturale ale țării

Unități ale armatei saigoneze 
au invadat din nou Cambodgia
SAIGON 7 (Agerpres). — Unități 

ale armatei saigoneze au invadat în 
dimineața zilei de 7 ianuarie regiu
nea de vest a Cambodgiei, informea
ză agențiile Reuter și U.P.I.. Noul

corp invadator, venit in ajutorul re
gimului Lon Noi, a cărui situație 
militară și politică este precară, este 
format din circa 15 000 militari sai- 
gonezi.

ATENA : „Dorința popoarelor este ca întrunirea sâ nu fie 
tergiversată"

ATENA 7. — Corespondentul nos
tru, Al. Cimpeanu,' transmite : „In 
eforturile ce se depun pentru crea
rea unui climat favorabil destinderii 
In Europa, conferința pentru secu
ritate europeană va marca o etapă 
Istorică" — scrie intr-un comentariu

ziarul grec „Elefteros Cosmos". „Gre
cia întreprinde acțiuni în vederea fa
cilitării succesului conferinței. Do
rința popoarelor — scrie ziarul — 
este ca întrunirea să nu fie tergiver
sată".

BELGRAD

încheierea convorbirilor 
iugoslavo-turce

BELGRAD 7 (Agerpres). — Secre
tarul federal pentru afacerile exter
ne, Mirko Tepavaț, a primit pe se
cretarul general al. Ministerului Afa
cerilor Externe al Turciei, Orhan 
Eralp, care se află. într-o vizită în 
Iugoslavia.

In comunicatul de presă publicat 
se subliniază că, în cadrul convorbi
rilor dintre Eralp și Iakșa Petrici, 
locțiitor al secretarului federal pen
tru afacerile externe, s-a procedat la 
un larg și util schimb de păreri in 
legătură cu problemele internaționa
le actuale și relațiile reciproce ; s-a 
constatat că relațiile dintre cele două

țări sînt bune, exprimîndu-se hotă- 
rirea reciprocă de a depune eforturi 
pentru dezvoltarea acestor relații în 
toate domeniile.

Părțile, se arată în comunicat, s-au 
informat reciproc despre poziția ță
rilor lor în legătură cu situația din 
Europa, relațiile cu ț'ările balcanice 
vecine, precum și în legătură cu si
tuația internațională.

Părțile au căzut de acord să conti
nue contactele interstatale, precum și 
schimbul de păreri și consultările 
între ministerele afacerilor externe 
— fermă de colaborare foarte adecva
tă și utilă.

4000 de militari inamici scoși din luptă 
de forțele patriotice în ultimele 3 luni

PEKIN 7 (Agerpres). — Khieu 
Samphan, vicepremier al Guvernului 
Regal de Uniune Națională al Cam- 
bodgiei, ministrul apărării și coman
dant șef al forțelor armate de elibe
rare națională ale poporului cam
bodgian, a adresat un călduros me
saj luptătorilor din forțele de eli
berare națională, felicitîndu-i pen
tru victoriile dobindite în luptă. Ei 
au reușit, se arată in mesaj, să. scoa
tă din luptă 4000 de militari inamici,

AMBASADORUL ROMÂNIEI
ÎN BRAZILIA ȘI-A PREZENTAI

SCRISORILE DE ACREDITARE
BRASILIA 7. — Corespondentul 

nostru, V. Oraș, transmite ; La. 6 ia
nuarie, trimisul extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România, Ion Morarii, și-a 
prezentat scrisorile de acreditare 
președintelui Statelor Unite ale Bra
ziliei, Emilio Garrastazu Medici. 
După prezentarea scrisorilor de acre
ditare, președintele brazilian s-a în
treținut cordial cu ministrul român.

pe fronturile de la nord și vest de 
Pnom Penh, în perioada octombrie— 
decembrie 1971. în mesaj se arătă : 
„Aceste victorii au constituit un sti
mulent pentru lupta întregului po
por cambodgian, frînînd planurile a- 
gresive ale inamicului din timpul 
sezonului uscat și au contribuit la 
apărarea, consolidarea și extinderea 
zonelor eliberate".

