
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VÂ! HEMARE
către toate consiliile

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Anul XLI Nr. 9026 Joi 13 ianuarie 1972 6 PAGINI-30 BANI

populare județene din
Republica Socialistă România

CONSTRUCȚIILE DE LA VARĂ 
ÎNCEP CU TEMELIA BUNĂ

DIN IARNĂ

OH 
șiperfec- 
tionarea J»

în primul trimestru: cel puțin 20 la sută 
din planul anual de investiții

Chiar dacă in anumite zone ale țării a căzut prima zăpadă, vremea se 
anunță in genere bună, favorizînd intensificarea ritmului de lucru pe șan
tierele de construcții-montaj. Colectivele de pe numeroase șantiere, avînd 
asigurate condițiile materiale și organizatorice necesare, folosesc din plin 
aceste condiții prielnice, depun eforturi susținute pentru a realiza în primul 
trimestru — potrivit sarcinii trasate de partid — cel puțin 20 ia sută din pla
nul de investiții și de construcții-montaj pe anul 1972, pentru a scurta duratele 
de execuție și a apropia cit mai mult termenele de punere in funcțiune a noi
lor capacități și obiective productive.

Ne aflăm pe ȘANTIERUL CEN
TRALEI TERMOELECTRICE DE LA 
ROGOJELU. întreg colectivul de con
structori și montori lucrează, în a- 
ceste zile, la cea mai înaltă tensiune. 
După cum ni s-a spus, în curînd aici 
se va realiza primul paralel la siste
mul energetic național al grupului 
nr. 1 de 200 MW. Este, cum s-ar 
spune, momentul de încununare a 
tuturor strădaniilor depuse, de mai 
bine de 3 ani, de cîteva mii de con
structori și montori ; este momentul 
in care se materializează în practică 
priceperea și hărnicia oamenilor, ter- 
minînd primul grup care va pulsa e- 
nergie electrică în sistemul energe
tic național.

începutul noului an a găsit, deci, 
constructorii de la Rogojelu in plină 
desfășurare, de forțe. Hotărirea lor 
fermă este de a face totul pentru 
realizarea integrală a sarcinilor pla
nului pe primul trimestru. La con
strucții, planul este mai marc cu a- 
proape 30 la sută față de perioada 
similară a anului trecui, iar la mon
taj cu 60 la sută. Tov. I. Moruț. di
rectorul șantierului de construcții — 
vorbindu-ne despre strădania oame
nilor de a realiza integral planul pe 
primul trimestru, ne • re'leva posibili
tățile de care dispun constructorii în 
acest sens : asigurarea întregului vo
lum de materiale, a fronturilor de 
lucru ș.a., cu o singură... excepție.

Pentru darea în folosință a primului 
grup energetic este prevăzută și ter
minarea construcției turnului de ră
cire, înalt de 110 metri. Deși construc
torii au părăsit schelele, incheindu-și 
activitatea, totuși turnul nu poate fi 
recepționat, deoarece lipsesc în inte
rior instalațiile de plăci, din azboci
ment. Cine ar fi trebuit să livreze 
aceste plăci ? Surprinzător, dar ele 
sint așteptate de cîteva luni de la o 
unitate economică aflată nu departe 
de Rogojelu, tot pe teritoriul județu
lui Gor j : Combinatul de materiale de 
construcții din Tg. Jiu. Tot de aici, 
constructorii de la Rogojelu așteaptă 
și o însemnată cânți late de tuburi 
din azbociment, din care furnizorul 
nu a trimis mei zece la sută.

La sectoarele de montaj, același ritm 
intens de lucru, aceeași hotărire de 
a realiza sarcinile superioare pe pri
mul trimestru. In general, sint asigu
rate fronturile de lucru, echipamen
tele și instalațiile prevăzute pentru 
această ./perioadă, -cadrele, corespun
zătoare de tehnicieni și muncitori, 
într-un cuvînt, tot ceea ce este ne
cesar pentru ca planul să fie chiar 
depășit. Din păcate — și aici există 
o „excepție". Pentru etapa a II-a se 
simte, in acest moment, nevoia stu
pilor metalici de la cazanul nr. 3 
(primul din etapa a Ii-a), precum și a 
platformelor metalice de la cotele 45 
și 91. Inexplicabil, U.C.M.M.A. Bocșa

nu și-a onorat pînă acum decît jumă
tate din contractul de livrări de stîlpi 
și platforme metalice. Fără îndoială 
că cerința constructorilor de la Ro
gojelu de a se urgenta livrările va 
fi intimpinată cum se cuvine de că
tre muncitorii din Bocșa ; ei vor în
țelege consecințele pe care le poate 
avea, pentru întregul șantier, înde
plinirea cu întîrziere a obligațiilor 
lor contractuale.

în discuția pe care am avut-o cu 
tov. Dan Mihăilescu — inginer-șef cu 
investițiile al întreprinderii „Energo- 
montaj" Rogojelu — ni s-a prezentat, 
cu. creionul în mină, eșalonarea rea
listă a planului primului trimestru pe 
luni și decade, în vederea asigurării 
montorilor cu tot echipamentul și uti
lajul necesar pentru depășirea preve
derilor. Am stat de vorbă și cu alți 
montori. Tiberiu Olleanu, maistru ca
zangiu, ne spunea că planul pe acest 
prim trimestru a fost prelucrat cu în
treg colectivul pe care-1 conduce, că 
oamenii știu de pe acum ce vor i’ace 
exact nu numai luna aceasta, ci și în 
februarie și martie. „Urmărim prin 
graficele de lucrări îndeplinirea zil
nică a planului prevăzut — ne spu
nea maistrul cazangiu. Sintem intr-o 
permanentă luptă cu timpul, pentru 
a economisi două minute la fiecare 
oră. Un total pe zile, pe luni al aces- 
Jor e.conoțnu are mare însemnătate". 
La fiecare loc de muncă au sosit, in 
aceste zile, grafice nominale de lu
crări zilnice ; sint create toate con-

Mihai DUMITRESCU 
Alexandru BRAD 
corespondenții „Scînteii"

în celebra sa Dramaturgie 
hamburgheză, Lessing definește 
esența efectului social al dra
mei drept „transformare a pa
siunilor în aptitudini pentru vir
tuți". Constatarea marelui teo
retician german al dramei din 
epoca iluminismului este im
portantă, nu numai pentru că 
sprijină continuitatea între lite
ratura epocii sale, conștient pusă 
în slujba progresului social, și 
între practica și teoria dramei 
clasice grecești, născute „in lea
gănul omenirii" — ci mai pre
sus de toate, pentru faptul că 
face o univocă profesiune de 
credință : legătura strînsă și in
separabilă dintre artă și morală,

puncte de vedere

Consiliul popular al județului Hunedoara, întrunit la 
cea de-a XlV-a sesiune ordinară, luind în dezbatere rea
lizarea planului economic și a bugetului local pe anul
1971, precum și prevederile de plan și buget pentru anul
1972, apreciază că, sub îndrumarea organelor și organiza
țiilor de partid, oamenii muncii din județ au obținut in 
anul care a trecut realizări însemnate în toate domeniile 
vieții economice și social-culturale.

Entuziasmul cu care colectivele de muncă din întreprin
derile și instituțiile locale, alături de întregul nostru po
por, au întîmpinat gloriosul semicentenar al Partidului 
Comunist Român s-a materializat în îndeplinirea și de
pășirea principalilor indicatori ai planului de stat, a sar
cinilor din domeniul edilitar-gospodăresc și social-cultu
ral, contribuind prin aceasta la dezvoltarea multilaterală 
a patriei noastre socialiste, la creșterea continuă a nive
lului de trai material și spiritual al poporului.

Consiliul popular constată cu satisfacție și legitimă mîn- 
drie că angajamentele, luate ca răspuns la chemarea lan
sată de Consiliul popular al județului Neamț au fost în
deplinite cu succes. Astfel, unitățile de industrie locală 
Si gospodărie comunală și locativă au realizat, suplimen
tar, un volum de producție-prestații în valoare de 86 mi
lioane lei, angajamentul asumat fiind depășit cu 71.5 mi
lioane lei. A fost depășit volumul livrărilor de mărfuri la 
fondul pieței cu 600 mii lei ; au fost asimilate 67 noi pro
duse, din care 55 bunuri de consum.

Au fost puse în funcțiune toate obiectivele din planul 
de investiții, realizîndu-se suplimentar lucrări în valoare 
de paste 10 milioane lei, ceea ce reprezintă o depășire de 
4,5 la sută. S-au dat în folosință oamenilor muncii 2 658 
apartamente din fondurile statului, din care 40 aparta
mente peste plan și 661 apartamente din fondurile popu
lației cu sprijinul statului.

Rețelele de apă potabilă au fost extinse cu 21,4 km, iar 
cele de canal cu 10,4 km, au fost puse în funcțiune surse 
de apă cu un debit de 500 1/s.

S-au realizat lucrări de modernizări și îmbunătățiri 
asi'altice pe o lungime de 32 km drumuri.

1. în industria locală
Prin folosirea integrală a capacită

ților de producție și a utilajelor, 
prin îmbunătățirea continuă a proce
selor de fabricație, a organizării 
muncii, generalizarea schimbului II 
și extinderea schimbului III, diver
sificarea producției, valorificarea de 
noi resurse interne, reducerea con-

Au fost construite 32 săli de clasă în mediul urban.
Ca urmare a rezultatelor obținute în domeniul economic 

și a unei mai bune organizări a execuției bugetare, veni
turile proprii ale consiliului popular județean au înre
gistrat o creștere față de prevederi cu 26 milioane lei.

Populația județului, mobilizată de organizațiile de par
tid, deputați, comitete de cetățeni și alți activiști obștești, 
a contribuit la realizarea, prin muncă patriotică, a unui 
volum de lucrări gospodărești și de înfrumusețare în va
loare de peste 220 milioane lei față de 71,6 milioane anga
jament inițial. In cadrul acestui volum au fost execu
tate : 4 bazine de înot, un teatru de vară, o grădină zoo
logică, 190 km lucrări de îndiguiri, 37 km garduri vii, 
plantarea a 216 mii buc. arbori de diverse specii și pomi 
fructiferi, au fost amenajate 203 baze sportive, solarii și 
terenuri de joacă pentru copii.

Consiliul popular, analizînd multilateral activitatea des
fășurată, în lumina hotărîrilor celui de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, a Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român din 3—5 noiembrie 
1971, a indicațiilor cuprinse în cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — secretar general al Partidului Co
munist Român — la prima conferință pe țară a secretarilor 
comitetelor de partid și a primarilor din comune, precum 
și a Legii privind planul cincinal de dezvoltare econo- 
mico-socială a Republicii Socialiste România pe perioada 
1971—1975, a evidențiat noi posibilități de creștere a po
tențialului economic, precum și pentru realizarea de noi 
obiective edilitar-gospodărești și construcții de interes 
local.

EXPRIMÎND DORINȚA UNANIMA A CETĂȚENILOR 
JUDEȚULUI — MUNCITORI, ȚARANI, INTELECTUALI 
— CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI HUNEDOA
RA ADRESEAZĂ CONSILIILOR POPULARE, TUTUROR 
OAMENILOR MUNCII DE PE ÎNTREG CUPRINSUL 
TARII, CHEMAREA LA ÎNTRECEREA SOCIALISTA 
PENTRU ÎNDEPLINIREA ȘI DEPĂȘIREA SARCINILOR 
PREVĂZUTE PENTRU ANUL 1972, ÎN PRINCIPAL LA 
URMĂTOARELE OBIECTIVE :

sumurllor specifice și a costurilor de 
producție se vor realiza :

— depășirea planului produc
ției globale cu 10,5 milioane lei, 
reprezentînd 2 la sută față de 
planul anual, și a producției- 
marfă vîndută și încasată cu 9 
milioane lei, reprezentînd 2 la 
sută față de sarcina de plan ;

— creșterea producției de bu
nuri de consum destinate fondu-

lui pieței, livrîndu-se comerțu
lui socialist un volum suplimen
tar de mărfuri în valoare de un 
milion lei, reprezentihd 1,5 la 
sută față de plan ;

— depășirea livrărilor la ex
port cu 200 mii lei valută, cee* 
ce reprezintă 4,4 la sută față 
de plan ;

(Continuare în pag. a II-a)

(Continuare în pag. a IV-a)

ÎN PAGINA A V-A

Plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție

LA 21 FEBRUARIE 1972 VA AVEA LOC CONGRESUL AL 11-LEA AL UNIUNII
NAȚIONALE A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE

estetică și etică. Emoția artisti
că nu este altceva decît asimi
larea continuturilor activate prin 
puterea evocatoare a formei ; un 
efect al acestora asupra univer
sului emotiv și de idei al omu- ■ 
lui. asupra întregii conștiințe a 
receptorului. Cel mai de seamă l 
adevăr —• valabil și astăzi — se- | 
sizat de estetica antică, este 
acela că arta se numără printre 
forțele care modelează viața o- 
tnenească — deci socială — si 
că, in felul său specific, ea e 
capabilă să influențeze, formarea.. 
anumitor atitudini și tipuri u- 
mane.. Constatare;!, lui Lessing,.

■ citată mai stas. 'Subliniază toc
mai această idee a lui Aristotel, 
drept cheia de boltă a oricărei 
estetici în care rolul social al 
artei este just interpretat.

Din această teză a esteticii 
este încă o dată confirmat un 
fapt de atîtea ori demonstrat 
de viață, acela că, in mod 
firesc, in felul ei specific, 
arta participă Ia formarea fi
zionomiei spirituale a omului, 
la formarea caracterului și în
sușirilor acestuia. Sensul acestui 
efect depinde de realitatea cu
prinsă in opera de artă, de ten
dințele exprimate prin interpre
tarea și zugrăvirea artistică a 
realității. Răspunderea artistu
lui față de epoca și societatea 
sa se concretizează prin faptul 
că, in mod conștient, deliberat, 
el pune efectul artei în slujba. 
idealurilor umaniste, a perfec
ționării spirituale și morale a 
omului, a dezvoltării multilate-

GALFALVI Zsolt

(Continuare în pag. a IV-a)
Vedere din Deva Foto : Agerpres

La școala pasiunii

La Tirnava-Sibiului 
recunoști de departe 
clădirea școlii. E întot
deauna cu multe flori 
la ferestre. De curînd, 
mi s-a spus, -școala are 
și o uzină.

— De fapt — ne 
pune in temă Valeria 
Slănescu. directorul 
școlii — este un com
pliment. măgulitor ce 
se face atelierelor și 
laboratoarelor amena
jate in ultimul timp 
pentru cei 500 de elevi 
ai școlii. Le puteți ve
dea. de altfel.

Surprize, la tot pasul. 
Aici, un laborator au- 
dio-vizual cu 36 de 
locuri, primul dintre 
cele organizate in re
țeaua de invățămint a 
județului. Dincoace, 
intr-o anexă a clădi
rii școlii, un laborator 
de biologie înzestrat 
cu instalații pentru lu
crări practice, acvarii 
cu pești autohtoni și 
exotici, un „colț" orni
tologic. Intr-o sală 
spațioasă alăturată, un 
laborator de fizico- 
chimice, cu mese spe
ciale de lucru, și cu 
instalații reglabile de 
la pupitrul profesoru
lui.

— Cu asta n-am ter
minat ; avem glndurl 
mari — ne-a spus di

rectorul. Aici, de pil
dă, avem un labo
rator foto și altul 
pentru cineclub, abia 
terminate. Dincoace, 
sint in curs de a- 
menajare, după cum 
se poate vedea^ un a- 
teller de lăcătușerie 
pentru băieți, iar ală
turi, unul de gospodă
rie pentru fete.

— După cile știm, 
fondurile investite nu 
s au ridicat la sume 
vrea mari. Cum ați 
realizat totuși „uzina"?

— Cind pui tot su
fletul pentru educația 
tineretului, se poate 
orice. Tot ce vedeți s-a 
realizat prin munca e- 
levilor și a celor 30 de 
cadre didactice ale 
școlii. A u lucrat dumi
nicile. și-au petrecut 
aici multe din orele li
bere din timpul' săpță- 
minii. Cind au aflat 
despre ce lucrări este 
vorba in școală, au ți
nut să lucreze cot la 
cot cu noi și mulți din
tre părinții elevilor. 
Firește, am avut -ne
voie și de unele fon
duri, cum a fost cazul 
la noua anexă în care 
s-a amenajat laborato
rul de biologie. Am <i- 
dus acest lucru la cu
noștința deputaților, a 
consiliului popular co

munal și sute de locui
tori ai comunei au ve
nit imediat cu o im
portantă contribuție 
bănească. Cind le-am 
văzut pe toate termi
nate, marea noastră 
grijă a constituit-o 
pro b Ierna i ntreținerii 
acestei baze materiale. 
A venit însă inițiati
va elevilor : „De ni
cest lucru ne vom o- 
cupa noi, in orele li
bere''. Acum ? Fiecare 
elev din cei aproape 
500 are in grijă fie un 
acvariu, fie o zoocoll- 
vie sau o instalație din 
laboratoare, după pri
ceperea și după spi
ritul de răspundere 
dovedit de fiecare.

Am plecat de la 
școala generală din 
Tirnava. o comună 
mică, tupilată după 
zăvoaiele de peste ăva 
cu același nume, înso
țit de cuvintele direc
torului școlii: „Cind 
pui tot sufletul pentru 
educația tineretului, se 
poate orice". In fapt, 
cuvinte ce defineau 
sintetic cea mai preți
oasă investiție făcută 
— investiția de pa
siune.

Nicolae BR5JJAN 
corespondentul 
„Scînteii"

Mai mult dceit în alte sectoare 
global în legumicultura reprezintă 
tante de sporire a producției. Faptul este pe deplin explicabil. în le
gumicultura mai mult ca ori unde o lucrare amînată poate duce la com
promiterea recoltei, la pierderi irecuperabile. Iată de ce acele coopera
tive agricole care au aplicat acordul global în legumicultura au obținut 
rezultate din cele mai bune. Edificatoare în această privință este expe
riența fermei legumicole de la 
Buzău.

ale agriculturii, aplicarea acordului 
una din pîrghiile cele mai impor-

cooperativa agricolă Mărăcineni, județul

pentru fiecare produs. Pe baza devi
zelor de lucrări a rezultat că pe în
treaga fermă sint necesare 29 000 
norme de categoria întîi. Cunoscînd 
că valoarea unei norme s-a- stabilit 
la 22 lei, a rezultat că, în cazul rea
lizării producțiilor planificate, valoa
rea totală a fondului de retribuire 
va fi de 638 000 lei. S-a trecut apoi 
la calcularea tarifelor pe fiecare

Președintele Consiliului d.e Miniștri al Republicii Democrate Ger
mane, Willi Stoph, a trimis președintelui Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, o telegramă prin care 
mulțumește în mod sincer pentru condoleanțele transmise în legătuiă cu 
încetarea din viată a dr. Verner Titel, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru pentru protecția mediului înconjurător și economia 
®Pe^on (Agerpres)

Fermei legumicole de aici i s-a atri
buit, incă de la începutul ■anului, 100 
hectare teren .arabil, amenajat in în
tregime pentru irigat, pe care urma să 
se cultive, in principal, cinci culturi : 
20 ha tomate, 24 ha ardei, 20 ha cea
pă, 24 ha varză, restul fiind destinat 
altor legume. Acordul global a fost 
aplicat la toate aceste culturi. Pe baza 
sarcinilor de producție înscrise în plan 
au fost întocmite devize de manope
ră pentru toate culturile. în funcție 
de aceste devize, de nivelul de .me
canizare și de perioadele optime de 
executare a lucrărilor s-a determi
nat numărul necesar de cooperatori 
pe fermă. Aici au fost constituite 10 
echipe, formate din 22—25 de coope
ratori, fiecărei echipe revenindu-i, in 
medie, circa 10 hectare. Alcătuirea e- 
chipelor a fost lăsată la voia coope
ratorilor, fiecare avînd dreptul să a- 
leagă cu cine vrea să muncească in 
echipă. în cadrul unei astfel de echi
pe s-a stabilit, incă de la începutul 
anului, obligativitatea fiecărui coo
perator de a participa la toate lucră
rile cerute de procesul tehnologic. 
O dată formate, echipelor li s-a de
falcat din planul de producție al fer
mei suprafețele cu structura cultu
rilor, producția medie la fiecare cul
tură, precum și producția totală ce 
urma să se obțină. Pe baza sarcini
lor primite, șefii de echipă, consul- 
tîndu-se cu cooperatorii, au stabilit 
condițiile în care se angajează să lu
creze suprafețele repartizate și să 
obțină producțiile planificate.

La- stabilirea sarcinilor' de produc
ție s-a avut in vedere ca mărimea 
acestora să fie in funcție de fertili
tatea parcelelor. Acest lucru a fost 
ușurat și de faptul că Ia ferma legu
micolă de aici s-a făcut bonitarea te
renului. Așa cum arăta tov. ing. Ma
ria Lazăr. șefa 
acordului global 
în primul rînd, 
a sarcinilor de
echipă in funcție de fertilitatea par-

ACORDUL GLOBAL

Lcl C.A.P. Mărâcineni-Buzău

PRODUCȚIA

fermei, în aplicarea 
s-a avut în vedere, 
stabilirea judicioasă 
producție pe fiecare

cetelor, asigurarea cu îngrășăminte, 
calcularea diferențiată a manoperei 
pe fiecare cultură și parcelă și deci 
a unor tarife diferențiate. Ferma a 
avut in plan să obțină, in medie, la 
hectar 12 000 kg ceapă, 7 000 kg ar
dei, 19 500 kg tomate și 25 000 kg var
ză. Echipei nr. 2, de exemplu, care 
dispune de un teren mai bun, pe 
care s-a aplicat și cantitatea cea mai 
mare de îngrășăminte, i s-a planifi
cat o producție medie la tomate de 
20 500 kg la ha, în timp ce echipei 
nr. 4. cu un teren mai puțin fertil, i 
s-a stabilit o producție medie de nu
mai 16 000 kg.
s-a procedat 
culturi.

