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Primirea de către tovarășul 
Nicoiae Ceausescu a delegației

Partidului Socialist Popular 
din Danemarca

Priorități pe agenda 
economică a noului an

Ne răspunde loan AVRAM, ministrul industriei construcțiilor de mașini

Industria construcțiilor de mașini pășește viguros în noul an. Dez
voltarea, diversificarea și modernizarea producției în această ramură 
de „vîrf" a economiei naționale in anul care a început au la bază, din 
capul locului, succesele consemnate in 1971 — primul an al actualului 
cincinal. Amintim, în acest sens, că planul la producția globală și 
marfă a fost îndeplinit și depășit în mod substanțial, obținîndu-se 
peste prevederi 1,4 miliarde lei la producția-marfă vindută și încasată, 
precum și circa 400 milioane lei beneficii suplimentare. In anul care s-a 
încheiat au fost îndeplinite cu succes sarcinile din programele prio
ritare privind producția de niașini-unelte, in special a ce
lor cu comandă program numerică, producția de mecanică fină, 
mai ales a aparaturii de control ; in cadrul programului prio
ritar de dezvoltare a industriei electronice au fost asimilate în 
producție noi tipuri de aparatură electronică industrială și mijloace 
moderne de calcul, s-au lansat în tabricație primele serii de circuite 
Integrate, precum și primul lot de mașini electronice de calcul cu 
capacitate medie. Desigur, despro succesele obținute de constructorii 
de mașini în anul 1971 s-ar putea scrie pagini întregi. Important este 
însă ca, pornind de la aceste rezultate favorabile, să vedem care vor 
fi direcțiile principale de dezvoltare a industriei construcțiilor de ma
șini în 1972, ce probleme prioritare stau pe agenda conducerii minis
terului, ale centralelor și întreprinderilor.

— Mai tntîi — ne spunea la în
ceputul convorbirii de față ministrul 
industriei construcțiilor de mașini — 
trebuie remarcat ritmul înalt de 
creștere a producției iu anul în care 
am pășit ; cu 15,1 la sută va fi. mai 
mare producția globală a industriei 
construcțiilor de mașini în 1972, 
comparativ cu realizările din anul 
1971, iar la producția-marfă — cu 
14,8 la sulă, lin ritm superior, deci, 
celui prevăzut pe întreaga industrie 
a țării, dar realist, întru totul pe mă
sura posibilităților noastre și pe de
plin realizabil. Ținînd seama de a-

ceste posibilități — între care, pe 
de o parte, îmbunătățirea gradului 
de utilizare a capacităților de pro
ducție, a indicelui de folosire a ma- 
șinilor-unelte și a coeficientului de 
schimburi, organizarea mai rațională 
a fluxurilor de fabricație, utilizarea 
mai bună a forței de muncă iar, pe 
de altă parte, intrarea in funcțiune 
a unor noi capacități de producție 
(Uzina de strunguri de la Tîrgoviște, 
Fabrica de transformatoare de la 
Filiași, Fabrica de armături metalice 
de la Zalău, Fabrica de panouri de 
comandă de la Alexandria și altele)

— de necesitățile majore ale econo
miei naționale, în 1972 o serie de 
subramuri vor cunoaște o dezvoltare 
și mai rapidă decît cea medie a ra
murii. Astfel, producția de mașini- 
unelte va spori, în acest an, cu 34 la 
sută, cea de aparataj de înaltă ten
siune cu 56,2 Ia sută, cea de mij
loace de automatizare cu 36,1 la 
sută, cea de instalații de foraj cu 
37,8 la sută ș.a.

Vom continua, de asemenea, mai 
intens drumul început în anul tre
cut, cînd au fost asimilate în fabri
cație o serie de produse cu caracte
ristici la nivelul celor înregistrate 
pe plan mondial — printre care 
autocamioanele de mare tonaj, uti
lajele speciale pentru mecanizarea 
lucrărilor de construcții sau cele de 
mare complexitate tehnică, destinate 
industriei chimice și celei alimen
tare. In acast an se vor lansa în fa
bricație peste 700 de produse noi ; 
aș exemplifica grupul turbogenerator 
de 330 MW cu turbină cu condensa- 
ție, mașina de frezat longitudinal' cu 
comandă secvențională, autocamio
nul cu motor Diesel de 8 tone sar
cină pe șasiu, ruloul compactor vi
brator autopropulsat, cargoul de 
transportat cărbuni, de 15 000 tdw, 
iar mai mult de 450 produse vor fi

Convorbire realizată de 
Dan MATEESCU
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LA ÎNTREPRINDEREA

,,9 MAI TURDA

0 preocupare constantă:

tn-Principalele produse ale 
treprinderii „9 Mai“ din Turda 
sînt cărămizile „silica" pentru 
înzidirea bolților cuptoarelor 
electrice și Siemens Martin, a 
cuptoarelor de topit sticlă etc. 
Colectivul de aici și-a cîștigat 
aprecierea beneficiarilor pen
tru eforturile depuse în vederea 
creșterii continue a calității pro
duselor. Maiștri și muncitori, 
printre care comuniștii loan 
Mînecan, Petre Rusu, Văsile 
Ciotlăuș, Maria Molnar și mulți 
alții, sînt considerați „sufletul 
întreprinderii", oamenii in ju
rul cărora „roiesc" tineri dor
nici să-și însușească tainele 
meseriei.

O preocupare constantă a co
lectivului întreprinderii tur- 
dene : diversificarea producției. 
Cea mai recentă realizare în 
acest sens o constituie fabrica
rea de produse refractare pen
tru construcția bolților de coc
sificare a cărbunelui. în 
zent se 
utilizării 
„silica” 
agregate termice din 
siderurgică.

întregul colectiv de la între
prinderea „9 Mai" din Turda 
este angajat, din prima zi a 
anului, în bătălia pentru o, pro
ducție sporită și de 
sarcinile de plan fiind 
realizate și depășite.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

pre- 
studiază posibilitatea 
produselor refractare 

și la construcția altor 
industria

calitate, 
zilnic
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Sîmbătă. 8 ianuarie 1972, la Pre
deal, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, a primit delegația 
Partidului Socialist Popular din 
Danemarca, condusă de Sigurd 
Omann, președintele partidului, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită în țara noastră.

Delegația este formată din Gert 
Petersen, Jons Maigaard, Henning 
Philipsen și Anders Uhrskov, 
membri ai Comitetului Executiv al 
partidului.

La primire au participat tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., și Andrei Vela, 
membru supleant al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o in
formare reciprocă asupra activită
ții și preocupărilor celor două 
partide, subliniindu-se relațiile de 
prietenie existente între P.C.R. și 
P.S.P. din Danemarca, s-a mani
festat deopotrivă dorința de dezvol

tare a acestora, corespunzător in
tereselor reciproce, cauzei înțelege
rii, securității și colaborării inter
naționale.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

★
După întîlnire, tovarășul Nicoiae 

Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, au oferit un de
jun președintelui Sigurd Omann și 
celorlalți membri ai delegației 
Partidului Socialist Popular din 
Danemarca. (Agerpres)
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Celei de-a V-a Conferințe 
a Organizației de solidaritate 

cu popoarele afro-asiatice
CAIRO

In urmă cu niște ani — să fie vreo patru, cinci — 
redacția in care lucram m-a trimis pe șantierul de 
hidroameliorații de la Prundu-Greaca să stau de 
vorbă cu un om — unul dintre acei oameni cu care 
merită să stai de vorbă pentru că au multe de spus. 
Atunci, „omul meu" ar fi trebuit să-mi spună ce mi
nune se petrecuse cu el, că dintr-un țăpinar analfabet 
ajunsese șeful unei brigăzi de hidroamelioratori, ac
tele de studii atestindu-i terminarea unei „profesio
nale" și absolvirea, la „fără frecvență", a ultimei 
clase de liceu Omul exista, datele pe care le aflasem 
de acasă despre el mi-au lost confirmate de tova
rășii săi, dar pe el nu l-am găsit, nu mai țin minte 
de ce : era în concediu, era bolnav — nu izbutesc 
să-mi reamintesc Ceea ce n-am să uit insă este că, 
pentru a ajunge acolo unde speram să-l găsesc, am 
parcurs cițiva kilometri, un drum infernal, intrînd în 
clisă pînă la genunchi, pe-o ploaie torențială și biciuit 
de un vint cumplit Probabil acestui drum îi datorez 
faptul că dezolarea de a nu-mi fi găsit eroul reporta
jului s-a prefăcut in ambiția de a-l căuta neîncetat 
pină voi da de el

Și nu-mi pare rău că m-arn ambiționat. Am dat de

(Continuare în pag. a HI-a)

Noua Fabrică de prefabricate pentru construcții — Găești

Cu ocazia celei de-a V-a Conferințe a Organizației de solidaritate 
cu popoarele afro-asiatice, am onoareh- să adresez tuturor participanț.i- 
lor un călduros salut din partea Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, a poporului român și a mea personal.

Doresc totodată să reafirm sentimentele de profundă solidaritate 
și simpatie ale întregului popor român față de lupta popoarelor din 
Africa și Asia, din alte părți ale lumii, care se ridică cu fermitate îm
potriva politicii imperialiste de agresiune, presiuni economice sau mili
tare și imixtiune în treburile lor interne, se pronunță cu hotărîre pentru 
lichidarea oricăror forme de dominație colonialistă și neocoionialistă. de 
discriminare rasială.

Sprijinim pe deplin năzuințele de dezvoltare economică și socială 
de sine stătătoare ale popoarelor, de folosire a bogățiilor naționale cores
punzător propriilor interese și aspirații, în conformitate cu dreptul lor 
legitim de a-și hotărî libere drumul dezvoltării și forma de organizare 
socială,, fără nici un amestec din afară.

Urez conferinței dumneavoastră să obțină noi succese în întărirea 
colaborării și unității de acțiune a organizațiilor de solidaritate cu popoa
rele afro-asiatice, contribuție însemnată la cauza libertății și indepen
denței naționale, democrației și progresului social, păcii și colaborării 
internaționale. —-

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

el. Nu o dată De seci de ori. Ce-l drept, purta de 
fiecare dată alt nume, avea altă înfățișare, trăia și 
muncea in alt capăt de tară, dar important mi se 
pare că nu mi-a scăpat.

La Corbeni l-am descoperit electrician. Era al ze
celea fiu al unei familii de moți- Cînd împlinise 
șapte ani. tatăl îl ascunsese cîteva săptămâni într-o 
șură, ca să nu-l găsească învățătoarea și să-t ia la 
școală... La cincisprezece ani. plecînd prin părțile 
Craiovei să vîndă ciubere, s-a ascuns el sub un pod 
pină a plecat căruța lui taică-său și nu s-a lăsat pină 
cind nu a intrat ucenic la o fabrică, absolvind intre timp 
și școala elementară A devenit nu numai cel mai 
bun electrician din fabrică, dar tocmai acel electri
cian care a fost cerut pe urmă acolo unde se con
struia o hidrocentrală...

La Cobadin l-am întîlnit tractorist. Tînăr. Abia se 
eliberase din armată Pentru că iarna avea mai puțin 
de lucru, s-a apucat să învețe limbi străine Ați citit 
bine : limbi străini — la plural M-am oferit să-i 
trimit o ediție bilingvă, romăno-francezâ. Eminescu. 
Mi-a mulțumit, dar m-a poftit să nu mă obosesc. 
Avea cartea..

La Brașov l-am cunoscut inginer. Părinții săi se 
despărțtseră pe cind el avea vîrsta abecedarului. 
Rămas singur, renunță repede la „o“-„i“ — „oi" și 
începu să vagabondeze Din cind in cînd vindea ziare 
pe care nu știa să le citească Cineva, un om de 
inimă. îl luă într-o zi de mână și-l conduse la o 
Casă a copilului Fu din nou trimis la școală Mai 
exact, la școli Proaspăt inginer s-a căsătorit și o dată 
cu venirea pe lume a primulut său copil, a mai în
fiat doi gemeni.

In urmă cu niște ani — să fie vreo patru, cinci — 
n-am găsit omul tie care îl căutam la Prundu-Greaca.

Pe urmă l-am găsit, insă mereu in altă parte.
Și-o să-l mai găsesc
N-am renunțat să-l caut, mi-e prea drag.

Octav PANCU-IAȘ1

IU ZIARUL DE AZI:

• EVENIMENTE ALE UNUI BUN ÎN
CEPUT DE AN (CRONICA INTERNĂ)
• PRIN MUNCA HARNICĂ A ZECI DE 
MII DE LOCUITORI Al SATELOR GĂ- 
LĂȚENE, MARI SUPRAFEȚE DE PĂ- 
MÎNT VOR RODI MAI SPORNIC © 
SEMNALE PRELUATE © CENTENA
RUL PICTORULUI MILITANT OC
TAV BĂNCILĂ ® PROSPECȚIUNI ÎN 
„LUMEA TĂCERII" (ACTUALITATEA 
ȘTIINȚIFICĂ) ® ADNOTĂRI • FAP

TUL DIVERS

Excelentei Sale AHMED SEKOU TOURE
Președintele Republicii Guineea

CONAKRY
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei 

dumneavoastră de naștere, în numele Consiliului 
de Stat, al poporului român, precum și al meu per
sonal, îmi este plăcut să vă adresez felicitări căl
duroase și-sincere urări de fericire și sănătate.

Vă dorim, Excelență, noi succese în activitatea 
dumneavoastră de înaltă responsabilitate pentru 
binele și prosperitatea poporului guineez prieten.

Cu înaltă considerațiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Sîntem într-un plăcut 
cadru familial. Un aparta
ment spațios bine îngrijit. 
Lingă noi, un puști bucălat, 
ținut cu greu în frîu de bu
nică. Stăm de vorbă cu o 
tînără de 21 de ani, pe 
nume Elena Barbus. Cu
vintele îi. sînt întrerupte 
uneori de cite un „puseu" 
de lacrimi.

— Am absolvit liceul a- 
nul trecut la fără frecven
ță. Se născuse copilul. Tatăl 
lui ne-a părăsit. Din 1969 
pînă la sfîrșitul anului tre
cut am muncit. Eram ca
sieriță. Ia o unitate O.C.L. 
produse industriale din 
Arad. S-a ivit un minus. 
Am fost suspendată din 
post. Altul nu mi s-a ofe
rit și nici în prezent nu 
sînt în posesia cărții de 
muncă pe care o rețin cei 
de la O.C.L. Vara aceasta 
am muncit la mare. Pico
liță Dacă am încercat să-ml 
refac viața 7 Da. Desigur. 
Dar sînt ghinionistă. Mi-a 
tăcut curte un' băiat, eram 
convinsă că mă iubește. S-a 
căsătorit totuși cu altă 
fată. Ultimul pretendent, 
om de treabă. Dar bea. Bea 
enorm.

S-ar părea că sîntem în 
fața unei situații dramati
ce. unui impas de viață, 
din care tinerei ii e greu să 
se descurce Spuneam „s-ar 
părea" — pentru că. de fapt, 
tînăra respectivă este cam 
certată cu adevărul. Mai 
direct spus, minte cu bună 
știință. Se minte mai ales 
pe ea La minusul în ges
tiune este părtașă. Legea a 
condamnat-o la opt luni în
chisoare. Așteaptă rezulta
tul unui recurs. Dacă ar fi 
intenționat cu adevărat să-și 
demonstreze inocența, ones
titatea, utilitatea socială, ar

și am stat mai mult pe 
acasă.fi putut să-și ridice cartea 

de muncă, să lucreze în 
producție. La doi pași de 
locuință o așteptau secțiile 
unității textile „Tricoul ro
șu", care au nevoie de oa
meni. Putea să cîștige din 
muncă pentru a-i asigura 
o existență mai bună eo-

ne nimic. Elena, a cărei 
educație nu a putut-o în
druma la timpul respectiv 
pe făgașul firesc, nu-i res
pectă nici măcar părul alb. 
Ce viitor o așteaptă, conti- 
nuînd pe această cale a 
vieții ușoare, a căutării de 
„pretendenți" și „vilegiatu-

— Sînt muzicant. Vara 
aceasta am cintat la mare, 
dar oficiul forțelor de 
muncă de aici, din Arad, 
nu mă plasează undeva, la 
o unitate T.A.P.L.

— Dar nu ești atestat în 
profesia de muzicant. De 
ce nu te angajezi într-o fa-

„Am plecat 
după serviciu,

bine ar fi 
să nu găsesc...4*

pilulul ei. A preferat însă 
să procedeze altfel :

— Cine sînt turiștii stră
ini In compania cărora sînt 
văzută 7 A... Am uitat să 
vă spun Sînt prietenii unui 
bun prieten al meu din 
Mantova Comerciant Ne 
întilnim o dată pe an Să 
știți că este un om de ca
racter. La fel și prietenii 
lui...

Mama, pensionară fostă 
salariată a depoului de lo
comotive din Arad, văduvă 
de doisprezece ani, nu spu-

riști" dornici de amuza
ment 7 E oare greu de pre
văzut răspunsul 7

Am deschis o altă ușă. 
îndărătul ei, murdărie, lip
să de aer. Era ora 11 dimi
neața și tînărul Gheorghe 
Munteanu, care va împlini 
în curînd 22 de ani, dor
mea. Dormea și mama, cas
nică, dormea și bunicul, 
pensionar. De curînd, 
Gheorghe Munteanu a ispă
șit o lungă pedeapsă. Fur
turi din avutul obștesc și 
din avutul cetățenilor.

brică 7 Astfel ai putea do
vedi că te-ai îndreptat, că 
ai devenit un om cinstit. Ai 
putea apoi cînta în forma
ția clubului ori cu brigada 
de agitație...

— Așa o să fac. Chiar 
de mîine.

— Pînă acum cum ți-ai 
petrecut timpul 7 Că doar 
nu muncești de aproape 
patru luni...

— tncă nu mi-am găsit 
post, dar o să-mi caut M-a 
ajutat bunicul din pensie

Și Gheorghe Munteanu a 
evitat să ne spună adevă
rul. N-a vrut să învețe ni
mic de la școala reeducă
rii. După ce și-a ispă
șit pedeapsa, și-a irosit 
timpul vagabondind, îriti- 
nînd conștiința și moralita
tea altor tineri. Are și 
acum pe rol două dosare. 
Ce viitor îl așteaptă pe a- 
ceastă cale 7 încă o între
bare cu răspunsul absolut 
clar.

— Nu vreau să muncesc 
decît la T.A.P.L. Dacă am 
fost la oficiul forțelor de 
muncă 7 Să mă angajez în 
altă parte 7 Nu are rost să 
discutăm !

Cuvintele sus-citate le-a 
rostit un alt interlocutor. 
Viorica Preda, din Zădă- 
reni, comună aflată la cițiva 
kilometri de Arad. A mun
cit un timp la C.A.P. cu 
părinții. A schimbat apoi 
mai mulți soți, mai mult 
sau mai puțin oficiali, și de 
peste un an locuiește „in 
gazdă" în Arad. Gazdele 
sint primitoare. I-au oferit 
o cameră cu intrare sepa
rată. Dar nici hu au tre
cut-o în cartea de imobil, 
nici viză de flotant nu are 
pe buletinul de identitate.

Ne face o „expunere de 
motive" similară cu a 
celorlalți interlocutori.

— Am lucrat pe timpul 
verii Ia mare. Am cîștigat 
bine. Mai am 4 000 de lei la 
C.E.C.. din care pot trăi 
pînă s-o ivi ceva pe la

Gabriel GOIA
corespondentul „Sctnteîi*

(Continuare în pag. a V-a)
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sa iau
cuvîntul

tocmai eu?

activități a consiliilor popu-

Rodica ȘERBAN

Concret despre

dicale

ADMINISTRATIVE ?

N’îcuță TANASEIon Blaj din colonia Mon- 
dial-Lugoj este tot pensio-

Blaj. Pensionarul 
ba-i Ioana I Deci,

o capacitate de 220 locuri și este 
prevăzută cu o bucătărie spați
oasă utilată modern, cu laborator 
pentru cofetărie, spații de depo
zitare și altele. Restaurantului i 
s-au alăturat un bar de zi și un 
spațiu de cazare pentru cei ce 
vor să înnopteze în munți.

Așa eum 
orașul 
unul

a fost mult prea liniștit, 
atunci cînd conținutul dării 
seamă nu justifica aceasta.

Ing.
Ion CHIRILESCU 
vicepreședinte 
al Comitetului de Stat 
pentru Economia 
și Administrația Locald

Traian MUNTEANU, 
președinte,
și Constantin TAMȘA, 
secretar,
Comitetul sindicatului 
minier Bocșa, Caraș-Severin

Chiar a doua zi s-a prezen
tat lă tovarășa de la biroul 
de informații al asigurări
lor sociale. I-a dat cartea 
poștală prin care era che-

producției și serviciilor 
pentru populație

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii

Industria locală angajată 
in acțiunea de diversificare

poștașul ii arată banii șl 
pensionarul trebuie să aler
ge după ei. Și aleargă pină 
dovedește că Ioana Blaj cu 
Ion Blaj este una și aceeași 
persoană.

— Și aleargă mult ?
— Mult. Și la fiecare dată 

de plătire a pensiei.
Stau și mă întreb : biro-

întreb : Buziașul ajută și la 
așa ceva ? Ajută mai mult 
decit niște măsuri adminis
trative ?

CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII" TRANSMIT

pensar special" pentru cei circa 2 000 
la oficiile poștale și telefonice din 
Bacăului, precum ți pentru elevii din 
lui școlar P.T.T Teoretic - totul sună 
P.T.T urmărea, firește. îmbunătățirea 

pentru această categorie de

Pe agenda edilitar-gospodărească 
a județelor se înscrie, încă de la în
ceputul anului, realizarea a nume
roase obiective social-culturale me
nite să satisfacă cerințele popu
lației. Corespondenții noștri jude
țeni ne-au transmis în cursul săp- 
tămînii încheiate mai multe vești 
din acest domeniu. Redăm pe scurt 
cîteva :

dispensarul a... 
intr-o cămăruță

— Pe ce te bazezi dum
neata de ai atîta curaj...

— Am fost la N centre de 
comandă să-mi fac astfel de 
încălțăminte. Am fost chiar 
și la un centru de ortope
die. Peste tot mi s-au reco
mandat ghete cu gumilastic, 
cizme, jumătăți de cizme, 
pantofi mai înalți. pantofi

conducerea 
de stat, 
cutive 
populare 
muncă

Consiliul popular al municipiu
lui este format din 155 de 
deputați, care au datoria să parti
cipe la sesiunile ce se țin trimes
trial, deci de patru ori pe an. 
Data, ora, ordinea de zi le sînt 
comunicate cu 10 zile înainte, toc
mai pentru a se asigura prezența 
și, mai ales, participarea la dis
cuții. Unii deputați sînt însă

3 sesiuni. Prin urmare, cel mal 
mulți deputați, pe parcursul unui 
întreg an, nu au luat nici măcar 
o singură dată cuvîntul, nu au spus 
nimic în numele cetățenilor din cir
cumscripția pe 
Dintr-o tăcere 
porții se poate 
(greșită) că in 
mai află loc pentru 

activitatea

precia că 
prea mult

„victime" ale unor nemaipomenite 
„coincidențe" și sînt nevoiți să 
lipsească fiind solicitați în altă 
parte exact în ziua și la ora res
pectivă. La prima sesiune au ab
sentat 31 de deputați, dintre care 
19 nemotivat ; la a doua — 15 ; la 
a treia — 43, iar la ultima — 46, 
din care 28 nemotivat. Atrage apoi 
atenția numărul mic de participant! 
la dezbateri, lipsa de substanță a 
unor intervenții. Pe ordinea de zi 
a primei sesiuni figurau două pro
iecte de hotărîri : unul referitor la 
planul economiei locale și altul 
privind adoptarea bugetului local 
pe 1971. Spicuim aprecieri din 
cele două expuneri care anticipau 
hotărîrile ce trebuiau luate : în
treprinderea de industrie locală 
„Victoria" nu-și îndeplinise planul 
la producția marfă vîndută și în-

mult maî înalți, dar ghete 
simple cu șireturi... Am 
fost refuzat.

— De ce ?
— Se fac numai modele 

omologate. Ghetele normale 
cu șiret nu s-au omologat 
și nu se fac. De ce se mai 
cheamă centru de coman
dă ? Ce să comanzi ? Ce 
vor dumnealor ?