Khieu Samphan a adresat forțelor 
armate de eliberare națională che
marea de a dobîndi noi victorii, de 
a da noi lovituri forțelor inamice in
trate in panică, în vederea eliberării 
unor zone cit mai Întinse din terito
riul național.

Declarație de protest 
a M.A.E.

al R. D. Vietnam
HANOI 7 (Agerpres). — Purtătorul 

de cuvint al Ministerului Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam a dat vi
neri publicității o declarație in care 
condamnă noile raiduri aeriene și ce
lelalte acțiuni militare ale S.U.A. îm
potriva R. D. Vietnam. In declarație 
se arată că, începiiid din 31 decem
brie anul trecut, avioane ale S.U.A., 
inclusiv bombardiere strategice 
„B—52", au lansat de repetate ori 
bombe asupra localității Huong Lap, 
iar artileria americană din partea 
sudică a zonei demilitarizate și de 
pe navele flotei a 7-a a deschis locul 
asupra unor obiective civile aflate la 
nord de paralela 17, pe teritoriul 
R.D. Vietnam. In zilele de 2 și 3 ia
nuarie, continuă declarația, avioanele 
americane au bombardat unele dis
tricte ale provinciei Quang Binh, iar 
la 5 ianuarie au lansat rachete asu
pra unor puncte populate din pro
vincia Hoa Binh.

Purtătorul de cuvint al Ministeru
lui Afacerilor Externe al R.D. Viet
nam a cerut încetarea imediată a a- 
cestor acțiuni prin care se încalcă su
veranitatea și securitatea R. D. .Viet
nam. ★

HANOI 7 (Agerpres). — Ministerul 
Educației al R. D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație în care protes
tează energic împotriva recentelor 
raiduri ale ăyiației de bombardament 
americane asupra unor școli din pro
vincia Quang Binh. Arătînd că avia
ția americană a făcut, cu aceste pri
lejuri, nenumărate victime în rîndul 
populației civile, declarația mențio
nează lansarea de bombe explozive 
și bombe cu bile asupra unei școli 
generale din localitatea Bo Tracii, 
cînd 23 de elevi și profesori au fost 
uciși sau răniți.

Dialogul
Nixon—Sato

Prima runclă de convorbiri 
purtate la reședința prezidenția
lă de la San Clemențe Intre pre
ședintele S.U.A., Richard Nixon, 
și primul ministru japonez, Eisa- 
ku Sato, a fost apreciată de 
ambele părți ca „sinceră și des
chisă". Purtătorul de cuvint al 
Casei Albe a precizat că. cei doi 
oameni de stat au discutat, 
printre altele, despre relațiile 
lor cu Europa occidentală și 
despre problemele comerciale 
care se pun între cele două țări.

Concomitent, s-au desfășurat 
convorbiri intre miniștrii ame
ricani ai finanțelor și comerțu
lui, John Connally și Maurice 
Stans, și omologii lor japonezi, 
Mikio Mizuta și Kakuel Tanaka. 
Corespondenții de presă relevă 
că aceste convorbiri nu au dus 
însă la rezultatele dorite, nea- 
jungindu-se la un consens intr-o 
serie de probleme divergente in
tre cele două părți.

Dialogul. Nixon—Sato urmează 
să abordeze, după, cum s-a anun
țat. și un alt subiect „inflama
bil" — tratatul iapono-american 
privind retrocedarea Okinawei. 
care continuă să stirnească o vie. 
nemulțumire în rîndul opiniei 
publice nipone. în fotografia : 
Demonstrație de protest la. Tokio 
împotriva tratatului asupra 
Okinav.'ci.

Convorbirile S.Ă.L.T. Del - 
gațiile Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite la convorbirile pentru li
mitarea cursei înarmărilor strategice 
(S.A.L.T.), ajunse la a șasea rundă 
a lor, au ținut vineri o nouă .șe
dința de , lucru la sediul Ambasadei 
americane din capitala austriacă. 
Următoarea întîlnire va avea loc 
marțea viitoare la sediul Ambasadei 
Uniunii Sovietice.