Cum au fost 
obținute de cooperatori, cum s-a fă
cut retribuirea lor ? Pentru aceasta, 
încă la începutul anului trecut s-a 
calculat tariful la 1 000 lei venituri

cultură. Iată, de exemplu, cum s-a 
procedat in cazul tomatelor. Din de
vize a rezultat că la un hectar sint 
necesare 610 norme de categoria întîi, 
ceea ce înseamnă că valoarea mano-

perei este de 13 420 Iei. Prin înmul
țirea producției medii planificate cu 
prețul mediu de livrare s-a obținut 
valoarea producției la hectar care a 
fost de 22. 900 lei. Cunoscînd aceste 
elemente s-a. putut stabili, că tariful 
la 1 000 lei venituri este 
Procedeul este același și 
lelalte culturi.

Trebuie arătat însă că
culat un tarif mediu la nivelul fer
mei. Ele au fost calculate diferen
țiat pentru fiecare echipă în funcție 
<le sarcinile (le producție și cantita
tea de muncă ce trebuie depusă. 
Așa, de exemplu, în cazul celor două 
echipe menționate mai sus tariful la 
1 000 lei venituri la tomate a fost 
de 580 lei la echipa nr. 2 și 660 lei 
la echipa nr. 4. _ Deci, incă de la 
începutul anului fiecare cooperator 
știa precis că dacă obține o producție 
în valoare de 1 000 lei lui i se cu
vine o retribuire de 580 lei sau 660 
lei, după caz. Știind ce pot ciștiga, 
cooperatorii s-au străduit să ob
țină recolte mari, de bună calitate și 
care să fie valorificate cît mai tim
puriu.

Ce a însemnat pentru ferma legu
micolă aplicarea acestei forme de 
organizare și retribuire a muncii ? In 
primul rînd o depășire a producțiilor 
medii planificate la toate culturile, 
ceea ce reprezintă un spor de pro
duse de peste 500 tone, adică o creș
tere cu 42 Iâ sută a producției totale. 
Toate echipele depășind producțiile 
planificate au obținut venituri mult 
mai mari. Bineînțeles, ele au variat 
în funcție de rezultatele fiecăreia. 
Iată de exemplu rezultatele obținute 
de echipa nr. 5 condusă de Grigore 
Duțulescu :

de 590 lei. 
pentru ce-

nu s-a cal-

Din nou despre

PESCUITUL
OCEANIC
și problemele sale

(pag. a lll-aj

IN ZIARUL DE AZI:

Producția totală 
(kg)

Valoarea producției
(lei)

plan
119 042

realizat
143 562

plan
98 489

realizat
137 752

Veniturile coopera
torilor 

(lei) 
plan 

52 810
realizat

63 280

în mod asemănător 
și ’ în cazul celorlalte

apreciate rezultatele

In cadrul echipei, veniturile au fost 
împărțite după contribuția fiecărui 
cooperator Ia obținerea rezultatelor. 
Astfel, cooperatorul R. Constantin, 
participînd la toate lucrările, inee- 
pind cu cele de semănat și întreți
nere și terminînd cu recoltatul le
gumelor. a încasat la sfîrșitul anului 
5 021 lei, 963 kg porumb și 706 kg

grîu, în timp ce cooperatorul M. 
Popa, care nu a participat la toate 
lucrările, a încasat 3 941 lei, 732 kg 
porumb și 536 kg grîu.

Depășirea cu 42 la. sută peste plan
Iosif POP

(Continuare în pag, a V-a)

• Măsuri de îmbunătă
țire a activității de apli
care și de popularizare 
a legislației @ Căminul 
cultural - centrul vieții 
spirituale a satului ® Ce 
va fi nou în librării ? 
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— asimilarea a 30 produse 
noi, peste cele prevăzute în 
plan :

— depășirea sarcinilor stabi
lite la următoarele sortimente 
cu :

— 500 mii bucăți cărămizi și 
blocuri ceramice cu o creștere 
de 4 la sută față de plan ;

— 500 mc prefabricate din 
beton cu1 o depășire de 1,1 la 
sută față de plan ;

— 12 000 mc produse de ca
rieră și balastieră cu o depășire 
de 4 la sută față de plan ;

— 500 mii lei la mobilă, re
prezentînd 1 la sută față de 
plan.

— reducerea prețului de cost, 
peste sarcina planificată, cu 0,2 
la sută ;

— îmbunătățirea gradului de 
Înzestrare tehnică a unităților 
de industrie locală prin autouli- 
lare, modernizare, precum și 
dezvoltarea producției de piese 
de schimb. In acest sens, în a- 
nul 1972 se vor produce peste 
plan utilaje și piese de schimb 
in valoare de 4 milioane lei ;

— se vor înființa 10 noi secții 
de producție pentru dezvoltarea 
producției bunurilor de larg 
consum și materiale de con
strucții.

2. în sectorul de gospodă
rie comunală și locativă

Prin dezvoltarea rețelei de unități 
și a prestărilor de servicii către 
populație, printr-o mai rațională 
folosire a mijloacelor materiale și 
bănești, prin mai buna organizare a 
producției și a muncii se vor rea
liza :

— depășirea planului de pres
tații cu 3 la sută, reprezentînd 
un volum de 10 000 mii lei. din 
care :

— depășirea planului de pres
tări pentru populație cu 2.5 la 
sută, reprezentînd un volum de 
3 500 mii lei ;

— extinderea rețelelor de a- 
limentare cu apă, peste plan, cu 
5.0 km :

— extinderea rețelelor de ca
nalizare, peste ,plan. cu 2,0 km :

— raoordarea peste plan la 
rețelele de alimentare cu apă 
și canalizare a unui număr de 
200 locuințe existente ;

— modernizarea, peste plan, 
a 10 000 mp străzi și trotuare 
In localități urbane ;

— înființarea de activități . 
de prestări de gospodărie comu
nală și locativă : alimentarea cu 
apă, canalizare, salubritate, în
treținere și reparații străzi, pres
tări în construcții, gospodări- 
reă fondulfti' ;'locativ Și coșerit '- 
în 5 localități, rurale ;

— extinderea traseelor de 
transport în comun cu 35 km, 
reprezentînd 6.2 la sută față de 
lungimea existentă la 31 decem
brie 1971.

3. In sectorul de proiecta-
re-sistematizare :
— folosirea proiectelor tip și 

refolosibile în proporție de 90 
la sută din totalul apartamente-

, lor ce se vor da în folosință in 
1973. la locuințele realizate din 
fondul de stat și proprietate 
personală ;

— folosirea proiectelor tip 
și refolosibile, în proporție de 
80 la sută din totalul obiective
lor social-culturale ce se vor 
da în folosință în anul 1973 :

— elaborarea proiectelor de 
execuție pentru anul 1973 la 60 
de obiective înainte de termen, 
din care : 30 pînă la 3] martie 
și 30 pînă la 31 mai, iar restul 
proiectelor pînă la data de 30 
iunie 1972 ;

— folosirea soluțiilor Indus
trializate la 68 la sută din nu
mărul de apartamente, prevă
zute a fi date în folosință în 
anul 1973, din fondurile statu
lui și proprietate personală ;

— folosirea soluțiilor indus
trializate la 70 la sută din numă
rul de obiective social-culturale 
prevăzute a fi date în folosință 
in anul 1973 ;

— definitivarea șl aprobarea 
schițelor de sistematizare pen
tru un număr de 9 comune, rea- 
lizînd astfel pînă la finele anu
lui 1972 schițele de sistemati
zare a 86 la sută din totalul co
munelor ;

— reactualizarea și îmbunătă
țirea schițelor de sistematizare 
pentru un număr de 3 orașe, 
astfel ca toate cele 12 orașe din 
județ să' beneficieze de schițe 
de sistematizare reactualizate.

4. în sectorul de investiții
Prin pregătirea din timp a docu

mentațiilor și a amplasamentelor, a 
utilajelor tehnologice și urmărirea 
execuției se vor asigura :

— realizarea în trimestrul I 
1972 a 22 la sută și în semes
trul I 1972 a 50 la sută din pla
nul anual de investiții ; ■

— darea în folosință în tri
mestrul I 1972 a 15 la sută și' 
în semestrul I 1972 a 40 la sută 
din numărul total de aparta
mente planificate din fondurile 
statului ;

— darea în folosință în tri
mestrul I 1972 a 7,5 la sută și 
in semestrul I 1972 a 40 la sută 
din numărul total de aparta
mente proprietate personală pla
nificate ;

— punerea în funcțiune în tri
mestrul I 1972 a 15 la sută și in 
semestrul I a 30 Ia sută din va
loarea fondurilor fixe planifi
cate ;

— darea în folosință a 10 ca
pacități și obiective cu 10 pînă 
la 30 zile înainte de termenul 
prevăzut prin planul de stat ;

5. în sectorul producției 
de construcții-montaj

Printr-o mai bună organizare a 
producției și a muncii pe șantiere, 
creșterea indicilor de folosire a uti
lajelor, introducerea de . noi procedee 
și soluții tehnologice se vor asigura :

— realizarea in trimestrul I 
1972 a 22 la sută si in semes
trul I a 49 la sută din planul 
anual pe 1.972 Ia producția de 
construcții-montaj ;

— extinderea acordului global 
pe șantierele de construcții la 
70 la sută din tola Iul orelor pres
tate în acord ;

— reducerea cheltuielilor la 
1 000 lei producție de construcții- 
montaj cu 2 lei, față de sarcina 
planificată pe anul 1972 ;

— depășirea nivelului produc
tivității muncii planificate pe 
anul 1972 cu 0.5 la sută ;

— realizarea lucrărilor ce se 
predau in 1972 de o calitate de
osebită, astfel ca la recepția de
finitivă să se obțină numai ca
lificative de „bine" și „foarte 
bine" ;

— executarea in regie a unui 
volum de construcții-montaj cu 
10 la sută mai mare față de rea
lizările din anul 1971.

6. în sectorul de drumuri
și poduri

Prin folosirea judicioasă a capaci
tății. utilajelor, a stațiilor de prepa
rat mixturi asfaltice, printr-o apro
vizionare ritmică cu materiale, pre
cum și prin diminuarea cheltuielilor 
cu transportul acestora . se va asi
gura reducerea cheltuielilor cu 25 000

lei pe km de drum acoperit cu lm- 
brăcăminți asfaltice ușoare, din eco
nomiile. realizate executîndu-se peste 
plan 2 km îmbrăcăminți asfaltice 
ușoare.

7. PRINTR-O MAI RAȚIONALA 
FOLOSIRE ȘI GOSPODĂRIRE A 
MATERIILOR PRIME ȘI MATERIA
LELOR, PRIN REDUCEREA CON
SUMURILOR SPECIFICE SE VOR 
ECONOMISI PE ANSAMBLUL ECO
NOMIEI LOCALE:

— 200 tone metal
— 200 mc material lemnos
— 250 tone ciment.

8. DEPĂȘIREA VENITURILOR 
PROPRII LA BUGETUL JUDEȚU
LUI CU 10 000 MII LEI ; SE VOR 
OBȚINE. DE ASEMENEA, BENEFI
CII PESTE PLAN IN VALOARE DE 
4 500 MII LEI din care :

— 1 000 mii lei la tndustrla lo
cală ;

— 2 000 mii lei la gospodărirea 
comunală ;

— 1 200 mii le) In sectorul cir
culației mărfurilor.

9. IN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII 
APROVIZIONĂRII POPULAȚIEI, re
țeaua comerțului socialist se va dez
volta cu încă. 60 unități, ce însu
mează 8 300 mp suprafață comer
cială. iar planul de desfacere a măr
furilor va fi depășit cu 20 milioane 
lei, reprezentînd o creștere de 0,64 
la sută față de plan.

10. PRIN CONTRIBUȚIA IN BANI 
ȘI MUNCA A LOCUITORILOR se 
vor realiza :

— 12 săli de clasă, 9 cămine 
culturale, 5 dispensare umane, 
5 grădinițe de copii, 4 băi popu
lare. 26 km îndiguiri și 3 km 
rețele pentru apă potabilă :

— electrificarea a 21 sate și 
extinderea rețelelor existente in 
alte 5 sate ;

— întreținerea și repararea a 
700 km de drumuri, in care scop 
se vor efectua 155 mii zile-om 
cu brațele și 20 mii zile cu mij
loace de transport cu tracțiune 
animală și mecanică ;

— împietruirea a 20 km dru
muri de pămînt.

11. PENTRU CONTINUA ÎNFRU
MUSEȚARE ȘI BUNA GOSPODĂ
RIRE A LOCALITĂȚILOR

Se vor executa prin muncă patrio- 
tică- lucrări edilitar-gospodărești in 
valoare de 240 milioane lei, printre 
hare 93 000 mp trotuare. 250 ha ame
najări și întrețineri de spații și. zo
ne : verzi, amenajarea a .180 baze 
sportivei solarii și terenuri de 1 joacă 
pentru copii, plantarea a 500 mii ar
bori și arbuști și a 63 km de gard 
viu, 150 km îndiguiri, taluzări și 
consolidări de maluri.

12. ÎN DOMENIILE ÎNVĂȚĂMÂN
TULUI. CULTURII, EDUCAȚIEI SO
CIALISTE ȘI SĂNĂTĂȚII se vor 
urmări și realiza :

— aplicarea In viață a măsu
rilor stabilite de partid, pentru 
continua dezvoltare. a rețelei 
de invățămint, pentru perfecți
onarea tehnicii de lucru și creș
terea pregătirii politico-profesi- 
onale a viitoarelor cadre la ni
velul exigențelor actuale și vii
toare ale economiei naționale ;

— crearea de ateliere școlare 
In toate liceele și școlile gene
rale, a două ateliere interșco- 
lare. precum și 7 microferme 
pe lingă școlile de 10 ani ;

— organizarea a 3 complexa 
de laboratoare și a 16 cabinete 
tehnice la școlile profesionale 
și liceele de specialitate ;

— pentru educarea moral-ce- 
tățenească, patriotică, prin mun
că și pentru muncă, a elevilor, 
se vor organiza acțiuni volțțn- 
tar-patriotice, prin care se vor 
executa lucrări în valoare de 1 
milion lei ; din producția ateli
erelor școlare se vor realiza 
produse în valoare de peste 500 
mii lei.

Aceste activități se vor des
fășura sub chemarea : „să . fa
cem școala noastră cea mai fru
moasă unitate din județ" și „în 
fiecare zi o faptă demnă de uti< 
viitor comunist".

— pentru permanentizarea și 
dezvoltarea activității artistice 
de amatori și participarea a- 
cestora la înfăptuirea progra
mului adoptat de Plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român din 3—5 no
iembrie 1971. la manifestările 
organizate pe plan județean și 
interjudețean vor fi antrenate 
circa 450 colective de artiști a- 
matori ;

— în scopul- satisfacerii cerin
țelor spirituale mereu crescînde 
ale oamenilor muncii și pentru 
o mai deplină valorificare a 
potențialului cultural-artistic al 
județului. în cursul acestui an 
se vor desfășura următoarele 
acțiuni : întrecerea între brigă
zile artistice de agitație de la 
orașe si sate,Ga care vor parti
cipa peste 200 de formații ; fes
tivalul „Călușarul", la care vor 
fi antrenate 40 de formații ; 
„Luna teatrului sătesc de ama
tori",, cu participarea unui nu
măr de 200 colective, care vor 
prezenta 600 spectacole, al căror 
repertoriu va fi orientat spre 
valorificarea, cu precădere. a 
dramaturgiei românești contem
porane : festivalul cultural-ar
tistic „Sarmis 1972", in cadrul 
căruia vor avea loc simpozioa
ne, mese rotunde, sesiuni de co
municări științifice, spectacole 
artistice, intîlniri cu personali
tăți ale vieții eultural-științifi- 
ce. expoziții de artă plastică, de 
artă populară etc. Pentru cu
noașterea, păstrarea și valorifi
carea vestigiilor istorice de pe 
cuprinsul județului, rețeaua mu
zeistică se va extinde cu încă 
5 colecții sătești. în vederea a- 
sigurării unor mai bune condi
ții de desfășurare a muncii po
litice și cultural-educatiye, uni
tățile culturale' vor'fi dotate' Cu 
materiale și aparate de practică 
culturală, in valoare de un mi
lion lei ;

— îmbunătățirea asistenței 
medicale, prin folosirea mai e- 
ficientă a bazei materiale exis
tente, a cadrelor medico-sani- 
tare și utilizarea judicioasă a 
fondului de medicamente ;

— scăderea morbidității cu 
incapacitate temporară de mun
că ;

— întărirea activității de igi
enă și sanitaro-antiepidemice, 
pentru consolidarea rezultatelor 
obținute în cadrul programelor 
de sănătate și lichidarea unor 
"boli infecțioase.

Consiliul popular, toți Qainenii muncii din județul Hunedoara vor depune 
eforturi sporite pentru realizarea și depășirea angajamentelor asumate, con
tribuind astfel la înfăptuirea mărețului program elaborai de Congresul al X- 
lea al Partidului Comunist Român, pentru ridicarea României socialiste pe 
culmile înalte ale progresului și civilizației.

CONSILIUL POPULAR 
AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

REGHIN

Produse 
sportive 

de calitate

TOVARĂȘE CASIER, 
DE UNDE Al FĂCUT 
ROST DE ELIXIRUL 

TINEREȚII ?

Această întrebare este 
pusă casierului llie Văduva 
ți chiar președintelui Du
mitru Trașcă din comuna 
lancu Jianu. judelui Olt.

LA FILIAȘI, 
DACĂ N-AI GĂINI 

E BINE SĂ Al GIȘTE

întreprinderea de materiale 
sportive din Reghin a pășit în 
noul an cu rezultate vrednice 
de laudă în îmbunătățirea cali
tății produselor și diversifica
rea acestora. în condițiile unei 
producții ritmice. Pentru se
zonul de iarnă, primele loturi 
de 30 000 bocanci de schi, 25 000 
bocanci pentru patinaj, 2 000 
bocanci schi de performanță. 
2 500 perechi bocanci pentru ho
chei pe gheață și altele au fost 
expediate cu 15 zile in avans 
față de termenul contractat. 
Deviza colectivului de aici : 
promptitudine în livrare. ele
ganță și durabilitate în exe
cuție. Printre cele 34 sortimen
te de încălțăminte sport, reali
zate aici, se remarcă bocancii 
pentru turiști. executați din 
piele de iuft. impermeabili, cu 
talpă de cauciuc matrița!. u- 
șori. rezistenți. eleganți. Prin 
asemenea calități se evidenția
ză și alte produse : pantofii cu 
cuie pentru atleți. pantofii pen
tru gimnaști Tntreținindu-se o 
legătură permanentă cu cum
părătorii, pe baza propunerilor 
acestora, s-au adus perfecțio
nări în procesele tehnologice. 
In ultimul timp, de exemplu, 
au fost aduse îmbunătățiri sub
stanțiale operațiilor de lipire a 
tălpii. cusutului și asamblării 
pieselor.

Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteii"

— Da' ce-fi veni cu între
barea asta ’

— îmi veni o scrisoare 
din această comună. O scri
soare semnată de Petre 
Jega. care zice că e bolnav, 
are 79 de ani și. dueîndu-se 
să-și ridice pensia, 
ști de mai sus au 
să i-o dea pînă nu 
muncă patriotică.

tovară- 
refuzat 
va. face

Adică
pînă nu va săpa niște gropi 
pentru săditul unor salcîmi.

— Și ce legătură are po
vestea asta 
reții 7

— Citind
nului, îmi

■ întrebarea :
or fi făcut rost de elixirul 
tinereții de nu se gindesc 
și la bătrinețile lor ? Dar 
îmi retrag întrebarea pusă 
in titlu și pun alta: de unde 
ai făcut 
sier. de 
nu vrea

scrisoarea bătri- 
trecea prin cap 

oamenii ăștia

rost, tovarășe ca- 
ochelari de cal. că 
se găsesc 7

Tovarășul Victor St. Bol- 
tașu din Filiași, str. Valea 
Vlăicii nr. 15, are 30 de giște 
șt nici o găină. Neavind nici 
o găină, s-a trezit intr-o 
bună zi cu o somație... Ce 
somație ? Că are de plată 
(și a trebuit să plătească) o 
amendă de 300 de lei că nu 
s-a prezentat cu găinile la 
vaccinat. Omul s-a dus în
colo, s-a dus încoace, cu 
dovezi că n-are găini și i 
s-a spus să se adreseze tri
bunalului. Dacă au văzut că 
au greșit-o cu găinile, tova
rășii ou trecut la giște. l-au 
trimis o amendă de 200 de 
lei pentru faptul că giștele 
lui Bolfașu a.u fost văzute 
făcînd baie intr-un loc ne- 
permis și fără costum de 
baie. Omul s-a dus încolo 
și-ncoace, a făcut rost de 
dovezi că giștele lui nu ies 
din curte nepăzite și, vă
zind că nu este băgat în 
seamă, ne-a scris nouă. Noi 
am scris forurilor compe
tențe și ni s-a răspuns că, 
intr-adevăr, în povestea cu 
găinile, reclamantul are 
dreptate și debitul respec
tiv a fost anulat. în ceea ce 
privește povestea cu giștele. 
e mai complicată. Omul are 
giște. Filiașul are 
unde nu au voie să 
boie giștele. așa că se 
fac cercetări.

D-aia îmi place mie 
ce in ce mai mult anecdota 
aia cu deosebirea dintre 
rîmă și porc și care deose
bire este faptul că. porcul 
rimă, dar rima nu porc.

lacuri 
facă 
mai

din

I

Pe cârârile munților Făgăraș Foto : S. Cristian

iPIVERSi

Monu
mente

| de piatră

În comunele județului Galați

Expoziții pe tema:

,, Sistema tiza rea

localităților rurale11
Pentru a veni în 

sprijinul conducători
lor comunelor in sen
sul cunoașterii dife
ritelor soluții și detalii 
de sistematizare, a 
diverselor materiale de 
construcții ce se pot 
obține pe plan local, 
Consiliul popular jude
țean Galați a organizat 
recent în. comuna Bar- 
cea, cu primarii din 
comunele situate pe 
traseul Galați-Tecuci, 
un. schimb de expe
riență pe tema siste
matizării localităților 
rurale. Cu această o- 
cazie, aici a avut loc 
deschiderea unei expo
ziții organizate cu 
sprijinul specialiștilor 
de ia Direcția de sis
tematizare, arhitectură 
și control, menită să 

, aducă la cunoștința 
vizitatorilor diferite 
principii și soluții 
practice de sistemati
zare. care ar putea 
să asigure accelerarea 
urocesului de urbani
zare a comunelor ju
dețului ; expoziția su
gerează diverse tipuri 
de rezolvare a centre
lor civice în funcție de 
condițiile existente în 
fiecare localitate din 

\ zona traseului Galați- 
Tecuci si a comunelor 
învecinate.