Dar ce-oi fi vrînd dum
neata, nene Serafime, să co
manzi la un centru de co
mandă ? Dacă am comanda 
toți ce am vrea, unde am a- 
junge cu disciplina ? Ghete 
cu șireturi.

îmi 
.zile.

BĂILE DE BUZIAȘ 
AJUTĂ MAI MULT

DECÎT NIȘTE 
MĂSURI

In ziua de 27 V 1971, 
exact pe acest Ioc a apă
rut : „De ce nu e Orșova 
modernă pentru toți" unde 
arătam că locuitorii străzii 
Vasile Alecsandri, Orșova- 
sud, nu au curent electric 
și apă. După apariție, cică 
s-au găsit fonduri. S-a tras 
curent electric și apă și în 
această zonă. Și toată lu
mea era mulțumită. De 
vreo cîteva luni însă, au 
început iar nemulțumirile. 
I.G.O. încasează bani pen
tru apă de la locuitori, dar 
apă trimit prin conductă

care o reprezintă I 
de asemenea pro- 

trage concluzia 
Tîrgoviște nu se 

perfecționări 
în activitatea gospodăresc-edili- 
tară, în celelalte sectoare de inte
res obștesc

Una din cauzele acestei atitudini 
pasive se identifică cu propria inac
tivitate a unor deputați. Nu poți să 
tragi pe altul la răspundere cînd 
tu însuți ai rămas dator față de 
sutele de cetățeni care te-au inves
tit în forul municipalcu titlul de 
reprezentant 
altă cauză a

fost discutată 
de locuințe — 
nu s-a dove- 

discuții s-au 
unii mirîndu-se

ai ?
plătesc singur amen-

consi- 
direcțiile 
chemate 

mai bine 
acționeze 

mai eficient pentru valo
rificarea tuturor resurse
lor materiale și locale, a 
potențialului uman și 
tehnic, pentru ca indus
tria locală să se poată a- 
firma tot mai mult ca un 
important producător do 
bunuri materiale.

Iutii. Dar critica
ștearsă. îneît reprezentanții sec
toarelor găsite în culpă nici n-au 
băgat-o de seamă. Nici la sesiunea 
din august, cînd a 
întreținerea fondului 
interesul deputaților 
dit prea mare : la 
înscris 8 deputați.
grozav că există (chiar în circum
scripțiile lor) cetățeni care distrug 
locuințele statului sau care nu-și 
plătesc chiria ani în șir.

încheiem acest capitol cu cî
teva cifre : din cei 155 de depu
tați, la sesiunile din anul trecut, 
au participat, luînd cuvîntul, 25. 
Dintre aceștia, 16 au avut o sin
gură intervenție, 5 cite două, 
iar 4 și-au exprimat părerea în

județele au fost 
măsuri pentru spo- 
producției materia- 

de construcții, nu

Ani de-a rindul, asistența medicală a salariaților 
din sistemul poștelor și telecomunicațiilor din județul 
Bacău a fost asigurată de dispensarul C.F.R. din o- 
rașul de reședință, lată insă că, la insistențele repe
tate ale Direcției iudețene P.T.T., de la jumătatea fi
nului trecut a fost creat (mai ales în scripte) un „dis- 

~ de salariați de 
împrejurimile 

cadrul Grupu- 
bine. Inițiativa 
asistenței me- 

. salariați. Apli
carea ei în practică a dus însă la efecte diametral 
opuse. Pentru că, o dată înființat, 
încetat să mai existe I îngrămădit __  _ _____ _
din clădirea gării, cu un spațiu în care abia, abia 
încap cele, trei cadre medicale, dispensarul P.T.T. este 
lipsit de cele mai elementare condiții de funcționare. 
El nu dispune nici de mobilier și nici de instrumen
tarul necesar Pină cînd și perdeluțele de la geamuri 
șl spirtul medicinal au trebuit să fie procurate din te 
miri ce fonduri. In asemenea condiții, nu-i de mirare 
că din octombrie 1971 și pină acum la acest dispensar 
nu s-a făcut nici măcar o injecție. Un medic și două 
cadre medii se simt aici de prisos Nu înseamnă că 
salariata de la P T.T. nu au nevoie de asistentă me
dicală Pentru diferite tratamente ei sin! nevoiți să 
bată la ușile altor dispensare Deși solicitați în repe
tate rînduri nimeni din membrii conducerii direcției 
nu a catadicsit să treacă măcar o dată pe la dispensar 
pentru a vedea în ce condiții... „funcționează". De 
altfel, aceeași soartă au avut și demersurile făcute la 
forurile medicale de resort — ’■espectiv serviciul me
dical din cadrul Regionalei C.F.R. Iași și direcția me
dicală din Ministerul Transporturilor și Telecomuni
cațiilor. Oare pentru aceste grave neglijențe nu se 
găsește nici o... seringă 7

Constantin Măgureanu, 
pensionar, suferind de cord 
și de reumatism, a făcut o 
cerere la Oficiul asigurări 
sociale Craiova să i se asi
gure un bilet de tratament 
la una din stațiunile bal
neoclimaterice. Cererea, 
împreună cu avizul medi
cului de circă, a fost înre
gistrată sub nr. 9 826 din 5 
aprilie 1971. Pensionarul 
și-a făcut valiza pentru a 
pleca la una din stațiunile 
care-i face bine și a aștep
tat răspuns. A așteptat lu
na mai, iunie, iulie, tn de
cembrie, în sfîrșit, a primit 
o carte poștală prin care 
era chemat de urgență să 
se prezinte să-și ia bilete 
pentru tratament la Buziaș.

Legea cu privire Ia înființarea cantineior-restaurant 
a fost primită cu interes de către toți locuitorii ora
șului Bocșa._ Ea vine în sprijinul salariaților și fami
liilor lor din localitate, al pensionarilor și al celor 
care sosesc în delegație în orașul nostru.

După apariția legii, în urma consultării salariaților 
întreprinderii, șl a. cetățenilor, s-a desprins necesita- 
tea înființării unei, asemenea cantine-restatirani în 
cartierul Bocșa I. Era de așteptat ca Trustul de ali
mentație publică din Reșița — așa cum de altfel pre
vede legea — să treacă la fapte. Dar s-au ivit o seamă 
de piedici care au dus la tergiversarea lucrurilor. Din 
lipsă de spațiu, întreprinderea minieră Bocșa nu a 
putut să deschidă o cantină-restaurant proprie în 
cartierul Bocșa 1. de aceea i s-a repartizat o clădire 
în cartierul Bocșa II. Dar distanța pină aici, din car
tierul Bocșa I, este prea mare (circa 5 km), astfel 
incit abonați! trebuie să se deplaseze cu autobuzele 
I.G.O.. cheltuind cîte 2 lei pe zi cu transportul. Pînă 
la urmă, datorită numărului mic de abonați, cantina- 
restaurant de aici s-a desființat. în cele din urmă, la 
insistențele repetate ale salariaților noștri și ale ce
lorlalți cetățeni din cartier, comitetul executiv al con
siliului popular orășenesc a dat o decizie de înființare 
a unei cantine-restaurant în cartierul Bocșa I (prin 
mutarea bufetului Birzava' in altă clădire). S-a numit 
și responsabilul noii cantine, iar cetățenii credeau că 
totul se va rezolva în cel mai scurt timp. Dar nu s-a 
întîmplat așa. De aproape 6 luni se poartă discuții la 
diferite niveluri, se iau angajamente, însă fără re
zultat. Autoritățile locale, indiferent de nivel, ar trebui 
să dovedească mai multă inițiativă, să rezolve mai 
operativ această problemă, venind astfel în întîmpi- 
narea dorinței salariaților și locatarilor din cartie
rul Bocșa I.

Alexandru Vasile din Ca
racal,, str. Oituz nr. 5, zice 
că moara din satul Coman- 
ca, județul Olt, a luat foc.

— Cînd nene, cînd a 
luat foc ?

— Acu’ patru ani. De la 
un scurt-circuit.

— Și ce-mi vii dumnea
ta cu un foc așa de vechi ? 
Ori nu l-ați stins pînă 
acum ?

— Focu’ nostru e că nu 
mai avem moară.

— De patru ani nu ați 
reușit s-o refaceți ?

— Ba au refăcut-o, au lu
crat niște meșteri la ea... ! 
Dar au uitat să-i facă insta
lația electrică, au uitat să-î 
pună uși, ferestre... Liliecii 
care s-au cuibărit în moa
ra asta părăsită trebuie să 
umble cu vată in urechi că 
e un curent 1 Chiar cu vată 
în urechi au început să 
strănute. Iși pun și ven
tuze...

Tovarășe Alexandru Va
sile, dumneata pledezi aici 
pentru sănătatea liliecilor 
ori... Decideți-vă ce vreți : 
lilieci sănătoși ori moară 
care să macine ?

Aștept răspunsul dv. sin
cer.

DACĂ APA 
NU TRECE, UNDE 
RĂMÎN PIETRELE?

Constanța •
Iui efectuat în ultimii trei ani, Di
recția de sistematizare, arhitectură 
și controlul construcțiilor, împreună 
cu consiliile populare comunale, a 
terminat la începutul acestui an e- 
laborarea schițelor de sistematizare 
pentru toate cele 39 de comune din 
cuprinsul județului Constanța. Ți- 
nîndu-se seama de cadrul natural, 
de profilul economic și specificul 
arhitectural, de opiniile a mii de 
cetățeni consultați, s-au stabilit, 
pentru fiecare localitate, centrele 
civice, zonele de producție și de lo
cuit, dotările social-culturale, ar
terele de circulație, sursele de ali
mentare cu apă. Șapte localități ru
rale, printre care Băneasa, Negru- 
Vodă, Cogealac și altele, au fost 
propuse să devină centre economi
ce și sociale cu caracter urban.

impresia 
t șantier. Centrul ad- 
’ și, comercial este pre- 

temelii de beton abia 
apar întreprinderi in
și cartiere noi. Tihna

în ansamblul econo
miei naționale. Industria 
locală — prin cele peste 
6 000 de unități de pro
ducție și prestații ’ — are 
sarcina de a produce și 
pune la dispoziția popu
lației un sortiment 
mar bogat de bunuri 
consum.

Pentru îndeplinirea 
cestor sarcini, trasate 

de partid 
comitetele 
ale

au

ȚI-A SOSIT PENSIA
DAR... ALEARGĂ 

DUPĂ EA I

al lor. Mai este și o 
neparticipării la dez

baterile din sesi
uni : concepția sim
plistă a unor depu
tați despre propria 
lor misiune.

— Sînt prea mică 
pentru a critica un 
director, afirmă de
putata Georgeta 
Ermurache (gindin- 
du-se, probabil, la 
faptul că este o 
simplă gospodină). 
Nu cred că m-ar 
lua în seamă...

— De ce să iau 
cuvîntul tocmai eu? 
Mai sînt și alți de
putați cu funcții 
mai importante. Să 
vorbească ei, este 
de părere deputata 
Maria Banu, uitînd 
că pe cetățenii din 
circumscripția nr. 
34 îi reprezintă ea 
și nimeni altcineva.

Cei care au luat 
cuvîntul în sesiuni 
au fost ascultați 
totdeauna cu toa
tă considerația, 
au fost cazuri 
„reprimare" a 
rerilor 
Dar, 
timp, i 

nici nu 
pentru 

ja, stimula pe toți deputății să-și 
exprime părerile. Cel puțin așa 
rezultă din opiniile unor deputați 
cu care am stat de vorbă. Comitetul 
executiv — ne-au sugerat ei — 
ar trebui să joace un rol mult mai 
activ, in acest sens,: sa-i, cheme pe 
deputați, nu numai la șeșippi, șă, 
le ceară și să le asculte părerea 
.asupra obiectivelor.,.înșerise. pe .a-, 
genda de lucru, orî.de cîterorî este 
cazul. Comitetul executiv ar trebui, 
într-un cuvînt, să lucreze cu de
putății permanent, să-i facă să sim
tă răspunderea ce le .revine, însem
nătatea muncii lor. Căci forța or
ganelor locale ale puterii de stat 
rezidă într-o foarte largă reprezen
tare a tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, în rîndurile depu
taților, in participarea efectivă a 
acestora la treburile obștești ; în a- 
titudinea activă față de toate pro
blemele de larg interes cetățenesc, 
în spiritul de inițiativă, în canti
tatea și calitatea propunerilor pe 
care le fac. Deputatul nu vor
bește numai în numele lui ; cu
vîntul rostit în sesiune este, de 
fapt, ecoul cuvîntului maselor de 
cetățeni. De aceea, el trebuie să ră
sune limpede, răspicat, puternic. 
Or, cînd înlr-o sesiune se aud doar 
cîteva glasuri, mereu cam aceleași, 
membrii comitetului executiv, con
ducătorii întreprinderilor de inte
res public sînt lipsiți de un ajutor 
prețios.

Participarea cetățenilor, prin re
prezentanții lor, la luarea hotărî- 
rilor care privesc orice sector al 
vieții publice este esența însăși a 
spiritului viu. de inițiativă, ce tre
buie să caracterizeze conducerea 
treburilor obștești. Această partici
pare nu trebuie înțeleasă doar ca 
o formalitate la care obligă legea, 
ci ca o condiție sine qua non a în
tregii 
lare.

aceeași atenție s-a acor
dat valorificării supe
rioare a unor zăcăminte 
— piatră cioplită, blocuri, 
piatră spartă, marmură 
prelucrată, filer, mozaic 
etc.

Posibilități largi de 
dezvoltare există și în 
sectorul prestațiilor de 
servicii pentru populație. 
Dacă. la nivelul anului 
1971 activitatea de pres
tații pentru populație a 
crescut cu 125 la sută, 
față de anul 1965, la sfîr- 
șitul actualului cincinal 
volumul prestărilor de 
servicii va fi cu peste 150 
la sută mai mare decît în 
anul 1970. Eforturile vor 
fi orientate in primul 
rind spre satisfacerea în 
mai bune condiții a 
cererii de a crea (atît în 
spații noi, cît și în cele 
vechi) unități de spălă
torii și curățătorii chi
mice. unități de reparații 
de obiecte de uz casnic 
și gospodăresc, stații de 
întreținere auto-moto etc.

Comitetul de Stat pen
tru Economia și Admi
nistrația Locală, comite
tele executive ale 
Iiilor populare, 
județene sînt 
să-și conjuge 
eforturile, să

este, desigur, 
măsoare „tem- 

s-au desfă- 
Din părerile 
participat la 

încercat totuși 
să reconstituim faptele, să ne fa
cem o idee cît mai aproape de 
realitate. Concluzia : Ia Tîrgoviște, 
„cerul" sesiunilor din anul trecut 

chiar 
de

nu 
de 

pă- 
exprimate. 

în același 
se poate a- 

s-a făcut 
a-i încura-

O scrisoare sosită din co
muna Stejaru, județul 
Gorj, ne povestea că salar 
riatul Ocolului silvic Arna- 
radia din Inspectoratul sil
vic Dolj, pe numele lui Gri- 
gore Emilian, a furat din 
pădurea statului de-a stins. 
Noi l-am „pîrît" la șefii lui 
și ieri am primit răspunsul 
Inspectoratului silvic Dolj, 
compartimentul personal, 
care „concluzionează" ast
fel : ...„Față de cele arătate 
mai sus considerăm cazuri
le arătate în sesizarea veri
ficată la timpul corespun
zător, pentru care s-au luat 
măsurile necesare...".

Ce măsuri ? Ziceți mai cu 
viață că sînt tare de urechi. 
Ce măsuri ați luat ? Aud ?

casată, rămînînd în restanță la des
facere cu două milioane lei. Cau
za : a produs articole care nu se 
cer pe piață (1 ?) în timp ce sor
timentele nominalizate (și aștep
tate de public; nu au fost reali
zate ; indice de utilizare a capaci
tății de producție — 65 la sută, al 
forței de 'ihuîfcă*: — j| 95,2 la sută.) 
Carențe serioase erau consemnate 
și în domeniul edilitar : zone verzi 
neplantate, străzi' prost întreținute, 
transport în comun defectuos, defi
ciențe în activitatea de întreți
nere a spațiului locativ. Era de 
așteptat să urmeze discuții aprinse, 
care să clarifice lucrurile, să dea so- 

a fost atît de

Pe vreo șase pagini și 
ceva, un foarte simpatic ci
titor al rubricii de față, 
Gheorghe Serafim, mă roa
gă, insistă chiar, să-mi fac 
și eu o pereche de ghete cu 
șireturi, dar de comandă.

— Și dacă îmi voi face ?
— Dacă vă veți face o pe

reche de ghete normale cu 
șireturi la un centru de co
mandă din București eu vă 
voi plăti toate amenzile...

— Care amenzi ?
— Vă plătesc orice amen

dă cu care veți fi amendat 
în timp ce veți fi încălțat 
cu o pereche de ghete cu 
șireturi, repet, făcute la un 
centru de comandă din 
București.

TĂȚENESC

un dispensar 
abstract

Arad I municipîul Arad și-a 
deschis recent porțile un nou cen
tru medico-sanitar. Pe lîngă cabi
netele de consultații ale medicilor 
de circumscripții, centrul medical 
sanitar urban nr. 2 dispune și de o 
serie de servicii de specialitate ca 
radiologie, stomatologie, ginecolo
gie, laborator, servicii care permit 
efectuarea pe loc a principalelor 
Investigații necesare stabilirii diag
nosticului. Prin darea în folosință 
a țjoii unități sanitare, care va de
servi populația de pe raza a trei 
foste circumscripții sanitare, din 
partea limitrofă a orașului, condi
țiile de asistență medicala . pentru 
pacjenții din această zonă se vor. 
îmbunătăți simțitor.

de
Și 

exe- 
consiliilor 
depus o 

susținută, care 
s-a concretizat în crește
rea permanentă a pro
ducției industriale in rit
muri medii anuale de 
peste 10 la sută. în anul 
care a trecut, întreprin
derile de industrie locală 
au depășit sarcina de 
plan la producția indus
trială cu aproape 1,5 mi
liarde lei, iar prevederile 
pentru acest an sînt cu 
aproape 1- miliard lei mai 
mari decît realizările din 
anul 1971.

Dezvoltarea impetuoasă 
a economiei naționale a 
impus lărgirea perma
nentă a gamei de produ
se realizate de industria 
locală, diversificarea con
tinuă a acestora, pentru 
a satisface în condiții 
cît mai bune cerințele 
populației. Astfel, in anul 
1971, industria locală a o- 
ferit organizațiilor co
merciale peste 500 sorti
mente noi, iar în vederea 
asigurării fondului de 
marfă pentru acest an 
au fost de pe acum omo
logate aproape 700 de noi 
produse. în total, în 1972 
se vor livra organizații
lor comerciale peste 7 000 
de articole de uz' casnic 
și gospodăresc din lemn, 
metal și mase plastice, 
mobilă, produse alimen
tare, chimice șl textile, 
materiale de construcții 
și alte bunuri de consum 
necesare pieței locale.

Pentru lărgirea și di
versificarea producției 
bunurilor de consum și 
crearea unui cadru stimu
lativ asimilării de noi pro
duse, comitetele executive 
ale consiliilor populare 
județene, '.C.S'E.A.L. auiii 
luat măsuri -de folosire- 
mai bună a fondului de 
tehnică isoiiă ; s-a lărgit 
competența comitetelor 
executive ale consiliilor 
populare județene și al 
municipiului București în 
aprobarea unor prețuri. 
De asemenea, s-au inițiat 
noi forme pentru con
tractarea produselor la 
nivelul județului, s-au 
pus la dispoziția între
prinderilor cataloage, re
viste și mostre de pro
duse, s-au organizat ex
poziții județene și maga
zine proprii de prezen
tare și desfacere — mă
suri care au asigurat, în 
final, o mai bună adap
tare a industriei locale la 
cererea populației, o par
ticipare mai activă Ia 
constituirea fondului de 
marfă necesar bunei a- 
pro vizionări.

O altă modalitate prin 
care industria locală s-a 
străduit să vină în întîm- 
pinarea solicitărilor popu
lației a fost organizarea 
de către întreprinderi a 
muncii la domiciliu.

Cel de-al V-lea Pavilion 
de mostre de bunuri de 
consum din toamna anului 
trecut a constituit un ve
ritabil examen pentru in
dustria locală care a par
ticipat Ia această mare ex
poziție pe țară cu peste 
7000 de produse, din care 
aproape 1000 de produse

TOVARĂȘUL 
SERAFIM VREA 

GHETE CU ȘIRETURI

fondurile de tehnică 
nouă.

O preocupare deosebi
tă va avea în viitor in
dustria locală pentru 
producerea materialelor 
de construcție. în actua
lul cincinal, producția la 
principalele materiale de 
construcții, care se reali
zează în industria locală, 
va înregistra Ia nivelul 
anului 1975 creșteri sub
stanțiale față de anul 
1970. Producția de cără
mizi și blocuri ceramice 
va crește cu 60 la sută, 
cea de prefabricate din 
beton cu 79 la sută, se va 
dubla producția de agre
gate de carieră și balas
tieră. în atenția comite
telor executive ale con
siliilor populare, a direc
țiilor județene va trebui 
să stea în permanență 
creșterea producției și 
îmbunătățirea zonării 
prin amplasarea noilor 
capacități cît mai aproa
pe de consumatori, valo
rificarea de noi resurse 
de materii prime, pentru 
dezvoltarea bazei proprii 
de materiale de construc
ții în fiecare județ, astfel 
îneît să se acopere în mai 
mare măsură cerințele 
populației cu aceste ma
teriale. în următorii 4 ani 
se vor construi 14 fabrici 
de cărămizi, moderne (cu 
o capacitate de 30 mi
lioane bucăți anual fie
care) și se vor dezvolta 
alte 15 fabrici. De aseme
nea, va spori substanțial 
producția de agregate de 
carieră și balastieră, var, 
mozaic, blocuri și spăr
turi de marmură etc. 
Trebuie arătat că, deși în 
toate 
luate 
rirea 
lelor

mat să vină să-și ia biletul. 
Tovarășa s-a uitat la cartea 
poștală, a examinat-o ce-a 
examinat-o și, cînd a ajuns 
la concluzii, a rupt-o și i-a 
spus pensionarului :

— Ai venit tîrziu, am dat 
biletul.

— Cum am venit tîrziu. 
Ieri am primit scrisoarea, 
astăzi ra-am prezentat ! î

— Ce să fac dacă l-am 
dat ?

Tovarășul Constantin Mă
gureanu ne întreabă ce pă
rere avem în legătură cu 
felul cum se lucrează în a- 
cesț sector.

Părerea mea este că to
varășa care v-a pus pe 
drumuri n-a dat biletul ni
mănui. îl păstrează pentru 
dumneaei. Dar stau și mă

Rm. Vîlcea : Peisajul urba- 
nistic al stațiunii Căciulața, județul 
Vîlcea, a tost completat cu o nouă 
unitate : complexul sanatorial bal
near. Noua construcție, avînd 5 e- 
taje, dispune de 124 camere și a- 
partamente. totălizînd 240 locuri. 
La nota de confort se adaugă tele
foanele, aparatele de radio, tele
vizoarele instalate în fiecare came
ră și la fiecare etaj. In aceeași clă
dire vor funcționa cabinete medi
cale, o secție de fizioterapie, o sală 
de gimnastică medicală-și un bazin, 
care pun in valoare apele termale 
de 56 grade etc. Sanatoriul tra
tează în special afecțiunile reuma
tice și digestive.

noi. în confruntarea cu 
celelalte unități producă
toare de bunuri de con
sum s-a dovedit că indus
tria locală are mari posi
bilități, că, prin valorifi
carea mai judicioasă, mai 
gospodărească, a resurse
lor materiale locale de 
care dispune, poate face 
mari pași înainte pe linia 
creșterii volumului și di
versității. producției. în a- 
ceastă direcție trebuie 
depuse eforturi stăruitoa
re mai ales că produsele 
noastre au cîștigat adezi
unea pieței. Remarcăm ca 
o notă critică faptul că 
din cele 1000 de produse 
noi prezente la pavilion 
au fost oferite organiza
țiilor comerciale pentru 
contractare numai 460. De 
asemenea, la un număr 
important de produse 
n-au fost acoperite inte
gral cererile organizații
lor comerciale.