La Sofia, M urmare » hota- 
ririi din luna decembrie 1971 a Bi
roului Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, privind pregătirea profe
sională , și repartizarea în .producție 
a tinerilor fără ocupație, a avut loc 
o consfătuire consacrată muncii și 
sarcinilor imediate în domeniul o- 
rientării profesionale a tinerilor. Cu 
acest prilej, au fost analizate unele 
probleme ale. pregătirii profesionale, 
angajării în producție a tinerilor care 
nu învață și nu lucrează, precum și 
ale îmbunătățirii activității de școla
rizare și orientare profesională a ti
nerilor.

Trupele regimului de la 
Seul și-au intensificat provocările 
armate în zona demilitarizată, des- 
chizind in i repetate , rînduri focul cu 
armament automat greu asupra păr
ții de nord a acestei zone — relatea
ză agenția A.C.T.C. După cum subli
niază agenția, au fost adresate auto
rităților de la Seul avertismente se
rioase în legătură cu aceste provo
cări.

ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV

AL PREZIDIULUI U.C.I.
BELGRAD 7 (Agerpres). — După 

cum informează agenția Taniug, la 
Belgrad a avut loc o ședință a Bi
roului Executiv al Prezidiului U.C.I. 
consacrată activității Uniunii Comu
niștilor în vederea realizării hotărî- 
rilor celei de-a 21-a ședințe a Pre
zidiului U.C.I. Cu acest prilej — 
menționează agenția — a fost subli
niat faptul că activitatea politico- 
ideologică a Uniunii Comuniștilor 
și măsurile ce se întreprind au în
tărit frăția și unitatea oamenilor 
muncii și au sporit încrederea lor în 
U.C.I. și în capacitatea sa de ac
țiune. Toate acestea, s-a relevat la 
ședință, contribuie la o situație po
litică mai favorabilă în țară. Biroul 
Executiv a atras atenția asupra ne
cesității continuării activității politi- 
co-ideologice și luptei împotriva tu
turor forțelor și tendințelor . ce se 
opun autoconducerii, îndeosebi îm
potriva naționalismului și șovinis
mului.

Biroul Executiv a apreciat că 
Uniunea Comuniștilor și-a dovedit 
capacitatea de a rezolva, în, mod de
mocratic și în cadrul instituțiilor 
bazate pe autoconducere, complexele 
probleme sociale.

La ședința Biroului Executiv s-a 
arătat, totodată, că în cadrul pregă
tirilor pentru a Il-a Conferință a 
U.C.I., în organizațiile și în rîndul 
cadrelor de conducere ale Uniunii 
Comuniștilor au fost ridicate nume
roase probleme politico-ideologice 
importante, precum și observații cri
tice la adresa activității Uniunii 
Comuniștilor și a organelor sale, 
care trebuie analizate cu seriozi
tate. S-a hotărît, de asemenea, să 
se facă o analiză mai aprofundată și 
multilaterală în legătură cu cauzele 
care ■ au dus la situația din țară, ce 
a fost analizată la a 21-a ședință a 
Prezidiului U.C.I. Biroul Executiv 
a subliniat faptul că, în situația ac
tuală, sint necesare și posibile ur
gentarea soluționării problemelor 
economice și sociale deschise, pre
cum și lupta consecventă pentru 
realizarea măsurilor de politică eco
nomică curentă in vederea stabiliză
rii economiei.

La ședință au fost examinate, de 
asemenea, principalele poziții cu 
privire la situația. economică și sar
cinile U.C.I., care vor forma baza 
pentru elaborarea concluziilor celei 
de-a II-a Conferințe a U.C.I.

R. P. POLONĂ

0 sută de noi obiective economice 
vor fi date în exploatare in 1972

• CONSFĂTUIRE LA C. C. AL P.M.U.P.

VARȘOVIA 7 (Agerpres)^ — La 
Comitetul Central al P.M.U.P. a avut 
loc o consfătuire a activului econo
mic consacrată realizării principale
lor, obiective economice ce vor fi date 
în exploatare în anul 1972, informea
ză agenția P.A.P.