— Totodată — ne 
declară tov. Costea 
Geofgică, directorul 
Direcției de sistema

tizare. arhitectură și 
control a consiliului 
popular județean — 
prin această expoziție 
am urmărit să oferim 
soluții practice privind 
construirea caselor si 
a obiectivelor sociai- 
culturale, nunînd ac
centul pe ridicarea ca
selor cu parter și etaj, 
care să rezolve proble
ma creșterii densității 
populației paralel cu 
micșorarea suprafeței 
așezării. Se oferă în 
același timp soluții de 
fațade, mai ales { de 
îmbunătățire a aspec
tului vechilor fațade ; 
soluții de organizare a 
loturilor de casă, por
nite dintr-o consta
tare practică, aceea că 
prin cuplarea locuin
ței cu dependințele se 
va construi ieftin, eco- 
nomisindu-se materia
le și teren ; soluții de 
împrejmuire cu pa
nouri și șipci. plasă de 
sîrmă si panouri din 
elemente prefabricate ; 
soluții privind turna
rea trotuarelor cu bor
dură mozaicată tip 
..Independenta", foarte 
rezistente si aspec
tuoase, soluții de înlo
cuire a unor .materiale 
deficitare sau greu de 
procurat etc.

Expoziția oferă 
exemple de sistemati
zare care, prin restrin- 
gerea vetrei satului și

redarea de noi. tere
nuri agriculturii, să 
ducă la creșterea ni
velului de înzestrare 
edilitară a comunelor. 
A fost recomandată, 
totodată, aplicarea pro
iectelor executate de 
direcția de sistemati
zare, prin care să fie 
atenuată lipsa proiec- 
1.elor-ti.p în mediul ru
ral (de exemplu, pro
iectul pentru grădinițe 
cu două și patru gru
pe, proiectul pentru 
sală de festjvităț; cu 
100 și 150 de 'locuri', 
proiectul pentru .dis
pensar cu casă de 
nașteri și locuință a 
medicului și altele). 
Expoziția se bucură 
de un deosebit interes 
din partea primarilor 
și sătenilor care o vi
zitează, ea fiind un 
model de rezolvare a 
problemelor de con
strucție și sistemati
zare in mediul rural. 
Comitetul executiv al 
Consiliului popular ju
dețean Galați și spe
cialiștii direcției de 
sistematizare, arhitec
tură și control vor mai 
deschide in acest an 
alte 4 asemenea expo
ziții în comunele Fol- 
tești, Cavadinești. Bă
lăbănești și Nicorești.

Tudorel OANCEA 
corespondentul 
„Scînteii"

/

âCEtlSOAREiA
SĂ FIE DE VINĂ 

SMOALA ORI 
„SPECIALIST!!" ?

O comisie a stabilit că ar 
pam trebui schimbat, par
chetul din sălile de clasă și 
cel din sala căminului cul
tural din comuna Cămăr- 
zana, Satu-Mare. A venit o 
altă comisie și... Da, trebuia 
schimbat parchetul. S-a fă
cut un contract cu I.G.O. 
Negrești-Oaș și acesta a și 
trimis citeva butoaie - cu 
smoală să schimbe parche
tul... Ba au trimis și niște 
specialiști o dată cu butoa
iele S-a făcut schimbul și, 
chiar înainte de a fi recep
ționată lucrarea, băncile și 
elevii din bănci au început 
să „crească", să se ridice 
în ochii profesorilor de par
că la bază aveau praf de 
copt ! A fost chemată o co
misie specializată în' „cres
cut văzînd cu ochii" și a sta
bilit că nu creșteau nici e-

seală. Au fost chemați spe
cialiștii și aceștia au 
că smoala e de vină, 
n-au pus atîta smoală 
trebuia. Și In afară de 
au mai spus că. vor

spus 
Că 

cită 
asta 

........ ... mai
pune smoală, dar dacă mai 
plătesc o .dată !

Așa stind lucrurile, eu am 
impresia că nu parchetul 
trebuia să-l schimbe I.G.O. 
Ghiciți ce ?

Aceasta fiind situația, în
treb : constructorii vă sint 
musafiri ? Dacă da, atunci 
aveți grijă de ei să nu ră
cească.

OAMENI BUNI, 
NĂȘTETI-VĂ 
CU PICIOARE 
MAI LUNGI !

pasului" sub un metru ți 
mai ales dacă ai depășit și 
o anumită vîrstă. nu mai 
poți coborî din tren unde 
vrei tu, ci unde poți... Stația 
Tecuci, proaspăt moderniza
tă, pe lingă că te obligă să 
ai picioarele lungi, trebuie 
să fii și foarte subțire pen
tru a nu fi lovit de scara 
vagonului de pe linia ve
cină. Intre linia l și a 
Il-a cică e un gabarit de 
nici măcar un metru. D-aia 
zicem :

llie. păzea că-ți ia trenul 
pălăria !

Șl CE FEL 
DE MUSAFIRI

VĂ VIN ?
ai

sir.

Mai mulți clienți 
C.F.R -ului, printre care 
Victor Dumitriu din ; 
Andrei Saguna nr. 2 Tecuci,

0 GAZDĂ CARE 
„A RUPT GURA" 

MUSAFIRILOR CU 
NIȘTE CIRNĂCIORI

selevii și nici băncile, ci 
ridica, tot văzînd cu ochii, 
(aici a fost deruta) parche
tul care abia fusese schim
bat. La căminul cultural, la 
fel. Ba aici a fost și mai ți. 
Cică s-a ridicat așa de tare 
incit pardoseala devenise 
tavan, iar tavanul pardo-

Locatarii blocului B3 din 
zona l Mai. Rm. Vilcea, se 
vaită că deși blocul lor are 
acoperiș, apartamentele sint 
mai „umede" decit un re
porter care aleargă, fură 
umbrelă, prin ploaie după 
subiecte. Aceiași locatari se 
mai vaită în jalba trimisă 
că există o hibă și la con
ducta de scurgere a, rezi
duurilor menajere și că din 
această cauză apartamentele 
de la parter se cam inundă, 
că parchetul 
ca o cămilă 
cocoașe, că 
igrasie, asta 
nedirijată ca 
ductă, o ia bezmetică prin 
ziduri, mai rău ca în filmul 
„Un om trece prin zid". 
Despre căldura necesară a- 
cestui bloc, locatarii vor
besc cu multă răceală, pen
tru că, pretind dumnealor, 
atunci cînd aburii fac tu
rul caloriferului, nu mai 
fac returul, iar cînd fac re
turul trebuie să-ți bați 
musafirii ca să-i încălzești.

se „cocoțează" 
cu mai multe 
pereții prind 

pentru că apa, 
lumea de con-

ne roagă să intervenim pe 
lingă „Direcția generală a 
creării omului" să se facă 
niște modificări în arhitec
tura semenilor noștri. Con
cret-, dumnealor cer ca oa
menii viitorului să aibă pi
cioare mult mai lungi și să 
fie cit mai subțiri posibil.

— Păi de ce 7
— Scările vagoanelor 

care călătorim 
să fie 
iar la 
la sol 
scării

cu 
au început 

din ce în ce mai sus, 
peroane, diferența de 
la prima treaptă a 

a început pe alocuri
să depășească un metru. 
Dacă ai deschiderea „com-

Aflate de mai multă vreme în 
atenția forurilor de resort, citeva 
puncte geologice din județul Su
ceava au constituit obiectul unui 
studiu aprofundat din partea 
factorilor competenți. Locuri de 
o mare frumusețe, punctele cer
cetate prezintă totodată și un 
important interes științific, dată 
fiind raritatea rocilor întîlnite, 
precum și a elementelor floris
tice și faunistice care le popu
lează. Pentru aceste motive, 
puncte geologice ca : Piatra Ti- 
băului de lingă Cîrlibaba, stînca 
12 Apostoli din comuna Dorna 
Candrenilor, Dealul Toancelor 
din masivul Rarău și stîncile 
Moara Dracului și Piatra Buhei 
din apropierea orașului Cîmpu- 
lung-Moldovenesc au fost decla
rate monumente ale naturii, 
bogățind circuitul turistic al 
dețului.

Cursa...
norocului ?

îm- 
ju-

Intr-una din zilele trecute, 
tobuzul 31-Ag-3619 înainta 
ruta Curtea, de Argeș-Mălureni. 
Deodată insă cei 32 de pasageri 
au zburat pur și simplu de pe 
scaunele lor. Ce se intimplase 7 
La trecerea de nivel peste calea 
ferată forestieră, in punctul 
„Fabrica de cărămidă" — după 
cum ne relatează coresponden
tul voluntar I. Onicel din Pi
tești, str. 1 Mai nr. .33 — șofe
rul Gheorghe Ioniță. nefiind a- 
tent, a intrat chiar în fața unui 
tren format 
cărcate cu 
tamponării, 
răsturnat.
inevitabilă. _ ..___ _____
•ți puternică, pusă, la timp de me
canicul Ștefan D. Vasile, a țin
tuit insă locomotiva pe linie. Așa 
au scăpat cu viață cei 32 de pa
sageri și au fost evitate însem
nate pagube materiale. Dar ca
zul nu poate fi încheiat aici. 
Sperăm, că forurile de resort vor 
analiza. îndeaproape cauzele ac
cidentului și'vor lua măsurile de 
rigoare.

au- 
pe

din 12 vagoane în- 
bușteni. In 
autobuzul

Catastrofa
O frînă

urma 
a fost 
■părea 

bruscă

Fiind cunoscut ca mare 
specialist în materie de cir- 
năciori de casă, Mihai 
Ghimpu din Tînganu-Ilfov, 
și-a chemat de revelion co
legii să le mai „rupă" încă 
o dată gura cu delicioșii lui 
cirnăciori. Și intr-adevăr 
le-a rupt gura. Dar la pro
priu.. Chiar și gazda a ră
mas fără o măsea. Cauza ? 
La „disecția" clrnăciorilor. 
care s-a făcut in timpul cînd 
trebuiau să se bată cu con- 
feti ți serpentine, s-au gă
sit în „interiorul" cîrnăcio- 
rilor pietre șl cioburi. Cum 
au ajuns acolo,? Simplu! 
Au fost cumpărate ți plătite 
pe post de condimente. Con
dimente produse ale fabricii 
I. I. Urziceni.

Ați „băgat" in condimente 
ți caele ? Am un unchi la 
Priboeni care n-are cu ce 
să-și potcovească roibul. 
Dacă mă asigurați că da, mă 
invit ți eu la masă la spe
cialistul in cirnăciori M. 
Ghimpu.

Aștept răspuns.

Nicuță TĂNASE
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Deși nu are prea multe cofe
tării și cafenele, cooperativa de 
consum din Șimleul Silvaniei 
(Sălaj), de la o vreme, solicita 
cu insistență cafea. Nu de mult, 
denozitul U.J.C.C. Zalău j-a sa
tisfăcut. în sfîrșit, cererea, livrîn- 
du-i o cantitate care. în Șimleul 
Silvaniei, nu s-ar putea consuma 
decit... intr-un an încheiat 1 După 
numai citeva zile însă. în loca
litatea amintită nu se mai putea 
servi o ceașcă de cafea ! Pentru 
simplul motiv că aproape în
treaga _ cantitate primită de. 
la Zalău (o tonă) era complet 
mucegăită. S-au făcut reclamații, 
o comisie a hotărît chiar scoa
terea cafelei cu pricina din vîn- 
zare. dar, deocamdată, lucrurile 
s-au oprit aici.' De ce ? Cafeaua 
respectivă nu e bună nici măcar 
pentru ghicit... cine să o plă
tească ?

Focul
nu se stinge
singur

Abii întors acasă, $t. O. din o- 
rașul Craiova, calea București 
178. și-a înfundat intr-o seară 
soba cu un braț de lemne, a- 
proape toate mai lungi decit 
vatra, și... s-a grăbit să se cul
ce. Urmarea: după ce a ador
mit. capetele aprinse ale țăndă
rilor au căruț pe podea, incen
diind diverse obiecte din camerăj 
La scurtă vreme după aceea, din 
cauza gazelor rezultate din arde
re. Și O a decedat. De prisos 
să mai spunem că, dacă lemnele 
erau retezate pe măsura sobei, 
iar focul nu era lăsat pînă cînd 
urma... să se stingă singur, nu se 
ajungea la un asemenea epilog.

Un
filatelist
de marcă

Acum citeva zile, filateliștii sî- 
bieni s-au întîlnit, cu mic eu 
mare, în sala bibliotecii ..Astra" 
pentru a sărbători îmnlinirea n 
70 de ani a unuia dintre cei mai 
activi colecționari din țară — 
Ludwig Dengel. Din 1959, de cînd 
este membru al Asociației filate- 
liștilor din România. Ludwig 
Dengel a participat cu succes la 
toate expozițiile naționale și la 
multe dintre cele internaționale, 
obținind 20 de medalii, din care 
4 de aur. 4 de argint aurit și 7 
medalii de argint. La expoziția 
internațională „Balcanfila", or
ganizată anul trecut la Bucu
rești, lui i s-a atribuit marele 
premiu. Cu prilejul sărbătoririi, 
membrii filialei i-au făcut și ei 
un frumos dar : o ladă de zestre 
însoțită de urarea să o umple 
medalii.

cu

Rubrică redactată de :
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID 
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Din nou despre învățămintele anului trecut
În 1971, planul valoric al flo

tei de pescuit oceanic nu s-a 
realizat decît in proporție de 
70 lâ sută, iar planul fizic 

(cantitatea de pește prins), doar in 
proporție de 61,4 la sută. Este, cum 
spuneam, anul in care flota noastră 
de pescuit oceanic a obținut cele 
mai slabe rezultate de la crearea 
sa.

Este un indicator de .plan sintetic 
la pescuitul oceanic care arată pre
cis modul in care se desfășoară a- 
ceastă activitate : tone de pește 
prins pe navă/an. Cum a evoluat 
realizarea acestui indicator în acti
vitatea flotei noastre ? în perioada 
1965—1968, cînd aveam numai două 
traulere, acest indicator a evoluat 
astfel : 1965 — 3 999 tone ; 1966 — 
5 168 tone ; 1967 - 5 238 tone. In
1969, numărul traulerelor a sporit la 
4, dar s-au realizat numai 3 828 tone 
de pește pe navă. In 1970 am avut 
8 nave, dar indicatorul a fost doar 
de 3 193 tone, îh 1971, cu 15 traule
re s-au obținut, in medie, sub 3 000 
tone de pește pe navă/an.

AceastȘ evoluție nefavorabilă a 
Indicatorului amintit s-a repercutat 
negativ și asupra rezuitatelor eco- 
nomico-financiare. Iată cum au 
crescut cheltuielile efectuate la

1 600 lei producție-marfă realizată 
(in prețuri cu ridicata, de întreprin
dere) : in 1966 — 570,7 lei ; în 1967
— 598,8 lei.; in 1969 — 704,6 lei ; în
1970 — 922.1 lei. Pentru 1971 nu s-a 
încheiat încă bilanțul, dar rezultatul 
este previzibil, dacă avem în. ve
dere realizările la indicatorul tone 
de pește prins pe navă/an.

Corespunzător creșterii cheltuie
lilor la 1 000 lei producție marfă, a 
scăzut gradul de rentabilitate a ac
tivității de pescuit oceanic, de Ia 
75,2 la sută cît a fost în 1966, la 8.5 
la sută in 1970. „Cît privește anul
1971 — ne spunea tovarășul Ior- 
dache Florea, directorul întreprin
derii de pescuit oceanic din Tulcea
— rentabilitatea se află pe muchie 
de cuțit, dacă nu vom raporta o 
parte din cheltuielile făcute, pentru 
aprovizionarea navelor plecate pe 
ocean și care nu s-au întors pînă la 
finele anului, drept cheltuieli de 
aprovizionare în contul anului 
1972".

în această situație se poate apre
cia că s-a acționat hotărît pentru 
soluționarea problemelor vitale ds 
care depind rezultatele flotei noas
tre de pescuit oceanic ? Nicidecum. 
Dar, să vedem care sînt, în defini
tiv, aceste probleme.

și problemele sale

i ORGANIZAREA

■ CADRELE

- UNELTELE
r~—

Ziarul nostru a pu
blicat, la 9 decem
brie 1970, ancheta in
titulată „Pescuitul o- 
ceanic — acum și în 
perspectiva cincinalu
lui", consacrata ana
lizei cîtorva dintre 
problemele majore 
ce se cereau a fi so
luționate pentru a 
îmbunătăți activita
tea flotei noastre de 
pescuit oceanic, a o 
pune pe baze temei
nice. După mai bine 
de un an sîntem de
terminați să reve
nim, deoarece pro
blemele vitale pen
tru activitatea pre
zentă și de perspecti
vă a flotei de pescuil 
oceanic sînt încă de
parte de a fi soluțio
nate. îndeosebi trei 
dintre ele — organi
zarea, cadrele și unel
tele de pescuit cores
punzătoare — au de
venit literalmente foar
te presante, tergiver
sarea rezolvării lor a- 
vînd consecințe direc
te, nefavorabile, asu
pra rezultatelor aces
tei activități. Dovada : 
deși, numărul navelor 
de pescuit (traulere- 
lor) a sporit într-un 
ritm susținut — de la 
2 vase în 1968, la 4 în 
1969, la 8 în 1970 și 
la 15 în 1971 — reali
zările obținute au ur
mat an de an o curbă 
descendentă, în 1971 
fiind cele mai slabe.

Pescuitul oceanic a 
fost inaugurat în 1964 
cu două traulere. De 
atunci și pînă în 1968, 
inclusiv, numărul na
velor n-o sporit In a- 
proape cinci ani, ar 
fi fost timp suficient 
să se studieze temei
nic și multilateral toa
te problemele pe care 
le ridica o activitate 
la care pornisem de 
la „zero", să se tragă 
concluziile cuvenite și 
să se ia măsuri pen
tru solutionarea lor ju
dicioasă, înainte de a 
se trece la dezvolta
rea ei în ritmul de

după anul 1968. To
tuși, acest lucru nu 
s-a făcut în mod te
meinic. Și pentru că 
nu s-a făcut și nu s-au 
luat la timp măsurile 
ce se impuneau, în 
momentul cînd s-a 
trecut la dezvoltarea 
flotei de pescuit o- 
ceanic, problemele 
rămase nerezolvate 
au început să consti
tuie o frînă în bunul 
mers al acestei activi
tăți.

în fața unei aseme
nea situații, în noiem
brie 1970, Biroul Co
mitetului județean Tul- 
cea al P.C.R. a consi
derat că este de dato
ria sa să tragă sem
nalul de alarmă, cu 
atît mai mult cu cil 
problemele a căror 
soluționare trena de 
ani de zile nu erau 
nici simple și nici ușor 
de rezolvat. A organi
zat în acest scop o 
analiză amănunțită și 
multilaterală a activi
tății de pescuit ocea
nic, concluziile des
prinse atunci pentru 
remedierea situației 
fiind însușite și de 
conducerea fostului 
Minister al Industriei 
Alimentare — organul 
de resort care coor
dona, pe plan central, 
această activitate în
tre timp, însă, au fost 
luate măsurile organi
zatorice cunoscute : 
fostul Minister al In
dustriei Alimentare 
s-a reorganizat ca de
partament al Ministe
rului Agriculturii, In
dustriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor, 
iar fosta direcție ge
nerală pentru indus
trializarea peștelui s-a 
transformat în Cen
trala industrială a 
peștelui din cadrul 
noului departament, 
cu sediul în București. 
Dar marile probleme 
au rămas toi nerezol
vate. Văzînd că lucru
rile se tergiversează, 
cu consecințe din ce 
în ce mai nedorite a-

A
supra producției, Bi
roul Comitetului jude
țean de partid Tulcea 
a intervenit în repe
tate rînduri la condu
cerea M.A.I.A.S.A. și 
a cerut insistent să se 
acționeze în vederea 
îmbunătățirii activită
ții pescuitului oceanic. 
Abia în luna octom
brie 1971, Centrala in
dustrială a peștelui a 
întocmit un „plan de 
măsuri" ; acesta a 
fost prezentat condu
cerii Departamentului 
industriei alimentare, 
pentru a fi ana
lizat de conducerea 
M.A.I.A.S.A., care să-l 
avizeze și să-l înain
teze, la rîndul ei, Con
siliului de Miniștri. De 
fapt, acest „plan de 
măsuri" nu face altce
va decît să reia din 
nou principalele con
cluzii la care ajunsese 
biroul comitetului ju
dețean de partid'încă 
din noiembrie 1970. 
(în plus, cei care au 
elaborat acest plan 
încearcă să demon
streze că la Tulcea 
„nu-s create condihi" 
care să permită diri
jarea activității flotei 
de pescuit oceanic, 
condiții „optime" exis- 
tind doar în București; 
în consecință, cer su
plimentarea schemei 
de funcțiuni a centra
lei cu încă 30 de pos
turi... Dar, asupra a- 
cestei probleme vom 
mai reveni)

Firesc, logic, se 
nasc întrebările : de 
ce a mai fost nevoie 
să se aștepte un an 
pentru a se propune 
rezolvarea acelorași 
probleme cunoscuta 
din noiembrie 1970 de 
toti factorii ? Și care 
va fi situația în 1972, 
cînd flota de pescuit 
oceanic își sporește 
numărul navelor la 23, 
dacă vor oersista ace
eași optică de a privi 
lucrurile, aceeași tără
gănare în rezolvarea 
problemelor ? Dar ’n 
1975 cînd flota va 
avea 31 de nave ?