Această situație denotă 
faptul că industria locală 
nu este încă suficient de 
bine orientată spre cere
rea reală a pieței. Lipsa 
de pe piața locală a unor 
bunuri de consum se da
torează însă și parteneri
lor de contract ai între
prinderilor producătoare 
— comercianții. Unele or
ganizații comerciale mani
festă în continuare o inex
plicabilă reținere la con
tractarea articolelor noi.

Participarea industriei 
locale la constituirea fon
dului de produse și servi
cii necesare populației 
este încă inegală pe teri
toriul țării. In județele ale 
căror capitale au fost re
ședințe de regiuni există 
unități de industrie locală 
mai puternice, cu dotare 
bună și cadre tehnice 
capabile să cunoască ce
rințele pieței, pentru a 
asimila un număr mult 
mai mare de articole 
pe parcursul unui an. A- 
preciem că și în unele din 
județele noi, cum ar fi 
Botoșani, Tulcea, Bistrița- 
Năsăud, Gorj, Sălaj și al
tele, datorită preocupării 
comitetelor executive ale 
consiliilor populare de a 

.folosi în mai mare măsură 
fondurile de tehnică nouă 
și .creditele de mică me
canizare, pentru :autoutila- 
rea unităților proprii. s-au 
făcut pași serioși înainte 
pe linia dezvoltării pro
ducției, acoperirii necesi
tăților locale. O asemenea 
preocupare va trebui să 
existe în viitor și din par
tea altor județe cum ar fi 
Mehedinți, Alba, Harghita, 
Ialomița, Vaslui, Vrancea 
și altele, unde nomencla
torul bunurilor de consum 
produse de industria lo
cală este încă redus, unde 
se mai produc mărfuri a 
căror valoare de între
buințare și grad de tehni
citate nu satisfac cerințele 
cumpărătorilor.

Pentru' dezvoltarea și 
diversificarea continuă a 
producției industriei loca
le, in vederea satisfacerii 
cerințelor populației, sint 
necesare eforturi perma
nente pentru valorificarea 
superioară a resurselor 
materiale din toate jude
țele țării. Considerăm că 
este necesar să se acorde 
o atenție sporită dotării, 
echipării tehnice și dez
voltării unităților de bu
nuri de consum, atît cu 
sprijinul ministerelor 
producătoare, cît și prin 
măsuri de autoutilare, în 
care scop se impun a fi 
folosite pe scară mai 
largă creditele bancare și

PLOIEȘTI. (Corespondentul 
„Scînteii" C. Căpraru) : In 
masivul Bucegi, la Vîrful cu 
Dor (2 000 metri altitudine), 
s-a dat în folosință un restau
rant modern pentru schiorii și 
turiștii care urcă aici. Noua uni
tate de alimentație publică are

Miercurea Ciuc: Ora^ul 
Miercurea Ciuc s-a îmbogățit cu 
două noi unități menite să contri
buie la o mai bună servire a popu
lației. A intrat în funcțiune o mo
dernă fabrică de pîine cu o capaci
tate zilnică de 21 000 kg care va a- 
sigura cantități sporite de produse 
de panificație de calitate superioară 
atît pentru oraș, cît și pentru loca
litățile învecinate. Celălalt obiectiv 
este noua clădire a autogării din 
Miercurea Ciuc, care cuprinde o 
sală de așteptare avînd o supra
față de 100 mp, mai multe case de 
bilete și alte încăperi necesare pu
blicului, precum și centrală ter
mică proprie. De aci pornesc zilnic 
132 curse.

necesar. La 
procedat și 
tata Maria 
găritescu și 
tervenții sînt însă mult prea rare. 
Pentru a se stimula luările de po
ziție, eficacitatea criticilor, la se
siuni invităm de fiecare dată și 
factorii responsabili — directori de 
întreprinderi și instituții care lu
crează cu publicul. De multe ori 
mi-a 'fost ciudă văzîndu-i pe Unii 
directori, care meritau o săpuneală 
zdravănă, plecînd senini și liniștiți 
acasă; după ce moțăiseră netulbu
rați în sesiune.

Pentru reporter 
destul de dificil să 
peratura" la care 
șurat sesiunile, 
deputaților care au 
aceste sesiuni, am

se Înfățișează astăzi 
Tîrgoviște lasă 

vast 
minis tra tiv 
sărat cu 
turnate ; i 
dustriale ț, _____  __  ____
străvechii cetăți de scaun s-a refu
giat pentru totdeauna între ruinele 
palatului domnesc. în vîrtejul atî- 
tor schimbări este posibil ca, în
tr-un sector sau altul al activității 
edilitare, să apară deficiențe care 
să scape atenției municipalității ; 
sub paravanul șantierelor să se as
cundă, uneori, neglijența față de 
curățenia, și estetica orașului, să se 
tărăgăneze unele lucrări.

— Mărturisesc că, uneori, m-am 
dus la sesiune cu o anumită stare 
de spirit care ar putea să semene 
a neliniște — ne 6pune primarul 
municipiului, tova
rășul Constantin 
Motoroiu. Nu izbu
tisem să realizăm 
ceea ce ne propu
sesem, nu ne ono
rasem toate promi
siunile făcute și mă 
așteptam ca depu
tății să ne critice 
aspru.

— S-au confirmat 
așteptările ?

— Uneori, da, Nu 
o dată mi s-a în
tîmplat să fiu ținta 
unor critici foarte 
directe. Deputata 
Adriana Vladu, de 
pildă, m-a criticat 
într-o sesiune, pen
tru că, în ciuda in
sistențelor ei, pe 
lîngă vicepreședin
tele de resort, o a- 
numită lucrare, de 
interes obștesc, la 
care cetățenii și-au 
dat concursul, fuse
se uitată. A doua zi 
am fost la fața lo
cului. Firește, cu 
mijloace de trans
port și cu tot ce era 

' fel a 
depu- 
Măr- 
alții.

nar, dar n-are probleme cu 
stațiunile balneoclimateri
ce. Dumnealui are probleme 
cu pensia. Ce fel de pro
bleme ? Păi vine factorul 
poștal, îl cheamă la poartă, 
îi arată pensia și pleacă.

— Pleacă fără să-i dea 
pensia ?

— Fără.
— De ce ?
— Pentru că poștașul nu 

știe ce să facă : pe cotorul 
talonului unde este înregis
trată suma și numele scrie 
Ioana Elaj, iar acolo unde 
trebuie să semneze de pri
mire Ion 
ba-i Ion,

or%25c3%25ae.de
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Evenimente Prin munca harnică a zeci de mii

ale unui bun de locuitori ai satelor gălățene
Din fabrici și institute, 
de pe șantiere și ogoare

început de an
De o săptămînă am intrat într-un 

nou an — cel de-al doilea an 
al cincinalului calității, cum cu 

exactitate a fost numită această pe
rioadă din viața țării.

Ca în fiecare an, în clipa solemnă 
care unește anul ce a trecut de cel 
ce vine, întreg poporul a ascultat cu 
emoție și satisfacție mesajul adresat 
de secretarul general al partidului, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Un mesaj 
tradițional, o sinteză a izbînzilor ob
ținute în edificarea economică și so
cială a patriei, precum și a obiective
lor pe care ne propunem să le înfăp
tuim.

Scrutînd cu luciditate viitorul, 
configurînd obiectivele de muncă ale 
noului an, un an 
hotărâtor pentru 
înfăptuirea sar
cinilor prezentu
lui cincinal, ex- 

. primind încă o 
dată încrederea
deplină în potențialul 
poporului, secretarul 
partidului a chemat la mobilizarea 
tuturor energiilor națiunii pentru a 
da chip mereu mai luminos patriei 
socialiste. „Dispunem de toate con
dițiile necesare — se spunea în me
sajul de Anul Nou — pentru a ob
ține în anul ce vine noi și importante 
progrese în toate domeniile de ac
tivitate. Sînt pe deplin convins că 
bravul nostru popor, sub conduce
rea încercată a partidului comunist, 
va merge neabătut înainte, va face 
ca anul 1972 să înscrie în cronica 
contemporană a României noi și 
mari victorii pe calea făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate".

meroase obiective economice, pre
cum și un ansamblu de măsuri vizînd 
ridicarea muncii politico-ideologice 
și cultural-educative, dezvoltarea 
conștiinței socialiste, perfecționarea 
relațiilor sociale a fost primită cu 
entuziasm de celelalte organizații de 
partid ale municipiului București, de 
către oamenii muncii hotărîți să-și 
valorifice in mod superior energiile, 
outerea de muncă și creație, să-și 
aducă o contribuție sporită la dezvol
tarea multilaterală a Capitalei, a pa
triei noastre.

Tot la acest început de an, în ple
nara Consiliului Central al U.G.S.R. 
s-a analizat cu exigență și spirit de 
răspundere activitatea desfășurată 
de organizațiile sindicale în 1971. au 
fost examinate noile și importantele

tru soluționarea la fața locului a 
problemelor construcției economice și 
sociale, a vizitat întreprinderi in
dustriale ale orașului și județului 
Brașov. La uzinele „Tractorul", uzine 
ce constituie prin biografia lor un 
etalon pentru dezvoltarea generală a 
industriei românești, ca și la ..Rul
mentul", ca și la Fabrica chimică 
Rîșnov. oamenii muncii au făcut o 
primire deosebjt. de călduroasă ce
lui ce, în fruntea partidului și sta
tului, nu precupețește nici un efort, 
se dăruiește cu generozitate revolu
ționară slujirii cauzei socialismului, 
țelurilor supreme ale patriei.

Cu prilejul vizitei, secretarul ge
neral al partidului s-a interesat de' 
modul cum a fost 
ția acestui ari,

MARI SUPRAFEȚE
PĂMÎNT VOR RODI

MAI SPORNIC

creator 
general

I ar această apreciere, expresie 
a încrederii nețărmurite a 
partidului, a conducerii sale 

în clasa muncitoare, în țărănime, m 
intelectualitate, este confirmată de 
realizările obținute în această pri
mă săptămînă a anului. Este, 
în fond, vorba de o continui
tate legică. Focul nestins al muncii 
a cuprins de mult și pentru totdea
una întreaga țară, care, conștientă de 
destinul ei socialist. își făurește noi 
și noi bogății materiale și spirituale. 
Să desprindem din agenda bogată a 
începutului de an, spre exemplifi
care, doar cîteva fapte ! La Hune
doara oțelarii au realizat primele 
șarje ale noului an, an început — 
datorită depășirilor de plan — eu 
mult înainte de data lui calendaris
tică ; la Combinatul chimic din Cra
iova s-au înregistrat primele tone de 
îngrășăminte peste plan ; în orașul 
Cărei a intrat în funcțiune o nouă fi
latură de bumbac ; oamenii muncii 
din Brașov au ", _ ’ _
geșenuor privind executarea lucră
rilor de îmbunătățiri, funciare ; sute

sarcini ce revin sindicatelor, 
conducerea partidului, pentru mobi
lizarea și atragerea largă a maselor 
de oameni ai muncii la îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor prevăzute în 
planul de stat pe 1972. Scrisoarea 
adresată de plenară . Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
exprimă hotărîrea celor peste 5 mi
lioane de oameni ai muncii din țara 
noastră — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — or
ganizați în sindicate, de a milita pen
tru înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului, de a face totul 
pentru valorificarea capacităților 
creatoare ale tuturor în efortul gene
ral dedicat fără precupețire înfăptui
rii obiectivelor economice și sociale 
ale actualului plan cincinal.

Răsfoind colecția ziarelor de la 
începutul anului trecut, am re
ținut că încă din primele 

zile ale lui 1971 secretarul ge
neral al partidului a efectuat 

vizite de lucru în întreprinderi 
ale industriei noastre socialiste. 
Și In acest an, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în virtutea spiritului activ 
pe care l-a introdus în întreaga 
noastră viață social-politică, al în
crederii în eficacitatea întîlniirlor 
permanente cu oamenii muncii, pen-

pregătită produc- 
felul în care se 

îndeplinesc pre
vederile econo
mice încă din pri
mele zile ale 
noului an, a fă
cut recomandări 
prețioase cu pri

vire la perfecționarea relațiilor din
tre uzine și centralele industriale, 
la cooperarea în producție și spori
rea în continuare a calității produ
selor. A fost o vizită de lucru ca 
multe altele. Dar efectuarea ei a- 
cum. La început de an, dobîndește 
semnificații deosebite. Ea constituie 
un exemplu concret al preocupării 
conducerii partidului și statului .nos
tru de a iniția cele mai corespunză
toare măsuri pentru ca hotărîrile 
Congresul al X-lea al partidului, 
mobilizatoarele obiective ale acestui 
cincinal să fie înfăptuite cu succes. 
Reținînd cu satisfacție semnificațiile 
profunde ale acestei vizite, caracte
rul ei de lucru, oamenii muncii din 
întreprinderile industriale ale Bra
șovului — ca, de altfel, oamenii 
muncii din întreaga tară — au pri- 
mit-o, in același timp, ca pe o che
mare și un îndemn la muncă neobo
sită. entuziastă, la valorificarea tu
turor resurselor materiale și umane, 
pentru înălțarea patriei socialiste pe 
trepte și mai înalte ale progresului 
și civilizației. Iar* răspunsul lor . la 
această chemare este unul de una
nimă adeziune, pe deplin verificabil 
în realizările pe care le înscriu 
toate colectivele noastre . de muncă 
în agenda de lucru a noului an.

de

hotărîrile 
partidului.

Nicolae DRAGOȘ

răspunjșs chgnțării ar
id executarea Iuc'ră-

rilor dt ___ ......
de mii de țărani au adăugat bilan
țului de pînă acum, încă din primele 
zile ale noului 
zări în munca 
terenurilor, au 
rea diminuării 
tate, executării 
tru desecări, a ______ ____
tere a eroziunii solului și lucrărilor 
de irigație.

Un larg ecou a avut, de asemenea, 
inițiativa organizației de partid și 
Consiliului Frontului Unității Socia
liste din sectorul VII al municipiu
lui București. Acestea au adresat, tu
turor organizațiilor de partid și con
siliilor Frontului Unității Socialiste 
din Capitală chemarea „Fiecare ca
dru de conducere, salariat, locuitor 
— un slujitor devotat al intereselor 
societății, un militant pentru promo
varea principiilor eticii și echității 
socialiste, un bun gospodar". în
scrisă în preocupările generale ale 
poporului pentru înfăptuirea progra
mului de educare comunistă adoptat 
de plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1971, chemarea, cuprinzînd nu-

an, importante reali- 
pentru ameliorarea 
luat măsuri în vede- 
excesului de umidi- 
de amenajări pen- 
lucrărilor de comba-

(Urmare din pag. I)

modernizate și perfecționate. De alt
fel, înnoirea și modernizarea rapidă 
a producției — alături de revizuirea 
și îmbunătățirea permanentă a nor
melor de consum de materii prime și 
materiale, în special, de metal — 
sînt căile principale pe care le-am 
avut în vedere cînd ne-am propus 
creșterea gradului de competitivitate 
a produselor și reducerea în acest 
an a consumului de metal la un 
milion lei producție cu 7,5 Ia sută, 
comparativ cu anul trecut. Pe a- 
ceastă cale, am prevăzut ca nivelul 
cheltuielilor materiale la 1 000 lei 
producție-marfă să fie în acest an, 
in condiții comparabile, cu peste 30 
lei mai mic decit cel realizat anul 
trecut.

— Ați precizat că în acest an, 
în unitățile industriei construc
țiilor de mașini se vor asigura 
creșterea gradului de utilizare 
a capacităților de producție, 
îmbunătățirea coeficientului de 
schimburi. Pe ce căi se va ac
ționa pentru realizarea acestor 
obiective de mare însemnătate 
economică ?

— Cadrul general al intervenției 
noastre în acest domeniu îl consti
tuie, cum este și firesc, măsurile sta
bilite recent de Comitetul Executiv 
al Comitetului Central al P.C.R. pri
vind intensificarea acțiunii de ge
neralizare a schimbului II, de in
troducere și extindere a schimbu
lui III, precum și pentru utilizarea 
mai bună a capacităților de produc
ție. în industria construcțiilor da 
mașini, prima problemă care se 
ridică pentru transpunerea în viață 
a acestor măsuri este asigurarea ne
cesarului de muncitori. Iată de ce, 
în acest an, pentru noile capacități 
de producție ce vor fi puse în func
țiune și pentru cele existente, vor fi 
pregătiți 45 000 de muncitori ca
lificați, din care, aproape jumătate, 
prin învățămintul profesional. Se va 
continua, totodată, acțiunea de per
fecționare a pregătirii tehnico-profe- 
sionale a cadrelor, astfel încît. la 
sfîrșitul acestui an, numărul celor 
ce și-au însușit tehnica nouă, impli
cit tehnologiile moderne, să repre
zinte peste 50 la sută din totalul sa- 
lariaților.

Intr-o serie de uzine, coeficientul 
de schimburi și, în același timp, in
dicele de utilizare a mașinilor și 
utilajelor s-au menținut la un ni
vel scăzut datorită unor „locuri în
guste" pe fluxul tehnologic. In

Cu ani în urmă, în jude
țul Galați s-a desfășurat o 
amplă acțiune de terasare 
a dealurilor supuse eroziu
nii. Terenurile amenajate 
în terase, prin participarea 
miilor de oameni, au fost 
plantate cu viță de vie. Așa 
s-a născut aici, îndeosebi 
pe dealurile din zona Bujo
rului. una din cele mai 
mari podgorii ale țării. Re
colta de 5 500 kg struguri 
la hectar obținută anul tre
cut situează județul Galați 
pe locul al doilea pe țară 
și a adus cooperativelor a- 
gricole și membrilor lor 
venituri importante.

Dar în județul Galați, ca 
și în alte multe locuri din 
țară, există încă mari su
prafețe de teren care pot fi 
valorificate superior. îndeo
sebi pe Valea Șiretului. în 
Lunca Prutului sau pe Va
lea Chinejei sînt necesare 
vaste lucrări de amenajări 
pentru irigații, desecări și 
combaterea eroziunii solu
lui, acțiuni de însemnătate 
economică deosebită. într-o 
plenară, comitetul jude
țean de partid a stabilit, 
încă din luna iunie 1971, un 
program cuprinzător, pri
vind desfășurarea unor am
ple lucrări de îmbunătățiri 
funciare.

Ghidigeni, Ciorăști ; b). 
lucrări de amenajări 
pentru irigații pe o su
prafață de 590 hecta
re, pentru care se vor 
face 5 acumulări pe di
ferite piraie, suprafe
țele cele mai impor
tante afectînd zone
le comunelor Barcea, 
Condrea, Liești, Corni; 
c) lucrări de combatere 
a eroziunii solului pe 
2 600 hectare, din care 
pe teren arabil 1 621 
hectare. iar pentru 
plantații noi de vii — 
979 hectare, din care în 
terase

pe 
zona 
zonă

562 hectare.

In oricare loc de activitate, productivă sau de cer
cetare, UN BUN CLIMAT DE MUNCA ȘI DE LEGA
LITATE SOCIALISTA are o influență pozitivă de ne
tăgăduit. La multiplele aspecte ale unui asemenea cli
mat se referă și cîteva scrisori sosite la redacție în săp- 
tămîna ce a trecut din acest an.

Principalele obiective 
ale planului constau 
in : a), lucrări de com
batere a excesului de 
umiditate pe o supra
față de 3 750 hectare, 
cu un volum total de 
terasamente de 300 000 
metri cubi și cu o lun
gime a canalelor de 26 
km, îndeosebi >n zona 
comunelor Nămoloasa,

Aspect de la una din acțiunile de desecări care au avut loc recent în comuna Nămoloasa, județul Galați
Foto : Gică Bercov

scopul eliminării unor asemenea ne
ajunsuri,în unitățile industriei con. 
strucțiilor de mașini, chiar din a- 
ceastă lună, ianuarie, acțiunea de 
autoutilare va cunoaște o dezvoltare 
impetuoasă. Pe ansamblul ramurii, 
în comparație cu anul trecut, în 
în acest an volumul de utilaje pen
tru autoutilare va spori cu 83 la 
sută, în unele sectoare, creșterea 
fiind chiar de două ori mai mare. 
Am prevăzut ca, în urma aplicării 
acestor măsuri, în secțiile de bază, 
coeficientul de schimburi să ajungă 
la 2.36, iar indicele de folosire a ma
șinilor și utilajelor — Ia 78,7 la sută. 
Niveluri care, adăugîndu-se creșterii 
productivității muncii cu 9,4 la sută, 
vor asigura obținerea pe această

evident — o seamă de pertur
bări, de consecințe economice 
nedorite. Ce se întreprinde in 
acest an pentru evitarea unor 
asemenea situații necorespun- 
zătoare ?

— Aș vrea să precizez că, mal 
ales în acest an, livrarea ritmică, 
potrivit termenelor din contractele 
încheiate, a utilajelor tehnologice 
destinate noilor obiective de inves
tiții privește nu numai chimia, me
talurgia sau alte ramuri, ci chiar in
dustria construcțiilor de mașini. 
Dacă subliniez, că în acest an, în 
uzinele pe care le construim în di
ferite județe, vom monta cu 43 Ia 
sută mai multe utilaje tehnologice

Animați de voința de 
a înfăptui 
propus, de 
a da viață indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
cu ocazia conferinței pe 
țară a secretarilor comite
telor de partid și a pre
ședinților consiliilor popu
lare comunale de a gospo
dări cît mai judicios pă- 
mîntul în interesul agri
culturii. mii de țărani din 
județul Galați au trecut la 
fapte.

Astfel, în ultimele zile ale 
lunii decembrie, pe terenu
rile cooperativei agricole 
din Măstăcani, din Lunca 
Prutului, ca și în comuna 
Nămoloasa, pe Valea Șire
tului. la chemarea organiza
țiilor de partid și a consilii
lor populare mii de locuitori 
ai acestor comune au parti
cipat la lucrările de ame
najare pentru irigații. La 
Măstăcani, de exemplu, o- 
biectivul acțiunii l-a consti
tuit terminarea unui canal 

. principal și a unui canal de 
distribuție. Este vorba de o 
amenajare pentru irigații în 
sistem local, care ocupă 381 
hectare și care se adaugă 
celor 709 hectare amenaja
te pentru irigații în anii 
anteriori. pe terenul din 
Lunca Prutului. Pentru ca 
sâ se lucreze cu spor, acțiu
nea a fost organizată pînă 
în cele mai mici amănunte.

’ Specialiștii de ■ la oficiul de 
îmbunătățiri funciare; în 
colaborare cu cei ai coope
rativei agricole din Măstă
cani au pichetat terenul, 
au calculat cuba ie. Ajutat! 
de cooperatorii din satele și 
comunele învecinate — Gă- 
nești, Tulucești. Rogojeni, 
Suceveni. Băneasa. Oancea 
si altele. în total peste 2 200 
de țărani cooperatori — 
s-a realizat tot ceea 
specialiștii prevăzuseră 
proiect.

Si la Nămoloasa-Tîrg, 
Valea Șiretului, au avut loc 
mari acțiuni de executare 
a unor lucrări de canaliza
re pentru scurgerea anei. 
Calculele făcute de condu
cerea cooperativei agricole 
din Nămoloasa arată că pe 
suprafața desecată. sporul 
de producție va fi de peste 
2 000 tone porumb.

Acțiunile de îmbunătă
țiri funciare vor fi domi
nate de deschiderea, în cu- 
rînd, a unui vast șantier de

cele ce și-au 
hotărârea de

ce 
în

pe

îndiguiri, desecări șî ame
najări antierozionale 
Valea Șiretului, în 
Fundeni—Braniștea, 
greu încercată, aproape an
de an, de revărsarea Șire
tului. Hotărîrea Comitetu
lui Executiv al C.C. al 
P.C.R., prin care se aprobă 
executarea unor vaste lu
crări de combatere a inun
dațiilor și excesului de u- 
rniditate din Lunca Șiretu
lui, a fost primită de popu
lația satelor învecinate, de 
toți cetățenii județului, cu 
deplină satisfacție și pro
fundă mulțumire. Comite
tul de partid și consi
liul de conducere al coo
perativei agricole din In
dependența, la puțin timp 
după încheierea primei con
ferințe pe țară a secretari
lor comitetelor de partid 
și a președinților consilii
lor populare comunale, au 
luat hotărîrea să atragă pe 
toți locuitorii comunei 
executarea săpăturilor și 
altor lucrări.