S-a arătat că există posibilități ea, 
din cele 100 de obiective importante 
ce urmează a fi date in exploatare, 
in 1972, 68 să fie realizate înainte de 
termen, ceea ce va reprezenta ob
ținerea unei producții suplimentare 
de peste 3 miliarde zloți. în cursul 
discuțiilor s-a subliniat necesitatea

unor modificări in programarea, pro
iectarea, planificarea și finanțarea a- 
cestor construcții, precum și a îmbu
nătățirii aprovizionării cu materiale 
pentru realizarea obiectivelor capi
tale.

La consfătuire s-a arătat că, în anul 
1971, planul construcțiilor capitale a 
fost îndeplinit în proporție de 99,1 la 
sută, iar cel al lucrărilor de constrilc- 
ții-montaj în proporție de 99,5 la sută. 
Din cele 35 de obiective economice 
de importanță majoră, planificate, au 
intrat în funcțiune 34.

opole: Manifestări prilejuite 

de aniversarea

Partidului Muncitoresc Polonez
VARȘOVIA 7 (Agerpres). — După 

cum informează agenția P.A.P., in 
cadrul manifestărilor consacrate ani
versării a 30 de ani de la crearea 
Partidului Muncitoresc Polonez, la 
Opole a avut loc o întîlnire a Bi
roului de partid al Comitetului voie
vodal Opole al P.M.U.P. cu veteranii 
mișcării muncitorești din această

zonă industrială, la care a luat parte 
și primul secretar al C.C. al P.M.U.Fb, 
Edward Gierek. Cu acest prilej, to
varășul Gierek a înmînat ordine și 
medalii unor veterani ai mișcării 
muncitorești, cărora le-a mulțumit 
pentru activitatea plină de devota
ment pusă în slujba patriei.

O cuvîntare a lui E. Honecker
.BERLIN 7 (Agerpres). —. Agenția 

A.D.N. informează că Erich Hone
cker, prim-secrelar al C. C. al 
P.S.U.G., s-a întîlnit cu militarii 
unei garnizoane din districtul Ros
tock, în cuvântarea rostită cu acest 
prilej, Erich Honecker a relevat : Noi 
vom merge, pas cu pas, înainte pe 
linia trasată de al VIIL-lea Congres 
al P.S.U.G. în construirea societății 
socialiste în republica noastră. 1972 
va fi anul unei activități ample, con
crete și pline de răspundere a între
gului popor.

Referindu-se la unele aspecte ale 
situației internaționale,, primul secre
tar al C.C. al P.S.U.G. a subliniat că 
datorită politicii consecvente, iniția1- 
tivelor țărilor socialiste, printre care

și R.D. Germană, s-a reușit să se 
obțină progrese importante in asi
gurarea păcii în Europa. Amintind de 
tratatele, 'acordurile și convențiile în
cheiate de U.R.S.S., R.P. Polonă și 
R.D. Germană cu R.F. a Germaniei, 
vorbitorul a relevat importanța fap
tului că problemele de interes reci
proc pot fi rezolvate numai pe . calea 
tratativelor. E. Honecker a reafirmat 
că politica țării sale esțe orientată 
în direcția de a stabili, și cu R.F.G., 
la fel ca și cu toate celelalte state, re
lații normale, așa cum se obișnuiește 
între state suverane, independente 
unele de altele.

Vorbitorul a expus apoi sarcinile 
ce revin armatei R.D.G. pentru spo
rirea capacității ei de apărare.

acfcfoțiite de preaft transmit :
Premierul Consiliului de 

Stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, și Ieh Cien-in, vicepreședinte 
al- Comisiei militare a C.C. al P.C. 
Chinez, au primit misiunea ameri
cană, condusă de general de brigadă 
Alexander M. Haig. asistent adjunct 
al președintelui S.U.A. în problemele 
.securității naționale, care se află la 
Pekin in vederea realizării unor a- 
ranjamente de ordin tehnic în legă
tură cu vizita președintelui Nixon 
in China.

Conferința minișirilor de 
externe ai Algeriei, Maro
cului și Mauritaniei 3 luat 
sfirșit la Alger. Intr-un comunicat 
dat publicității se arată că partici- 
panții la întîlnire au convenit asupra 
convocării lâ Rabat, în luna martie 
a.c.. ă unei noi întîlniri la nivel înalt 
a șefilor de stat ai .celor trei țări. 
Comunicatul relevă, de asemenea, că 
miniștrii de externe au examinat 
probleme privind dezvoltarea coope
rării economice între țările lor, pre
cum și situația din Sahara spaniolă, 
teritoriu aflat sub administrația gu
vernului de la Madrid.