Ce diminuează durata de pescuit 
efectiv a navelor noastre ?
Am discutat, recent, cu mulți 

oameni din echipajele trau
lerelor „Negoiu" și „Cea
hlău". sosite la Tulcea după 

cursele făcute în Oceanul Atlantic. 
Printre numeroa'se alte probleme 
abordate, ne-a interesat să aflăm și 
cum este organizată activitatea flo
telor de pescuit oceanic ale altor 
țări,- flote care activează în aceleași 
zone cu navele noastre. In legătură 
cu aceasta, iată ce ne-a relatat to
varășul Dumitru Miroeseu, coman
dantul navei „Negoiu" :

„Din punct de vedere al organi
zării activității navelor, noastre în 
zonele de pescuit, noi sîntem ră
mași cu mult în urma flotelor străi
ne cu care ne-am întîlnit. Activita
tea celorlalte flote este organizată 
pornindu-se de la principiul că nava 
trauler (care e o- adevărată uzină 
de producție) trebuie să stea în 
zonele de pescuit, să prindă, să pre
lucreze și să congeleze cît mai mult 
pește, nu să-și piardă timpul făcînd 
tot felul de curse. Fiecare grup de 
nave, fiecare flotilă este dirijată de 
un comandant aflat în zonă. (Nu de 
la București, cum se întîmplă la 
noi — n.ns.). Acest comandant sta
bilește zilnic, pentru fiecare navă, 
planuri detaliate de lucru, pe 'oaza 
cercetării cu mijloace științifice a 
situației de la fața locului. Ca să 
poată realiza acest lucru, flotila 
respectivă este dotată cu o navă- 
pilot (o navă de cercetare cu de
plasare rapidă), pe care lucrează 
cercetători, specialiști (biologi, ih- 
tiologi, meteorologi, oceanogral'i 
ș.a.), dotați cu aparatura necesară, 
care studiază : viteza vîntului, vgte- 
za curenților, temperatura apei la 
diferite adîncimi, elementele care 
constituie hrana diverselor spâcii 
de pești; prognoza timpului în zona 
respectivă, configurația fundului o- 
ceanului și multe alte elemente de 
care depind rezultatele pescuitului. 
Datele culese sînt centralizate și 
prelucrate zilnic (uneori și de cîte- 
va ori pe zi), dîndu-i posibilitatea 
comandantului flotilei să indice, 
exact,' fiecărui trauler în ce careu 
geografic să pescuiască, cu ce tip 
de sculă, cu ce viteză de înaintare, 
la ce adîncime, pînă și cam ce can
titate de pește poate scoate la fie
care lansare a traului (plasa cu 
care se pescuiește). Cînd Pavele 
trauler „fac plinul" cu pește nu 
sînt nevoite să parcurgă mii de 
mile pînă în țară, ca șă-1 descarce. 
Anunțată din timp prin radio, so
sește în zona de pescuit nava colec
tor și ia peștele, aducînd totodată 
echipaje de schimb, alimente ș.a., 
iar traulerele continuă să rămînă 
mai departe în zonele de pescuit, a- 
dică în producție. Aprovizionarea 
traulerelor cu alimente proaspete, 
apă potabilă, combustibil, piese de 
schimb ș.a. se face tot în zonă. Pe 
nava comandant există un grup de 
specialiști eu înaltă calificare 
(mecanici, electroniști, frigotehniști) 
care acordă asistență tehnică la fața 
locului navelor ce au defecțiuni pe 
care nu le poate remedia echipajul 
singur. Nava trauler nu părăsește 
zona de pescuit decît la termenul 
planificat pentru a i se face revizia 
generală. Numai atunci revine Ia 
baza navală a flotei de pescuit din 
țara respectivă, unde este urcată pe 
doc pentru curățirea, repararea și 
vopsirea corpului, unde i se fac re
viziile și reparațiile necesare la 
motoare și instalații. Restul timpu
lui — adică majoritatea — nava se 
află în producție. Iată de ce nu-i 
întîmplător faptul că flotele străine 
de pescuit, care au adoptat acest 
sistem științific de organizare a 
activității lor (și pe care și-l per
fecționează continuu), realizează un 
grad de rentabilitate de 100 la sută, 
150 la sută și chiar 200 la sută".

Care este situația flotei noastre 
din punct de vedere al organizării 
activității ei ?

Iată ce se spune, textual, într-o 
„notă" întocmită de Centrala in
dustrială a peștelui, ca adaos, la 
„planul de măsuri" amintit, notă 
care își propune să analizeze activi
tatea de pescuit oceanic : „Practica 
a dovedit că exploatarea navelor tip 
Atlantic II în sistemul individual 
este neeconomicoasă, mai ales in 
condițiile geografice ale țării noas
tre, situată la mari distanțe de zo
nele de pescuit. In aceste condiții, 
navele consumă eu deplasarea că
tre zonă și inapoi în portul de bază 
un timp care depășește eu mult 
durata efectivă a pescuitului... In 

i planurile de dezvoltare a flotei o- 
eeanice s-au prevăzut, după părerea 
noastră, prea tîrziu navele frigori
fice de transport, astfel incit s-au 
creat dificultăți mari în realizarea 
parametrilor proiectați de exploa
tare a navelor".

Spre a-și îndeplini sarcinile de 
plan pe 1971, flota noastră de trau
lere trebuia să efectueze 2 291 zile- 
navă de pescuit efectiv. N-a reali
zat însă decît 1 623 de zile, adică 
70 la sută din capacitatea de pro
ducție planificată a navelor. Subli
nierea e necesară pentru a. preciza 
că ceea ce s-a- planificat nu repre
zintă întregul potențial de produc
ție al tipurilor de traulere cu care 
este dotată flota noastră. Iată, deci, 
că una din principalele cauze ale 
nerealizării numărului de zile plani
ficate pentru pescuit (și, în conse
cință, a neîndeplinirii planului pe 
1971) o constituie tocmai sulele de 
zile pe care multe nave au trebuit 
să Ie piardă din producție pentru » 
transporta în țară peștele prins.

Că s-a ajuns, în sfîrșit. la acșastă 
concluzie, este bine. Dar de ce ,a- 
bia acum, cînd am pășit. în âl 8-lea 
an de pescuit oceanic■? Oare nu tot. 
actualul Departament al industriei 
alimentare și actuala Centrală in
dustrială a peștelui au răspuns — 
și pînă acum — de pescuitul ocea
nic ? Pentru că. după cite știm. în
tre timp nu și-au schimbat decît 
denumirea, dar oamenii aproape tot 
aceiași au rămas. Cine altcineva a- 
vea datoria, obligația să studieze 
temeinic, multilateral și să perse
vereze pentru organizarea pe baze 
științifice, moderne, a activității flo
tei noastre de pescuit oceanic ?

Există un conglomerat de cauze 
— fiecare in parte și toate laolaltă 
determinînd împuținarea zilelor de 
pescuit efectiv pe care le realizează 
navele noastre. De pildă, problema 
reviziilor și reparațiilor. In 1971 s-au 
planificat 214 zile/navă pentru re
viziile și reparațiile normale, ce tre
buiau executate, dar s-au consumat 
540 zile/navă, mai mult decît du
blu 1 Fără îndoială că la această 
situație s-a ajuns și datorită slabei 
calificări a unor echipaje (îndeosebi 
cadre cu funcții de răspundere pe 
nave), dar și datorită slabei disci
pline — carențe care generează ne
pricepere și nesiguranță în exploa
tarea instalațiilor foarte complexe 
cu care sînt dotate traulerele și, deci, 
defectarea acestora. Dar la aceste 
stagnări neprevăzute în producția 
navelor concură și slaba exigență 
ce se mai manifestă atît la recep- 
ționarea noilor nave, cît și la recep
ția lucrărilor executate de șantierele 
care le-au construit, după scurge
rea anului de garanție. După cite 
știm, s-au numit comisii de spe
cialiști. cu caracter permanent, care 
să recepționeze cu foarte multă exi
gență atît navele noi pe care ni le 
construiesc șantierele din străină
tate. cît și navele reparate de a- 
ceste șantiere după trecerea anului 
de garanție. Cum își fac datoria a- 
cest.e comisii de vreme ce — și în 
1971 — aproape că nu există raport 
al comandanților, care au luat în 
primire asemenea nave, in care să 
nu fie consemnată apariția unor se
rioase defecțiuni la utilajele și in
stalațiile navei, chiar în prima cursă 
după plecarea din șantier ?

Numărul insuficient de cadre 
și fluctuația acestora

Și în 1970. dar mai ales în 
1971, cînd flota și-a sporit 
numărul de nave de la 8 la 
15. a reieșit cu pregnanță în 

evidență faptul că, în actuala sa 
organizare, flota noastră de pescuit 
oceanic nu-și poate asigura numă
rul de cadre necesare pentru a face 
față dezvoltării activității sale. A- 
proape n-a existat situație în care 
să nu fie nevoie ca să se alerge, 
realmente., cu „limba scoasă" după 
oameni. îndeosebi după cadre cu 
funcții de conducere pe vas — pen
tru a putea încropi un echipaj care 
să ia in primire fiecare nouă navă 
ce. intra în dotarea flotei noastre. 
De aici rezultă că în domeniul pre
gătirii cadrelor s-a acționat, cel pu
țin pînă în prezent, fără nici un fel 
de perspectivă. Pur și simplu, s-a 
folosit practica : rupe dintr-un loc, 
ca să te cîrpești în altul.

Am început pescuitul oceanic eu 
două I traulere. în 1964. Nu aveam 
oameni pregătiți pentru această 
treabă, ei fiind selecționați dintre 
cei care aveau profesii „adiacente", 
ca să le spunem așa. Dar pentru că 
atunci s-au selecționat cei mai buni 
dintre cei buni, oamenii și-au în
sușit i această nouă profesie de ma- 
rinar-pescar în primii cinci ani de 
activitate (1964—1968). cele două

traulere — „Constanța" și „Galați" 
— au dat rezultate, nu formidabile, 
dar foarte bune în comparație cu 
situația de azi. In 1969 s-a dublat 
numărul de nave, în 1970 s-a ajuns 
la 8. în 1971 la 15. iar în ,1972 vor fi 
23. Ce s-a făcut, însă. în toți acești 
ani pentru pregătirea cadrelor pro
prii necesare dezvoltării flotei noas
tre de pescuit oceanic ? S-a con
tinuat și se continuă și astăzi să se 
ceară cadre gata pregătite din alte 
sectoare. Cei însărcinați cu studie
rea și fundamentarea extinderii flo
tei de pescuit oceanic au avut iri 
vedere, probabil, numai rezultatele 
economice ale acestei activități, re
zultate care pot fi excelente dacă 
ea este organizată pe baze temeini
ce, nu ia întîmplare. Au considerat, 
probabil,, că așa cum s-au găsit ?- 
chipaje pentru primele noastre două 
nave, se vor găsi și pentru cele
lalte. Un trauler. însă, se constru
iește într-un an, poate într-un timp 
și mai scurt, dar un comandant bun 
de navă nu se formează nici în zece 
ani 1 Echipajul unui trauler numără 
circa 90 de oameni, dintre care cel 
puțin o duzină trebuie să posede 
calificare de înaltă specialitate, 
pentru a fi in stare să conducă o 
navă. Asemenea oameni nu se 
formează peste noapte și nici de

la un an la altul. Se știe doar că 
singura școală superioară de ma
rină care pregătește asemenea ca
dre se află la Constanța și se pare 
că ea abia poate ține pasul cu ce
rințele tot mai mari impuse de dez
voltarea flotei noastre comerciale. 
Dar chiar admițând (ceea ce nu e 
cazul) că S-ar găsi mai lesne ase
menea cadre cu pregătire marină
rească superioară — cdmandanți, 
secunzi. . șefi mecanici, ofițeri de 
punte, ofițeri electricieni, ofițeri 
mecanici ș.a. — trebuie avut în ve
dere că ei au nevoie de un anumit 
timp pentru a-și asimila cunoștin
țele și practica necesare activității 
pe o navă trauler, foarte mult de
osebită de aceea a unei nave co
merciale. Cadrele de comandă care 
s-au format și au rămas în flota 
noastră de pescuit oceanic au în
vățat' totul „din mers", cum se 
spune, adică „văzînd și făcînd". 
Unde se află acum foarte mulți 
dintre cei care au învățat această 
nouă meserie și care n-au rămas 
în flota de. pescuit ? Și de ce nrău 
rămas ?

Ajungem astfel Ia problema fluc
tuației, cea care amplifică de fapt 
această nevoie acută de cadre. Exis
tă și oameni care s-au hotărît să-iși 
consacre o viață acestei profesii. 
Din păcate, însă, azi se pot 
număra pe degete cadrele din 
comanda navelor trauler care _au 
fost pionieri ai acestei activități. 
Cei mai mulți au venit, au stat un 
an, doi și au plecat în altă parte. 
N-ar fi fost oare cazul ca această 
fluctuație neobișnuit de mare a ca
drelor să fi constituit, măcar în ul
timii ani. un semnal de alarmă pen
tru, cei care se ocupă de pescuitul 
oceanic ? Noi credem că da. Cu atît 
mai mult, cu cit asemenea cadre se 
găsesc și se formează extrem de 
greu, nevoia de specialiști e din ce 
în ce rriai mare, iar stabilitatea, 
continuitatea in muncă a acestor 
oameni constituie o condiție hotărî- 
toare pentru buna exploatare a 
traulerelor, pentru însăși soarta 
producției, în ultimă instanță. Iată 
de ce este imperios necesar un 
studiu foarte temeinic și amănunțit 
pentru a depista cauzele care ge
nerează această fluctuație. O dată 
depistate, va trebui acționat hotărît 
pentru înlăturarea lor. (In legătură 
cu proiectata organizare a unei 
școli profesionale pentru marinari 
pescari la Galați, intenția. Centra
lei industriale a peștelui e cel pu
țin curioasă, de Vreme ce se știe că 
baza flotei este la Tulcea, iar vii
torii elevi trebuie recrutați din rîn
dul oamenilor care au avut cît de 
cît de-a face cu pescuitul, aseme
nea oameni găsindu-se mai ales in 
județul Tulcea).

In alte țări, unde pescuitul ocea
nic nu are o tradiție cu mult mai 
veche ca la noi. s-au făcut și se 
fac studii științifice temeinice și 
multilaterale privind „barierele" 
biologice care condiționează ambar- 
carea oamenilor pe traulere, chel
tuiala de energie fizică și nervoasă 
și modalitățile de compensare a ei, 
influențele nocive ale izolării pe o- 
cean pentru psihicul, pentru mora
lul oamenilor și posibilitatea ate
nuării efectelor acestei izolări, stu
dii privind stabilirea unor rețete op
time de alimentație în diverse con
diții de mediu și de efort în care 
se găsesc oamenii pe ocean și, nu in 
ultimă, instanță, privind problema 
continuei perfecționări a sistemului 
de cointeresare materială a oameni
lor pentru a rămîne în flotă și a-și 
perfecționa continuu pregătirea, 
spre a spori producția și calitatea 
acesteia. Analizîhdu-se aceste pro
bleme ' și multe altele de care de
pinde stabilitatea cadrelor din flota 
noastră, poate că n-ar fi rău să se 
studieze' și experiența unor țări 
prietene în ale căror flote de pes
cuit continuitatea în muncă a cadre
lor e incomparabil mai bună ca la 
noi.

În 1971, o altă cauză a nerea
lizării sarcinilor de plan a 
constituit-o depășirea duratei 
planificate pentru pescuit de 

către navele noastre : altfel spus, 
nerealizarea planului zilnic de pește 
care trebuia prins. Or, cum nava nu 
se putea plimba goală pe ocean 
numai ca să respecte termenul, a 
fost nevoită să depășească durata 
planificată pentru ca să-și facă 
„plinul" cu pește.

Sînt multe cauze Care au deter
minat neîncadrarea navelor noastre 
în . timpul planificat pentru șederea 
în zona de pescuit, între care : in
suficienta cunoaștere a unor zone de 
pescuit, neinformarea amănunțită a 
personalului de conducere a navelor 
asupra potențialului acestor zone, 
necunoașterea temeinică de către 
upii ingineri tehnologi și maiștri de 
trau] a modului de utilizare a trau- 
lelor pelagice, nivelul scăzut de cu
noștințe profesionale ale unor echi
paje,. lipsa unui factor de con
ducere, cu autoritate, a grupului 
nostru de nave dintr-o zonă de pes
cuit. Esențială. însă, este , una sin
gură ; slaba preocupare pentru do
tarea tuturor navelor noastre cu 
scule de pescuit corespunzătoare, 
fără de care nu se pot obține rezul
tate bune, chiar dacă am avea echi
paje eminente ca pregătire.

Este adevărat, în ultimii ani, nu 
numai țările cu vechi tradiții, dar 
chiar și state in care s-a organizat 
relativ recent activitatea de pescuit 
oceanic și-au sporit considerabil nu
mărul navelor. Se pescuiește intens 
și în proporții din ce în ce mai 
mari. Aceasta exolfcă. ooate. fap
tul de ce în ultimii doi ani nu s-au 
mai semnalat concentrări masive 
ale cîrdurilor din diferite specii de 
pești, vînați cu predilecție, cum se 
semnalau.în alți ani. La asta se a- 
daugă și faptul că aproape toate 
țările limitrofe Oceanului Atlantic 
și-au extins apele teritoriale, cu in
tenția de a cuprinde în primul rînd 
zonele bogate în pește și a obliga 
astfel navele străine să pescuiască 
la periferia acestor, zone, mult ma< 
săracă în, pește, înseamnă oare că 
nu mai este pește în Atlantic ? Nici
decum 1 Dar față de noile condiții, 
se cer a fi folosite unelte adecvate 
pentru prinderea lui. Or, și din a- 
cest punct de vedere noi am rămas 
în urmă. Am stat de vorbă cu ingi
neri tehnologi, cu maiștri-traul, eu 
marinari pescari de pe navele noas
tre. care ne-au relatat cum echipaje 
străine de pe același, tip de vase «a . 
ale noastre, dar folosind seule adec
vate, scoteau la o traulare cite 20, 
30 și 40 tone de pește. în timp ce ei 
scoteau doar cîteva sute de kilo
grame. Acum d.oi, ani. traule (plase) 
de 1 600 de ochi constituiau o nou

tate. In 1971, erau deja depășite, 
n-au mai dat rezultate. Au reali
zat adevărate recorduri la pescuit 
numai flotele care au folosit traule 
gigant, tip Atlantic, de 2 200, 2 400 
pînă la 4 000 de ochi. Din păcate, 
însă, puține dintre navele noastre 
sînt dotate cu asemenea scule.

Cine, se, ocupă la noi cu confec
ționarea uneltelor de pescuit pen
tru flota oceanică? Fabrica de 
plase și unelte pescărești de la Ga
lați, care pînă mai acum cîțiva ani 
împletea doar vintire și prosto- 
voale. Dar nu e vina oamenilor din 
această fabrică ; li s-a dat să facă 
lucruri care întrec și capacitatea 
întreprinderii, și priceperea, și ex
periența lor. Normal și rațional ar 
fi ca o asemenea fabrică să exis
te în „patria peștelui", acolo unde 
cei care se ocupă cu pescui
tul oceanic să poată influența 
direct perfecționarea continuă a u- 
neltelor de pescuit, calitatea exe
cuției lor, chiar și prin participarea 
directă a echipajelor de pe nave, 
aflate la uscat, la confecționarea 
acestor unelte. Acum, observațiile 
și propunerile pescarilor ajung la 
urechile celor de la fabrica din Ga
lați, făcînd un drum tare întorto
cheat, tocmai pe la Centrala in
dustrială a peștelui de la București. 
De ce ? Cui folosește ? Flotei de 
pescuit oceanic, în nici un caz. 
Pentru că aproape că nu există ra-

port al comandanților noștri de 
traulere care să nu reclame slaba 
calitate a sculelor fabricate ta Ga
lați. Dar iată ce se spune chiar în 
„nota" care însoțește „planul de 
măsuri", al Centralei industriale a- 
mintite, in această privință : „Con
trolul producției de unelte la fabri
ca din Galați a lăsat de dorit atît 
sub aspectul confecției, cit .și al ma
terialelor utilizate. Defecțiunile se 
constatau la bordul . navelor, pe 
locurile de pescuit, cînd de obicei 
era prea tîrziu". Ar mai trebui a- 
dăugat că și acum tot lasă de dorit, 
pentru că iată ce se spune în ra_ 
portul unui comandant de vas des
pre calitatea unui traul gigant fă
cut 1a Galați : „...traulele fabricate 
în țară să respecte întocmai planu
rile originale, deoarece modificările 
făcute nerațional duc la o proastă 
comportare a traulului și la ruperi 
în masa apei. așa. cum s-a întim- 
plat și în aceste curse... Ultimul 
traul de 2 400 de ochi trimis din 
țară cu nava „Predeal" a avut 
multe greșeli de construcție... ceea 
ce a îngreunat foarte mult reglarea 
lui, dînd naștere la incidente a- 
proape Ia toate lansările". Ar mai 
trebui precizat că fabrica din Galați 
reușește să facă abia două traule 
de acest tip, pe trimestru, în timp 
ce o navă are nevoie pentru o sin
gură cursă de cel puțin două astfel 
de unelte.

Traulerele sînt dirijate 
de ia București

Dirijarea activității pescuitului 
oceanic era, pînă măi anul 
trecut, înfăptuită de o „tri
nitate" : o așa-zisă „unitate 

de pescuit oceanic" care exista mai 
mult cu numele, fostul combinat al 
industriei alimentare din Tulcea și 
fostul Minister al Industriei Ali
mentare. prin a sa direcție gene
rală de specialitate. Combinatul și 
ministerul se întreceau care mai de 
care în a contramanda dispozițiile 
transmise de cealaltă parte. prin 
radio, navelor noastre aflate pe o- 
cean. Ajunseseră comandanții și 
echipajele să nu mai știe de cine 
să asculte.