Intr-o discuție avută 
comitetul județean de par
tid. tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-secretar 
al Comitetului județean Ga
lați al P.C.R., ne spunea : 
La această vastă acțiune de 
ne Valea Șiretului vor par
ticipa, practic, toți locuitorii 
satelor și comunelor județu
lui nostru. Sînt angajamen
te ferme, care vor fi ono
rate de hărnicia și hotărî
rea tuturor locuitorilor ju
dețului nostru, de a spori 
rodnicia acestor pămînturi. 
Lucrările ce se vor executa 
pe Șiret vor apăra de inun
dații aproape 11 599 de hec
tare, vor fi desecate și 
scoase de sub influența ex
cesului de umiditate 8 960 
de hectare, iar amenajările 
antierozionale vor cuprinde 
o suprafață de 4 840 de hec
tare. Totodată, suprafața a- 
rahilă va crește cu 1 858 de 
hectare. In cadrul unor a- 
dunări inițiate de organiza
țiile de partid pe comune, 
sate și circumscripții au

■ fost stabilite, sarcinile . fie-
■ cărei localități, posibilitățile 

fiecărei comune de a con
tribui la executarea acestor 
vaste lucrări, de a le ter
mina cît mai curînd, în 
vederea valorificării cît 
mai depline a potenția
lului productiv al pămîn- 
tului. în numele oame
nilor muncii din agricultu
ra județului Galați, comi
tetul județean de partid și 
consiliul popular județean 
Galați s-au angajat ca pes
te 30 la sută din volumul 
total al lucrărilor stabilite 
să fie executat prin partici
parea Ia muncă patriotică 
a cetățenilor județului.

Rezultatele de pînă acum 
constituie tot at.îtea dovezi 
că angajamentele pe care 
toți cetățenii comunelor și 
satelor gălățene și le-au 
luat vor fi îndeplinite e- 
xemplar.

la
a

la

Pentru secția de mecanică grea a Uzinelor 
constructoare de mașini din Reșița — ne scrie 
lăcătușul loan Răduță — anul 1971 s-a carac
terizat printr-o rodnică activitate, care 
a adus colectivului mari satisfacții. însă 

— adaugă el cîteva rînduri mai jos — dacă pentru 
tot ceea ce am făcut bun încercăm sentimente de 
mîndrie, pe celelalte, mai puțin bune, firesc este să 
le analizăm serios și să luăm măsuri în vederea orga
nizării judicioase a producției și a muncii. Concret : 
prea multe ore se mai pierd cu remedierile ; cursu
rile de ridicare a calificării se desfășoară la voia în- 
tîmplării ; la panoul de onoare se găsesc și oameni 
ale căror fotografii ar fi mai potrivite pentru vitrina 
satirică ; la unii, lipsurile nemotivate tind să îmbrace 
haina obișnuinței. Și toate acestea au la bază, după 
opinia semnatarului scrisorii, o oarecare atmosferă 
călduță, liniștitoare, peste care s-ar întinde „curcu
beul" laurilor trecuți. Și conchide : „Am dori ca aceste 
gînduri ale noastre exprimate critic, să se conto
pească într-o1 opinie hotărîtă împotriva neajunsurilor 
semnalate".

In adevăr, sînt gînduri bune de an bun. Ce-am mai 
putea adăuga la cele scrise de dv., tovarășe Răduță 7 
Dv., cei de la Reșița, care construiți mașini de înaltă 
tehnicitate (și toată lumea știe că le construiți strașnic 
de bine !) veți fi în măsură să rezolvați cu succes și 
aceste vremelnice anomalii despre care ne scrieți.

Intr-o lungă scrisoare adresată redacției, to
varășul Gavril Tiberiu, din satul Cirligi, ju
dețul Bacău, aduce probe din care rezultă 
:ă la cooperativa agricolă din sat se petrec 
lucruri de necrezut. 1. — Există produse ne

înregistrate ; 2. — Dispar doi porci și nimeni nu știe 
cine este „Flămînzilă" care i-a putut înghiți cu belciug 
cu tot ; 3. — Președintele cooperativei acordă inter
viuri spumoase in presa locală, denaturînd flagrant 
situația realizărilor ; 4. — Neglijență în îndeplinirea 
planului la culturile duble etc. etc. Semnatarul scri
sorii amintește de măsuri disciplinare nefondate, luate 
împotriva unor cooperatori ; precizează că alții, care 
pe drept trebuiau sancționați, au fost învăluiți în dulcea 
privire a „omului de treabă" și așa mai departe. In 
asemenea condiții, cu astfel de apucături și mentalități, 
cu o asemenea organizare, nu-i de mirare că climatul 
de muncă și de legalitate, la cooperativa agricolă res
pectivă, este... așa cum este.

Cîteva rînduri din aceeași scrisoare ne-au reținut 
cu deosebire atenția : „La adunarea generală, cînd am 
criticat carențele de organizare a consiliului de condu
cere, mi-am ridicat în cap nu numai conducerea coo
perativei, dar și pe unii delegați de la județ, care 
mi-au spus-o deschis, în adunarea generală, că se vor 
intersa ei cine sînt eu" 1

Prin urmare, vedeți cît de departe au ajuns lucru
rile. întrebăm, în numele bunelor rânduieli statornicite 
în orice loc de muncă, ce-ar fi să ne .intereșăm noi, ;toți 
și să vedem cine sînt ei — cei care încearcă șă intimi
deze și să suprime critica 7 Ar fi de o mie de ori mai 
drept și mai folositor Așadar, trimitem .comitetului 
județean de partid scrisoarea în discuție, convinși că 
va face lumină în acest caz. Vă vom ține la curent. 
Deocamdată, precizăm că un bun climat de muncă și 
de legalitate se menține numai acolo unde funcțio
nează normal — și la tcate nivelurile — critica și 
autocritica.

Tudorel OANCEA 
corespondentul „Scînteii1’

utilaje — din care menționăm : ur
gentarea depunerii documentației teh
nice de către beneficiari, asigurarea 
bazei materiale din țară și din import 
ș.a. în uzine se va urmări reali
zarea strictă a priorităților în livra
rea utilajelor și, în primul rînd. a 
mașinilor și utilajelor către benefi
ciari, in funcție de termenele de pu
nere în funcțiune a noilor obiective 
de investiții ; se va analiza perio
dic modul de îndeplinire a o- 
bligațiilor ce decurg din contracte, 
formulîndu-se — în urma acestor 
analize — concluziile ce se im
pun și sancționîndu-se aspru cei 
care mai consideră contractul și 
programele ce le-am stabilit, în le
gătură cu introducerea unei ferme
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bază a unor importante sporuri de 
producție. Sarcina este foarte com
plexă și trebuie realizată într-o pe
rioadă scurtă, ceea ce impune mobi
lizarea tuturor factorilor de răspun
dere din minister, centrale și uzine 
pentru a face din aceasta o preocupa
re perseverentă, metodică și con
stantă.

— Reținem, deci, că există 
sau se vor crea in scurt timp 
condiții pentru îndeplinirea ri
guroasă a prevederilor pe plan 
cantitativ, calitativ și sortimen
tal ale noului an. Esențial este 
ca realizarea planului de pro
ducție in fiecare unitate din in
dustria construcțiilor de mașini 
să asigure satisfacerea integrală 
și la termen a necesităților be
neficiarilor de mașini, utilaje și 
instalații. Ridicăm această pro
blemă. deoarece, IN 1971, DIN 
CAUZE COMPLEXE ȘI VA
RIATE. UNELE DIN UZINELE 
MINISTERULUI PE CARE ÎL 
CONDUCEȚI NU AU LIVRAT 
ȘANTIERELOR DE . INVESTI
ȚII ALE CHIMIEI $1 META
LURGIEI CIRCA 9 000 TONE 
DE, UTILAJE TEHNOLOGICE 
CONTRACTATE, provocînd —

decît în 1971 — cea mai mare parte 
produse în țară • — se va înțelege și 
mai bine marea responsabilitate 
care revine fiecărei unități construc
toare de mașini în onorarea obliga
țiilor contractuale, privind asigura
rea la timp a utilajelor, mașinilor și 
instalațiilor.

în vederea respectării riguroase a 
termenelor de livrare în cazul uti
lajelor destinate noilor noastre uni
tăți, cît și a celor necesare obiecti
velor de investiții ale tuturor celor
lalte ramuri economice, în fiecare 
uzină constructoare de mașini s-au 
elaborat o serie de măsuri, le-aș zice, 
excepționale, cu date de aplicare 
eșalonate chiar din această primă 
lună a anului. Aș sublinia că la sta
bilirea acestor măsuri au participat, 
în afara specialiștilor din centralele 
industriale și din ministerul nostru, 
și reprezentanții beneficiarilor produ
selor respective, asigurîndu-se astfel 
o corelare mai bună între sarcinile de 
realizare a utilajelor și programul de 
montaj al acestora la obiectivele res
pective. Totodată, au fost stabilite 
măsuri care să permită întreprinde
rilor executante realizarea in cele 
mai bune condiții a programelor co
mune — furnizori — beneficiari de

discipline contractuale, ca niște 
simple foi de hîrtie. Doresc să 
precizez că în anul 1972 există 
create condiții mai bune decît în 
anul precedent pentru realizarea li
vrărilor conform angajamentelor lua
te. Pentru aceasta, însă, atît benefi
ciarii, cît și noi, executanții, trebuie 
să nu tolerăm nici o întîrziere de la 
îndeplinirea obligațiilor stabilite în 
comun, prin programul și prin con
tractele încheiate.

— Potrivit planului pe anul 
1972, EXPORTUL DE PRODUSE 
ALE INDUSTRIEI CONSTRUC
ȚIILOR DE MAȘINI VA SPORI 
CU 30 LA SUTA FAȚA DE 1971, 
asigurîndu-se, deci, mai mult 
decit dublarea ritmului mediu 
anual — de 14,7 la sută — pre
văzut in actualul cincinal. Ce 
pirghii vor fi activizate in ve. 
derea îndeplinirii acestei im
portante sarcini ?

— Și in acest domeniu, direcțiile 
de acțiune sînt clar conturate Avem 
în vedere, în primul rînd, selecția 
obiectivelor de dezvoltare tehnică, 
în urma adîncirii studiilor de prog
noză și marketing, astfel încît per
sonalul de cercetare, proiectare și 
producție să fie orientat cu precă

dere asupra acelor produse și obiec
tive apte să asigure promovarea ex
portului de mașini și utilaje româ
nești, cu o eficiență economică ridi
cată. Urmărim, concomitent, intro
ducerea progresului tehnic prin mij
loace mai active, cointeresînd colec
tivele uzinelor _ pentru diversificare 
sortimentală, asimilarea de produse 
noi și menținerea caracteristicilor 
tehnico-funcționale ale producției la 
nivelul cerințelor pieței mondiale. 
A fost creat, în întreprinderi și cen
trale industriale, cadrul organizato
ric pentru ca acestea să se poată 
ocupa intens de desfacerea la export 
a producției proprii. Centralele și u- 
zinele vor întreprinde, in acest an, 
noi acțiuni energice de prospectare 
și căutare de noi piețe de desfacere, 
precum și de extindere și consolidare 
a exportului de utilaje, instalații și 
mașini pe piețele pe care sîntem deja 
prezenți. O atenție sporită va 
fi acordată perfecționării rela
țiilor de cooperare bilaterală în 
producție cu industriile constructoare 
de mașini din țările socialiste, precum 
și cu diferite grupuri industiâale de 
recunoscut prestigiu internațional. 
Aceasta este posibil cu atît mai 
mult, cu cît, în ultimul timp, numă
rul birourilor noastre tehnice din 
străinătate a crescut, ceea ce facili
tează o mai bună cunoaștere a pie
ței externe. Totodată, au fost create 
condiții mai bune de întreținere în 
exploatare la beneficiarii străini a 
utilajelor românești, prin înființarea 
în alte țări a unui număr important 
de puncte „service". Un lucru este 
cert : industria construcțiilor de ma
șini are posibilitatea de a-și mări 
aportul la sporirea fondurilor valuta
re ale statului și lucrătorii săi își vor 
intensifica eforturile în acest an, pen
tru ca această posibilitate să se 
transforme în realitate.

Noi, toți cei ce ne desfășurăm ac
tivitatea în industria construcțiilor 
de mașini sîntem conștienți că reali
zarea prevederilor ce ne revin din 
plan pe 1972 nu va fi ușoară, că ne 
obligă să întreprindem acțiuni de 
mare răspundere și să mobilizăm 
toate resursele de care dispunem. 
Hotărîrea noastră este de a nu pre
cupeți nici un efort pentru a înde
plini exemplar sarcinile importante 
stabilite în acest an — ca și cele 
prevăzute pentru întregul cincinal — 
contribuind astfel la accelerarea pro
gresului tehnic și economic al pa
triei, la înfăptuirea politicii parti
dului de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate în țara 
noastră.

Maistrul preparator Romulus Huzoni, de la flo- 
tația Săsar din Maramureș, ne scrie despre 
un director cu concepții dictatoriale, cum a 
fost Mera''Friderich de Ia Exploatarea mi
nieră Fundul ăloldovei-Suceava, unde tova

rășul Huzoni a lucrat o vreme. Am spus „așa cum a 
fost", pentru că azi nu mai este. Ca director, desigur. 
I s-a adus aminte că trăiește într-o colectivitate ani
mată de aceleași nobile interese ; că un director de 
întreprindere trebuie să aibă calități de om și de 
conducător, nu o „falsă poleială, căpătată în cine știe 
ce baie de galvanizare" : în sfirșit, i s-a amintit că 
cine face grava greșeală de a confunda întreprinderea 
pe care o conduce, cu feuda personală sau altceva 
de genul acesta, își atrage oprobriu] public și trebuie 
să i se spună „la revedere"... Este exact ceea ce s-a 
întîmplat și cu directorul de la exploatarea din Fundul 
Moldovei — ne răspund, la sesizarea maistrului Hu
zoni, organele locale de stat. „S-a cercetat în detaliu 
acest caz și s-a ajuns la concluzia că. datorită unui 
stil de muncă defectuos, în întreprindere s-a creat 
un climat nesănătos, care a culminat cu rezultatele 
în producție nesatisfăcătoare din ultima perioadă. In 
consecință, respectivul a fost schimbat din funcția de 
director, trecînd într-o altă muncă, la Exploatarea mi
nieră Leșul Ursului".

Dovadă că democrația muncitorească funcționează din 
plin. Și încă o concluzie : cînd cineva se înfumurează 
și începe să calce în străchini, ar fi absurd să-i schim
băm doar pingelele. Trebuie să-i schimbăm năravul. 
Și direcția de mers.

bișnuitul „pe scurt".
Neculai Munteanu, comuna Bogdănești, Su
ceava : Cu bună știință sau fără voia dv. in
versați datele problemei, sperînd într-un cîș- 
tig de cauză cu orice chip. Să rezumăm. Așa

dar, prin scrisoarea trimisă redacției arătați că vi s-a 
desfăcut abuziv contractul de muncă ; adăugați că la 
Ocolul silvic Fălticeni ar exista un climat de muncă 
„deteriorat" și că ar lipsi acel cadru de legalitate ne
cesar in toate. Or, lucrurile stau exact invers. 
Colectivul respectiv a procedat corect. Vi s-a desfăcut 
contractul de muncă pentru că vi s-au găsit. în ocolul de 
care răspundeți, cioate nejustificate. în valoare de peste 
4 000 de lei. (Și dacă este adevărat ce ne spun dra
maturgii : „Copacii mor în picioare", atunci tot atît de 
adevărat este că cioatele rămase îi dau de gol pe cei 
vinovății. Totodată, ați fost înlăturat din serviciu și 
pentru că un an mai înainte ați căzut în 
păcat, cu lemne valorînd peste 2 000 de 
toria locală a lămurit de mult lucrurile.
este una singură 1

același 
lei. Judecă- 
Și dreptatea

La scrisoarea unui grup de muncitori de la între
prinderea mecanică Sadu. județul Gorj. conținînd as
pecte critice din producție, directorul, ing. Dorin Staicu, 
răspunde prin a le nega punct cu punct. Nu punem 
la îndoială temeinicia opiniei sale. De ajuns că o face 
chiar dînsul, prin cele precizate în răspuns : „Propun 
ca un organ autorizat din partea dv., să vină la între
prinderea noastră și să facă o anchetă, avînd Ia bază 
scrisoarea originală, deoarece ea este scrisă de un 
grup de oameni certați cu disciplina..." etc. etc. Reiese, 
din aceasta, procesul de intenție. Și „ee ție nu-ți pla
ce"... Cert este că directorul, și nu altcineva, trebuie să 
facă ordine în propria fabrică pe care o conduce.

Victor Tobac, Sighetul Marmației : Scrisoarea dv., prin 
care luați atitudine critică față de relațiile nenrincioiale, 
artificial tensionate, dintre unele persoane de la C.I.L. 
Sighet, precum și împotriva unor aspecte de proastă 
gospodărire și risipă în unitatea respectivă, a fost tri
misă, spre analiză la fața locului, organelor locale de 
partid. Vă invităm ca. în calitatea dv. de secretar al 
organizației de partid, sâ adăugați, în timpul anchetei, 
noi amănunte care să elucideze definitiv chestiunea. 
Pentru că în rezolvarea problemelor pe care le sem
nalați, sîntem interesați pe deplin.

Stefan ZIDARITA
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CENTENARUL PICTORULUI MILITANT ' •

în „lumea tăcerii"
I

Un mare artist care, 
închinîndu-șî creația 

cauzei poporului 
muncitor, a dăruit 

posterității o vibrantă 
mărturie artistică© o

a epocii sale

Intr-una dintre ultimele zile ale anului trecut, agențiile 
de presă transmiteau o știre din care reproducem esenția
lul : „Prin exploatarea zăcămintelor de petrol aflate la 
200 km de coastele Scoției, in Marea Nordului, British 
Petroieum speră să obțină, în 1975, o producție de 12.5 
milioane tone țiței. Această cantitate de petrol „indigen" 
ar acoperi, după cum susțin experții, 8 la sută din nevo
ile Marii Britanii, care importă actualmente în proporție 
de sută la sută energia sa lichidă. După 1975, ritmul pro
ducției ar putea spori, atingindu-se 20 milioane tone pe 
an".

Este un episod obișnuit al ofensivei desfășurate, pre
tutindeni pe glob, pentru a cunoaște mai bine și a uti
liza mai intensiv uriașele resurse ale oceanului planetar. 
Rindurile de mai jos încearcă 
esențiale ale acestei ofensive.

să înfățișeze cîteva aspecte

cererii sporite de 
submarin.

totală

Se împlinește luna aceasta un se
col de la nașterea lui Octav Băncilă, 
prilej de a evoca încă o dată perso
nalitatea celui ce s-a dovedit, prin 
cele mai bune opere ale sale, o con
știință artistică militantă, un „pic
tor social", din a cărui expoziție ieși,’ 
cum scria Facla în 1914, plin de re
voltă împotriva asupritorilor, de 
parcă „ai fi asistat la o întrunire so
cialistă".

...A venit pe lume lntr-un sat de 
lingă Botoșani, nu departe de locul 
unde, peste un pătrar de veac, în 
primăvara lui 1907, avea să izbuc
nească flacăra răscoalelor țărănești. 
La o vîrstă fragedă rămîne orfan 
de tată. Adus la Iași, își va trăi co
pilăria pe lingă o soră a sa. Sofia 
Nădejde, care împreună cu Ion Nă
dejde militau pentru ideile socialiste. 
In casa acestora se afla pe atunci 
redacția Contemporanului. Viitorul 
pictor va crește astfel sub Influența 
directă a grupului 
progresiști 
oameni cu 
care avea 
aici aveau să fie hotăritori pentru 
formația lui spirituală. După puterile 
sale, tînărul Băncilă ajută la apari
ția și mai ales la difuzarea publica
ției, legindu-se încă de pe atunci 
de cauza clasei muncitoare.

Descoperindu-i vocația pentru pic
tură, cumnatul său îl înscrie la Școa
la ieșeană de arte frumoase, după a 
cărei absolvire cîștigă concursul pen
tru o bursă în străinătate, astfel că, 
in 1894, pleacă la Miînchen, unde, în 
urma examenului, izbutește să intre 
printre cei dintîi.

Reîntors în țară după trei ani. lu
crează țu^pșțțșgyerență, pregătindp-si, 
o expoziție, pe care o deschide în a- 
telierul de decoruri al Teatrului Na
țional din Iași. Romantismul întîrziat.. 
al școlii academiste de! la Munchen 
se împletea în expoziția aceasta cu 
realismul unor subiecte de inspira
ție locală.

în anii următori, încurajat de 
cercurile socialiste ieșene, pictorul 
se apropie tot mai mult de realitățile 
sociale ale țării, pictînd tablouri 
străbătute de o puternică notă criti
că. dar adesea de pe poziții senti
mentale, în care înfățișează lumea 
periferiei, chipuri sugestive de oa
meni necăjiți : cîrpaci, peticari, ca și 
copii săraci, hămesiți de foame, pri
vind cu jind Ia bunătățile inaccesi
bile din vitrine sau „încurcați în so
coteli" în fața tablei. Stăruie în ase
menea imagini un sentiment de du
ioșie, de caldă compasiune umană, 
care avea să se transforme curînd 
în revoltă.

Răscoalele țărănești din 1907, stri
gătul de durere al țărănimii împilate, 
au găsit un puternic răsunet în su
fletul și, apoi, în opera pictorului. 
Băncilă pleacă prin satele „pacifi
cate", trecute prin foc și sabie, ca să 
cunoască direct, cu propriii săi ochi, 
cîinoșenia claselor organizatorilor 
represiunii. Mișcat pînă în adincul 
inimii de ceea ce îi e dat să vadă 
și să audă despre neomenia asupri
torilor, adună documente cutremură
toare și începe să lucreze la un ciclu 
de tablouri inspirate de singeroasa 
represiune. Alături de alți oameni 
de cultură, înfierează cu mînie pe cei 
ce au îndoliat satele țării. încă in a- 
celași an — fapt semnificativ, demn 
de relevat — expune în vitrina unei 
librării ieșene două lucrări de o fac
tură cu totul deosebită față de ceea 
ce se prezenta pînă atunci în sălile 
de expoziții. Nici o dulcegărie, nimic 
din idilismul chipurilor surîzătoare 
ale țărăncuțelor cu care epigonii gri- 
gorescieni obișnuiseră gustul publi
cului. Imaginile sale erau aspre, de
mascatoare. adevărat act de acuzare.

Firește, atitudinea sa protestatară 
nu putea fi pe placul oficialității 
vremii. După cîteva zile, organele 
polițienești intervin ; tablourile sînt 
scoase din vitrină. Departe de a fi 
intimidat de asemenea măsuri arbi
trare, răzvrătitul pictor continuă 
să-și manifeste sentimentul solidari
tății cu cei oprimați, realizînd noi 
tablouri, din care se desprinde o ve
hemență combativă incă neîntilnită 
pină atunci în arta românească. Te
matica socială rămîne în acești ani 
pe primul plan al preocupărilor sale, 
fapt pentru care, în presa retrogradă, 
reacționară, pictorul este hulit, con
testat, ponegrit in fel și chip. In 
jurul expozițiilor sale izbucnesc

_ . de intelectuali
din jurul acestei reviste, 
vederi înaintate, de la 
ce învăța. Anii petrecuți

teatre
tt Opera Română : Motanul Încăl
țat — 11: Lacul lebedelor — 19,30. 
• Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele — 10,30; plutașul de pe Bis
trița — 19.30.
e Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Cui i-e 
frică de Virginia Woolf 7 10,30;
Take, lanke și Cadir — 15; Becket 
— 20; (sala Studio) Să nu-țl faci 
prăvălie cu scară — 10,30; Jocul 
dc-a vacanta — 15,30, Prima, zi 
de libertate — 20.
S Teatrul ' de comedie . Recital 

e versuri și piesa „Intilniri" — 
10.30; Nicnlc — 15,30; Interesul ge
neral — 20.
a Teatrul „Lucta Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Ziariștii - 10; 15; Leonce 
ji Lena — 20, (sala din str. Alex.

ordinul ministrului 
îi sînt scoase cite-

scandaluri. Din 
de resort, în 1909 
va tablouri din sala Ateneului Ro
mân. In semn de protest, România 
muncitoare i le reproduce. Dar nu
mărul respectiv al ziarului, în care 
se comemorau doi ani de la răscoală, 
este confiscat.