Președintele R. S. Ceho
slovace kudvik Svoboda, l-a pri
mit la Hradul din Praga pe N. K. 
Baibakov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., preșe
dintele Comitetului de Stat al Plani
ficării. De asemenea, N. K. Baiba
kov a fost primit și de președintele 
guvernului cehoslovac, L. Strougal. 
După cum relatează agenția C.T.K., 
în cursul convorbirii au fost exami
nate probleme ale dezvoltării relați
ilor economice între cele două țări.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a declarat 
joi, în cadrul unei conferințe de pre
să, că a primit ; un raport privind 
eforturile Națiunilor Unite în vede
rea soluționării aspectelor umanitara 
ale conflictului indo-pakistanez. El a 
precizat că reprezentantul său spe
cial, Vittorio Wihspeare-Guicciardi, ■ 
desfășoară la. fața locului „o activi
tate pozitivă, ocupîndu-se de aceste 
aspecte". Kurt Waldheim a examinat 
aceste aspecte în cadrul unei . între
vederi cu prințul Sadruddin Aga 
Khan, înalt comisar al O.N.U. pentru 
problemele rel’ugiaților; și Cu Paul 
Marc Henry, coordonator special pen
tru ajutoarele trimise sub egida 
O.N.U., în această regiune.

„Guvernul chilian pune p® 
primul plăti sarcina dezvoltării for
țelor productive, pe bază planificată, 
în scopul soluționării problemelor 
sociale și a lichidării dependenței 
economice a țării", a relevat pre
ședintele Salvador Allende, la des
chiderea lucrărilor celui de-al 
XI-lea Congres latino-american pen
tru chimie, la Santiago de Chiie. 
Fără a diminua rolul asistenței teh
nice și științifice, a spus Allende, 
apreciem că esențialul îl constituie 
efortul național, care trebuie să asi
gure rezolvarea propriilor noastre 
probleme.

Ambasadorul Gunnar Jar
ring, reprezentant' special al secre
tarului. general al. O.N.U. în Orientul 
Apropiat, va sosi luni la. New York 
pentru consultări cu noul secretar 
general, Kurt Waldheim, a anunțat 
un purtător de cuvint al O.N.U. El a 
mai precizat că Gunnar Jarrin'g 
(care, după cum se știe, deține postul 
de ambasador al Suediei la Moscova) 
se va afla la dispoziția părților im
plicate în criza din Orientul Apro
piat, urmînd să rămînă la . New 

. York atît timp cit va fi necesar.

Președintele Richard 
NiXOn a £ăcut cunoscută in mod 
oficial, vineri, hotărirea sa de a-și de
pune candidatura pentru alegerile 
din luna noiembrie a. c., în vederea 
reînnoirii mandatului său de pre
ședinte al S.U.A. El se va prezenta 
în calitate de candidat republican în 
toate alegerile preliminare,' dintre 
care prima urmează să aibă loc la 
7 martie, in New Hampshire.

0 reuniune a reprezen
tanților comitetelor națio
nale pentru apărarea păcii 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Polonia, România, Unga
ria și U.R.S.S., organizată de Comi
tetul polonez al păcii, a avut loc la 
Varșovia între 5 și 6 ianuarie a.c. 
Participanții la reuniune au adoptat 
o declarație care condamnă noile 
acte agresive. întreprinse de Statele 
Unite împotriva R.D. Vietnam și 
altor țări din Indochina.

Guvernele R. D. Vietnam 
și Indiei au hotărît să ridice re
prezentanțele lor la Delhi și, res
pectiv, Hanoi, la nivel de ambasadă, 
cu începere de la data de 7 ianuarie 
1972, în dorința de a strînge și mai 
mult relațiile prietenești dintre cele 
două țări, se anunță intr-un comuni
cat al M.A.E. al R.D. Vietnam.

REDACȚIA Ș! ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Sclntetr, Tel. 17 80 10, 17 60 20. Abonamentele se tae ta otietiJe poștale sl difuzoril din întreprinderi w instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Cașa Scînleii.