O dată eu transformarea fos
tului M.I.A. în departament al 
M.A.I.A.S.A., o dată cu desființarea 
combinatelor alimentare, se părea 
că s-a pus capăt definitiv acestei 
situații. Toată lumea ajunsese la 
concluzia clară că flota de pescuit 
oceanic trebuie să aibă o singură 
conducere, un port de bază dotat 
cu cele. necesare și că această con
ducere trebuie să fie la Tulcea. S-a 
și constituit întreprinderea de pes
cuit oceanic la Tulcea și toată lu
mea era convinsă că lucrurile vor 
intră pe un făgaș bun în privința 
organizării. Numai că înființarea 
întreprinderii s-a rezumat la numi
rea directorului, a inginerului șef, 
a încă 2—3 cadre de conducere și 
atît. Cit despre începerea dotării 
întreprinderii cu baza materială 
care să-i permită să-și exercite a- 
tribuțiile ce-i sînt stabilite prin 
lege — nimic 1 Ca dotare, întreprin
derea nu dispune decît de niște că
măruțe în incinta Antrepozitului 
frigorific din Tulcea în care și-a 
instalat birourile și de o magazioa- 
ră improvizată în care nu încap nici 
măcar cele necesare pentru echi
parea unei singure nave care olea
că îh cursă.

A pretinde ca toate problemele 
dotării întreprinderii să fi fost re
zolvate într-un singur an, ar fi o 
utopie. Dar nici a nu face altceva 
decît . să .încerci să demonstrezi că 
„nu-s condiții la Tulcea", iarăși nu 
este de conceput. Nici măcar mult 
promisa și tot mereu aminata pro
blemă a proiectării stației de radio 
emisie-recepție, absolut indispensa
bilă unei baze de flotă pentru , pes
cuit oceanic, n-a început să fie ta
tonată decît la sfîrșitul. lunii de-‘ 
cembrie 1971. Directorul întreprin
derii, dacă vrea să trimită vreo 
radiogramă navelor aflate pe ocean 
sau dacă vrea să a.fie. ceva de soarta 
lor, trebuie șă se adreseze cen
tralei. în aceste condiții, activitatea 
întreprinderii este foarte departe 
de ceea ce ar trebui să fie. Toată 
activitatea acestei întreprinderi de 
„dirijare" a . flotei de pescuit ocea
nic se reduce la plecarea cadrelor 
sale pînă Ia Sulina, unde se îm
barcă pe navele care vin în țară, 
pentru a șta de vorbă cu. echipa
jele pînă ajung la Tulcea ; asistă la 
legarea navei de chei ; suprave
ghează descărcarea peștelui ; se o- 
cupă — deseori destul de. prost — 
de aprovizionarea navelor pentru 
plecarea într-o nouă cursă (dacă, 
bineînțeles, Centrala din București 
a trimis cele necesare) și la aler
gătura prin Tulcea. prin Sulina și 
prin celelalte localități ale județu
lui pentru a încropi, cu chiu cu vai, 
echipajele pentru navele noi care 
intră în dotarea flotei.

Practic, nu întreprinderea din 
Tulcea conduce activitatea flotei de 
pescuit oceanic, ci fosta direcție de 
industrializare a peștelui din M.I.A., 
„metamorfozată" peste noapte în 
Centrala industrială a peștelui. A- 
ceastă tărăgănare, această înceti
neală de melc eu care se acționează 
pentru punerea pe picioare a între
prinderii de pescuit oceanic din 
Tulcea își au izvorul în concepția 
că ..totul trebuie condus din Bucu
rești". Iar în sprijinul acestei „teo
rii", se bate multă monedă pe tema 
că în Tulcea nu-s condiții. Or, 80 la 
sută din peștele ce se prinde în 
apele interioare ale țării se pescu
iește în Delta Dunării, Flota noas
tră de pescuit oceanic s-a înfiripat 
ai.ei, Ia Tulcea. Ce rațiune are 
alunei existența Centralei indus
triale a peștelui la București ? Poate 
doar să se ocupe de restul pisci
culturii din țară ? Dar la prima Con
ferință pe țară a secretarilor comi
tetelor de partid și a președinților 
consiliilor populare comunale. în 
cuvîntarea sa tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus clar cum se 
ocupă Centrala peștelui din Bucu
rești de restul pisciculturii din țară : 
„Pe teritoriul .județelor și comunelor 
avem o suprafață de lacuri și eleș- 
tee de aproape 200 mii de hectare, 
clar nu obținem decît cîteva mii de 
tone de pește. Acum, aceste lacuri 
și eleștee sînt ale tuturor și ale ni
mănui. Or. este necesar să ținem 
seama de propunerile făcute și să 
trecem aceste bălți in răspunderea 
comunelor. Comuna să răspundă de 
producția ce trebuie obținută de pe 
ele !... Dacă insă aceste lacuri și

eleștee vor rămine cum sînt acum, 
adică să fie conduse de o centrală 
din București, atunci, tovarăși, nu 
vom avea nici bălți, nici pește, el 
vom avea mai mulți funcționari în 
București".

Ce rațitme justifică, atunci, men
ținerea în continuare a Centralei 
industriale a peștelui în București ? 
De altfel, comitetul județean de 
partid, ghidîndu-s6 după principiul 
clar stabilit că în organizarea cen
tralelor s-a pornit de la ideca ca 
ele să devină unități dc producție 
și nu organisme de coordonare, a 
propus de nenumărate ori stabilirea 
sediului Centralei industriale a peș
telui la Tulcea. Da, dar tocmai a- 
cest. lucru nu le convine deloc to
varășilor din centrala de la Bucu
rești. Directorul tehnic al Centralei 
industriale a peștelui s-a și expri
mat public. în fața sutelor de par
ticipant la plenara cu activul pen
tru dare de seamă a comitetului 
municipal de partid Tulcea : „Sint 
oameni care stau de 20 de ani in 
București, au familii acolo, cum o 
să se mute acum și tocmai la Tul
cea ?!“ Să nu fi luat încă la cu
noștință tovarășii din conducerea 
centralei amintite despre aprecierea 
foarte clară făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la Consfătuirea de lucru a 
conducătorilor centralelor indus
triale și ai celorlalte unități cu sta
tut de centrală, privind optica unor 
oameni care ar vrea să conducă to
tul de la București, numai, pentru 
a nu se duce acolo unde le este 
locul? Ne. permitem să le reamin
tim dacă au uitat : „N-aș putea să 
nu menționez, dc asemenea, faptul 
că în organizarea unităților econo
mice cu statut de centrală nu s-au 
aplicat pină Ia capăt botăririle de 
partid și de stat privind trimiterea 
spre producție a • cadrelor din mi
nistere. Fiecare minister a căutat să 
procedeze în așa fel incit, pină la 
urmă, toți oamenii, cu mici excepții, 
să rămînă în București. Din toate 
așa-zisele reduceri de personal care 
s-au realizat in ce privește apara
tul ministerelor, nici 10 la sută nu 
au mers în unități de producție in 
provincie, deși știm cu toții că as
tăzi aproape 85 la sută din producția 
țării se realizează acolo, nu în Bucu
rești."
v In cazul Centralei peștelui, nici 
cdl 10 la sută nu s-au mișcat din 
București. Pentru că iată ce se spu
ne textual în „nota" și în „planul 
de măsuri" întocmite la începutul 
lunii octombrie 1971 de sus-numita 
centrală : „Inexistența unei între
prinderi specializate pentru pescui
tul oceanic și reorganizările care 
s-au succedat au lipsit flota de un 
organ competent, operativ și eficient 
de conducere, organizare și control 
a activității, fapt ce a dus la insuc
cesele arătate. Cu toate insistențele 
depuse (n.n. : de fapt, n-a insistat 
decît comitetul județean de partid), 
nu s-a reușit înființarea unei între
prinderi specializate decît în semes
trul 11/1970 și atunci în condiții 
nesat.isfăcătoare ca organizare și 
funcționare. După cum se știe, a- 
ceastă unitate a fost reorganizată, 
o dată cu formarea Centralei pește
lui, ca unitate independentă, de sine 
stătătoare." Cît de „independentă" 
și cit „de sine stătătoare" este în
treprinderea din Tulcea. am arătat 
mai înainte. E interesant însă de 
aflat cam cum se înțeleg aceste no
țiuni la nivelul Centralei peștelui 
din București, care în mult-citatul 
său „plan de măsuri" prevede tex
tual : „Organizarea sistemului de 
coordonare și dirijare din centrală 
a activităților legate de completa
rea și dirijarea flotei de pescuit 
oceanic, prin suplimentarea numă
rului de posturi eu 30 (treizeci) de 
oameni."

Dacă Centrala peștelui vrea să 
desființeze întreprinderea de pescuit 
oceanic și să dirijeze singură această 
activitate (cum a dirijat-o și- pînă 
acum, cu rezultatele amintite), să 
spună clar acest lucru. Nu să în
curce lucrurile, cum încearcă să 
facă I Polonia are trei unități de 
pescuit oceanic, toate trei cu sedii 
1a bazele flotelor de pe țărmul Balț 
ticei. nu la Varșovia. Dar să luăm 
și un exemplu mai apropiat. NA- 
VROM-Constanța conduce de ani de 
zile cu competentă activitatea flotei 

noastre maritime comerciale care 
numără incomparabil mai multe 
nave decît flota de pescuit oceanic.

Ii înțelegem pe acești tovarăși 
care stau de 20 de ani în București. 
Nu putem înțelege însă de ce în-- 
cearcă să încurce două lucruri care 
se deosebesc ca de la cer la oă- 
mint ? De ce încearcă să „ajusteze‘ , 
să subordoneze organizarea unui înj- 
treg sector economic, intereselor lor 
personale? Cine le da acest drept? 
Pentru că aceasta este una din caut 
zele care au împiedicat pină acum 
punerea pe baze temeinice a orgaf- 
nizării activității flotei noastre de 
pescuit oceanic ! Iar urmările se 
cunosc.

Activitatea de pescuit oceanic este — prin tot ceea ce are ea mai caracteristic, și ca volum (le 
muncă, și ca specialități în calificare cerute de această meserie — o activitate, in proporții de 
80 la sută, prin excelență navală. însuși pescuitul propriu-zis tot activitate navală este, in ultimă 
instanță. Cele mai mari probleme le ridică nu asigurarea personalului din sectorul de prelucrare 
a peștelui pe nave, ci în mod deosebit asigurarea personalului navigant, in special a cadrelor cu 
funcții dc conducere a activităților de pe nave. Or. se pare că o greutate foarte serioasă, pe care a 
întîmpinat-o și fostul M.I.A. și o inlimpină și actualul departament a! industriei alimentare din 
cadrul M.A.I.A.S.A.. constă tocmai in faptul că î s-a încredințat un sector de activitate care are extrem 
de slabe tangente cu eeea ce constituie activitatea de bază a departamentului. Ridicind toate aceste 
probleme, le supunem analizei și dezbaterii foruri lor in drept, specialiștilor, oamenilor de pe nave, 
cu scopul de a sc identifica soluțiile adecvate îmbu nătății-iî pescuitului oceanic, in strînsă concordanță 
cu prevederile cincinalului, cu interesele economiei naționale.

Stelîan SAVIN
corespondentul „Scînteii'
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CĂMINUL CULTURAL
centrul vieții
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® Cheia interesului larg: conținutul programelor • „Cronica vie", „Itinerarele 
Imaginare", „Actualitatea satului", șezăîorile și dezbaterile - sau cînd fantezia se 
ancorează în realități ® De la „Meandrele psihicului" și „Treptele matematicii 

...la rugina lacătelor de la intrare

nile de iarnă la sate ; perioadă de virf pentru o activitate cultu
ral-educativă bogată în conținut, variată in forme, cu un trainic ecou în 
sufletele milioanelor de locuitori din mediul rural. Zile de iarnă aparent 
ca oricare altele in anii din urmă. Spunem „aparent", pentru că mai 
mult ca oricind altădată, astăzi in fața căminelor culturale stau sarcini 
de mare răspundere și complexitate. Plenara C.C. al partidului din 
noiembrie 1971, ocupindu-se de imbunătățirea activității ideologice, ridi
carea nivelului general al cunoașterii și educația socialistă a maselor 
a conturat sarcini noi pentru toate așezămintele culturale. Rel'erindu-se 
la căminele culturale, tovarășul Nicolae Ceaușeseu sublinia faptul că 
ele „trebuie să desfășoare o activitate cultural-artistică multilaterală, 
să cuprindă milioane de oameni, îndeosebi tineretul, contribuind în mod 
activ la educația socialistă a maselor, la răspindirea culturii și științei, 
organizind în așa fel munca cultural-artistică incit oamenii muncii să-și 
poată petrece timpul liber cît mai plăcut și, în același timp, cit mai 
educativ".

Cum răspund așezămintele culturale de la sate acestor cerințe precis 
formulate ? Reprezintă ele centrui vieții spirituale locale, se bucură de 
larga participare a localnicilor ? Iată întrebări care vor sta în atenția 
unei suite de materiale pe această temă pe care le vom publica în co
loanele ziarului.

O investigație făcută, în aceste zile 
de iarnă, la mai multe cămine cul
turale din județul Maramureș este 
de natură să releve' atit o preocu
pare vie, constantă pentru îmbogăți
rea paletei de acțiuni cultural-edu
cative, inițiative cu ecou în viața 
spirituală a sătenilor, cit și persis
tența unor elemente de rutină, de 
formalism, de comoditate în proce
sul de concretizare a măsurilor adop
tate de comitetele comunale de 
partid în lumina programului de e- 
ducație socialistă a maselor, care 
vizează îmbunătățirea activității po
litico-educative și cultural-artistice 
de masă, creșterea eficientei aces
teia.

Un prim popas l-am făcut în co
muna Rozavlea de pe valea Izei. A- 
proape in fiecare seară căminul cul
tural este plin de oameni, tineri și 
virstnici.

— De ce venim la cămin ? — 
cearcă o explicație Simion Orzac, 
ran în vîrstă de circa 70 de ani. _. 
indcă știm că se spune ceva nou și 
actual despre politica partidului, a- 
flăm fapte și lucruri interesante din 
tară și din sat, asistăm Ia un spec
tacol dat de artiștii noștri. Aici ne 
intilnim' cu o lume de cunoștințe 
care ne instruiesc și ne luminează.

Ce acțiuni politico-educative, ce 
forme sînt promovate la căminul cul
tural ? Am reținut o serie de teme 
privind istoria și activitatea parti
dului nostru, prestigiul internațio
nal al României socialiste și alte < 
subiecte de interes__geijeral, — ac
țiuni realizate” cu 'concursul intelec
tualilor din comună și al unor lec
tori ai comitetului județean de 
partid.

Intrucît în comună au fost desco
perite grave infracțiuni, căminul cul
tural a organizat, cu ajutorul unor 

. juriști de la procuratură și judecăto
ria din Vișeu de Sus, un simpozion 
pe tema apărării și dezvoltării averii 
obștești, punîndu-se accent pe da
toria etică și civică de a sesiza și 
preveni astfel de acte. Instructive și 
educative sînt și medalioanele poli
tice și literare, „cronica" evenimen
telor politice interne și internațio
nale, „călătoriile imaginare" pe harta 
patriei pentru cunoașterea realizări
lor poporului nostru și altele. O sta
tistică laconică arată că la manifes
tările politico-educative și culturale 
de la Rozavlea au participat, anul 
trecut, circa 60 000 de. auditori. Este 
o cifră care sintetizează elocvent a- 
fluența de public la cămin, interesul 
pe care-1 stîrnește această instituție 
cind programul ei reflectă fidel ce
rințele, dorințele spirituale ale săte
nilor, cînd este profund ancorat in 
viața localității.

Și în alte locuri, de pildă, la Sa
tulung, Strimtura, Vadul Izei etc., că
minele culturale au pus accent pe di
versificarea acțiunilor cultural-edu
cative, pe lărgirea ariei de cuprin
dere a maselor, pe creșterea comba
tivității muncii politice de masă. La 
Strimtura, de pildă, au fost inițiate, 
întîlniri ale tinerilor din sat cu 
membri de partid din anii ilegalită
ții, cu activiști de partid și de stat, 
seri tematice, șezători de poezie pa
triotică, jurnale vorbite denumite 
„Actualitatea satului".

în cursul investigației am întilnit 
Insă și aspecte ce contrastează cu a- 
ceste realizări, care diminuează 
prestigiul unor cămine culturale. A- 
proape de Rozavlea și Strimtura se 
află comuna Birsana. Aici 
cămin cultural frumos ca

în- 
ță- 
Fi-

CE HA NOU IN LIBRARII ?

Luni în șir, în cursul anului trecut, 
ușile sale au fost deschise doar pen
tru un film, o horă țărănească, o a- 
dunare populară și, mai rar, cite o 
conferință. Alte manifestări cultural- 
educative ?

— N-au prea fost — ne-a răspuns 
tovarășul Dragoș Surdu, directorul 
căminului cultural. Doar în ultima 
vreme ne-am mai pus și noi pe 
cioare cu ' 
grupul vocal și de recitatori, cu 
chipa de dansuri. încolo...

Activitatea cultural-educativă

brigada științifică, Pi- cu 
e-
a 

fost analizată, nu o dată, de biroul 
și comitetul comunal de partid, în 
sesiunea consiliului popular comu
nal. De fiecare dată, după cum 
„sună" rapoartele și informările pre
zentate in aceste ședințe, s-a con
statat un lucru știut : că „munca po- 
litico-educativă și culturală este ne
satisfăcătoare", 
nătățită .
greu însă s-a trecut pragul unor măsuri și •■ • ■• - -
concrete, 
ple : Căminul din Birsana 
incă o brigadă artistică 
tație. De vreo trei 
„repetiții" și formația 
dar n-a reușit incă să 
fața publicului. Nu toți intelectualii 
— circa 80 de învățători, profesori, 
medici etc. — sint antrenați în „dia
logul" căminului cu sătenii. Oare
cum similară este și situația la că
minele culturale din Berința, Groși- 
Baia Mare, Remeții' La Copalnic- 
Mănăștur există un cămin cultural - 
care dispune de o sală cu 300 locuri, 
club, bibliotecă.

— Aveți public la activitățile că
minului ? — l-am întrebat pe to
varășul Silviu Dragomir, directorul 
căminului cultural.

— Nu prea. Acolo, cîțiva oameni. 
Avem în sat multe televizoare, apa
rate de radio și lumea nu prea ne 
calcă pragul...

Astfel de „explicații" justificative 
am primit și de la alți directori de 
cămine . culturale.

De ce nu calcă oamenii pragul că
minului ?

Explicația este lesne de găsit. Ma
nifestările care se programează aici 
sînt departe de a stîrni interes. La 
Copalnic-Mănăștur ni s-a arătat pro
gramul de activitate pe mai multe

că „trebuie îmbu- 
și impulsionată". Foarte
acțiuni cultural-educative 
Iată și alte citeva exem-

arenu
de agi- 

ani 
de

apară
face 

teatru, 
în

săptămîni. Pare tras la șapirograf : o 
expunere de multe ori învechită sau 
ruptă de realitățile comunei, adusă 
de la județ, o recenzie, repetiții ale 
corului.

Comoditatea, formalismul, lipsa de 
inițiativă a unor directori de cămine 
iși lasă pecetea și în programarea 
unor expuneri, conferințe. Sint alese 
titluri bombastice, problematica este 
ruptă de viața și preocupările firești 
ale oamenilor. La Bîrsana și Oncești 
ne-a fost înfățișat un „program" de 
expuneri din care spicuim citeva ti
tluri : „Meandrele psihicului", „Pa
norama fizicii". „Treptele matema
ticii" și altele, iar la CopaLnic-Mă- 
năștur la o conferință despre „Mole
culă" au participat... membrii forma
ției corale, cu ocazia unei repetiții. 
Nu credem că mai sînt necesare co
mentariile în aceste situații !

Ce trebuie făcut, ce se intențio
nează să se întreprindă pentru ieși
rea unor cămine culturale din starea 
de anonimat, pentru a deveni cu a- 
devărat instituții de educație socia
listă a oamenilor muncii, legate ne
mijlocit de viața clocotitoare a sa
telor maramureșene ? Din sugestiile, 
propunerile, concluziile desprinse în 
cursul anchetei, am reținut, în pri
mul rînd. că se impune diversifica
rea și îmbogățirea conținutului ac
țiunilor politice și cultural-educative, 
sporirea combativității lor in proce
sul de ridicare a conștiinței oame
nilor muncii de la sate. Este vorba 
de promovarea unor forme vii, cu 
largă audiență la public; cum sînt : . 
întîlniri ale sătenilor cu membri ai 
biroului comitetului județean de 
partid, cu activiști de partid și de 
stat care să răspundă la întrebări, 
organizarea unor simpozioane, ex
puneri pe probleme ale politicii ac
tuale a partidului, concursuri pe teme 
.științifice, literare și politice, jurnale 
vorbite etc.

Indiscutabil, s-ar putea enumera 
multe alte activități cultural-educa
tive. La nivel județean au avut loc. 
nu de mult, consfătuiri și schimburi 
de experiență privind stilul de mun
că și metodele de activitate a brigă
zilor științifice, grupului de lectori 
și agitatori, bibliotecarilor, directo
rilor de cămine culturale. S-a plecat 
de la aceste manifestări cu bloc-n®- 
tesurile pline de idei, de sarcini ac
tuale. Păcat insă că unii directori de 
cămine și consilii de conducere ale 
acestor. instituții nu s-au debarasat 
de vechiul stil de lucru. — rutinier, 
impregnat de formalism, de como
ditate și pasivitate. Se mai așteaptă 
încă „impulsuri", indicații și scri
sori metodice de la județ. Este, așa
dar, un motiv în plus ca și comite
tul județean al culturii și educației 
socialiste să stimuleze pe scară largă 
spiritul de inițiativă proprie, de cău
tare creatoare, să-și perfecționeze 
stilul și metodele de control și în
drumare practică, diferențiată a așe
zămintelor culturale de la sate — 
care pot și trebuie să devină real
mente focare de educație comunistă 
a maselor, centre care să polarizeze 
și să îmbogățească viața spirituală a 
sătenilor.