Multe dintre pînzele ciclului a- 
mintit, aflate prin sediile sindicate
lor muncitorești, au fost, de aseme
nea, confiscate și distruse de orga
nele de represiune ale statului bur-

resemnate, zdrobite de nedreptățile 
sociale, gata să accepte pentru tot
deauna, ca pe o fatalitate, asuprirea,
— ci oameni viguroși, de o forță cal
mă, uneori simbolic reliefată, expri- 
mînd încrederea lor (și a artistului!) 
în viitorul ce le aparține. Persona
jelor sale, puternic individualizate, 
din tablourile cu tematică proletară
— Grevistul, Muncitor in repaus, a- 
legoria Pax ș.a. — le conferă o evi
dentă notă monumentală, o vigoare 
aproape sculpturală, o demnitate ce

ghez. Ne-au rămas să ne amintească 
de ele doar cîteva fotografii încețo
șate de vreme. Și uneori nici atit. Ni 
s-a păstrat, totuși, printre altele, 
acel 1907. una dintre cele mai zgu
duitoare imagini din pictura româ
nească inspirată de neuitatul an al 
răscoalelor țărănești, tabloul său cel 
mai cunoscut, cu cea mai largă răs- 
pindire în public. Mai ales prin a- 
ceastă lucrare, numele lui Băncilă 
s-a legat pentru totdeauna de evo
carea tragicelor evenimente petre
cute în primăvara lui 1907. Indigna
rea pictorului, prezentă in tragismul 
tabloului, trezește în sufletul privi
torului aceleași grave, copleșitoare 
sentimente. Ce putere ds sugestie, 
rezultată din contrastul intre fun
dalul dramatic, pictat in tonalități 
sumbre, și albul cămășii zdrențuite a 
țăranului îngrozit de urgia ce s-a 
abătut peste el și ai lui 1 Cu pumnii 
strînși de ură, cu privirile grele, țin
tind acuzator, aleargă pe un cîmp 
presărat cu trupurile insîngerate ale 
altor țărani răsculați. Flăcările, și ele 
ca de singe, incendiază zarea, mistu
ind satul din care încearcă să scape 
prin fugă. Silueta lui aplecată, adusă 
in prim plan, pînă aproape de limita 
de sus a pinzei, se proiectează do
minatoare pe un cer vast, învirtejit, 
sporind dinamismul imaginii, inten
sitatea. ei dramatică.

Pe linia militantă a pictorilor re
voluționari de la 1848. care au slujit 
cu abnegație năzuințele obștești, 
Băncilă are totodată meritul de a fi 
îmbogățit tematic arta noastră cu 
aspecte noi privind viața muncitori
lor. începînd cu anul 1995, timp de 
citeva decenii el revine asupra aces
tei importante teme, infățișîndu-i pe 
muncitori în ipostaze variate — în 
grevă, la întruniri, manifestînd îm
potriva războiului — relevîndu-le 
trăsăturile morale, forța și voința de 
luptă. Din pînzele sale cu această 
temă privesc spre noi nu niște ființe

Izvorăște firesc din înalta lor 
știință socială.

Cu diferite prilejuri, Băncilă și-a 
exprimat convingerile asupra rostu
rilor artei, pe care o vedea pusă în 
serviciul progresului omenirii. Soco
tesc, zicea el, că artistul nu trebuie 
să distreze, ci „să urmărească un 
scop mai înalt, să cultive, să emo
ționeze, să influențeze într-o anu
mită direcție..." Cînd ieși dintr-o ex
poziție, „să te simți mai om".

In primele decenii ale secolului, 
pictorul a participat la unele acțiuni 
ale clasei muncitoare, la a cărei lup- 

■ tă a aderat cu luciditate și convin-

gere. fapt pentru care s-a bucurat de 
„atenția" autorităților, fiind persecu
tat într-o vreme, ba chiar și arestat.

Prezent aproape o jumătate de 
veac in plastica românească, Băncilă 
s-a impus mai ales prin suflul social 
al operei sale din prima parte a ac
tivității creatoare, cînd s-a situat pe 
înaintate poziții de artist-cetățean.

Prin cele mai bune opere ale sale, 
creația lui Băncilă se înscrie in bo
gata tradiție militantă a artei româ
nești. Umanismul, și forța combativă 
a picturii sale îl fac și astăzi apropiat 
sufletului nostru. Ca și desenele lui 
Tonitza, Șirato, Iser și ale atitor al
tora, unele dintre lucrările sale au 
devenit elocvente documente istorice, 
mărturii, pe planul artei, definind o 
epocă de dîrze lupte sociale. Ne re
ferim, firește, la lucrările din prima 
fază, cînd artistul manifesta tendințe 
revoluționare, iar opera sa exprima 
un patetic protest social. Căci în ul
tima parte a vieții, pictorul s-a în
depărtat de aspectele vieții sociale, 
făcînd unele concesii gustului îndo
ielnic al unui anumit public, care-i 
cerea un pitoresc ieftin, nesemnifi
cativ. Aceasta avea să-i slăbească vi
goarea mijloacelor de expresie.

Dar oricît de contradictorie ar fi 
valoarea operei sale, de inegală capa
citatea sa de cristalizare artistică a 
emoției, Octav Băncilă rămîne în 
pictura românească, în tezaurul va
lorilor sale fundamentale, printr-o 
creație care degajă dragoste fier
binte față de muncitori și țărani, ati
tudine combativă, un superior spirit 
militant pus în slujba celui mai no
bil ideal artistic. Zugrăvind „pe cei 
ce.sufăr și gem", cum spunea M. Gh. 
Bujor, pictorul Băncilă și-a. atfas' 
deopotrivă aprecierea lumii., munci
toare, ca și a intelectualității progre
siste. care i-a luat apărarea împotri
va defăimătorilor. încă în 1914, Gala 
Galaction arăta că „o notă specială, 
dureroasă și revoluționară strigă în 
pinzele lui..." și propunea „să salu
tăm în Octav Băncilă pe artistul în
drăgostit de cei mulți, de cei buni, de 
cei mai nedreptățiți dintre noi !“. Iar 
exigentul critic care era pictorul Ni- 
colae Tonitza, scriind prin 1936 despre 
Băncilă, afirma cu convingere că 
„nici unul dintre pictorii români nu 
a atacat cu atita curaj și cu atita 
vervă adîncile și gravele probleme 
sociale, care preocupă nu numai na
ția noastră, dar pe toți frații oameni 
de pe planetă... S-a cheltuit cu elan, 
cu generozitate și adesea cu patimă, 
dar permanent devotat marilor cauze, 
care frămîntă de veacuri omenirea : 
dreptate, înfrățire, pace".

Aprecieri la care, fără îndoială, ar 
putea rivni și atîția dintre artiștii 
zilelor noastre. Aprecieri care consti
tuie, alături de 
rătat celor mai 
de către public 
Iitate, omagiul
unui artist-cetățean, unei 
conștiințe a timpului său.

Președintele primului 
Congres Internațional de 
oceanografie declara, In 
1959, că fundul oceanului 
este la fel de puțin cu
noscut ca și solul lunar. 
Chiar dacă batiscafele și 
sondele spațiale au reme
diat întrucîtva această sta
re de lucruri, continentul li
chid și palida Selene con
tinuă să păstreze destule 
taine care' ne biciuiesc 
riozitatea și fantezia. 
Similitudinile se opresc 
însă aici. Pentru că 
universul marin e to
tuși apropiat, viu, păs
trător al unor comori 
pe care ni le pune cu 
generozitate la dispo
ziție. Totul e să știm 
să ajungem la ele.

în prognoza pentru 
următorii 30 de ani, al
cătuită de editura america
nă „Mac Grow Hill", pe 
baza unui chestionar com
pletat de specialiști din di
ferite ramuri ale științei și 
tehnicii, figurează, ca prin
cipală realizare a industriei 
extractive în 1980, exploata
rea fundului mărilor și o- 
eeanelor, în scopul valori
ficării metalelor și a altor 
minereuri. Ideea nu e nouă. 
Ea nu aparține acestui de
ceniu — și nici măcar se
colului nostru. încă în 1870, 
Jules Verne spunea, prin 
nemuritorul său Căpitan 
Nemo : „în fundul mărilor 
există mine de zinc, de 
fier, de argint și de aur, 
care sînt sigur că ar putea 
fi exploatate". Dar ceea ce 
era atunci o previziune, 
una dintre nenumăratele 
previziuni ale marelui scri
itor, a devenit astăzi o rea
litate palpabilă. Numai 
de-a lungul coastelor Uniu
nii Sovietice au fost de
pistate zăcăminte de cosi
tor (pe platoul continental 
al Siberiei răsăritene și în 
Marea Laptev), fier (in Ma
rea de Azov), aur (în Ma
rea Bering), etc., exploatate 
cu puternice drăgi de tip 
„Vîborgski". In apropie-

cu

30 000 de tone 
feroase, rezer-

aspiră anual 
de nisipuri 
vele fiind apreciate la 16 
milioane de tone. Și a- 
ceastă enumerare ar putea 
continua pe multe rînduri.

Un element relativ nou, 
generator de optimism în 
ceea ce privește perspecti
vele utilizării minereurilor 
din adine, îl constituie des
coperirea unor vaste zone 
ale solului submarin aco

punde 
petrol 
cantitatea 
extras din fundul 
și al oceanelor a 
100 milioane tone, 
reprezenta circa 7 
din 
în 
400 
un 
Cit 
specialiștii sînt convinși că 
peste trei 
cămintele 
furniza
petrolul necesar omenirii. 
Cum se va face față a- 
cestei creșteri în trombă, 
pe care diminuarea trep
tată a rezervelor continen
tale o va accelera și mai 
mult 7 Experimentarea u- 
nor tehnici noi — forajul 
termic, turboforajul, forajul 
nerotativ — promite să asi
gure performanțe superioa
re celor utilizate în mod 
curent. Mai tîrziu 
asista probabil la 
terializarea unei

In 1963, 
de țiței 
mărilor 
fost de 
ceea ce 
la sută 

producția mondială. 
1970 s-a ajuns la 
milioane tone și la 

procent de 20 la sută, 
despre perspective,

decenii 
submarine 

35 la sută
ză
vor 
din

vom 
ma- 

idei de

Actualitatea științifică

perite cu noduli metaliferi 
conținind mangan, nichel, 
fier, siliciu, cobalt etc. 
Investigațiile preliminare 
permit să. se estimeze că 
numai în Oceanul Pacific 
rezervele de noduli sînt 
de ordinul a 1500 miliarde 
tone. în anumite locuri, con
centrația atinge 40 000 tone 
pe kmp. Rămînînd la lim
bajul elocvent al cifrelor, 
mai menționăm că, potri
vit studiilor efectuate în 
Statele Unite, exploata
rea unui milion de tone de 
noduli pe an ar acoperi ne
voile țării astfel : un sfert 
din consumul de mangan, 
10 la sută din cel de nichel 
și 40 la sută din cel de co
balt. Compania Deep Sea 
Ventures și-a propus chiar 
să producă pe această cale, 
în 1975, 260 000 tone de
mangan, 12 000 tone de ni
chel, 10 000 tone de cupru 
și 2400 tone de cobalt. E a- 
devărat că nodulii cu un 
conținut mineral bogat se 
găsesc mai ales la 5 000— 
6 000 metri. Pentru ca ex
ploatarea lor la o aseme
nea adîncime să fie renta
bilă, trebuie să se renunțe 
la procedeele tradiționale. 
Se pare că se va recurge

rea „țărmurilor Indoneziei,.; lp drâgajul; liiftraulip,. prin 
Tăilandei și Malaieziei se care, npdulii vor .fi aspirați

Tehnici noi sînt experi
mentate și pentru a răs-

extrage minereu de cositor la suprafață, 
de la 40-de metri adîncime.
In golful Tokio, pompele

o temerară simplitate : 
instalarea utilajului pe
trolier în mari cavi
tăți săpate sub fundul mă
rii și comunicind cu țăr
mul prin tuneluri ad-hoe. 
Avantajele față de forajul 
de pe platforme care se 
află, uneori, la mii de me
tri deasupra zăcămîntului 
vizat sînt evidente.

Așadar, încă în acest se
col, peste o treime din 
„hrana” motoarelor de tot 
felul și a multor uzine pre
lucrătoare va fi extrasă 
din solul submarin. Ce se 
va întîmpla însă cu hrana 
miliardelor de locuitori ai 
Terrei ? Potrivit unor esti
mări ale experților, în a- 
nul 2 000 va fi nevoie de 
o cantitate de alimente 
de patru ori mai mare 
decît aceea care se pro
duce astăzi. Desigur, con
tinentele sînt încă departe 
de a da tot ceea ce ar per
mite rodnicia pămîntului. 
Există uriașe suprafețe ne
cultivate sau cultivate i- 
rațional. Dar speranțele 
noastre se îndreaptă nu mai 
puțin și către mări și oceane, 
care ar putea să hrănească 
de patru ori mai mulți oa
meni decît uscatul și aco
peri),^“/..deocamdată, 3 • la 
sută, din consumul anual. 
Sute de milioane de tone 
de alge rămin, neutilizate, 
cu toate că valoarea lor

nutritivă era cunoscută 
încă înaintea erei noastre. 
Doar unele popoare -din 
Extremul Orient știu să a- 
precieze cum se cuvine bo
găția de minerale (iod și 
brom) și de vitamine (C și 
B() a „ierbii de mare". Lu
crurile nu stau mult mai 
bine nici în ceea ce pri
vește pescuitul, practicat 
pe mai puțin de 20 la sută 
din suprafața oceanului 
mondial. Specialiștii nu se 
gîndesc însă, în primul rînd, 
la extinderea zonelor de 
pescuit. Ei consideră că a 
venit momentul trecerii de 
Ia stadiul oarecum primi
tiv ai „culesului", Ia acela 
al cultivării științifice a 
faunei acvatice. In acest 
scop este necesară elabo
rarea unui ansamblu de 
tehnici de exploatare. So
luțiile propuse se inspiră, 
voit sau nu, din practica 
agricolă. Pentru început, ar 
trebui realizată fertilizarea 
apelor, prin dizolvarea de 
îngrășăminte artificiale în 

spații relativ închise. 
Ar urma „însămînța- 
rea" cu culturi de fl- • 
toplanton și, în sfirșit, 
introducerea unor spe
cimene pe cale de a se 
reproduce și a puietu
lui. Rezultatul ? „De 
pe un «hectar de 
mare» s-ar putea obți1 
ne o cantitate de pește 
dublă față de canti

tatea de 
tăzi pe 
șunc de 
Iitate", 
Vitali Stepanov, directorul 
Institutului de Oceanologie 
al Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

Desigur, exploatarea in
tensivă a comorilor ocea
nului reclamă nu numai 
tehnici noi, ci și oameni 
care să le mînuiască la 
fața locului. Acești viitori 
mineri, petroliști și păstori 
subacvatici se pregătesc 
astăzi în locuințele-labora- 
tor cufundate la cîteva 
zeci de metri, sau la bor
dul farfuriilor plonjante 
și al submarinelor de bu
zunar. Și nu ni se pare 
lipsit de semnificație fap
tul.- că printre acvanauți se 
numără fostul astronaut 
Scott Carpenter, care a sta
bilit acum cîțiva ani un 
prim record de 30 de zile 
petrecute în imersiune. Pen
tru că între cucerirea Cos
mosului și aceea a conti
nentului albastru există 
numeroase puncte de con
tact, sudate cu metalul in
destructibil

...omului, de 
profunzime 
înconjoară.

carne obținută as- 
un hectar de pa
cea mai bună ca- 
afirmă prof. dr.

al dorinței 
a cunoaște in . 
tot dfeM <te 'rfe

six ,910
Ion HOBANA

interesul statornic a- 
bune pînze ale sale 
și critica 
cald care

de specia- 
se aduce 
adevărate

Marin MIHALACHE

)
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S Love Story : PATRIA — »; 12: 
15; 18; 21, LUCEAFĂRUL — 8.30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, CAPITOL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, 
FESTIVAL — 8,30; 10,45; 13; 16,45. 
• Livada din stepă : FESTIVAL
— 19; 21.
o B. D. la munte și la mare : 
VICTORIA — 9; 11.15; 13,30;
18.30; 20,45, FEROVIAR — 
11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30;
18.30; 20,45, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30: 20,45.
o 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 — 9.30; 12; 
15,30: 18; 20,30.
o Program de desene animate — 
9; 10, Palatul de cleștar — 11,30; 
13,30. Hugo și Josefina — 16; 18.15, 
Acoperișul — 20,30 : DOINA.
e Decolarea : ARTA — 15,30; 18; 
20.15, DRUMUL SĂRII — 15,30: 
17,45; 20
o Waterloo : GLORIA — 9,30;
12,30; 16; 19,15, TOMIS — 9.30;
12,30; 16: 19,30.
o Nu te Întoarce : LUMINA — 
9—19.45 In continuare.

• Sorgul roșu : GRIVIȚA — 9,30; 
12; 15,30; 18; 20,30.
« Oliver : BUCEGI
GIULEȘTI — 15,30; 19.

fj Gara bielorusă : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE —

15,30; 19,

• Fi ații : UNIREA — 16: 18; 20. 
a Libelula : CENTRAL — 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30.
• In compania lui Max Lynder 
— 9—18,30 in continuare, Program 
de documentare românești — 20,15.
4, Legenda lui Lobo — 10; 12; 14.15, 
O lume nebună, nebună, nebună 
(ambele serii) — 16,30; 19,30 : CI
NEMATECA (sala Union).
• 12 oameni furioși : VOLGA —
9; 11.15; 13.30; 15,45; 18,15; 20,30,
FLAMURA — 9: 11,15: 13,30; 16: 
13.15; 20,30.
• Pădurea de mesteceni : BU- 
ZEȘTI — 15,30: 18: 20,15.

12:
9.

ts,

• Trenul : AURORA — 9,30;
15; 17,45; 20,15, MODERN —
11,45; 14,30; 17.15; 20.
s Unchiul Vania : POPULAR 
15,30; 18; 20,15.
e Aeroportul : LIRA — 15.30-, 
LAROMET — 15,30; 18,30.

■a Mihail Strogoff : FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,15. FLACĂRA - 
15,30: 18; 20.15.
• Steaua de tinichea : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20. MUNCA
— 16; 18; 20.
• Poveste sîngeroasă : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.
• Marele premiu i MIORIȚA — 
9; 12.30; 16; 19,15.
• Nici un om pentru Camp De
trick : MOȘILOR — 15,30; 18; 20,15

Floarea de cactus ■ PACEA — 
15.45: 18; 20.
• După vulpe : CRlNGAȘI — 
15.30; 18; 20.15.
• Tick... Tick... Tick... : COSMOS 
— 15.30, 18; 20.15.
« Duel straniu : RAHOVA — 15.30; 
18; 20.15
a Castanele sînt bune : PROGRE
SUL — 15,30; 18; 20,15.
• Articolul 420 : VIITORUL —
15.30: 19.

’I

i
i

I
l
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Ginduri la o aniversare

Sabia) : Domnișoara de Belle 
Isle — 10; -----
~ 20.
• Teatrul
@ Teatrul ,,v. A. wuiiiuh isaia 
Magheru) : Bună seara domnule 
Wilde — 10: Adio Charlie — 15,30; 
Fînttna Blanduziei — 19,30; (sala 
Studio) : Sus pe acoperiș... în sac
— 16; Schimbul — 20.
© Teatrul Giuleștî : Freddy — 10; 
Nunta luî Figaro —• 19,30.
e Teatrul 
nocchio — 
și... alții - 
o Teatrul _____ . _ _. „
placul tuturor — 11. Adam și
— 19.30
a Teatrul ..Țăndărică’ 
Calea Victoriei) : O 
clntec — 11; (sala din 
miei) : De ce a furat 
gea - 11 
a Teatrul de revistă

15,- Iubire pentru Iubire

Mic : Antigona — 19,30. 
„C. I. Nottara" (sala

„Ion Creangă" : Pi- 
10; Caragiale, o soacră 
16. 
evreiesc de stat : Pe

Eva

din“ (sala 
poveste cu 
str. Acade- 
zmeul min-

Un vibrant „conspect 
sentimental" publicat în 
unul din ultimele numere 
ale „Vieții studențești" 
ne amintește că 
a pășit in vîrsta 
cenței. Foști sau actuali 

. redactori și colaboratori 
ai publicației, mulți din 
ei cunoscuți publiciști, 
cum ar fi Romulus Rusan, 
Corneliu Sturzu. A.I. Zăi- 
i.escu, Gheorghe Mitroi, 
Adrian Dohotaru, Andrei 
Banc, Eugen Patriche, Tu
dor Octavian. Dragomir 

■ Horomnea, Ovidiu Păun, 
ori alții mai tineri, abia 
începători in ale publi
cisticii. omagiază împlini
rea a 15 ani de la apari
ția primului număr al re
vistei asociațiilor studen
țești din România.

Un deceniu și jumătate 
de existență neîntreruptă 
în perimetrul presei ro
mânești a marcat ascen
siunea continuă pe calea 
maturizării politice a pu
blicisticii realizată de o 
revistă a cărei caracte
ristică definitorie rămîne 
tinerețea ; acea 
plină de patos romantică 
și responsabilă 
caracteristică 
nostru efervescent. Anga
jîndu-se într-un efort 
creator continuu și susți
nut „Viața studențească" 
a crescut o dată cu în
treaga noastră studenți-

revista 
adoles-

tinerețe

totodată, 
timpului

me, și-a materializat gîn- 
durile și aspirațiile în for
me publicistice din ce 
în ce mai convingătoare, 
la nivelul solicitărilor su
perioare ale publicului 
căruia îi este destinată. 
Revista se face tot mai 
mult purtătoarea imaginii 
complexe a preocupărilor 
multiple ale studentimii 
noastre, angajîndu-se în 
dezbaterea unor probleme 
de mare actualitate le
gate de formarea intelec
tuală și uman-cetățe- 
nească a tinerei genera
ții- Mulți din cei care au 
publicat cu cincisprezece, 
cu zece ani! în urmă pri
mele rinduri în revistă 
își amintesc cu emoție — 
așa cum o fac și cei e- 
numerați mai înainte — 
de climatul fertil al de
plinei încrederi în posibi
litățile noului venit. Din
colo de îndatoririle de 
mare importanță pe care 
le are de îndeplinit, ase
menea 
prese, 
țească"
cei 15 ani ca o veritabilă 
jcoală jurnalistică. Aici 
s-au format numeroși din
tre condeierii de azi. Pen
tru toate acestea. în acest 
moment jubiliar, o căldu
roasă urare colegială.

întregii noastre 
„Viața studen- 
s-a ilustrat în

E. VASILESCU

n Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vaslleseu" : Fetele Didinei — 
19,30.
e Teatrul sattric-muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) Bimbirică — 
1».30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : ~

(sala Savoy) Bimbirică

Groapa — 19,30.

Succese discografice
Discul românesc nu se noscută ; grija pentru 

mai pierde în anonimat. 
Calitatea Iui este recu-

0 
aleasă prezentare, pentru 
un sunet impecabil nu

pot lăsa indiferenți nici 
pe acei foarte exigenți 
melomani-discofili cu un 
spirit accentuat al com
parației, al verificării.

Dintre imprimările care 
se bucură în ultima vre
me de o reală apreciere 
amintim imprimarea „Fiii 
lui Bach" cu forma
ția „Concertino" — un 
document de epocă, viu, 
de o reală distincție. Ce
lebra pianistă de talie 
internațională Clara Has- 
kil poate fi ascultată 
pe un alt disc (medalion) 
în două ooncerte pentru 
pian și orchestră de Mo
zart : rafinament stilistic, 
puritatea sunetului.

înaintașii 
ria muzicii 
citează la 
in filele
Mandicev.schi

pe care isto- 
ii respectă, îi 
loc de cinste 
ei — Eusebiu 

și Carol

Miculi — sînt omagiați și 
de către „Electrecord" 
printr-un disc dedicat lu
crărilor lor. Este un o- 
biectiv major al Casei 
românești de discuri a- 
bordarea muzicii româ
nești contemporane. Ast
fel, sînt cuprinse în ul
timele imprimări lucrări 
concertante de Car
men Petra-Basacopol, Dan 
Constantinescu, apoi Sim
fonia a IlI-a de Gheor
ghe Dumitrescu.