INSIÂNTÂNEE
• CEASUL 

Șl MINUTELE

Zilele trecute, asupra orașu
lui Springfield din statul Illi
nois (S.U.A.) s-a abătut o pu
ternică furtună de zăpadă. Fap
tul nu a avut, desigur, vreo 
semnificație deosebită pe plan 
meteorologic ; în schimb s-a 
răsfrînt asupra agendei vieții 
politice americane. Din cauza 
furtunii, elicopterul care îl 
transporta pe senatorul demo
crat George McGovern a tre

buit să-și întirzie aterizarea. 
Rezultatul : acesta nu a mal 
putut îndeplini la timp for
malitățile de înscriere pe lista 
candidațiior la alegerile din Illi
nois, ce vor avea loc la 21 mar
tie, — alegeri cu valoare de 
test pentru desemnarea con- 
curenților ia cursa, preziden
țială spre Casa Albă.

Așadar, un capriciu al iernii 
cu consecințe imprevizibile 
pentru un destin politic. De 
notat că alți doi colegi ai se
natorului — democrații Edmund 
Muskie și Eugene McCarthy — 
au ajuns la Springfield doar cu 
cîteva minute înaintea închi
derii registrului de înscriere. 
Cum s-ar zice, au prins ulti
mul tren.

Un deziderat rămîne însă va
labil : ca și politica americană 
să-și potrivească „ora" după 
ceasul epocii contemporane...

• PROFESIUNE 
DE CREDINȚĂ

,;Rolul medicilor nu se poate 
rezuma numai la a pansa răni
le, ci esțe și acela de a de
masca în fața. lumii mirșăvia 
celor care le provoacă..." Iată 
concluzia, sintetizată în revista 
franceză „Nouvel Observateur",

a peste 200 de medici care s-au 
întrunit recent Ia Luxemburg 
pentru a protesta împotriva 
crimelor săvîrșite de agresori 
în Indochina. Desfășurată pe 
bază de filme și a unor probe 
de netăgăduit, culese în mare 
parte de pe cîmpurile de luptă 
chiar de către participant, re
uniunea s-a transformat într-un 
vehement rechizitoriu la adresa 
războiului și a . promotorilor a- 
cestuia. O profesiune de cre
dință demnă de. slujitorii de azi 
ai lui Esculap !

• „AU PLECAT"... 
DAR AU RĂMAS

„Financial Times” anunța la 
31 decembrie : „Retragerea mili
tarilor britanici din Golful Per
sic s-a terminat". Și iată că, 
în primele zile ale noului an, 
Ministerul englez al Apărării 
confirmă știrea că un număr

de militari britanici au fost 
omorîți sau răniți în luptele 
din Oman.

Cum au murit, dacă s-au re
tras ?,.. „Guardian" răspunde : 
„O parte din militarii britanici 
au rămas ca mercenari". Evi
dent, în solda acelorași inte
rese : apărarea profiturilor ma
rilor monopoluri obținute din 
exploatarea resurselor petro-; 
liere din Golful Persic. Numai 
anul trecut, de pildă, British 
Petroleum Comp, și-a sporit în 
fiecare zi profiturile cu a- 
proape 2 milioane lire sterline. 
De unde se vede că, în fond, 
nu s-a produs decît o schim
bare de uniformă...

• MEMENTO

37 000 de dolari au fost plătiți 
la o licitație la New York pen
tru un carnețel legat în pînză, 
care cuprinde 8 pagini de im
presii așternute pe hîrtie ime
diat după îndeplinirea misiunii 
de către pilotul secund de pe 
.,Enola Gay" (avionul care a 
aruncat bomba atomică asu
pra Hiroșimei). Cumpărătorul ? 
Un bogat excentric sau un mu
zeu de istorie ? Ziarul care a- 
nunță știrea eludează acest a- 
mănunt. în schimb, consideră 
necesar să reproducă ultimele 
cuvinte notate pe acest carnet : 
„Dacă ar fi să trăiesc 100 de 
ani, aceste citeva clipe au să 
mă obsedeze toată viața"...
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