Lmem.-.a și preocuparea perma
nentă a editurii noastre este aceea 
de a oferi cititorilor numai cărți 
bune, atit prin temele pe care le 
abordează, prin autoritatea autori
lor, cît și prin prezentarea grafică, 
pe care ne străduim, de la an la an, 
să o aducem la un nivel mereu mai 
înalt. în privința lucrărilor consa
crate artei românești am dori, de 
pildă, să semnalăm apariția în a- 
nul 1972 a remarcabilei lucrări a a- 
cademicianului ' Virgil Vătășianu. 
recentul laureat al premiului Her
der, „Pictura murală din nordul 
Moldovei", de fapt un album care 
va prezenta pentru prima oară in
tr-o formulă grafică deosebită an
samblul așezămintelor ctitoricești de 
la Voroneț, Arbore. Humor, Moldo- 
vița, Sucevița — monumente cu
noscute m toată lumea ca unul din 
cele mai originale fenomene artis
tice. Un alt album este închinat lui 
Nicolae Grigorescu de pictorul Va- 
sile Varga. O apariție căreia ii acor
dăm o atenție deosebită va fi car
tea .lui Paul Constantin, „Stilul 1900 
în România", care iși propune stu
dierea unei perioade interesante și 
fecunde din istoria cultural-artis- 
tică a poporului nostru. Anticipăm 
o bună primire șl cărții „Arhitec
tura românească in imagini", alcă
tuită de prof, arhitect Cezar Lăză- 
rescu împreună cu un colectiv. Este 
vorba de o sinteză bogat ilustrată 
(400 de reproduceri) asupra arhitec
turii privite ca artă dezvoltată pe 
teritoriul țării noastre, o sinteză cu 
accente deosebite asupra momente
lor ei de virf, a relevării contri
buției originale și a rolului jucat la 
noi in țară de marile personali
tăți în materie. Mai urmează să a- 
pară un original album „Țuculescu" 
cu un eseu introductiv aj poetului 
A. E. Baconsky, precum și eseul 
consacrat lui Ștefan Luchian de 
criticul francez Jacques Lassaigne, 
care urmează să apară în seria 
Maeștrii artei românești. Din dome
niul artei fotografice menționăm in 
special albumele „București" și 
„Florența" de Dan Er. Grigorescu și 
Dan Iiăulică.

Intr-o serie nouă, intitulată Pros
pecțiuni estetice, vor vedea lumina 
tiparului „Conceptul de realitate in 
artă", „Adevărul estetic" și „Pers
pective estetice in satul contempo
ran". Printre cele mai bune apariții 
ale anului 1972 trebuie enumera
te. în domeniul artei românești, și 
citeva lucrări consacrate artei popu
lare : „Muzeul satului", „Porți de 
lemn din Maramureș", „Biserici de 
lemn din România" sau „Fantasticul 
în arta populară românească", care 
pun în valoare aspecte dintre cele

mai semnificative ale artei nuuocre 
populare.

Ca editură de artă, ne preocupăm, 
bineînțeles, și de răspindirea celei 
mai bune literaturi de artă univer
sală. Menționăm, în acest sens, un 
prim volum din vastele cercetări 
de estetică ale filozofului marxist 
Gyorgy Lukacs. De asemenea, apari
țiile „Istoriei esteticii" de Katheri
ne Everett Gilbert și Helmuth 
Kuhn, „Istoriei artei europene" în
tregesc această suită. Menționez cu 
deosebire „Arta din perioada renaș
terii" de Virgil Vătășianu, lucrare 
care aduce- o primă contribuție ro
mânească la istoria generală a ar
tei europene și volumul „Studii de 
morfologie a artei" de Titus Mo
canii.

între numeroasele titluri pe care 
le va cuprinde populara serie Bi
blioteca de artă se află, printre al
tele, E. H. Gombrich : „Artă și ilu
zie", Henri Focillon : • „Maeștrii 
stampei", Pierre Courthion : „Cu
rente și tendințe in arta sec. XX", 
Pierre Francastel : „Realitatea fi
gurativă", Marcel Brion : „Pictura 
romantică", Etienne Drioton : „Arta 
faraonilor" și Edgar Papu : „între 
Alpi și Marea Nordului". în seria 
Curente si sinteze, criticul de artă 
Dan Grigorescu semnează volumul 
dedicat „Cubismului".

Literatura de artă cuprinde și ea 
o serie de titluri de certă valoare, 
dintre care semnalăm îndeosebi am
plul eseu consacrat pictorilor ..Ve
lasquez și Goya" de Jose Ortega y 
Gasset, poemul biomonografic închi
nat pictorului Courbet de cunoscuta 
poetă germană Marie Luise Kas- 
chnitz, precum și apariția pentru pri
ma oară în volum a numeroaselor 
contribuții aduse de Eugen Schileru 
pe tărîmul cunoașterii și înțelege
rii artei universale. Pictorilor mu- 
raliști mexicani le consacră un 
studiu Nestor Tgnat. în Mica biblio
tecă de artă. în sfîrșit, la îndemina 
marelui public va fi pusă cea de-a 
treia ediție a cunoscutei „Istorii 
ilustrate a picturii", volum care s-a 
bucurat de o mare popularitate.

în încheiere, nu putem să nu a- 
mintlm domeniul cărții de teatru și 
cinematograf, Dintre titlurile no
tabile menționăm : „Pagini din is
toria gîndirii teatrale românești", 
antologie alcătuită de Ileana Berlo- 
gea și George Muntean, și primul 
„Dicționar cinematografic" din lite
ratura noastră de specialitate, alcă
tuit de C. Cristian și B. Rîpeanu.

Modest MORARIU
■ redactor șef al 

editurii „Meridiane"

Lvu. ^vHicitexe piiucipuxt! aitj piO- 
gramului nostru editorial pe 1972, 
atit sub raport tematic, cit și al 
dimensiunilor de ansamblu, au fost 
concepute astfel, îneît să răs
pundă principalelor sarcini rele
vate de documentele plenarei din 
3—5 noiembrie 1971, precum și 
unor nevoi specifice ale instruirii 
și educării militarilor. Ca și, în anii 
precedenți, tematica noastră vi
zează următoarele domenii : mun
ca de partid și învățămîntul po
litico-ideologic, istoria, știința și 
doctrina militară, tehnica militară 
și beletristica.

în cadrul literaturii privind mun
ca de partid și învățămîntul po
litico-ideologic au fost prevăzute 
lucrări de generalizare a experien
ței organelor și organizațiilor de 
partid și ale U.T.C. din armată, 
precum și lucrări de pedagogie, 
psihologie și etică, bibliografii, lec
ții și conferințe destinate 
mîntului politico-ideologic 
cii politice de masă. Unul 
biectivele principale în 
istoriei militare se referă la asigu
rarea apariției unor lucrări de ni
vel superior și mediu care 
aspecte semnificative ale 
și artei militare românești, 
acestea menționăm : „Arta 
în Țara Românească în timpul lui 
Mihai Viteazul", „Din tradițiile or
ganizării pe baze populare a luptei 
poporului român pentru indepen
dență și suveranitate națională" și 
„Făurirea armatei României socia
liste”. Tot în acest domeniu sîn- 
tem preocupați de continuarea 
popularizării eroismului ostașilor 
români în decursul istoriei, a unor 
figuri de patrioți care prin faptele 
săvirșite au intrat în istorie și în 
legendă (sînt prevăzute lucrări în 
continuarea seriei „Fii ai neamului 
românesc" și a colecției „Memorii 
de război".) în anul 1972 se împli
nesc 95 de ani de la războiul pen
tru independență. Am prevăzut, 
pornind de la , această aniversare, 
tipărirea unui album consacrat 
participării armatei române și a 
unui indicator bibliografic selectiv 
care prezintă literatura de istorie 
consacrată acestui eveniment. O 
noutate o constituie începerea pu
blicării unor lucrări menite să pre
zinte istoricul unor instituții rhilil 
tare sau al unor genuri de arme 
din armata noastră. Din această 
categorie fac parte : „Istoria in-

vățâmintuiui militar in ;vj 
și „File din trecutul artileriei ro
mâne". De asemenea, în actualul 
plan de apariții ponderea lucrări
lor de știință și doctrină militară 
este sensibil sporită față de anii 
precedenți, fiind prevăzută finali
zarea unor volume de studii 
elaborate sub egida Centrului de 
studii și cercetări de istorie și teo
rie militară.

Organizarea capitolului tehnică 
marchează două direcții mai impor
tante : matematizarea fenomenului 
militar, inclusiv prezentarea unor 
sisteme cibernetice de prelucrare 
și transmitere a informației, și in
formarea asupra unor tipuri noi 
de tehnică modernă, mai ales din 
domeniul transmisiunilor. Dintre 
acestea menționăm : „Radiocomu- 
nicații cu bandă laterală" și 
cepția coerentă și aplicațiile 
Avînd în vedere nivelul de 
gâtire diferit al cititorilor i 
ne adresăm, tratarea se face în 
mod diferențiat, de la lucrări de 
nivel superior pînă la cele de 
popularizare. In sprijinul gărzilor 
patriotice și al pregătirii tineretu
lui pentru apărarea patriei se vor 
publica broșuri realizate cu 
loace publicistice și bogat 
trate, spre a avea un grad de ac
cesibilitate cît mai mare.

La literatura beletristică se 
continuă publicarea unor lucrări 
de evocare istorică — volumul al 
doilea al romanului „Vulturul" de 
Radu Theodoru și antologia „Din 
stejar, stejar răsare", reeditare — 
precum și a unor lucrări pe tema 
războiului antihitlerist, a altora 
care reflectă actualitatea ostășească 
sau activitatea organelor de 
traspionaj (colecția „Sfinx"), 
căutat, totodată, la acest gen 
literatură, să punem la îndemîna 
tineretului cărți de o mare valoare 
artistică aparținînd unor scriitori 
români clasici. Amintim dintre a- 
cestea antologia „Nuvele și po
vestiri istorice", volumele „Ostașii 
noștri" de V. Alecsandri, „Cintece 
de vitejie” de G. Coșbuc și „Jur
nal de război" de B. Șt. Dela- 
vrancea.

Ne exprimăm speranța că lucră
rile noastre vor găsi aceeași au
diență la cititori ca și pînă acum.

con-
Am 
de

Colonel Tudor TAMAȘ 
directorul editurii militare

O nouă librărie

„CARTEA
ROMÂNEASCĂ"

Recent, editura „Cartea Româ
nească" a avut lăudabila inițiativă 
de a-șl organiza o librărie proprie 
(Str. Nuferilor nr 41). Cu prilejul 
inaugurării, în cuvîntul rostit de 
directorul editurii, scriitorul Marin 
Preda, precum și în cel al vice
președintelui Uniunii Scriitorilor, 
romancierul Laurențiu Fulga, s-a 
subliniat intenția ca librăria să 
prilejuiască contacte nemijlocite 
între creatori și iubitorii de carte, 
să contribuie la un " ' 
cient cu cititorii.

Foto :

Arta și perfecționarea omului
2»

(Urmare din pag I-a) nă cu caracter social, întocmai ca și 
rezolvarea diferitelor probleme ne
mijlocit social-politice. Firește, po
sibilitățile valorificării efectului ar
tistic sint extrem de multilaterale, 
fiind supuse unui mare număr de 
influențe, în funcție de situația isto
rică și socială, de raportul dintre o- 

> pera de artă și receptor, sau chiar 
de structura sufletească și de perso
nalitatea artistului. Creînd nemuri
toarea figură a lui Figaro, Beaumar
chais n-a exemplificat numai drep
tatea și ingeniozitatea poporului, ci 
a influențat în mod direct pregăti
rea marii revoluții franceze. Prin al 
său Nemzeti dai (Imn național), Pe- 
tbfi — întocmai ca Alecsandri plin 
Hora unirii — a formulat, cu preg
nantă forță artistică, sarcini poli
tice momentane, și, firește, izvo- 
rite din sufletul întregului popor. în 
schimb, am proceda cu superficiali
tate dacă am rezuma mesajul Scri
sorii pierdute a lui Caragiale (a- 
ceastă comedie cu caracter social 
prin excelență), la simpla necesita
te a reformării sistemului electoral .
— căci în acest caz avem în față 
mult mai mult : portretizarea pe de
plin izbutită a unor caractere excep
țional de veridice din punct de ve
dere artistic, tocmai pentru că sint 
veridice și sub aspect istoric, social 
și psihologic.

Datorită specificului și raportului 
cit se poate de direct cu receptorul 
său — spectatorul — arta complexă 
a scenei are o semnificație cu to
tul aparte în procesul formării per
sonalității umane. De la drama 
antică clasică, devenită parte orga
nic integrantă a vieții publice, și 
pină in zilele noastre, istoria tea
trului cunoaște nenumărate cazuri 
în care scena a fost în mod nemijlo
cit punctul unde s-au ciocnit forțele 
progresului și ale reacțiunii. Pretu
tindeni în lume, înflorirea celor mai 
variate forme ale teatrului politic 
semnalează cît de vaste sînt posibi
litățile genului. Independent înșă de 
faptul că teatrul politic cucerește te
ren, efectul modelator al acestei ar
te îndeobște îndrăgite — dar și jefec- 
tul modelator al tuturor celorlalte 
arte — rezidă primordial în realita
tea conținutului, în fidelitatea față 
<ic realitate și în tendința îdeolo- 
gic-etică dintr-însele. Putem vorbi de 
un angajament etic al artei scenice. 
Din înțelegerea acestui fenomen, în 
atmosfera înviorătoare a idealurilor 
umanismului socialist, se poate dez
volta și drama adecvată epocii noas
tre : ea poate să se concretizeze în 
opere in care conștiința ideologică și 
fidelitatea față de adevăr, culminea
ză in conflicte veridice — în opere 
cărora, adăugîndu-Ii-se forța și efi
cacitatea interpretării scenice, devin, 
așa cum spunea Lessing, aptitudini 
pentru virtuți, izvorîte din pasiuni
— adică : modelatoare ale dimensiu
nii spirituale complexe, mereu per
fecționate, a omului socialist.

Sint cîteva meditații asupra desti
nului artei azi, în condițiile socialis
te. Ele au fost prilejuite de con
fruntarea obiectivelor ce se pun în 
fața creației noastre artistice cu .țe
lurile'majore pe care arta a trebuit 
să le slujească dintotdeauna. Prin in
cursiunea mai amplă pe care am 
făcut-o in trecut, prin evocarea unor 
idei estetice am dorit să ilustrez un 
adevăr demn de meditația oricăruia 
dintre creatorii noștri — acela ca 
între cerințele formulate cu claritate 
față de artă de partid, între menirea 
ce i se atribuie acesteia în perfecțio
narea morală a individului și cerin
țele dintotdeauna ale creației există 
o ușor demonstrabilă continuitate. 
Adică, arta să fie despre om, să fie 
făcută pentru om.

ționă numai ca o completare, o trans
figurare sau, eventual, o negare a li
niilor de forță ale experienței sociale 
deja acumulate. Fără să minima
lizez rolul operei de artă — acela 
de a descoperi, de a conștientiza, de 
a pune in evidență noi corelații și 
fenomene de viață — subliniez >-că 
efectul artistic nu este imaginabil v 1 
fără antecedente, adică, în ca
zul de față, fără a se ține seamă 
de experiență generată de realitate. 
Indiferent de forma îmbrăcată, ve
ridicul și conținutul real al operei de 
artă constituie un element decisiv al 
efectului artistic, al forței cu care 
arta modelează personalitatea. Fi- 

' rește, corelația aceasta nu poate . fi 
și nu trebuie absolutizată, sau, cu 
atit mai puțin, întrebuințată în ve
derea limitării imaginației, a fante
ziei sau, mai ales, a generalizării spe-, 
cific artistice.

Așadar, opera de artă influențează 
totalitatea omului : conștiința, carac
terul, sfera de cunoștințe, fizionomia 
morală, universul de idei și senti
mente, sensibilitatea față de proble
mele proprii și ale lumii întregi. In 
același timp, opera de artă iși exer
cită acest efect în calitatea ei de tot 
unitar. Indiferent despre ce creație 
artistică este vorba, efectul său asu
pra receptorului nu poate fi redus 
la simpla însușire și aplicare a învă
țămintelor care se pot trage din- 
tr-insa. Bineînțeles, numeroase opere 
de artă își exercită efectul ,și prin 
faptul că îi înfățișează cititorului sau 
spectatorului exemple pozitive, forme 
de atitudine și comportament dem
ne de urmat. Acest fel de efect di
rect al artei, cind e secondat de ade
vărul artistic al exemplului consti
tuit, poate cîștiga o deosebită impor- ■ 
tanță în formarea omului, în desă- 
vîrșirea personalității omenești. Am 
putea enumera multe exemple, con
vingătoare asupra felului cum un e- 
rou din literatură sau de pe scenă a 
devenit o putere modelatoare de per
sonalități, contribuind la formarea 
unor caractere umane, pilduitoare și 
ele la rîndul lor. în arta socialistă, 
modul acesta de influențare se 
situează în prim plan, mai ales pen
tru că atît realitatea pe care o o- 
glindește, cît și idealul său uman — 
un om socialist, umanist, activ — ii 
oferă creatorului o rodnică sursă de 
inspirație. Efectul modelator exer
citat de artă asupra omului nu se e- 
puizează și nu se poate epuiza insă 
in simpla propagare — directă si 
necesară — a unor forme de atitu
dine pozitivă. Investigația profundă 
a tendințelor manifestate real, de
scrierea veridică a resorturilor ce re
glementează relațiile dintre om și 
lume, redarea portretului spiritual al 
eroilor, exprimarea dialecticii uni
versului lor intelectual și emotiv 
sint. sub aspectul puterii modelatoa
re de personalitate a artei, compo
nent tot atit de esențiali ca și pre
zentarea exemplelor pozitive, sau 
condamnarea trăsăturilor și formelor 
de atitudine negative. Dincolo de 
toate acestea, efectul estetic al artei 
mai are o însușire organică : ne in-' 
vață. în felul său specific, să ne cu
noaștem mai bine pe noi înșine și 
să cunoaștem mai bine pe alții : ne 
ajută să găsim răspuns la întrebă
rile ce ne preocupă pe toți ; ne dez
voltă sensibilitatea și receptivitatea ; 
intr-un cuvînt, contribuie la desfă
șurarea celor mai bune însușiri o- 
menești. în posesia cărora ne putem 
trăi viața mai deplin, mai intens, cu 
mai mult folos pentru noi înșine și 
pentru colectivitatea din care facem 
parte.

După cum atestă și documentele- 
program ale partidului nostru, dez
voltarea armonioasă și multilaterală 
* personalității umane este o sarci

rale și armonice a personalității uma
ne. Bazîndu-se pe cele mai bune tra
diții ale gindirii estetice progresiste și 
generalizind aprofundat faptele isto
riei artelor, estetica marxistă consi
deră că opera de artă este un factor 
de mare eficacitate în lupta pentru 
transformarea omului și a relațiilor 
omenești, in lupta pentru dezvoltarea 
societății.

Firește, perfecționarea omului, în
nobilarea profilului său spiritual și 
moral, îmbogățirea acestuia este un 
proces complex .care promovează nu
meroși factori ce sînt, in ultimă e- 
sență, întotdeauna de natură socială. 
Elementul fundamental este întotdea
una existența socială, experiența so
cială directă. Pe acest temei, diferi
tele forme — cu evoluție relativ inde
pendentă — ale conștiinței sociale 
(și, printre ele, nu în ultimul rînd, 
artele), exercită o influență deosebit 
de importantă asupra vieții individu
lui. în cadrul evoluției personalității 
omenești — proces deosebit de com
plex — însăși participarea artei la a- 
cest proces cîștigă o complexitate ex
cepțională, prezentînd mai multe sen
suri și straturi.

Oricit de specific este efec
tul exercitat de artă asupra re
ceptorului, asupra personalității o- 
menești, și oricit este de individua
lă natura emoției artistice, ele 
nu pot fi izolate in nici un caz de 
alți factori ai formării personalității, 
in ultimă analiză întotdeauna sociali, 
după cum am mai afirmat. Oricîtă 
putere modelatoare ar' avea efectul 
operei de artă — fie pe planul cu
noașterii, fie pe al influenței intelec
tuale și emotive — ea poate func-

M. Andreescu
Vassle GAFTONE 
corespondentul „Scinteii

există un 
un palat.

dialog viu, efi-
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dlțiile materiale și organizatorice 
pentru ca planul să poată fi realizat 
și depășit în primul trimestru 
nului.

Să ne oprim, în continuare, 
alt șantier de investiții. Este 
de șantierul FABRICII DE 
MENȚI DIN ALEXANDRIA - unul 
dintre marile obiective industriale ale 
construcției de mașini in actualul 
cincinal — pe care se lucrează intens. 
Peste 350 de constructori din cadrul 
Grupului de șantiere. Tr. Măgurele 
al T.C.I. București, îndrumați înde
aproape de maiștri și ingineri, adau
gă, zi de zi. noi elemente la construc
ția noii unități industriale. Zeci de 
autocamioane basculante, tractoare cu 
imense platforme-remorci, buldozere, 
macarale sînt intr-o continuă miș
care. din zori și.pină la căderea serii. 
Se sapă și se toarnă fundații, se im
plantează stiipi, se acoperă primele 
hale. înțelegind exact sensul .și. ce
rințele programului de măsuri apro
bat de Secretariatul C.C. al P.C.R.. 
privind imbunătățirea execuției lu
crărilor de construcți-montaj, oame
ni' șantierului folosesc din plin 
timpul de lucru in aceste zile ; ei au 
abordat în soluții definitive, pe un 
front larg, obiectivele de bază : hala 
principală de producție, hala de forje, 
cea de intreținer'6 autp și cea auxi
liară, cantina. racordurile C. F. și 
căile ferate uzinale.

Un toi deosebit de important în 
intensificarea ritmului de muncă pe 
șantier îl are baza proprie de producție 
a betoanelor. Dotată cu două moderne 
fabrici de betoane, avînd o capacitate 
de 38 mc pe oră, precum și cu una 
„clasică", de 10 mc pe oră, cu o gos-

al a-
la un 
vorba 
RUL-

podărie de ciment cu aer comprimat, 
a cărei capacitate se ridică la aproape 
2 000 tone.' aprovizionată din timp cu 
toate cele necesare continuării lucru
lui pe orice 
proprie și-a 
tivitatea. în 
a fabricilor

vreme, această bază 
extins continuu ac- 
imediata. apropiere 

de betoane au fost

plin, indiferent de anotimp, în ritm 
intens.