Istoria muzicii în 
ple, comentată de 
Van cea — se 
in recenta apariție crea-

■ ției lui ' *
rile 
bile 
lui anticipează, 
noi evenimente muzicale 

■ discografice.

exem- 
Zeno 

dedică

cu 
ale

Bach. Efortu- 
totul lăuda- 
Electrecordu- 

credem,

Smaranda OȚEANU

Bibliografie literară 
ilustrată

Venind în întîmpinarea 
unor cerințe didactice, 
editura „Eminescu" a 

inspirata inițiativă 
lansa anul trecut o 
colecție — „Biblio- 

critică" — concepu-

avut 
de a 
nouă 
teca 
tă ca un instrument (in
discutabil util) de fa
miliarizare a elevilor din 
anii mai mari cu relieful 
istoriei literare 
de inițiere in 
valorilor sale i 
ve. Antologiile 
pină acum. „Tudor 
ghezi" și recente 
bliografie literară 
nă ilustrată 1944—1970". 
înmănunchează contribuții

actuale, 
structura 

constituti- 
1 apărute 

Ar- 
„Bi- 

ro ma

la
u-

exegetice referitoare 
opere exemplare din 
niversui literaturii con
temporane, interpretări 
prin care elevii liceelor 
pot accede mai ușor spre 
sensurile și virtualitățile 
acestora.

In prefața „Bibliografici 
literare..." se precizea
ză că lucrarea „este des
tinată a completa, in 
parte, lacunele de infor
mare a elevilor din ul
tima clasă de liceu, in 
privința creației literare, 
în poezie, proză, teatru și 
critică, din ultimul sfert 
de veac".

Menționînd ca princi-

pale criterii directoare : 
programa analitică, im
perativul clarității textu
lui 
cu justețe 
ța 
consemnați 
nual" impune 
granițelor acestei 
me“ (analitice 
prin introducerea 
„autori sau opere repre
zentative pentru un ta
blou cit de cit fidel al li
teraturii noastre contem
porane".

Antologia prezentă este, 
așadar, din această per
spectivă o realizare edi
torială. Or, mai degrabă o 
anticipație a unei rea
lizări editoriale Pentru 
că ea ar fi putut deveni 
un folositor corpus de 
referințe bibliografice, cu 
condiția unei mai rigu
roase și mai cuprinză
toare selecții. Nu toate 
opțiunile bibliografei ni 
se par a purta amprenta 
deliberării obiective. Su
marul ar fi putut fi sen
sibil ameliorat prin re
curgerea mai insistentă la 
aprecierile de recunoscută 
autoritate ale unor critici 
de prestigiu ca și la men-

critic,
„unor

se susține 
că existen- 

scriitori he- 
încă în ma- 

„lărgi rea 
sche- 
n.n.) 
unor

ționarea unor studii con
sacrate despre 
(Ov. “ 
nu 
zi")

Arghezi 
Crohmălnicea- 

,.Tudor Arfhe- 
Blaga (Dumitru 
„Lirica lui Lucian 
Lărgirea schemei 

mult prea precaută, 
se tace că despre au- 
ca Dan Deșliu. Vero- 
Porumbacu, Aurel 

sau Adrian Păunescu 
dăm doar cîteva 
— nu se spune 
această biblio- 
Și distribuția 
în paginile an- 

ar fi putut ur- 
criterii fer- 

criti-

s.

și
Micu — 
Blaga"). 
este 
Așa 
tori 
nica 
Rălț 
— ca să 
exemple 
nimic în 
grafie, 
autorilor 
tologiei 

unor
„Bibliografia 

ilustrată... reprezintă

ma
me. 
că
— se spune într-o notă a 
editurii — un gest de răs
puns la necesitățile de 
informare a elevilor din 
ultima clasă de liceu și 
meritul ei stă în primul 
rind în promptitudine".

Este de dorit ca o vii
toare ediție să nu rămînă 
numai in stadiul acestui 
calificativ, ci să aducă și 
alte calități pe care le 
merită un asemenea act 
editorial.

atragem

discuțiilor 
dezbateri

Ioan ADAM

Intilniri cu publicul
în ce mai 
inițiativele 
organiza — 
realizărilor

Sînt din ce 
numeroase 
teatrelor de a 
pe marginea
lor scenice reprezentative 
— intilniri cu spectatorii.

Am menționat deja în 
ziarul nostru unele dintre 
acestea — de pildă con
fruntările Teatrului „Bu- 
landra" cu publicul unor 
reprezentații cu „D'ale

carnavalului", „Ziariștii" 
etc. Le adăugăm acum 
altele cum ar fi, de pildă, 
intîlnirea unor membri ai 
colectivului Teatrului dra
matic ..Bacovia" din Ba
cău cu muncitorii de la 
fabrica de hîrtie și celu
loză „Letea". precum și 
cu locuitorii comunei Ră- 
căciuni ; de asemenea. în- 
tîlnirile Teatrului „AI. Da

vila" din Pitești cu lucră
torii M.A.I. din oraș, cu 
muncitorii fabricii de stofe 
„Argeșeana", cu elevii 
liceului „Zinca Golescu". 
Să menționăm tot aici 
inițiativa redacției Tea
trului radiofonic de a se 
întilni, în cîteva rinduri, 
cu ascultătorii săi — sala- 
riați ai Fabricii de mașini 
electrice București sau e- 
levi ai liceului „Gheorghe 
Lazăr".

Salutînd inițiativa, pe 
care am dori-o de durată 
și totodată extinsă Ia cit 
mai multe instituții tea
trale — într-un mod cit 
mai puțin festiv, cît mai 
puțin formal
atenția asupra necesității 
transformării 
în adevărate 
cu privire la conținutul și
mesajul operelor prezenr 
tate. cu privire la calita
tea artistică a specta
colelor. Este de dorit 
ca aceste intilniri să fa
vorizeze adevărate sondaje 
ale opiniei publice, de na
tură să sprijine și chiar 
să canalizeze în direcția 
cea mai fertilă cu putință 
opțiunile viitoare ale 
scenei respective și ale 
teatrului românesc in ge
neral

Organizate și conduse 
cu dorința finalizării lor 
cît mai eficace, întilnirile 
cu spectatorii pot acorda 
un sprijin substanțial e- 
fortului teatrelor de a 
pune arta scenică in sluj
ba operei de educare so
cialistă a maselor.

N. STANCU
-i
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Cronica zilei

| Un rest
| de valoare

în trecere prin orașul Rm. 
Vîlcea, profesorul Ion Popa din 
comuna Valea Mare s-a oprit 
la debitul de tutun de lingă ci
nematograful „Modern", a scos 
din buzunar o bancnotă de 100 
Iei, a luat un pachet de țigări 
și... a plecat. A doua zi, și-a 
dat seama că n-a primit restul. 
A trecut într-o doară pe la 
debitul de unde cumpărase ți
gările. Vînzătoarea Lonica Iri- 
mia l-a recunoscut și i-a înmî- 
nat pachețelul cu banii numă
rați pînă la ultimul 
din ziua precedentă, 
rest, dar descoperise 
din momentul acela, i 
siderață pierdută a i 
cu totul altă valoare.

între 4 și 8 ianuarie a făcut o vi
zită în țara noastră Ch. Veniamin, 
director general în Ministerul Afa
cerilor Externe 1 al Ciprului. însoțit 
de Ph. Vrahas, directorul Direcției 
Culturale din același minister.

Ch. Veniamin a fost primit de 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și a 
avut un schimb de păreri cu Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, în probleme bilaterale și 
internaționale de interes comun.

Cu acest prilej, la Ministerul Afa
cerilor Externe, a avut loc semnarea 
acordului de colaborare culturală și 
științifică între Republica Socialistă 
România și Republica Cipru.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții ciprioți au avut întrevederi 
cu Popa Pretor, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Ion Dodii 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, și

Mihnea Gheorghiu, prim-vicepreșe- 
dinte al Institutului Român pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea, 
au vizitat obiective culturale și eco
nomice din București, Brașov și Va
lea Prahovei.

Oaspeții cipri ți au plecat spre Ni
cosia-

★
Sîmbătă la amiază a avut loc la 

Galeria mare de artă din Cluj des
chiderea expoziției de grafică a crea
torilor din cadrul Filialei Uniunii 
Artiștilor Plastici. La vernisaj au 
luat parte personalități ale vieții ar
tistice și culturale, un numeros pu
blic. Despre realizările din ultimii 
ani ale graficienilor clujeni au vor
bit Dumitru Mircea, președintele 
Consiliului județean al culturii și e- 
ducației socialiste, și criticul de artă 
Mircea Țoca. Expoziția cuprinde 86 
de lucrări semnate de 44 de artiști.

(Agerpres)

Aniversarea unor personalități române 
de către UNESCO

ban, încă 
Uitase un 
un om. Și 
suma con- 
dobîndit o

Neglijența

Și în acest an, UNESCO a în
scris pe agenda aniversărilor culturale 
numele unor cunoscuți savanți, in
ventatori, scriitori, .artiști și oameni 
politici români. Astfel, printre per
sonalitățile recomandate a fi oma
giate în 1972 se află cărturarul Ion 
Heliade Rădulescu și revoluționarul 
Avram Iancu, unul din conducătorii 
Revoluției de la 1848 din Transilva
nia. De asemenea, se propune săr

bătorirea centenarului nașterii inven
tatorului Traian Vuia, pionier al a- 
viației, al sculptorului Frederic 
Storck, pictorilor Octav Băncilă și 
Gheorghe Petrașcu, al reputatului 
geolog, mineralog și pedolog Gheor
ghe Munteanu-Murgoci, precum și 
comemorarea a 50 de ani de la moar
tea scriitorului Duiliu Zamfirescu.

(Agerpres)

din... cenușă
fntr-una din zilele trecute, 

talariații magazinului de con
fecții nr. 16 din Galați au cu
rățat sobele și, după ce au pus 
cenușa intr-un coș, la ora în
chiderii, au plecat acasă. Peste 
noapte, cenușa (ori mat bine 
zis neglijența ascunsă în ea)... 
a. înviat ! Și, cum se afla nu 
departe de un raft plin cu 
marfă, a prefăcut-o și pe aceasta 
în cenușă. De prisos să mai 
spunem că întregul magazin — 
și nu numai el — putea să aibă 
aceeași soartă, dacă nu interve- 
neau pompierii militari. Și așa 
însă pagubele se ridică la peste 
100 000 lei. Acum, cei ce au de
pozitat cenușa în magazin își 
pun cenușă în cap degeaba: 
neglijența fiind evidentă, s-au 
ars serios la buzunare.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
IERI ȘI AZI

La hochei pe gheață
HANDBAL FEMININ

Vecini-vecini

Aseară la patinoarul acoperit „23 
August" a avut loc cel de-al doilea 
cuplaj al campionatului național de 
hochei pe gheață (grupa B). După un 
joc extrem de echilibrat, în care toc
mai „favoriții" au rămas datori pu
blicului spectator, echipa Tirnava 
Odorhei — cu șansa a doua în par
tida aceasta — a întrecut pe I.P.G.G. 
București cu scorul de 4—2. în con
tinuare s-a disputat meciul Avîntul 
Gheorghieni — Dunărea Galați, în
cheiat cu un rezultat surpriză : 
5—5.

Astăzi după amiază, ultimul cuplaj: 
Tirnava — Avîntul (ora 16,30) și Du
nărea — I.P.G.G. (ora 19).

AZI RAPID — FERENCVAROS
în sala Progresul din Capitală a 

continuat ieri după-amiază turneul 
internațional feminin de handbal. în 
primul joc s-au întîlnit echipele bucu- 
reștene Progresul și Rapid. La capă
tul unui meci echilibrat, handbalis
tele de la Progresul au obținut vic
toria la limită (12—11), deși la pauză 
au condus cu 7—2. Partida dintre for
mațiile I.E.F.S. și Ferencvaros Buda
pesta s-a terminat la egalitate : 11—11 
(6—6).

Competiția se încheie astăzi. Cu 
începere de la ora 10, se vor desfă
șura partidele I.E.F.S.—Progresul și 
Rapid—Ferencvaros.

dar...
în mod normal, pietonii cir

culă pe trotuar, iar autovehi
culele pe partea carosabilă a 
străzii. La Sibiu, pe una din 
arterele principale, strada Ște
fan cel Mare, lucrurile stau cu 
totul altfel : buldozere, auto- 
screpere, autocisterne, autoater 
liere, tractoare, autocamioane 
de tot felul „și-au rezervat" 
trotuarul, în timp ce pietonii 
circulă pe partea carosabilă. 
Cauza 7 în clădirea de Ia nr. 2, 
funcționează de mai bine de doi 
ani un atelier . de reparații ăl 
secției de drumuri și poduri din 
cadrul Direcției de drumuri 
Brașov. „Cîte amenzi au fost 
aplicate pentru o asemenea în
călcare a regulamentului 7“ — 
am întrebat.,, Nici una" — ni s-a 
răspuns. într-o singură zi blo
cau trotuarul, pe mai bine de 
100 de metri, autovehiculele 
31-BV-164, 31-BV-3242, 21-SB-
1841, 21-BV-1967, 31-BV- 2985, 
21-BV-4833 ș.a. La numai 200 de 
metri de aici, în capătul străzii, 
se află sediul miliției munici
piului și județului Sibiu. Poate 
să reproșeze cineva instituțiilor 
în cauză că nu se află în ex
celente relații de... bună veci
nătate 7

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Astăzi au loc ultimele par

tide — decisive ! — ale. turului 
campionatului masculin de bas
chet ■ Meciurile principale vor 
avea loc la București (în sala 
Floreasca, de la ora 9,30 : 
Steaua — Universitatea Cluj) și 
la Timișoara (în sala „Olim
pia" : Universitatea Timișoa
ra — Politehnica București). 
Celelalte partide ale etapei 
sînt Voința București — Rapid, 
I.E.F.S. — Dinamo (în sala Flo
reasca, de Ia ora 11), Poli-, 
tehnica Cluj — Mureșul Tg. 
Mureș, Politehnica Galați — 
I.C.H.F.

NOI RECORDURI MONDIALE. — 
Ieri, la Sidney, „copilul minune" al 
natației australiene, Shane Gould, a 
stabilit un nou record al lumii în 
proba de înot 100 m liber (58’’5/10). 
Cu ocazia concursului internațional 
de. patinaj viteză de la Davos (El

veția), finlandezul Leo LinkovesI a 
realizat un nou record mondial pe 
distanța de 500 m (38 sec., cu 30 de 
sutimi mai bun decît precedentul re
cord ce aparținea vest-germanului 
Erhârd Keller), iar americana Anne 
Henning, care în ziua precedentă 
depășise recordul lumii la 500 m, a 
stabilit acum un nou record mondial 
la 1000 m (1’27” 3/10).

VOLEI. — „Cupa campionilor euro
peni", grupe semifinale : la Amster
dam (echipe masculine), formația 
belgiană Lierre a obținut o surprin
zătoare victorie cu scorul de 3—1 
(11—15, 15-9, 15-3, 15—10) în fața 
echipei Ț.S.K.A. Sofia. într-un alt 
joc, A.M.V.J. Amsterdam a dispus 
cu 3-0 (15—7, 15-3, 15—2) de Dy
namo Tirana. La Florența : Zetor 
Brno—Galatasaray (Turcia) 3—0. 
Ruini Florența — Munster (R. F. a 
Germaniei) 3—0. în grupa feminină 
de la Haarlem (Olanda) a fost în
registrată o surpriză : echipa olan
deză Bekkerveld a întrecut cu 3—1 
(15—2, 2—15, 15—10, 15—8) formația 
bulgară Levski Sofia. într-o par
tidă derbi, Lokomotiv Moscova a în
vins cu 3—2 (11—15. 15—8, 15—4, 
5—15, 15—13) pe Tatra Praga.

viața internațională
â

«•

Lucrările celui de-al lll-lea
Congres al Partidului Comunist

Libanez
Salutul C. C. al P. C. R. rostit de tovarășul Mihai Gere

Președintele Allende a primii 

delegațiile prezente la aniversarea 

Partidului Comunist din Chile

Delegația P.C.R. a transmis președintelui chilian 
un mesaj de salut din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu

'Magazioner la baza de 
eepție Vidra (Ilfov), Cleante An
tonescu a fost surprins intr-una 
din zilele trecute vînzind unor 
persoane particulare l 000 kg de 
porumb abia sosit de la moara 
Vărăști. Auzind' despre cele in- 
timplate, fratele său, Gheorghe 
Antonescu, s-a dus la ofițerul 
anchetator, maiorul Ion Chivu, 
din cadrul I.M.J. Ilfov, și i-a 
cerut să claseze dosarul contra 
unei „atenții" în valoare de... 
15 000 lei. In seara următoare, 
pe șoseaua Berceni din Capi
tală, lingă un magazin alimen
tar, dumnealui își „onora" în 
întregime avansul promis și se 
îndrepta, grăbit și satisfăcut că 
dosarul „plătit" va fi închis, 
spre un autoturism pentru a se 
face cit mai repede nevăzut. 
Dar iluzia n-a durat decît cî- 
teva clipe. Pentru că lucrătorii 
de miliție și reprezentantul pro
curaturii, aflați pe fază, l-au a- 
nunțat. că întrunise toate ele
mentele necesare pentru a i se 
deschide și lui un dosar similar. 
In curînd deci, va fi și el in... 
atenția instanței de judecată.

Cu prilejul Tîrgului de iarna

MĂRFURI

CU PREȚ REDUS
Ministerul Comerțului Interior in

formează că între 10 ianuarie și 12 
februarie se va desfășura în întreaga 
țară tîrgul de iarnă pentru textile- 
încălțăminte.

în această perioadă se vor aplica 
noi reduceri de prețuri la unele bu
nuri de consum, ca țesături de lînă 
pentru rochii, costume și paltoane, 
diverse confecții pentru femei, băr
bați și copii, cizme și ghete cu fețe 
din P.V.C., pantaloni pentru schi, 
fulare, baticuri, broboade, șepci și 
mănuși.

(Agerpres)

în Editura politica 

a apărut: 

Agenda 
pe probleme 
internaționale 
partea I - Studii și arti

cole de politică 
externă

partea a II-a - Docu
mentar (țările lu
mii, harta lumii).

BEIRUT 8 (Agerpres). — La Beirut 
continuă lucrările celui de-al lll-lea 
Congres al Partidului Comunist Li
banez.

Congresul a fost salutat de repre
zentanți ai unor partide comuniste și 
muncitorești.

Luind cuvîntul, tovarășul Mihai 
Gere, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a transmis participanților la 
congres, tuturor comuniștilor, oame
nilor muncii și celorlalte forțe pro
gresiste din Liban un cald salut to
vărășesc și mesajul de solidaritate 
internaționalistă al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
al comuniștilor și al întregului popor 
român.

Comuniștii români, oamenii muncii 
din țara noastră, a spus vorbitorul, 
urmăresc cu sentimente de caldă 
prietenie activitatea și lupta P.C. 
Libanez consacrată înfăptuirii_ nă
zuințelor vitale ale poporului libanez 
și propășirii acestuia. în România 
sînt cunoscute lupta și activitatea 
P.C. Libanez pentru promovarea și 
apărarea intereselor economice și 
sociale ale maselor populare, pentru 
lichidarea consecințelor dominației 
imperialiste, pentru dezvoltarea țării 
pe calea progresului și civilizației.

„în prezent, a spus tovarășul Mihai 
Gere, congresul dezbate sarcinile pe 
care și le pune P.C. Libanez în vede
rea făuririi unui front național pro
gresist, care să unească toate forțele 
interesate într-o politică de transfor
mări menite să ducă la înfăptuirea 
revendicărilor populare, dezvoltarea 
democrației, asigurarea drepturilor și 
libertăților politice. Vă urăm succes 
deplin în realizarea acestor obiective 
majore ale politicii partidului dum
neavoastră". în continuare, vorbito
rul a subliniat că, în decursul anilor, 
între Partidul Comunist Român și 
P.C. Libanez s-au statornicit legături 
de prietenie militantă, caracterizate 
prin colaborare și sprijin tovărășesc, 
stimă și respect reciproc. Extinderea 
continuă a acestor raporturi, prin 
contacte și schimburi de vederi între 
conducerile celor două partide, prin 
schimb de experiență și informații, 
poate acționa ca un factor de conso
lidare a prieteniei dintre partidele și 
popoarele noastre, în interesul uni
tății mișcării ■ comuniste și muncito
rești internaționale. Aceste relații slu
jesc lărgirii legăturilor de colaborare 
multilaterală dintre Republica So
cialistă România și Republica Liban, 
în folosul reciproc, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

Vorbitorul a relevat, în continuare, 
că procesul de edificare a societății 
socialiste în țara noastră se desfășoa
ră cu succes, România socialistă în- 
fățișîndu-se astăzi ca o țară cu o e- 
conomie în plin progres, eu o știință 
și cultură înfloritoare, în care se 
creează posibilități mereu sporite de 
creștere a nivelului de trai material 
și spiritual. Eforturile clasei munci
toare și țărănimii, ale ■ întregului po
por, consacrate edificării cu succes a 
societății socialiste în România, re
prezintă, totodată, îmDlinirea unei 
îndatoriri internaționaliste de clasă, 
o contribuție efectivă la creșterea 
tortei de înrîurire și a prestigiului 
socialismului în lumea contempo
rană.

în politica lor externă, a subliniat 
vorbitorul, Partidul comunist și gu
vernul român situează pe primul 
plan dezvoltarea raporturilor de prie
tenie, alianță și colaborare cu toate 
țările socialiste. Relațiile de tip nou 
sînt menite să contribuie la înflori
rea și progresul fiecărei națiuni so
cialiste, a tuturor țărilor socialiste în 
ansamblu — ca state suverane și e- 
gale în drepturi — Ia cauza unității 
și coeziunii lor. în același timp. Ro
mânia desfășoară o politică activă de 
extindere a relațiilor cu toate sta
tele, fără deosebire de orînduire so
cială. aducîndu-și contribuția la pro
movarea înțelegerii și apropierii în
tre popoare. La baza tuturor rela
țiilor sale externe. România situează 
statornic principiile respectării inde
pendenței și suveranității naționale, 
deplinei egalități în drepturi, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc, care se bucură de 
un larg consens, în prezent, pe arena 
internațională.

România acționează pentru trece
rea efectivă la pregătirea multilate
rală și convocarea conferinței euro
pene pentru securitate, pentru crea
rea pe continent a unei atmosfere

politice care să favorizeze dezvolta
rea relațiilor dintre toate statele, să 
excludă folosirea forței sau amenin
țării cu forța în raporturile dintre 
state.

România apreciază că statele în 
curs de dezvoltare constituie o forță 
de mare însemnătate în lupta pentru 
triumful idealurilor libertății, inde
pendenței, progresului și păcii în 
lume. România sprijină eforturile ti
nerelor state independente pentru a- 
părarea cuceririlor democratice, pen
tru valorificarea suverană _a poten
țialului uman și material în folosul 
propriu, pentru o dezvoltare econo
mică și socială independentă. Una 
din orientările constante ale Româ
niei o constituie preocuparea pentru 
amplificarea și diversificarea legătu
rilor prietenești cu țările și popoarele 
arabe, solidaritatea activă eu lupta 
lor pentru apărarea suveranității na
ționale, pentru progres economic _ și 
social, pentru pace și colaborare in
ternațională.

România militează cu fermitate îm
potriva perpetuării politicii imperia
liste de înrobire a altor popoare și se 
pronunță în mod hotărît împotriva 
colonialismului și neocolonialismului, 
a politicii de apartheid^ și discrimi
nărilor rasiale. Ne situăm neabătut, 
a relevat vorbitorul, pe poziția res
pectării și asigurării dreptului invio
labil al fiecărui popor de a-și apăra 
ființa națională, de a hotărî suveran 
căile dezvoltării viitoare, conform vo
inței și aspirațiilor sale legitime, de 
a-și afirma nestingherit personalita
tea în viața internațională.

Tovarășul Mihai Gere a arătat că 
poporul român este profund solidar 
și sprijină lupta eroică a poporului 
vietnamez, a celorlalte popoare din 
Indochina, se pronunță ferm pentru 
încetarea agresiunii imperialiste, pen
tru retragerea trupelor S.U.A. din 
Indochina, pentru crearea condițiilor 
care să permită popoarelor vietna
mez, laoțian și cambodgian să-și ho
tărască singure soarta, fără nici un 
amestec din afară. Ne manifestăm 
deplina solidaritate cu popoarele din 
Angola, Mozambic, Guineea-Bissau, 
Africa de sud, Namibia și din alte 
teritorii, cărora le acordăm în mod 
consecvent sprijin multilateral.