— Există o perspectivă clară asu
pra muncii pe întregul trimestru ? 
— îl întrebăm pe ing. Gabriel Iones- 
cu. șeful șantierului.

— Judecind lucrurile în funcție de 
capacitatea noastră, a constructorilor, 

răspuns șeful șantieru-organizate poligoane pentru turnarea

vare urgentă. In primul rînd, se im
pune o intervenție grabnică din partea 
conducerii Trustului de mecanizare 
București și a Uzinei de reparații 
Ploiești, ale căror macarale existente 
pe șantier se defectează des. Din a- 
ceastă cauză, la hala.de forjă nu s-a 
mai putut monta de citeva săptămîni 
nici o grindă de 18 tone, tntîrzierea

Construcțiile de la vară incep
cu temelia bună din iarnă

9 <r

va

de elemente ușoare din beton și pre
fabricate grele — grinzi, stilpi pentru 
îmbinări spațiale și altele, ajunse de- 
acum în osatura viitoarei fabrici. 
A fii nd de la șeful bazei, Sandu Gă- 
lie. că această adevărată întreprin
dere de 
doar de 
poate da 
zut este 
mecanizare a lucrărilor. De altfel, pe 
șantierul fabricii de rulmenți este 
vizibil că multe dintre operațiile care 
necesită un mare volum de muncă au 
fost preluate de mașini. Acestea, ca 
pe multe alte șantiere ale țării, per
mit constructorilor să lucreze din

prefabricate este deservită 
60 di oameni, oricine iși 
seama că numărul lor scă- 
rezultatul gradului înalt de

lui — avem posibilitatea ca in 
primul trimestru al anului să reali
zăm, așa cum am stabilit, 24 la sută 
din planul de investiții pe acest an. 
Deși lucrările sint in avans față de 
grafic, datorită ritmului bun de lucru 
din ultima vreme, totuși ne confrun
tăm cu citeva situații critice care ne 
stinjenesc în muncă.

De unde .provine îngrijorarea șefu
lui de șantier ? Din discuțiile avute 
cu el și cu cîțiva șefi de lot și con- 
fruntînd părerile constructorilor cu 
cele ale repiezen Iahtului beneficia
rului, ing. Petre Nițu, directorul teh
nic al viitoarei fabrici, am reținut 
ei leva probleme ce necesită o rezol-

in rezolvarea acestor defecțiuni se va 
solda, nu peste mult timp, cu blo
carea bazei de aprovizionare și de 
producție (altfel, bine organizată), 
unde au început să se adune un nu
măr prea mare de prefabricate.

Desfășurarea normală a lucrărilor 
de construcții-montaje, de execuție a 
prefabricatelor și confecțiilor meta
lice este stingherită și de cele două 
linii electrice de medie și inaltă ten
siune care străbat zonele unde se 
înalță hala auxiliară și cea principală. 
Or. bunăoară, pentru schimbarea tra
seului liniei de 20 kV, șantierul I.R.E. 
Alexandria are termen fixat pentru 
sfirșitul lunii mai, ceea ce din punctul

Ide vedere al constructorului este inac
ceptabil. Și e firesc să fie așa.în- 
trucît acesta și-a limitat foarte mult 
activitatea la hala auxiliară tocmai 
din cauza acestei linii electrice.

Dacă aprovizionarea cu prefabricate 
din beton nu reprezintă o problemă — 
o parte dintre ele sînt fabricate in 
baza proprie a constructorului, altă 
parte sînt furnizate de industrie — 
asigurarea fermelor metalice, în 
schimb. începe să dea bătaie de cap. 
Aceste construcții metalice, în greu
tate totală de 2 000 t, sînt destinate 
halei principale de producție — obiec
tiv căruia constructorul trebuie să-i 
acorde prioritate, deoarece spre sfir- 
șitul anului vor sosi primele linii teh
nologice. Desigur, n-au „intrat zilele 
în sac". cum se spune, dar pină la a- 
ceastă dată n-au sosit pe șantier de- 
cit 70 tone de ferme. Prin colaborarea 
strinsă dintre constructor și benefi
ciar s-a ajuns la încheierea unor con
tracte sigure de livrare cu ultimul 
termen la sfirșitul lunii mai. Aceasta 
presupune însă, ca, încă de pe acum, 
constructorul să urmărească livrarea 
ritmică de către furnizor a acestor 
confecții metalice, pentru a-și putea 
executa lucrările de montaj conform 
graficelor stabilite.

Sint cîteva semnale critice trans 
mise de pe șantierul Fabricii de rul
menți de la Alexandria care, cu si
guranță, vor fi recepționate în cel 
mai scurt timp de către cei vizați. 
Demarajul bun al lucrărilor pe acest 
șantier important trebuie consolidat 
cu fiecare zi, prin fapte demne de 
entuziasmul constructorilor de aici; 
de hotărîrea lor de a realiza încă în 
trimestrul I aproape un sfert din pla
nul anual de investiții.

hala.de
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Plenara Consiliului Uniunii
Naționale a Cooperativelor

Agricole de Producție
Miercuri a avut loc plenara Con

siliului Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție, la care 
au participat membrii Consiliului 
Uniunii Naționale, ai Comisiei de re
vizie, președinții uniunilor județene 
ale cooperativelor agricole de produc
ție, cadre de conducere ale unor in
stituții și organizații centrale.

A luat parte tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Plenara a luat în discuție proble
mele pregătirii și organizării celui 
de-al II-lea Congres al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție și a hotărît în unanimi
tate convocarea acestuia la 21 febru
arie 1972, ordinea de zi și normele 
de reprezentare la congres.

De asemenea, plenara a hotărît ca 
Sn perioada premergătoare congresu
lui să se desfășoare adunările gene
rale ale cooperativelor agricole și 
conferințele uniunilor județene coo
peratistei în cadrul cărora să se ana
lizeze temeinic activitatea desfășu
rată în anul trecut, să se stabilească, 
in concordanță cu prevederile planu
lui de stat, sarcinile planului de pro
ducție și financiar pentru anul 1972 și 
să se adopte măsuri eficiente pentru 
obținerea de rezultate superioare în 
toate domeniile de activitate ale uni
tăților agricole cooperatiste.

Plenara a recomandat ca în cen
trul dezbaterilor, din adunările gene
rale să stea modul în care a fost 
aplicată organizarea și retribuirea 
muncii în acord global și să se sta
bilească măsuri pentru generalizarea 
acestuia in toate sectoarele de pro
ducție ale tuturor cooperativelor agri
cole.

Conferințele să analizeze eu priori
tate modul in care uniunile județene 
și-au îndeplinit atribuțiile încredin
țate de partid și să stabilească mă
suri pentru creșterea rolului lor în 
realizarea sarcinilor care stau în fața 
agriculturii cooperatiste.

Cu prilejul adunărilor generale și 
al conferințelor, în întreaga perioadă 
de pregătire a congresului se va in
tensifica munca politico-educativă în 
rîndurile țărănimii cooperatiste, pen
tru formarea și dezvoltarea conștiin
ței socialiste, antrenarea tuturor coo
peratorilor la realizarea sarcinilor, în 
spiritul documentelor Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971.

Plenara a dezbătut problemele le
gate de necesitatea îmbunătățirii sta
tutelor cooperativei agricole de pro
ducție, Casei de pensii și uniu
nilor cooperatiste, corespunzător cu 
stadiul actual de dezvoltare a coope
rativelor agricole și cu sarcinile de 
perspectivă ale acestora. Au fost a- 
doptate propuneri cuprinzînd modi
ficările la statute și s-a stabilit ca 
acestea să fie larg dezbătute cu ma
sa membrilor cooperatori, după care 
proiectele definitivate să fie supuse

spre aprobare celui de-al II-lea Con
gres al Uniunii Naționale.

în legătură cu problemele aflate pe 
ordinea de zi au luat cuvîntul Gheor
ghe Petrescu, Mastan Ruwin, Nicolae 
Bostan, Blaziu Buzaș. Tănase Fanea, 
Gheorghe Guli, Dumitru Alexandru, 
Ion Negoiță, Nicolae Hudițeanu, Pe
tru Mihalache, Gheorghe Bucă, Va- 
sile Dragoș, Dominic Szasz, Leopold 
Kober, Andrei Balint și Dumitru Tu- 
do.se. \

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vintul tovarășul Gheorghe Pană.

. Plenara a adresat o telegramă Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu, în care se exprimă senti
mentele de înaltă Știmă și prețuire 
ale țărănimii cooperatiste față de 
conducerea partidului nostru, perso
nal față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și mulțumirea 
fierbinte a tuturor membrilor coope
rativelor agricole pentru grija părin
tească, permanentă pe care o poartă 
progresului agriculturii, ridicării ni
velului de viață material și spiri
tual al țărănimii.

în telegramă se menționează că în 
șirul măsurilor adoptate în folosul 
agriculturii, un loc important il 
ocupă recenta hotărîre a Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R. pri
vind înlesnirile acordate cooperati
velor agricole de care beneficiază în 
mod direct majoritatea membrilor 
cooperatori.

Ne angajăm, se subliniază în tele
gramă, ca împreună cu masa largă a 
membrilor cooperatori să stabilim 
cele mai corespunzătoare măsuri 
care să determine punerea mai bine 
în valoare a imenselor rezerve și po
sibilități de care dispune agricultura 
■cooperatistă în scopul creșterii sub
stanțiale a producției agricole, spo
ririi cantităților de produse agro- 
alimentare destinate fondului central 
al statului, îmbunătățirii retribuirii 
muncii membrilor cooperatori.

Este exprimat angajamentul ca în 
întâmpinarea celui de-al doilea con
gres al Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție să se 
depună toate eforturile pentru a in
tensifica participarea întregii țără- 
nimi cooperatiste la pregătirea te
meinică a campaniei agricole de pri
măvară.

în încheiere se spune : Consiliul 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, exprimînd a- 
cordul deplin al întregii țărănimi la 
politica internă și externă clarvăză
toare a Partidului Comunist Român, 
se angajează să muncească neobosit 
pentru a îndeplini exemplar sarci
nile încredințate de partid sectoru
lui cooperatist al agriculturii, adu- 

-cîndu-și astfel contribuția la mă
reața operă de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

(Agerpres)

Delegația C.C. al P.C.R. 
care a participat 

la Congresul al lll-lea 
al P. C. Libanez 

s-a înapoiat in Capitală
Miercuri seara a sosit în Capitală 

delegația C.C. al P.C.R., formată din 
tovarășii Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Vas.ile 
Marin, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar ai Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R., care a participat 
la lucrările celui de-al III-lea Con
gres al Partidului Comunist Libanez.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întâmpinată de tova
rășii Miu Dobrescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Nicolae Guină, membru al 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

★
La plecarea din -Beirut, delegația 

a fost salutată de tovarășii Khalil 
Debs, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C. Libanez, și 
Georges Habre, membru al C.C. al 
P.C. Libanez.

★
La invitația Comandamentului Na

țional al partidului Baas, delegația 
C.C. al P.C.R. a sosit, la 11 ianuarie 
în capitala Siriei — Damasc.

Cu acest prilej, delegația a avut o 
întîlnire cu secretarul general adjunct 
ad-interim și alți membri ai Coman
damentului Național al partidului 
Baas. Au fost abordate probleme pri
vind activitatea \și preocupările ac
tuale ale celor două partide.

întâlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
A ACTIVITĂȚII DE APLICARE

Șl DE POPULARIZARE A LEGISLAȚIEI
Un decret ai Consiliului de Stat
Consiliul de Stat a emis un de

cret privind unele măsuri de îmbu
nătățire a activității de aplicare și 
de popularizare a legislației. Noul 
act normativ se înscrie în ansam
blul măsurilor luate pentru o mai 
corectă aplicare a legilor, însușirea 
temeinică a acestora de către per
sonalul organelor și organizațiilor 
•socialiste, pentru o largă cunoaș
tere a normelor legale de toți cetă
țenii țării.

Decretul prevede sarcini concrete 
pentru ministere și celelalte organe 
centrale, consiliile populare, unită
țile socialiste, de a asigura, fiecare 
în domeniul, ramura sau raza lor 
de activitate și potrivit competen
ței ce le revine, luarea măsurilor 
corespunzătoare pentru pregătirea 
temeinică a personalului în atribu
țiile căruia intră aplicarea legilor 
și celorlalte acte normative. Se 
subliniază, totodată, obligația con
siliilor populare județene, munici
pale, orășenești și comunale de a 
organiza și coordona acțiunile pen
tru popularizarea legislației de in
teres general în rîndul maselor 
largi de cetățeni din fiecare unitate 
administrativ-teritorială. în acest 
context este relevată importanța 
sprijinului organelor și organiza
țiilor de partid, precum și organi
zațiilor sindicale, de tineret și ce
lorlalte organizații de masă și ob
ștești.

Sînt prevăzute o serie de metode, 
menite să contribuie la cunoașterea 
legilor, printre care înscrierea în 
planurile de perfecționare a cadre
lor a unor teme corespunzătoare, 
introducerea in programele școlare 
a unor cunoștințe privind conținu
tul principalelor legi, folosirea adu
nărilor cetățenești, adunărilor co
mitetelor de cetățeni, asociațiilor de 
locatari, comitetelor de părinți, ex
tinderea judecării unor procese la 
fața locului, in organizații socialiste, 
comune sau cartiere, folosirea mij
loacelor de informare în masă etc. 
Se precizează ca în județele în 
care, alături de populația română, 
există populație aparținînd naționa
lităților conlocuitoare, să se acorde 
o atenție deosebită popularizării 
legislației în limbile naționalităților 
respective.

Aplicarea prevederilor decretului 
va contribui la creșterea simțului 
de răspundere al conducerilor orga
nelor și organizațiilor socialiste 
pentru modul în care sînt respecta
te prevederile legale, la Îmbunătă
țirea activității de educare a cetă
țenilor în spiritul întăririi ordinii 
de drept socialiste, la dezvoltarea 
unei opinii de masă în direcția res
pectării legislației, a apărării avutu
lui obștesc, a combaterii oricăror 
manifestări de indisciplină și de 
încălcare a normelor de conviețuire 
socială.

(Agerpres)
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ACORDUL GLOBAL IN LEGUMICULTURA
(Urmare din pag. I)

a producției totale de legume a În
semnat venituri bănești suplimentare 
în valoare.de peste 300 000 lei, ceea 
ce a permis o creștere a veniturilor 
cu circa 146 000 lei, conducînd astfel 
la creșterea valorii unei norme de

categoria întâi de la 22 lei. cit era 
planificat, la 24 lei. Spre deosebire 
de alți ani, cînd activitatea acestui 
sector se încheia cu pierderi care se 
acopereau pe seama altor sectoare, 
în acest an ferma legumicolă și-a 
încheiat bilanțul cu rezultate foarte 
bune, așa cum de altfel rezultă și 
din tabelul următor :

Indicatori
Valoarea producției globale 
Cheltuieli materiale 
Producția netă 
din care fond de retribuire

Plan Realizat
1 607 000 1 920 000

400 000 460 000
1 207 000 1 560 000
1 012 000 1 158 000

Metamorfozele 

de la „Buna"
se, intre care cau
ciuc sintetic, diferi
te tipuri de mase plas
tice, solvenți, lianți, 
carbid, acetilenă etc.

transportoa- — toate avind ca ma

Aplicarea acordului global la fer
ma legumicolă a creat cadrul cores
punzător permanentizării forței de 
muncă în cadrul unor echipe de lu
cru organizate pe principiul drep
tului fiecăruia de a se constitui în 
formațiuni de muncă după prefe
rințe. Cooperatorii, înțelegind esen
ța acordului global, cunoscînd cu 
precizie cantitatea de muncă ce tre
buie să o depună și veniturile pe 
care le vor obține pentru producția 
realizată, au răspuns cu conștiincio
zitate pentru executarea la timp și 
la un nivel calitativ superior a tu-

turor lucrărilor. Rezultatele obținute 
de legumicultorii din Mărăcinenî 
constituie o oglindire firească a mo
dului cum conducerea cooperativei 
agricole a reușit nu numai să asi
gure cadrul organizatoric necesar a- 
plicării noii forme de organizare și 
retribuire a muncii, ci să și lămu
rească pînă în cele mai mici amă
nunte pe fiecare cooperatoi' în parte 
de avantajele aplicării acordului glo
bal, să înțeleagă că de contribuția 
adusă la realizarea producției depin
de și venitul lui.

Miercuri la amiază, la Ziirich 
avut loc tragerea, la sorți a
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® România — Ungaria
© Steaua Bayern Miinchen

Tottenham Hotspur

a avut loc tragerea, la sorți a 
sferturilor de finală ale campio
natului european interțări, „Cu
pei U.E.F.A.", „Cupei cupelor" 
și „Cupei campionilor euro
peni".

în campionatul european, 
chipa României va întâlni echipa 
Ungariei, în „Cupa cupelor", 
Steaua va juca cu formația vest- 
germană Bayern Miinchen, iar 
in „Cupa U.E.F.A.", U.T. Arad 
va întâlni echipa engleză Totten
ham Hotspur.

Programul complet al întâlni
rilor din campionatul european 
interțări este următorul : Unga- 
ria-România. Anglia-R.F. a Ger
maniei, Iugoslavia-U.R.S.S. și 
Italia-Belgia. Meciurile tur vor 
avea loc la 29 sau 30 aprilie, iar 
cele retur la 13 sau 14 mai. Pri
mul meci Ungaria — România 
-va avea loc la Budapesta.

Iată programul meciurilor ce
lor trei competiții europene de 
club : „Cupa cupelor" : Steaua 
București-Bayern Miinchen ; 
Steaua Roșie Belgrad-Dinamo 
Moscova; A.C. Torino-Glasgow 
Rangers ; Atvidaberg (Suedia)- 
Dynamo Berlin.

„Cupa campionilor europeni": 
Ujpest Budapesta-Celtic Glas
gow : Feyenoord. Rotterdam- 
Benfica Lisabona ; Ajax Am
sterdam-Arsenal Londra ; Inter- 
nazionale Milano — Standard 
Liege.

„Cupa U.E.F.A." : Juventus
Torino-Wolverhampton; Ferenc- 
varos Budapesta-Zelezniciar Sa
rajevo ; U.T. Arad-Tottenham 
Hotspur; A. C. Milan-Lierse 
(Belgia).

Meciurile vor avea loc după 
sistemul tur-retur în zilele de 8 
și 22 martie. Primele echipe suit 
gazdele jocurilor tur.

La aflarea veștii privind tra
gerile la sorți, care au avut loc 
la Ziirich. președintele federației 
de specialitate din R.P. Ungară, 
ANDRASZ TERPITKO. a de
clarat următoarele : „Echipa Ro
mâniei este o formație fermă, o 
echipă de luptă, lucru pe care 
l-a demonstrat și în cadrul jocu
rilor preliminare. Pe teren pro
priu, echipa României este de
osebit de puternică. Echipa un
gară se va strădui să obțină ca
lificarea în jocul de la Buda
pesta. unde va avea loc primul 
meci".

Selecționatele de tenis7

de masă ale R. P. Chineze
...care se află în țara noastră (in 

vederea participării la campionatele 
internaționale ale României (23—25 
ianuarie la Cluj) au efectuat și 
ieri dimineață, în sala Floreasca din 
Capitală, antrenamente în comun cu 
membri ai loturilor noastre repre
zentative. Oaspeții se antrenează eu 
multă asiduitate, in fiecare diminea
ță — ne spunea secretarul general 
al Federației române de tenis de 
masă, Sever Dăneț ; programul vizi
tei lor in București cuprinde, pînă 
la plecarea' spre Cluj, la campiona
tele internaționale, vizionări, de mu
zee, spectacole, întreceri sportive 
etc. Ieri după-amiază, sportivii chi
nezi au fost Ia Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Româ
nia ; astă-seară vor asista la derbiul 
de hochei pe gheață Steaua—Dinamo.

înaintea competiției de la Cluj, e- 
chipele de tenis de masă ale Româ
niei și R. P. Chineze vor susține, 
luni 17 ianuarie, in sala Floreasca, 
o dublă întâlnire amicală. De remar
cat- că printre jucătoarele și jucătorii 
prezenți la București se află membri 
ai echipelor R. P. Chineze care, la 
ultimele campionate mondiale (la 
Nagoya), au cucerit titlul suprem la 
masculin și locul al doilea la femi
nin.

Șoseaua străbate o 
regiune bine cunoscută 
datorită bogatelor sale 
zăcăminte de lignit. în 
zare se pot vedea pro- 
filindu-se
rele care aduc spre 
rampele de încărcare 
bulgării de cărbune. 
Mai spre sud, nu de
parte de orașul Halle, 
centrul administrativ 
și economic al regiu
nii cu același nume, se 
află mica localitate 
Schkopau, unde își are 
sediul una din cele mai 
mari întreprinderi din 
R.D.G. — combinatul 
chimic „Buna".

Pe un perimetru de 
320 de hectare se în
tind numeroase cor
puri de uzină, con
strucții metalice, con
ducte de diferite dia- 
metre, linii de cale 
ferată — însumând un 
vast complex de pro
ducție care pune în 
valoare materia primă 
ce se găsește... chiar 
la porțile combinatu
lui.

„Buna" este una din 
cele mai importante 
unități ale industriei 
chimice din R. D. 
Germană, iu care lu
crează aproximativ 
20 000 de oameni. Este 
suficient a arăta, de 
pildă, că ea consumă 
tot atîta curent elec
tric cit orașul Halle 
(270 000 de locuitori), 
că acest gigant indus
trial „înghite" 85 000 
metri cubi de apă în 
fiecare oră și prelu
crează' zilnic 10 090 
tone lignit.

Construită în 1936 de 
către concernul. „I. G. 
Farben". refăcută, ex
tinsă și modernizată 
in perioada postbelică, 
întreprinderea este as
tăzi de nerecunoscut. 
Ea realizează 800 de 
sortimente de produ

terie primă lignitul. 
Marca „Buna" este 
cunoscută și apreciată 
in numeroase țări ale 
lumii, 26 la sută din 
totalul producției, care 
se ridică la peste 2 
miliarde mărci anual, 
fiind destinată expor
tului.