Preocupată de situația actuală din 
Orientul Apropiat, care constituie o 
amenințare la adresa păcii și secu
rității internaționale. România se 
pronunță $i militează pentru soluțio
narea politică â conflictului arabo- 
israelian. pentru înfăptuirea prevede
rilor rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967. Asigu
rarea unei păci durabile în Orientul 
Apropiat impune să fie retrase for
țele armate israeliene de pe teritoriile 
arabe ocupate, să fie respectate in
dependența, suveranitatea și integri
tatea teritorială a fiecărui stat din 
această regiune, să fie găsite soluții 
corespunzătoare în vederea rezolvă
rii problemelor poporului palesti- 
nean, în conformitate cu aspirațiile 
sale naționale.

în actualele condiții internaționale 
trebuie acționat ca problemele litigi
oase dintre state să fie rezolvate pe 
cale politică, prin tratative pașnice, 
pentru a se pune capăt focarelor de 
conflicte si încordare existente și a 
se împiedica ivirea de noi surse de 
tensiune care ar putea pune în pri
mejdie pacea popoarelor lumii.

Detașament activ al mișcării co
muniste si muncitorești, Partidul Co
munist Român întreține și dezvoltă 
raporturi de solidaritate militantă, 
prietenie și colaborare tovărășească 
cu toate partidele frățești, militează 
pentru restabilirea si consolidarea u- 
nitătii și solidarității dintre toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
pe baza principiilor marxism-leninis- 
mului, ale solidarității internaționa
liste, autonomiei, egalității în drep
turi și neamestecului în treburile in
terne. în concordantă cu imperativul 
unității celor mai largi forțe sociale 
în lupta împotriva imperialismului, 
pentru progres și pace. Partidul Co
munist Român dezvoltă, totodată, re
lațiile sale cu partidele socialiste, cu 
partidele democratice, cu mișcările 
care luptă pentru eliberarea națio
nală și socială, pentru continua lăr
gire și consolidare a frontului anti- 
imperialist.

în încheiere, tovarășul Mihai Gere: 
a urat succes deplin lucrărilor con
gresului, precum și îndeplinirea ho
tărârilor care vor fi adoptate.

SANTIAGO DE CHILE 8. — Co
respondentul nostru, E. Pop, trans
mite : Președintele Republicii Chile, 
Salvador Allende, a primit, sîmbătă, 
la palatul „La Moneda", delegațiile 
oaspete aflate Ia Santiago de Chile 
cu'Prilejul semicentenarului Partidu
lui' Comunist din Chile. A participat 
delegația Partidului Comunist Român, 
compusă din tovarășii Petre Lupu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., și Teodor Coman, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean Tulcea 
al P.C.R.

Adresîndu-se oaspeților, președin
tele Salvador Allende a prezentat 
aspecte ale procesului revoluționar 
chilian, subliniind rolul militant, 
combativ al partidului comunist, 
care, împreună cu partidul socialist 
și celelalte forțe politice grupate în 
Unitatea Populară, constituie nucleul 
vieții politice în făurirea noii socie
tăți. în această ordine de idei, pre
ședintele Allende s-a referit la con
dițiile specifice, la realitățile concre
te în care au loc înnoirile economice 
și sociale, lupta pentru ruperea lan
țului subdezvoltării și dependenței.

în cursul primirii de la palatul 
„La Moneda", președintele Salvador 
Allende s-a întreținut cu delegația 
Partidului Comunist Român. Tovară
șul Petre Lupu a transmis președin-

MOSCOVA

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. 
pentru comerț exterior

MOSCOVA 8 (Agerpres). — La 
Moscova s-au desfășurat, timp de 
patru zile, lucrările celei de-a 31-a 
ședințe a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru comerț exterior, ia 
care au participat delegații ale ță
rilor membre ale C.A.E.R. și o dele
gație din Iugoslavia. în calitate de 
observatori au fost prezenți repre
zentanți ai R.P.D. Coreene. Cubei și 
R. D. Vietnam.

în 1972, au hotărît participanții, 
Comisia permanentă C.A.E.R. pentru 
comerț exterior va acorda o atenție 
deosebită elaborării unor recoman
dări în vederea dezvoltării în conti
nuare a comerțului reciproc al țări
lor membre ale C.A.E.R., pe baza a-, 
cordurilor comerciale pe termen1 
lung încheiate între țările membre 
pe o perioadă de cinci ani.

Lucrările comisiei s-au desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere reci
procă, prietenească și de colaborare 
tovărășească.

Vizita la Berlin 
a delegației 

P. C. Italian
BERLIN 8 (Agerpres).— O delega

ție a P.C. Italian, alcătuită din Gian
carlo Pajetta, Armando Cossutta. 
membri ai Direcțiunii P.C.I., și Um-| 
berto Cardia, membru al C.C., a făcut 
o vizită la Berlin, la invitația C.C. al 
P.S.U.G. Cu acest prilej, menționea
ză agenția A.D.N.. delegația P.C.I. a 
avut convorbiri cu o delegație a 
P.S.U.G. alcătuită din Kurt Hager, 
Hermann Axen, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., și Paul 
Markowski, membru al C.C., șeful 
secției externe a C.C., cu privire la 
problemele actuale ale situației in
ternaționale. ale păcii iși securității 
în Europa. Delegațiile și-au reafir
mat hotărîrea de a întări in conti
nuare relațiile dintre cele două 
partide.

telul Republicii Chile, Salvador 
Allende, din partea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj de salut, cu 
urări de noi succese în realizarea 
politicii guvernului popular. Pre
ședintele Salvador Allende a mulțu
mit pentru mesajul primit, transmi- 
țînd, la rîndul său, președintelui 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial, 
o dată cu urările de prosperitate pen
tru poporul român.

★
Delegația P.C.R. care participă la 

festivitățile semicentenarului Parti
dului Comunist din Chile a avut, 
sîmbătă, o întilnire cu Carlos Alta
mirano, secretar general al Partidu
lui Socialist din Chile. La întilnire 
au participat membri ai Comisiei po
litice a Partidului Socialist.

In cadrul întrevederii au fost dis
cutate probleme de interes comun, 
în perspectiva dezvoltării bunelor re
lații dintre cele două partide, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Chile.

la Zombkowice 
se va construi 

un important 
obiectiv al industriei 
metalurgice poloneze 

în ultima sa ședință, Prezidiul 
guvernului polonez a hotărît 
localizarea la Zombkowice, in 
raionul Bedzin, nu departe de 
Katowice, a unui important o- 
biectiv al industriei metalurgi
ce. Este vorba de o nouă și mo
dernă unitate industrială, cu o 
producție anuală planificată de 
4,5 milioane tone oțel, profi
lată pe aprovizionarea cu ma
terii prime a unităților side
rurgice și metalurgice prezente, 
după cum se știe, în număr 
mare în zona industrială a Si- 
leziei.

Lucrările preliminare de con
strucție a combinatului vor în
cepe încă in acest an, urmând 
ca peste patru ani el să fie 
dat in întregime in exploa
tare. Au existat 15 variante pri
vind localizarea acestui im. 
portant obiectiv al industriei 
poloneze, fiind luate în conside
rare un complex de factori și 
condiții, in așa fel incit ampla
sarea combinatului să întru
nească absolut toate condițiile 
necesare — prezența in apro
piere a unei importante surse 
de apă, apropierea de benefi
ciari și posibilitatea de a trans
porta cu ușurință, cu mijloace 
auto și pe calea ferată produ
sele obținute. Un grup nume
ros de experți, specialiști și oa
meni de știință, au discutat luni 
întregi, efectuînd interesante 
cercetări din punct de vedere 
economic și geografic, ajungind 
in final la concluzia că cel mai 
bun loc pentru amplasarea viito
rului furnizor de materii pri
me șt semiproduse pentru me
talurgie și siderurgie rămâne 
regiunea sileziană. Ilotărirea de 
a construi combinatul de la 
Zombkowice se înscrie pe linia 
preocupărilor conducerii de par
tid și de stat poloneze de a mo
derniza acest important sector 
al economiei naționale, cu vechi 
tradiții in Polonia de-a lungul 
anilor.
Varșovia,

I. DUMITRAȘCU

Dezinfecție
tragică

După o curățenie generală 
prin toată casa, Maria Gabor din 
Cluj s-a gîndit că n-ar fi rău să 
facă și o dezinfecție. Mai ales 
că avea pregătit în acest scop un 
Insecticid cu o concentrație des
tul de mare și, 
foarte eficient, 
după aceea însă,
plece cu alte treburi la niște 
rude, și-a închis cei doi copii 
în casă. Efectul a fost tragic: 
un copil în vîrstă de doi ani s-a 
intoxicat și a decedat, iar celă
lalt 
vă

prin urmare, 
La scurt timp 

trebuind să

a fost internat în stare gra- 
la spitaL.

Rubrică redactată de s
Dumitru TÎRCOU
Gheorqhe POPESCU 

*f corespondenții „Scînteîi"

(Urmare din pag I-a)
vremea

T.A.P.L. Timpul liber mî-1 
petrec la țară.

Are mult timp liber. în 
fiecare zi este liberă 24 de 
ore din 24. „Țara" la care 
se referă are un alt nume: 
restaurantele și cafenelele 
unde „muncește" avînd a- 
lături „tovarăși" pe măsu
ră. A continuat să mintă :

— Eu la miliție ? O dată, 
mi se pare...

Dosarele miliției sînt însă 
de altă părere...

Ne oprim aici. Ce s-ar 
mai putea adăuga la aceste 
dialoguri 7

Poate că ar merita să 
insistăm un pic asupra 
mentalității pe care o re
levă. Mentalitate dubioasă 
al cărei substrat este unul 
singur: expedientul. Tinerii 
aceștia și-au clădit întrea
ga existență pe acest suport 
fragil, care se năruie Ia 
prima pală de vînt a vieții 
ca un castel din cărți de 
joc. Pentru ei expedientul 
a ajuns să întunece Între
gul orizont, să substituie 
temeiurile existenței oneste 
întemeiate pe muncă, te
meiuri ce reprezintă însuși

sensul vieții pentru milioa
ne de tineri din țara 
noastră. Dacă ați remarcat, 
e ceva comun în toate răs
punsurile transcrise : fie
care caută citc ceva, cite un 
expedient — dar la nici 
unul nu apare dorința rea-

însă problema factorilor 
care, voit sau fără voie, fa
vorizează apariția și conso
lidarea unei asemenea men
talități. Ne referim, desigur, 
în primul rînd, la părinți și 
la celelalte rude care își 
rup adesea de la gură spre

„Am plecat

după serviciu..."

Iă de a muncî, de a desfă
șura efectiv o muncă utilă.

Dintre acești indivizi fără 
căpătii, care „in principiu" 
vor „de miine" să-și caute 
de lucru — „miine" care se 
amină perpetuu, cu lunile 
și anii — se formează fau
na micilor afaceriști „pe pi
cior", revinzători de te miri 
ce, care, cu timpul, dege
nerează tot mai mult, ajung 
la escrocherii, furturi, in
fracțiuni tot mai grave.

Nu mai puțin gravă este

a-i întreține pe acești para
zit! înveterați — de fapt, 
copărtași la procesul de dis
trugere morală a acestora. 
Despre ei s-a mai scris 
și nu vom înceta să 
scriem deoarece „jertfa" 
lor — adesea sinceră — 
este mult mai vinovată, 
prin consecințe, decît apare 
la prima vedere ; ei nu în
trețin numai un tînăr sau 
o tinără fără ocupație, ci 
un climat de trîndăvie, 
întrețin în mințile aces

tor tineri iluzia — ade
sea funestă pentru viitorul 
lor — că „se poate trăi și 
așa". Ei bine, trebuie să le 
devină limpede o dată pen
tru totdeauna că așa nu se 
poate trăi, că societatea 
noastră nu poate îngădui 
nimănui să trăiască fără 
muncă, deoarece oricine în
cearcă să o facă înseamnă 
că trăiește, intr-un fel sau 
altul, pe seama muncii ce
lorlalți membri ai colecti
vității socialiste.

Trebuie pus capăt și sur
selor de expediente pentru 
a frîna — printr-o acțiune 
convergentă a tuturor fac
torilor ce pot contribui la 
transformarea acestor tineri 
— orice încercare de a se 
deroga de Ia obligația 
sacră înscrisă ta loc de 
frunte în codul moralei 
noastre : a munci cinstit 
pentru binele personal și 
pentru folosul obștii. Nu
mai printr-o asemenea ac
țiune convergentă se pot 
astupa toate izvoarele con
taminante ale expediente
lor, se poate crea un Cli
mat care să favorizeze in
tegrarea organică a tineri
lor din categoria celor pre
zentați mai sus în climatul 
de muncă al societății 
noastre.

de
8,30

10,00 Viața sa-
mu-

PROGRAMUL I : 8,15 Gimnasti
ca pentru toți. Gimnastica 
înviorare pentru copii. 
Cravatele roșii. 
tului. 11,10 Să înțelegem 
zică. Ciclu de educație muzica
lă prezentat de cunoscutul dirijor 
Leonard Bernstein. Emisiunea a 
VITI-a : Spiritul folcloric latino- 
american în muzică. Redactor : 
Silviu Gavrilă. 12,00 De strajă pa
triei 12.30 Emisiune în limba ma
ghiară. 14,00 Sport • Concurs In
ternațional de schi — sărituri pen
tru „Trofeul celor 4 trambuline", 
înregistrare de ta Bischofshofen. 
Comentează Gabriel Bădescu 
A Concurs Internațional de patinaj 
artistic. înregistrare de la Mos
cova. Demonstrațiile laureațllor. 
Comentează Cristian Topescu 
« „Schiul pe înțelesul tuturor" (I). 
Prezintă maestrul sportului Mlhai 
Btră. 18,00 Postmeridian. 17.10 Film 
serial pentru tineret : „Planeta gi- 
gantilor". 18.00 Cîntare patriei — 
concurs coral tnterjudețean. Parti
cipă : Corul căminului din Comu
na Podoleni — dirijor Vasile 
Ptrlea : Corul sindicatului Invăță- 
mînt Bîrlad — dirijor Ton Timuș. 
Transmisiune de la Casa de cul
tură a sindicatelor din Roman ; 
Corul Casei de cultură Giurgiu —

dirijor Petre Balacciu ; Corul băr
bătesc al Palatului Culturii din Pi
tești — dirijor Emanoll Popescu. 
Transmisiune din Studioul de con
certe al Radlotelevizlunli. Emisiu
ne de Petru Manzur și Ion Babeș. 
10,15 Publicitate. 19,20 — 1001 de 
seri — „Aventurile lui Bobo" — 
producție a studiourilor „Anima- 
ftlm“. 19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 “ 1 ’ 
„Unul __  ...
Marin Stănescu. Imaginea : Mihai 
Crîșmaru. 20,20 Film artistic : „Ul
tima căruță" cu : Richard Wid- 
mark. Felicia Farr, Nick Adams. 
Premieră pe țară. 22.00 Omagiu iul 
Maurice Chevalier. Prezintă artis
tul poporului Radu Beligan și cri
ticul Silvia Cincă. Redactor Adolf 
Oprescu. 22,45 Telejurnalul 
noapte.

Reportajul săptămînii — 
din cel 5 000...". Emisiune de

PROGRAMUL H : 20.00 Reîntil- 
nire cu personaje îndrăgite de 
copii. 20.20 Bucureștiul necunoscut 
„Oglinzi de ape". Reportaj de Ro- 
dica Rarău. 20,50 Concert Beetho
ven. în program : Uvertura ,.Eg- 
mont" : Concertul nr. 4 pentru 
plan și orchestră. Interpretează Fi
larmonica din Vfena dirijată de 
Horst Stein. Solist : Friedrich 
Guida. 21.40 Buletin de știri. 21.45 
Săptămtna culturală bucureșteană. 
22,00 Noutăți științifice și tehnice 
din lumea întreagă, prezentate de 
Andrei Bacalu și Dumitru Cucu. 
22.10 Film serial : „Invadatorii" 
(VIII) (reluare).

Ieri în țară : Vremea a fost în ge
neral închisă, mai ales în sudul și 
estul țării, unde au căzut precipita
ții slabe locale. Vin tul a suflat mo
derat, cu intensificări izolate în zona 
de munte și Moldova. Temperatura 
aerului la ora 14 a oscilat între mi
nus 3 grade la Avrămeni, Tg. Neamț 
și Negrești și 10 grade la Gurahonț 
și Arad. Pe alocuri, în Cîmpia Du
nării s-a semnalat ceață șij cu to
tul izolat, polei. La București : Vre
mea a fost închisă. Temporar au că
zut precipitații slabe, sub formă de 
burniță. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 3 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
10, 11 și 12 ianuarie. în țară : Vre
me umedă și închisă. Se vor sem
nala precipitații temporare, atit sub 
formă de burniță și ploaie, cit și la- 
povlță și ninsoare, mai frecvent în 
vestul țării. Vint cu intensificări tre
cătoare. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 8 și plus 2 
grade, mai coborîte în depresiunile 
din Transilvania și Moldova, iar ma
ximele intre minus 3 și plus 7 grade. 
Pe alocuri se va semnala ceață. La 
București : Vreme în general ume
dă și închisă; Temporar se vor sem
nala precipitații, mai ales sub for
mă de burniță și ploaie. Vînt potri
vit. Temperatura va oontinua să sca
dă ușor.
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viața internaționala

nescufundabil

Trupele britanice

,.NU !“ categoric prezenței mili- 
teritoriul țării

părăsesc „portavionul

1 ’ ditto

Ultima escală a unei nave aparținind flotei a 6-a americane in por- 
tui La Valetta, eveniment intiniplat cu puțin timp înaintea hotăririi 
guvernului maltez de a spune un 

tare străine pe

Ieri a început 
țelor militare 
Malta. Această 
cu satisfacție în 
care vede înfăptuindu-se 
vis vechi, acela de a Îndepărta 
ultimele rămășițe ale fostei 
dominații străine, respectiv de 
a scăpa de prezența trupelor și 
bazelor militare de pe teritoriul 
său, a stîrnit o reacție de ne
mulțumire în cercurile conducă
toare de Ia Londra. După 170 
de ani, Anglia se vede nevoită 
să părăsească încă unul din 
avanposturile sale de odinioară, 
denumit, datorită poziției sale 
strategice, „zăvorul Meditera- 
nei” sau „port-avionul nescu- 
tundabil".

încă din vara trecută, o dată 
eu venirea la putere a noului 
guvern maltez, condus de Dorn 
Mintoff, apăruseră semnele unei 
răciri în relațiile anglo-malteze. 
Noul premier a declarat că va 
promova o politică externă in
dependentă și că nu intențio
nează să mai accepte politica 
de dictat impusă Maltei de că
tre Anglia și blocul N.A.T.O. 
Ca un prim, pas, guvernul său 
a obligat N.A.T.O. să transfere, 
de pe insulă 
forțelor maritime din 
rana și a interzis intrarea 
apele malteze a navelor 1 
a. 6-a ;ameyicane.
de a anula tratatul militar po
trivit căruia Anglia deținea de 
atîția ani baze militare do 
insulă și a cerut sporirea sume
lor cuvenite pentru folosirea n- 
cestor baze pînă la evacuarea 
lor.

Legitimitatea revendicărilor 
Maltei este recunoscută chiar 
și în unele cercuri politice bri
tanice. „Orice guvern — scria 
„FINANCIAL TIMES" — poate 
oricînd să ceară plecarea tru
pelor străine de pe teritoriul 
său, dacă acestea sint de ne
dorit".

Poziția fermă’ a guvernului 
maltez a zădărnicit încercările 
părții engleze de. a-și menține 
vechile poziții în schimbul unei 
sporiri minore a sumelor dato
rate pentru prezența trupelor 
sale pe insulă.

retragerea for- 
britanice din 
știre, primită 
capitala Maltei, 

un

comandamentul
Medite- 

1 în 
flotei

TpgxlatAț
E&t 'fibrariceâ'

La Londra, s-ă scontat pe 
faptul că anunțarea retragerii 
trupelor și abandonarea bazelor 
va sili Malta să-și schimbe 
imediat; poziția. Or, după cum 
«e știe, în pofida faptului că 
abandonarea bazelor britanice 
ar putea avea, pe moment 
unele repercusiuni nefavorabile 
asupra economiei malteze, po
litica guvernului din La Valetta 
se bucură de sprijinul majori
tății covîrșitoare a populației

Cu toate acestea, la Londra 
încă se mai speră că „ceva" se 
va întîrppla în Malta pentru ca 
proiectul retragerii totale să fie 
revizuit. In presa 
par comentarii în 
gerează „inițierea 
biri constructive", 
așa cum relatează 
neză, și aliații .
N.A.T.O. sint în căutarea unei 
soluții, nu sint semne vizibile 
de reluare a dialogului, ceea 
ce înseamnă că retragerea mili
tarilor englezi de pe insulă va 
continua.

După 
maltez a propus ca dată. limită 
pentru retragerea trupelor en
gleze ziua de 15 ianuarie. Din 
Londra însă s-a răspuns că ba
zele din Malta au-fost „plătite" ■■ 
pînă la 31 martie, fapt care, de- ;; 
sigur, ar putea să creeze com- ■

- plicații. Corespondentul; ziaru
lui „DAILY TELEGRAPH" 
transmitea din La Valetta urmă
toarele : „Crucișătorul Blake a 
primit ordin să rămînă în Malta 
pentru ca eventual să devină 
un centru de comunicație în 
caz de urgență". Și același ziar 
adaugă că lichidarea bazelor 
din Malta „constituie o proble
mă de îngrijorare pentru 
N.A.T.O".

Autoritățile malteze sint însă 
hotărite să nu cedeze presiuni
lor externe. „Poporul din 
Malta — Se arată intr-o scri
soare publicată de ziarul „TI
MES" — arc doar două dorințe, 
și anume, să se bucure de in
dependența națională și să 
disocieze 
naționale

britanică a- 
care se su- 

unor convor- 
Cu toate că, 
presa londo- 
Angliei din

cum se știe, guvernul

se 
de implicațiile inter- 
ale războiului rece".

N. PLOPEANU
Londra

VIETNAMUL DE SUD

Puternic atac al
forțelor patriotice

1971 —5,2 MILIOANE DE ȘOMERI

democrat,

DINLUMEACAPITALULUI

negri etc. în ceea 
privește populația 
culoare, în deeem-

Cor- 
Lan-
mun- 
filia-

AGENȚIILE

TRANSMIT

MUJIBUR RAHMAN
A FOST ELIBERAT

r

Rahman a

chilian

I

Husak-
Husak, se-

Ciudad de Panama. Demonstrație în sprijinul restabilirii suveranității statului Panama asupra zonei canalului

in apropierea 
Saigonului

• SUCCESE IMPORTANTE 
A1E ARMATEI DE ELIBERARE 
ÎN DECURSUL ANULUI 1971

SAIGON 8 (Agerpres). — Forțele 
patriotice din Vietnamul de sud și-au 
continuat atacurile în mai multe re
giuni asupra pozițiilor americano- 
saigoneze. După cum informează a- 
genția Associated Press, în cursul 
nopții de vineri spre sîmbătă, unități 
ale Frontului de Eliberare Națională 
au supus unui intens foc de mortiere 
o tabără americană situată la numai 
32 km de Saigon, provocînd pagube 
importante și rănirea a 18 militari 
americani. Acesta a fost, potrivit a- 
precierilor agenției, cel mai puternic 
atac asupra bazelor americane din ul
timele luni.

In Delta Mekong a fost surprinsă 
de tirul artileriei patrioților o uni
tate de blindate saigoneze care se 
deplasa pe șoseaua numărul 4, la 90 
km sud-est de Saigon.

★
VIETNAMUL DE SUD 8 (Ager

pres). — In decursul anului 1971, 
forțele armate de eliberare și popu
lația din provincia sud-vietnameză 
Quang Tri au scos din luptă sau cap
turat aproape 15 000 militari 
mici, între care 5 100 americani 
anunță agenția V.N.A. Patrioții 
doborît sau avariat 428 aparate 
zbor, au distrus 1 185 vehicule mili
tare, dintre care 418 blindate, 141 pie
se de artilerie, au scufundat 127 am
barcațiuni militare fluviale, au dis
trus numeroase fortificații, stații ra
dar și depozite de muniții și com
bustibil, capturând o măre cantitate 
de arme și material de război.

După cum transmite aceeași agen
ție, numai în luna decembrie a anu
lui trecut forțele patriotice și popu
lația din zona centrală a regiunii 
Truong Bo au scos din luptă 2 500 
militari inamici, au doborît 13 apa
rate de zbor, au distrus un mare nu
măr de vehicule militare și alt ma
terial de război.

Un tablou întunecat pentru 
economia americană"

Pe piețele occidentale DE PRESA

LA SFÎRȘITUL ANULUI
„Febra aurului

Ministerul american 
al muncii a informat 
că, în luna decembrie, 
șomajul în Statele U- 
nile a fost <ie 
sută din totalul 
<le muncă. Rata 
a șomajului pe 
anul 1971 s-a cifrat la 
5,9 la sută, fiind cea 
mai ridicată din ulti
mii zece ani. în 1970, 
ea a fost de 4,9 la sută, 
iar în 1969 — primul 
an ai Administrației 
Nixon — de 3,5 la sută. 
Pe categorii sociale, în 
luna decembrie, șoma
jul s-a prezentat ast
fel : 17,5 la sută pen
tru cei sub 20 de ani, 
8,1 la sută pentru foș
tii combatanți din Viet
nam, 10,3 la sută pen

6,1 la 
forței 
medie 
întreg

tru 
ce 
de 
brie numărul șomerilor 
a crescut față de luna 
precedentă cu un pro
cent. în aceeași perioa
dă, șomajul in rindul 
albilor a scăzut de la 
5,7 la 5,4 la sută. în 
total, la sfîrșitul anu
lui 1971, în Statele U- 
nite existau 5,2 mili
oane de șomeri.

Anunțarea acestor ci
fre a provocat critici 
euergice din partea 
diferitelor cercuri so
ciale la adresa politi
cii economice a Admi
nistrației. Președintele 
Partidului
Lawrence O’Brien,

remarcat că „situația 
actuală contrazice in 
mod flagrant previziu
nile frecvent repetate 
ale președintelui Nixon 
că 1971 va fi un an 
bun pentru Statele U- 
nite, iar 1972 unul și 
mai bun". William 
Proxmire a arătat că 
„cifrele pe anul trecut 
sint' descurajante, ele 
sugerînd un tablou în
tunecat pentru econo
mia americană". La 
rîndul său, secreta
rul centralei sindica
le A.F.L.-C.I.O., Lane 
Kirkland, a arătat că 
„promisiunile Admi
nistrației privind adu
cerea sub control a șo
majului in anul 1971 
nu au fost' respectate".

ultimele 
muncitorii dintr-o se
rie de uzine de auto
mobile din Anglia au 
participat la greve de 
o zi, în semn de pro
test împotriva încercă
rilor patronatului de a 
modifica condițiile dc 
muncă și salarizare. La 
o astfel de grevă, care 
a avut Ioc la Uzinele

British Leyland
Coventry au participat 
peste 2 500 de salariați. 

în cadrul grevei, 
care a avut loc Ia uzi
nele aceleiași societăți 
din Birmingham, mun
citorii au 
tisfacerea 
lor lor. O 
de ore au 
sprijinul

lor lor, și cei 3 700 de 
muncitori ai întreprin
derilor „Aircraft 
poration" din 
Chester.

Vineri, 6 500 de 
citori ai uzinelor
lei „Chrysler" din An
glia au declarat grevă, 
cerînd îmbunătățirea 
condițiilor de muncă 
și de viață.

Puternice

obținut sa- 
revendicări- 
grevă de 24 
organizat, în 
revendicări-

acțiuni protestatare
ale minerilor spanioli

Peste 20 000 de mi
neri spanioli au înce
tat joi lucrul în bazi
nul Asturiei, cu prile
jul înmormîntării a 
patru din tovarășii lor

uciși miercuri dc o ex
plozie care a închis o 
galerie a minei Maria 
Luiza, în Valea Nalon. 
Minerii din Asturia au 
participat, in ultimele

săptămîni, la puternice 
acțiuni de protest, de- 
mascind faptul că di
recția minelor se face 
vinovată de condițiile 
precare de muncă și de 
securitate.

în creșteres
Agențiile de presă transmit 

numeroase știri cu privire la 
evoluția precipitată a actualei 
faze a „febrei aurului" pe pie
țele occidentale. După ce prețul 
aurului atinsese joi la Londra 
un nivel record de 45,40 dolari 
uncia, in ziua următoare, relevă 
agenția U.P.I., el a înregistrat 
succesiv noi cursuri. Astfel, la 
Paris uncia de aur s-a vindut 
vineri cu 45,46 dolari, la Zurich 
și Londra — cu 45,85 dolari, iar 
la Frankfurt pe Main s-a înre
gistrat cursul cel mai ridicat din 
martie 1968 — 46,21 dolari uncia.

Ziarele franceze comentează 
pe larg actuala fază a crizei au
rului, precum și cauzele ei. Co
tidianul „L‘AURORE" consideră 
că „piața monetară occidentală 
continuă să rămină traumatizată, 
ca urmare a efectelor evenimen
telor din ultimele șase luni și că 
încrederea in dolarul american, 
care. nu mai este convertibil în 
aur, nu s-a restabilit încă". La 
rindul său, „PARIS JOUR" a- 
daugă că „faimosul șoc psihologic 
pe care scontau miniștrii de fi
nanțe ai țărilor occidentale, in 
vederea relansării activității e- 
conomice, pare să se lase prea 
mult așteptat". Dacă, după acor
dul monetar de la Washington, 
au fost nutrite anumite speran
țe, ele au dispărut acum aproa
pe cu desăvirșire, ca urmare a 
speculațiilor actuale cu metalul 
galben, opinează ziarul „COM
BAT", care afirmă in continua
re că „noua febră subită a auru
lui aruncă lumea occidentală in
tr-o neliniște profundă". „LE 
FIGARO" scrie, intre altele, că, 
in ciuda acestei situații critice, 
guvernele occidentale nu se gră
besc să întreprindă acțiuni con
crete in direcția unei reforme a 
sistemului monetar interocciden- 
tal, conchizind că „această poli
tică de expectativă este pericu
loasă".

Remaniere
in guvernul

SANTIAGO DE CHILE 8 (Ager
pres).— Jose Toha, fost ministru de 
interne chilian, a preluat oficial 
funcția de ministru al apărării, iar 
Alejandro Rios Valdivia a fost trans
ferat de la Ministerul Apărării la cel 
de interne, informează agenția Prensa 
Latina. Această modificare a inter
venit după ce Camera Deputaților a 
hotărît. prin votul majorității aripii 
de dreapta, suspendarea lui Jose 
Toha, sub pretextul că „ar fi tolerat
existența ilegală a grupurilor de ci
vili înarmați". acuzație respinsă cu 
fermitate de ministrul chilian.

Referindu-se la hotărârea adoptată 
de Camera Deputaților, președintele 
Allende a calificat-o ca fiind con
trară Constituției chiliene. El a de
clarat că guvernul Unității Populare 
a acționat întotdeauna conform Con
stituției și că. tocmai de aceea, a 
hotărît menținerea în guvern a lui 
Jose Toha.

RAWALPINDI 8 (Agerpres). — 
Postul de radio pakistanez a anunțat 
că șeicul Mujibur Rahman, liderul 
partidului Liga Awami din Pakista
nul de est, a fost eliberat, sîmbătă 
dimineața, părăsind Rawalpindi cu 
un avion pus la dispoziția sa de gu
vernul pakistanez. Un purtător de 
cuvînt oficial pakistanez a declarat 
că Mujibur Rahman a fost condus 
la aeroport de președintele Pakista
nului, Zulfikar Aii Bhutto. Cei doi 
oameni politici, menționează agen
țiile Reuter și France Presse, au avut 
vineri noi convorbiri.

Pe de altă parte, agenția Reuter 
informează că Mujibur 
sosit 'sîmbătă la Londra.

întrevedere G. 
N. Baibakov. Gustav 
cretar general al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, l-a primit pe Nikolai 
Baibakov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., preșe
dintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, care face o vizită în R. S. 
Cehoslovacă. După cum relatează a- 
genția C.T.K., convorbirea s-a refe
rit, în primul rînd, la dezvoltarea 
relațiilor economice dintre cele două 
țări.

Președintei® Franței, Geor- 
ges Pompidou, va face la 19 februa
rie o vizită de două zile în Marea 
Britanie, la invitația premierului en
glez, Edward Heath, anunță un co
municat al Președinției Republicii 
Franceze. Surse informate citate de 
agenția Reuter afirmă că, în timpul 
convorbirilor dintre cei doi oameni 
politici, vor fi abordate relațiile Est- 
Vest, securitatea europeană și alte 
probleme internaționale.

în clădirea primăriei din Co
ventry, oraș înfrățit cu Galați- 
ul, a avut loc o adunare publici 
organizată de comitetul local 
pentru înțelegere internațională. 
Au participat numeroși repre
zentanți ai vieții publice, prin
tre care William Rose, ajutorul 
primarului din Coventry. rGu a- 
ceasță ocazie, reprezentantul 
ambasadei;; y .române la ș;fy>n.dr.a, 
Napoleon Zamfiresțu, a făeut o 
expunere despre țara noastră. 
Apoi, doi studenți din locali
tate, Hilary Beli și John Ed
monds, au vorbit despre im
presiile culese din călătoria în
treprinsă recent in țara noastră, 
in calitate de reprezentanți 
ai tineretului din Coventry. Ei 
s-au referit în special la dez
voltarea multilaterală a orașu
lui Galați, precum și la alte 
succese ale poporului nostru.

Membrii Organizației ță
rilor exportatoare de pe
trol (O.P.E.C.) au convocat 
pentru mîine, la Geneva, pe 
reprezentanții companiilor 
care alcătuiesc Cartelul in
ternational al petrolului, 
începe, astfel, prima rundă 
(cea de-a doua este progra
mată pentru 20 ianuarie) a 
unei noi confruntări între 
țările care exportă petrol și 
monopolurile care obțin 
imense beneficii din comer
cializarea lui. în 
parte a disputei, i 
negocierilor se 
„nota de plată" 
monopolurilor de < 
rile exportatoare, : __
sint evaluate pierderile a- 
cestora din urmă, decurgînd 
din devalorizarea dolarului. 
In partea a doua, miza are 
nu numai un conținut eco- 
nomico-financiar, ci și un 
pronunțat caracter politic : 
particioarea membrilor 
O.P.E.C. la capitalul com
paniilor petroliere străine 
care acționează pe teritori
ile lor.

Care 
pornire 
cios ?

Criza 
tală și, 
rizarea 
rioase prejudicii economice 
țărilor exportatoare de pe
trol. Atît datorită faptului 
că o parte însemnată din 
rezervele lor în aur și de
vize, fiind păstrate sub 
formă de fonduri în dolari, 
și-au micterat valoarea 
„peste noapte" — cit și, mai 
ales, prin aceea că prețu
rile de referință ale petro
lului — prețuri pe baza că
rora se calculează redeven- 
țele plătite de monopoluri 
țărilor din care 
„aurul negru" — 
să fie calculate în 
Pentru explicare, 
simplu' calcul :
scrie ziarul sirian „AL 
FAJR", veniturile din ex
portul petrolului obținute 
de țările din Orientul A- 
propiat și Mijlociu totali
zau 5.7 miliarde de dolari. 
Deprecierea cu numai unu 
I* sută * monedei ameri-

i prima 
pe masa 
va afla 
înaintată 
către ta
in care

sint punctele de 
ale acestui conten-

monetară occiden- 
îndeosebi, devalo- 

dolarului aduc se-

extrag 
continuă 

; dolari, 
lată un 

..în 1970,

cane ar fi redus aceste în
casări cu 57 milioane dc 
dolari pe an". Or, după 
cum este știut, dolarul a 
fost devalorizat cu 
sută, ceea ce ridică 
rile la aproape 500 
oane de dolari.

Față de situația _____
țările exportatoare se con
sideră îndreptățite să 
vendice compensarea pier
derilor suferite. „Noi 
cere — declara recent mi
nistrul venezuelean al mi-

7,89 la 
pierde- 

mili-
creată.

re-

vom

petrolului nu are însă in
tenția, cel puțin deocam
dată, să negocieze problema 
prețurilor. Reprezentanții 
săi au făcuț cunoscut, zi
lele trecute, că vor veni la 
Geneva doar pentru... a se 
informa. „Companiile petro
liere, scrie agenția FRAN
CE PRESSE , se străduiesc 
să tergiverseze cit mai 
mult posibil problema com
pensațiilor pentru a-și a- 
păra beneficiile". Referin
du-se la această tactică, pe

le, adeseori în baza unor 
privilegii obținute prin for
ță încă în epoca colonială, 
a depășit ! cu mult cadrul 
luptei economice, căpătînd 
un pronunțat caracter poli
tic. Pentru aceste state 
„aurul negru" reprezintă 
principala — dacă nu uni
ca — sursă de venituri în 
devize, din care circa 70 la 
sută sint destinate finanță
rii planurilor lor de dezvol
tare economică și socială. 
Cu alte cuvinte, bătălia ti-

Înfruntări
pe frontul petrolului

7

nelor și petrolului, Hugo 
Perez la Salvia — la con
ferința de la Geneva, ma
jorarea prețului petrolului 
intr-o proporție care să asi
gure compensarea integrală 
a prejudiciilor aduse de 
criza monetară occidentală". 
Potrivit ziarului „AL 
SIASSA", Kuweitul va pro
pune ca plata redevențe- 
lor petroliere să se facă în 
monede locale, urmindu-se 
astfel practica deja adopta
tă de Libia. „Oficialitățile 
kuweitiene, precizează pu
blicația citată, consideră 
necesară această măsură, 
deoarece, chiar in cazul in 
care prețul petrolului brut 
ar fi majorat cu un procent 
echivalent cu cel al deva
lorizării dolarului, pute
rea de cumpărare a veni
turilor petroliere va scă
dea, totuși, în raport cu 
prețul mărfurilor provenite 
din țările care și-au ree
valuat monedele, cum 
Germania occidentală 
Japonia".

Cartelul internațional

sint
?i

al

care monopolurile au adop
tat-o sistematic in situații 
similare, secretarul general 
al O.P.E.C., Nadin Pachachi, 
a avertizat cartelul că „ță
rile exportatoare sint decise 
să-și apere pe toate căile, 
inclusiv prin măsuri 
laterale, drepturile
De altfel, în ultimul timp, 
o serie de state în curs de 
dezvoltare au și procedat 
în consecință. Libia a na
ționalizat bunurile compa
niei „British Petroleum". 
Aceeași soartă au avut-o și 
societățile petroliere care 
activau în Ceylon. Zilele a- 
cestea, Venezuela a denun
țat tratatul comercial cu 
Statele Unite. „Toate aces
te măsuri, scrie ziarul sirian 
„AL SPURA", redau po
poarelor in cauză dreptu
rile lor legitime de a valo
rifica in interesul 
resursele naturale 
dispun".

Bătălia țărilor 
toare de petrol Împotriva 
monopolurilor care exploa
tează resursele lor natura-

lini
lor'.

propriu 
de care

exporta-

nerelor state pentru recu
perarea propriilor resurse 
de petrol reflectă, în fapt, 
lupta acestora pentru o 
dezvoltare de sine stătătoa
re, pentru obținerea unei 
independențe reale.

La Teheran (in februarie 
1971), apoi la Tripoli (în 
aprilie același an) țările 
exportatoare au reușit să 
impună monopolurilor a- 
vantaje care, pînă in 1975, 
le vor tripla veniturile din 
petrol. Dincolo însă de re
zultatul financiar, eveni
mentele amintite au avut 
semnificația întoarcerii unei 
noi pagini in relațiile pe
troliere. Pentru prima oară 
puternicul Cartel internațio
nal a fost 
tratative 
urmă, să accepte revendi
cările țărilor exportatoare, 
care, la rîndul lor. au con
stituit un front comun.

Dictatul monopolurilor a 
pierdut treptat teren, 
aceasta nu 
respectivele companii 
temaționale au 
frînte. Obligate să cedeze,

constrîns să ducă 
și. în cele din

înseamnă
fost

dar 
că 

in- 
în-

ele și-au păstrat, totuși, 
esențialul : avantajoasele
lor . concesiuni. Programul 
formulat în septembrie 
anul trecut la conferința 
O.P.E.C.,, de la Beirut, a 
determinat însă pe comen
tatorii occidentali să vor
bească despre ceea ce ei 
au numit „începutul sfirși- 
tului pentru companiile 
petroliere din Orientul A- 
propiat". Membrii O.P.E.C. 
au declarat, la Beirut, că 
vor acționa cu vigoare și 
fără întî’rziere pentru a ob
ține o participare directă 
la exploatarea resurselor 
lor petroliere. Acesta este 
sensul proieotului care pre
vede ca statele exportatoa
re să participe în proporție 
de 20 la sută la capitalul 
deținut de societățile petro
liere ' străine în țările res
pective. Referindu-se la a- 
cest proiect, secretarul ge
neral al O.P.E.C. a ținut să 
precizeze că el „nu ar 
constitui decît un prim pas 
spre o participare majori
tară, de 51 la sută".

Deocamdată, nu se poate 
anticipa rezultatul înfrun
tării care începe mîine la 
Geneva. în' ce privește pro
blema compensațiilor, re
prezentanții monopolurilor 
au declarat că nu intențio
nează să o trateze în bloc cu 
cei 11 membri ai O.P.E.C.. 
ci... de la caz la caz. pe plan 
bilateral. „Strategia compa
niilor, relevă comentatorul 
agenției „FRANCE PRES
SE", se întemeiază aproape 
integral pe speranța că in 
frontul comun al O.P.E.C. 
ar putea apărea unele fi
suri". Presa occidentală a- 
preciază însă că' societățile 
petroliere au puține șanse 
de reușită și le sfătuiesc să 
caute „un compromis ac
ceptabil". Incontestabil, re
zultatul rundei va depinde 
de capacitatea țărilor ex
portatoare de a opune Car
telului internațional unita
tea lor. Căci, așa cum scrie 
un ziar arab, parafrazînd o 
vestită replică a lui Schiller, 
„și cei slabi, dacă-s uniți, 
devin puternici".

Gh. CERCELESCU

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
SATODINTRE R. NIXON ȘI E.

Un comunicat cu multe
puncte neclare

Șahinșnhul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
a efectuat, sîmbătă, o scurtă vizită 
la Rawalpindi și a avut convorbiri 
cu președintele Pakistanului, Zulfi- 
kar Aii Bhutto. Șeful statului pakis
tanez a definit aceste: convorbiri ca 
necesare „din cauza schimbării de 
regim din Pakistan". La rîndul său, 
șahinșahul Iranului a declarat că 
vizita sa a avut drept scop „promo
varea înțelegerii bilaterale".

WASHINGTON 8 (Agerpres). — La 
încheierea convorbirilor. of iciale din
tre președintele S.U.A., Richard 
Nixon, și premierul japonez, Eisaku 
Sato, desfășurate la Sân Clemente la 
6 și 7 ianuarie 1972, a fost dat publi
cității un comunicat care menționea
ză că cei doi oameni de stat au purtat 
discuții referitoare la situația inter
națională și la relațiile bilaterale.

Președintele S.U.A. și premierul 
japonez au hotărît să procedeze la 
retrocedarea Okinawei către Japonia, 
la 15 mai 1972 ; în ce privește retra
gerea armelor nucleare americane, de 
pe insulă, comunicatul este echivoc 
și confuz.

Cele două părți și-au reafirmat ho- 
tărirea de a colabora strins în do
meniile politic, economic, științific și 
tehnologic și au căzut de acord ca 
experții americani și japonezi să exa
mineze posibilitatea adoptării unor 
măsuri concrete privind colaborarea 
în domeniul mediului înconjurător și 
al folosirii energiei atomice în sco
puri pașnice.

La Moscova a fost semnat 
un protocol care prevede inaugura
rea, la 4 februarie, a unei noi linii 
aeriene Moscova—Frankfurt pe Main, 
După cum menționează agenția 
T.A.S.S., protocolul se înscrie în ca
drul acordului interguvernamental 
cu privire la comunicațiile aeriene 
regulate dintre U.R.S.S. 
semnat în toamna anului 
Bonn.

și R.F.G., 
trecut la

„SpoIIo-16" va îi lan
sată la 16 aprilie, mpertitudi- 
nile legate de lansarea navei spațiale 
„Apollo—16“ la 17 martie a.c. au fost 
confirmate vineri, cînd Administra
ția națională pentru aeronautică și 
cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) 
a stabilit o nouă dată — 16 aprilie.

italia Confruntări în sinul
Comunicatul americano-japo- 

nez conține numeroase puncte 
neclare în legătură cu retragerea 
imediată a armelor nucleare a- 
mericane din Okinawa — a de
clarat, potrivit agenției Kyodo, 
șeful organului executiv din 
insulele Ryukyu, Chobyo Yăra. 
Formularea la care au convenit 
cele două părți, a subliniat Cho
byo Yara, este vagă și nu este 
în măsură să risipească neliniș
tea și preocuparea locuitorilor 
insulei în legătură cu denuclea- 
rizarea completă a Okinawei, 
concomitent cu retrocedarea ei 
către Japonia.

Comentind rezultatele întreve
derii de la San Clemente, agen
ția France Presse subliniază că, 
pe plan economic. S.U.A. nu au 
obținui concesiile la care se aș
teptau din partea Japoniei. Con
ducătorii japonezi continuă să a- 
firme că, după reevaluarea ye
nului cu 18 la sută, ei nu mai vor 
să facă concesii unilaterale. „Din 
acest punct de vedere, subliniază 
France Presse, intilnirea de la 
San Clemente pare să fi fost eea 
mai dură dintre toate întrevede
rile pe care Ie-a avut președin
tele Nixon in ultimul timp cu 
principalii parteneri ai S.U.A.".

coaliției guvernamentale
ROMA 8.— Corespondentul Ager

pres N. Puicea transmite : în cercu
rile politice din Italia se vorbește tot 
mai insistent despre confruntarea 
dintre formațiunile centrului-stînga, 
care ar urma să se intensifice serios 
o dată cu .reînceperea lucrărilor par
lamentului, la 18 ianuarie. Dată fiind 
situarea pe poziții diferite a celor 
patru partide ce alcătuiesc în parla
ment gruparea de centru-stînga, cu 

. prilejul recentelor alegeri preziden
țiale. republicanii au solicitat o „cla
rificare" sau o „verificare" a coezi
unii politice a componentelor coali
ției de centru-stînga, care să aibă 
ca rezultat un nou acord asupra pro
gramului guvernului. Acestei poziții 
i s-a asociat și Partidul socialist de
mocratic, "în timp ce democrat-creș- 
tinii nu și-au spus cuvîntul încă, iar 
socialiștii au răspuns printr-un co
municat, apărut sîmbătă, asupra lu
crărilor Direcțiunii P.S.I.

După ce relevă „agravarea încer
cărilor " ' '___
dreapta axa politică a țării 
restaurarea unui echilibru precar de 
esență centristă" și faptul că repu
blicanii au anunțat că nu vor mai 
sprijini coaliția guvernamentală,

menite să deolaseze spre 
prin

„propunînd o relansare a centrului- 
stînga potrivit unei orientări al cărei 
scop evident este acela de a impune 
restricții și limitări sindicatelor și 
muncitorilor". Direcțiunea Partidului 
socialist dealară că „este contrară 
unei asemenea eventualități, care ar 
permite forțelor conservatoare să elu
deze angajamente ce nu mai pot fi 
aminate, pentru înfăptuirea politicii 
de reforme și ar influența in mod 
negativ asupra reluării activității 
economice".

Referitor 
municatul 
unei lumi 
luție, este 
tivi deja 
in ce privește destinderea să fie 
urmați de inițiative mai coerente 
și hotărite, in special în ce privește 
politica europeană. în relațiile dintre 
Est și Vest, in pregătirea conferinței 
asupra securității europene, in solu
ționarea pașnică a conflictelor din 
Indochina și Orientul Mijlociu, in 
normalizarea treptată și completă a 
relațiilor diplomatice cu statele ce nu 
au fost încă, recunoscute de către 
Italia și — în special — cu guvernul 
R.D. Vietnam".

la politica externă, co- 
menționează că „în fața 
aflate intr-o rapidă evo- 

necesar ea pașii 
făcuți de către

pozi- 
Italia
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