Așa cum ne-au rela
tat reprezentanții con
ducerii combinatului, 
procesele de producție 
ale acestuia sint auto
matizate astăzi in pro
porție de 80 la sută, 
colectivul depunînd în 
continuare eforturi sus
ținute pentru moderni
zarea continuă a pro
ducției. în cursul nou
lui cincinal (1971—1975) 
circa 100 milioane de 
mărci vor fi investite 
anual pentru extinde
rea și lărgirea proce
selor de automatizare. 
Se urmărește ca în 
decursul acestor ani 
producția să fie du
blată, fără a se spori 
numărul salariaților. 
Concomitent se pre
gătește lansarea în 
producție a peste 100 
de noi produse.

în realizarea acestor 
sarcini este antrenat 
întregul colectiv. Mun
citorii fruntași au con
stituit grupe de rațio- 
nalizatori care elabo
rează propuneri valo
roase privind dezvolta
rea procesului tehnolo
gic. Un aport substan
țial în această acțiune 
il au tinerii, precum și 
femeile care alcătuiesc 
aproximativ o treime 
a colectivului. O mare 
atenție se acordă ri
dicării continue a ca
lificării profesionale a

întregului personal, 
mai ales în școli aflate 
chiar in incinta com
binatului ; totodată, in 
fiecare an, un număr 
de tineri muncitori 
dintre cei mai destoi
nici sint trimiși la 
studii în școli de spe
cialitate de diferite 
grade.

...Schimbul de dimi
neață și-a terminat lu
crul. Sute și sute de 
oameni se îndreaptă 
spre gară și iau tre
nul spre Halle Neu
stadt — „orașul chi- 
miștilor" — în care 
locuiesc. Sîntem invi
tați să-1 vizităm. Noul 
oraș oferă priveliștea 
străzilor sale drepte, 
trasate parcă cu rigla 
și străjuite de blocuri 
moderne, precum și a 
șantierelor sale... „După 
cum vedeți, orașul 
nostru se află încă în 
plină construcție și 
extindere — ne expli
că însoțitorii. Peste 
cițiva ani el va oferi 
spațiu locativ pentru 
100 000 de oameni".

în timpul lor liber, 
salariații combinatului 
„Buna" desfășoară o 
vastă activitate cultu
rală. Corul, cercurile 
de artă dramatică, de 
balet, de muzică și 
artă populară, de lec
tură și studiu atrag 
numeroși muncitori, 
mai ales tineri. Iar a- 
ceștia din urmă se mal 
mindresc cu o rea
lizare : în localitatea 
Bad Lauchstădt din a- 
propiere, ei au refăcut 
un teatru, construit pe 
vremuri din inițiativa 
marelui Goethe și unde 
acum se organizează 
reprezentații teatrale 
primite cu mult inte
res de muncitorii com
binatului.

G. DASCĂLU

LA SAPPORO

SATUL OLIMPIC A FOST INAUGURAT
DE ASTĂ-SEARĂ, PRINTRE PRIMII SA1 OASPEȚI 

VOR FI ȘI BOBER1I ROMÂNI

lt S. CEHOSLOVACĂ

„Operația Most" 

în ultima fază

Noi magazine universale 
în satele județului Timiș
în satele Fibiș și Dumbrăvița din 

județul Timiș au fost date în folo
sință două magazine universale, pri
mele din acest an ale cooperației de 
consum. în cadrul acestor magazine 
funcționează unități de desfacere a 
produselor alimentare, metalo-chimi- 
ce. încălțăminte, textile și a altor 
bunuri de larg consum.

Magazine similare vor mai fi date 
In folosință în cursul anului la Le-

nauheim, Orțișoara, Comloșul Mare. 
Sinandrei, Becicherecul Mic si în alte 
comune din județ.

La construirea și amenajarea noi
lor complexe comerciale s-a ținut 
seama atât de propunerile venite din 
partea unor membri ai cooperației de 
consum, cit și de amplasarea noilor 
centre civice ale comunelor, prevă
zute în studiile de sistematizare a lo
calităților rurale. (Agerpres)

Cu prilejul unei frumoase ceremo
nii, la Sapporo a fost inaugurat sa
tul olimpic. Aici vor fi găzduiți. pes
te 1800 de sportivi și oficiali care 
vor participa la Olimpiada de iarnă. 
Satul este amenajat la Makomanai, 
o mică localitate aflată la o distan
ță de numai 2 km de Sapporo.

La festivitatea inaugurării au fost 
prezenți aproximativ 700 de invitați, 
care au fost salutați de Kogoro Ue- 
mura, președintele Comitetului de 
organizare. O fanfară alcătuită din 
70 de persoane a intonat Imnul o- 
limpic al jocurilor de la Sapporo, 
intitulat : „Balada curcubeului și a 
zăpezii". în tot timpul ceremoniei a 
plouat.

Apoi, directorul satului olimpic a 
repartizat primilor oaspeți locuințe
le. Printre primii sportivi cazați au 
figurat 10 boberi canadieni, doi pa
tinatori de viteză australieni și de
legația japoneză, care numără 110 
persoane.

De astă-seară, între oaspeții satu
lui olimpic de la Sapporo se vor ti
fla și boberii români. Cei șase mem
bri ai lotului (Ion Panțuru, Ion 
Zangor, Dumitru Focșăneanu, Dumi
tru Pascu, Dragoș Panaitescu, Vic
tor Papadopol) și antrenorul lor, 
prof. H. Pașovschi, au plecat marți 
la Moscova, de unde ieri și-au. con
tinuat drumul aerian spre Sapporo 
(via Tokio).

A

In cîteva rînduri
DUPĂ DISPUTAREA FIGURILOR 

IMPUSE, IN CAMPIONATUL EURO
PEAN DE PATINAJ ARTISTIC de 
la Goteborg conduce marele favorit, 
cehoslovacul Ondrej Nepela, cu 1155.2 
puncte. Urmează în clasament sovie
ticul Cetveruhin și francezul Pera. 
G. Fazekas (România) se află pe lo
cul 17 cu 376,3 puncte.

PATINAJ VITEZA — La Inzell, 
în cadrul campionatelor vest-ger- 
mane de patinaj viteză, cunoscutul 
recordman Erhard Keller a ciștigat 
proba de 500 m cu performanța de 
38”5O.'1OO. Proba feminină de 1,000 m 
s-a încheiat cu victoria patinatoarei 
Monika Pflug, (l’31”9/10), iar Gerhard 
Zimmermann a terminat învingător 
în cursa de 1 500 m (2’06”7’10). Zim
mermann a ocunat prințul loc. in 
„maratonul gheței" (10 000 m). în cave 
a realizat timpul.de 16'01’T/10.

SCHI. — „Săptămina internațio
nală a schiului de fond", competiție 
care reunește pe principalii candidați 
la medaliile olimpice de la Sapporo, 
a continuat la Bolzâno cu desfășura
rea probei masculine de 30 km. 
La capătul unei cur.se pe care a do
minat-o net. Gerhard’ Grimmer (R.D. 
Germană) și-a adjudecat victoria cu 
timpul de lh 41 ’21”20'100.

HOCHEI PE GHEAȚA. — Nume
roși spectatori au urmărit la Bu- 
dejovici întâlnirea internațională a- 
micală de hochei pe gheață dintre 
selecționatele Cehoslovaciei și R. D. 
Germane. Hocheiștii cehoslovaci au 
obținut victoria cu scorul de 8—2 
(3—0, 3—2, 2—0).

într-o zi din vara 
trecută, am asistat la 
Bratislava la un mo
ment de seamă al unei 
lucrări de amploare, 
desfășurată pe... apele 
Dunării, sub denumi
rea de „Operația 
Most". Două remor
chere, unindu-și pute
rea, au transportat de 
pe uscat la locul de 
montaj. 75 de metri 
din podul metalic con
struit peste bătrînul 
fluviu. A fost o adevă
rată demonstrație de 
virtuozitate făcută de 
constructori in fața a. 
mii de locuitori ai ca- 
pitalei Slovaciei, veniți 
să asiste la înfrunta
rea dintre forța și in
teligența umană și 
„monstrul metalic" că
ruia i se alăturaseră și 
capriciile vremii.

De curind a avut loc 
montarea ultimei părți 
a podului. în aceste 
zile lucrările se desfă
șoară.din plin, in pofi
da frigului și a zăpezii, 
la cele două capete ale 
construcției ; macarale 
puternice duc de pe us
cat la locul de montaj 
elementele care unesc 
țărmul cu porțiunea 
montată a podului.

într-o convorbire a- 
vutâ cu principalul au
tor al îndrăzneței con
strucții, profesorul Ta- 
sara. acesta ne-a oferit 
cu amabilitate amănun
te despre podul de la 
Bratislava.

— Satisfacția noas
tră, declara el. este cu 
atât mai mare cu cit la 
acest pod am experi
mentat o metodă de 
construcție neîncercată 
încă pe plan european: 
sudarea continuă a 
grinzilor metalice. Toc

mai de aceea lucrarea 
a pus la încercare atît 
capacitatea institutelor 
noastre de proiectare, 
cît și a .întreprinderilor 
care se oteupă. de exe
cuție. Din cele'19 pro
iecte prezentate la 
concurs s-a ales acela 
care reunește simplita
tea în ce privește rea
lizarea lucrării, func
ționalitatea și siguran
ța în exploatare. După 
cum se știe, a precizat 
interlocutorul nostru, 
poduri suspendate sau, 
cum se mai numesc 
ele. poduri cu lanțuri, 
se mai întîlnesc la Bu
dapesta și la Koln. Noi 
am găsit însă rezolvări 
originale pentru com
plexele aspecte pe care 
Ie ridica o asemenea 
construcție metalică li
niară care nu are sub 
ea. nici un punct de 
susținere.

— Trebuie adăugat, 
intervine prof. Andrej 
Mihalcek de la Politeh
nica din Bratislava, că 
o constructâe suspenda
tă de felul podului pe 
care il realizăm ridică 
și numeroase probleme 
privind rezistența me
talului și corectitudi
nea execuției. Din miile 
de măsurători pe care 
le facem aici reiese că 
atît metalurgiștii din 
Vitkovice, care execu
tă partea metalică a 
podului, cît și montorii 
din Ostrava au înțeles 
bine marea răspundere 
ce apasă asupra lor. De 
altfel, și unii și cei
lalți, au lucrat ire
proșabil.

Podul metalic sus
pendat de peste Dunăre 
poate rivaliza cu multe 
lucrări de același gen. 
El este lung de 303 me

tri și lat de 21 metri. 
Partea lui superioară, 
sau etajul intîi, cum îl 
numesc constructorii, 
est.e destinată traficu
lui rutier. Mai multe 
benzi de circulație vor 
asigura autovehiculelor 
o deplasare rapidă in 
ambele sensuri. Sub ni
velul superior, pe o lă
țime de 3.5 metri se 
amenajează trotuare 
rezervate exclusiv cir
culației pietonilor. în 
părțile „închise" ale 
construcției sint îngro
pate conducte de trans
port a apei potabile, a 
gazului metan, cabluri 
de electricitate, linii 
de telecomunicații.

Părțile metalice care 
compun îndrăzneață 
cale transdanubiană! 
au fost pregătite in 
cele mai mici detalii 
pe uscat, apoi au fosț 
aduse cu șlepul la lo
cul de montaj. Cricuri 
puternice au inălțat 
pînă la cota prevăzută 
acești, coloși in greuta- 
te de peste 1 000 de 
tone fiecare, din îm
preunarea cărora s-a 
născut noul pod.

Operă comună a mai 
multor întreprinderi 
metalurgice din Ceho
slovacia, noul pod va 
înlesni legături solide 
si permanente între lo
calitățile slovace de pe 
ambele maluri ale Du
nării. Cînd va fi dat în 
folosință, din cafeneaua 
care se amenajează la 
cota cea mai înaltă (83 
metri), se va putea 
contempla frumusețea 
nemuritoare a bătrînu- 
lui Danubiu. sporită 
prin munca și inteli
gența omului.

C. PRISĂCARU

t V
PROGRAMUL I

16,00—17,00 Lecții pentru lucrătorii 
din agricultură • Tehnolo
giile principalelor culturi teh
nice (floarea-soarelui, sfecla 
de zahăr, tutun) șl recoman
dări pentru producția anului 
1972 > Rezultatele aplicării 
acordului global la cultura 
cerealelor și plantelor teh
nice — formă stirriulatorie de 
organizare a producției și re
tribuire a muncii în C.A.P. 

17,30 Emisiune în limba maghiară. 
Din cuprins : • Săptămina 
în reportaje și comentarii e 
Emisiune pentru tineret. Un 
tînăr de azi : Strungarul Ve- 
csei Gyorgy de la uzina „In
dependența" Sibiu • Cu ba
lerinii Francisc Valkay și 
Doina Fleșeriu. Reportaj mu- 
xical-coregrafic de Mirel Ilie-

19,20

de De-

pentru

șu. • De ce este frumos ? 
Rubrică de esteticianul Fol- 
des Lâszlo. Azi : palatul ba
roc al Muzeului de artă din 
Cluj • Lâszlo Ferenc vă pre
zintă un tînăr interpret : 
Farkas Pal din Oradea inter
pretează „Sarabandă" 
bussy.
La volan — emisiune 
conducătorii auto. 
Confruntări.
Pentru sănătatea dv. 
rea organismului la 
Invitatul emisiunii : prof. dr. 
Răzvan Prișcu.
1001 de seri : „Aventurile lui 
Bobo".

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Concert simfonic. Festival 

Mozart. Orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii. Dirijor 
Carlo Zecchi (Italia). în pro
gram : Simfonia în mi bemol 
major K.V. 16. Prezintă Va
cile Donose.

20,20 Un film în dezbatere : „Fii 
si îndrăgostiți". Ecranizare 
după romanul cu același titlu 
al cunoscutului scriitor englez 
D. H Lawrence. Frescă a so
cietății engleze din primele 
decenii ale secolului nostru, 
romanul „Fii și îndrăgostiți"

— pe care filmul îl recon
stituie destul de fidel — este 
o tulburătoare poveste de 
dragoste. Pornind de la a- 
ceastă poveste, cu toate im
plicațiile ei, ne' propunem să 
vă prezentăm o dezbatere în 
cadrul căreia își vor spune 
opinia invitații emisiunii 
noastre — tineri muncitori, 
elevi, studenți, cadre didac
tice. ziariști.

22 30 Telejurnalul de noapte.
22,40 Campionatele europene de 

patinaj artistic. Proba indi
viduală. Transmisiune directă 
de la Goteborg.
PROGRAMUL II
Concert simfonic : Festival 
Mozart. Orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii. Dirijor : 
Carlo Zecchi (Italia). în pro
gram : Simfonia în mi bemol 
major K.V. 16 ; Serenada în 
re major K.V. 203. 
Buletin de știri.
Biblioteca pentru toți. Mihai 
Eminescu (III) • Poezia de 
dragoste. Participă Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga și Edgar 
Papu a „Luceafărul" — frag
mente. Interpretează Gh. Co- 
zorici « „Cînd amintirile...".

Film pe versuri de Mi hal 
Eminescu. Interpretează Ele
na Albu și Traian Stăneseu. 

21.35 Film serial : ..Patru tanchiști 
și un cîine" (IX).

cinema

20,00

21,00
21.05

$ Mirii anului II : SALA PALA
TULUI - 17,15 (seria de bilete — 
3986); 20,15 (seria de bilete — 3987), 
SCALA - 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 
21. BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16.30; 18,45; 21.
© Program de desene animate pen
tru copii : DOINA — 10.
© Să cumpărăm o mașină de pom
pieri : DOINA — 11.30; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Livada din stepă : FESTIVAL - 
19. 21, FLACARA — 15,30; 18: 20.15
• Love Story : PATRIA - 9; 11,30; 
14: 16,30: 19; 21,15, FESTIVAL - 
9.15: 11.45; 14: 16.45. LUCEAFĂRUL 
- 9: 11.15: 13.30; 16; 18.30; 21. CA-

P1TOL — 8.30; 11: 13,15; 16; 18,15; 
21, FAVORIT — 9.15; 11.30; 13,45; 
16. 18.15, 20,30.
© R.D. la munte și la mare : VIC
TORIA - 9: 11.15; 13,30: 16: 18.30; 
20.45, AURORA - 9: 11,15; 13.30: 
15.45: 18: 20.15, TOMIS - 9: 11.15; 
13,30: 15.45; 18,15: 20.30.
© Hugo și -Josefina — 9—18.30 în 
continuare. Program de desene 
animate - 20,15 : TTMPURI NOI.
© Bel Ami — 10; 12; 14.15. Bulgă
rele de seu — 16,30. Milionul — 
18.45: 21 : CINEMATECA (sala 
Union)
© Decolarea : MUNCA — 16; 
20. GIULEȘTI - 15,30; 17.45; : 
© Cea mai frumoasă soție : 
TRAL - 9.15; 11,30; 13,45; 16;
20.30. FEROVIAR — 8.45; 
13,30; 16; 18,30: 21. MELODIA 
11.15: 13,30; 16; 18,30; 20.45, 
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
20.30.
q Pădurea de mesteceni : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
0 Trenul : EXCELSIOR - 9; 11,45; 
14,20; 17,15; 20, MIORIȚA -
11,45; 14,30: 17,15; 20.
• Waterloo : GRIVIȚA — 9: 
16; 19.30, VOLGA — 9.30; 12,30: 
19.15, FLAMURA — 9; 12.30;
19.30.

• Sorgul roșu : PROGRESUL — 
15.30: 18; 20,15.
• 12 oameni furioși : BUCEGI — 
16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13.30: 16; 18,15: 20,30.
• Poveste sîngeroasă :
— 15,30; 17,30: 19,30.
• Oliver : BUZEȘTT - 
© Nici un om pentru 
trîcli : FERENTARI 
17,45; 20.
• Anna celor o mie de zile : FLO
REASCA — 15,30; 19. ARTA —

• Ritmuri spaniole ; MOȘILOR — 
15,30: 17,45: 20.
• Articolul 
15.30: 19.

420 : COSMOS

LAROMET

15,30; 19. 
Camp De- 
— 15.30; t

18;
20.

CEN- 
18,15: 
11,15; 
- 9; 
MO- 

18,15:

12;
16;
16:

15,30; 19,15.
• Castanele sînt bune ; ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
17,45: 20.
• Steaua de tinichea : LUMINA
— 9—15 în continuare; 17; 19; 21, 
CRÎNGAȘT - 15.30; 18; 20,15.
• Duel straniu : PACEA — 15,45; 
18; 20.
• Floarea de cactus : UNIREA — 
15 30: 18; 20, POPULAR — 10; 15,30; 
18; 20.15.
• Scoate-tî pălăria cînd săruți : 
LTRA - 15,30; 18: 20,15.
© Marele premiu : DRUMUL SĂ
RII — 15,30: 19.
© Floarea Soarelui : VITAN — 
15.30: 13; 20.15.
• Tick... Tick... Tick... : RAHOVA
- 14.30; 16.30: 18.30 20.30.

• Radiodifuziunea și Televiziunea 
Română (Studioul din str. Nuferi
lor) : Festival Mozart. Dirijor : 
Carlo Zecchi — 20.
© Opera Română : Frumoasa din 
pădurea adormită — 19,30.
© Teatrul de operetă : Țara 
surîsului — 19,30.
• Conservatorul de muzică „Ci- 
prian Porumbescu" (sala G. Enes- 
cu) : Recita] instrumental susținut 
de Harold Hulic — vioară, Ion 
Rațiu — corn, Elena Mihalache — 
violoncel — 20.
• Teatrul Național ,.I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Regele 
Tear — 20; (sala Studio) : Să nu-ți 
faci prăvălie cu scară — 20.

• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 17; 20.
« Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Spec
tacol de poezie și muzică — 20.
• Teatrul Mic : Pisica sălbatică — 
19,30.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30; 
(sala Studio) : O lună la țară 
— 20.
a Teatrul Giulești : Nunta lui 
Figaro — 19.30.
© Teatrul „Ion Creangă" : Snoave 
cu măști — 9,30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Elefănțelul curios 
— 10.
e Teatrul evreiesc de stat : Un 
șirag de perle — 19,30.
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didinei —
19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Bimbirică —
19.30. (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.
© Ansamblul artistic 
română" : La izvoare de
— 19.30.
© Circul Globus : ’72
19.30.

,.Rapsodia 
frumusețe

circ ’72
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G. HUSAK L-A PRIMIT
CONVOCAREA CONFERINȚEI 
DE SECURITATE EUROPEANĂ

DIN INDOCHINA
• PUTERNICE ATACURI ALE 
FORȚELOR PATRIOTICE ÎN 

APROPIEREA SAIGONULUI

Reuniunea reprezentanților opiniei publice 
din țări europene

Cuvîntul delegatului roman
BRUXELLES 12 (Agerpres). — în 

capitala belgiană au continuat lu
crările reuniunii consultative a re
prezentanților opiniei publice din 27 
de țări din Europa consacrată 
cutării problemelor securității 
cooperării pe continent.

în cursul zilei de miercuri 
vorbit Robert de Gendt, secretar 
ternațional al mișcării mondiale

dis-
Și

au 
in- 

a 
muncitorilor creștini, Reino Oittinen, 
președintele Comitetului finlandez 
pentru securitate, A.P. Sitikov, pre
ședintele Camerei Uniunii a Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., J. Terfve, 
fost ministru, vicepreședintele Par
tidului Comunist din Belgia, Ragnar 
Grimson, membru al Comitetului 
Executiv al Partidului progresist din 
Islanda, Luciano de Pascalis, mem
bru al conducerii Partidului Socia
list Italian, Raymond Bousquet, am
basador, deputat în parlamentul 
francez, Halina Skibniewska, vice
președinte al seimului R.P. Polone, 
alți participanți din diferite țări 
europene.

In numele delegației române a 
voi-bit profesorul Traian Ionașcu,

președintele Comisiei juridice a Ma
rii Adunări Naționale care, prezen- 
tînd poziția țării noastre in proble
mele securității și cooperării eu
ropene. a subliniat activitatea intensă 
și constructivă desfășurată de Româ
nia, contribuția acesteia atît pe pla
nul relațiilor interstatale, cît și pe 
cel al opiniei publice Ia îmbunătăți
rea climatului politic pe continent, 
la afirmarea și avansarea ideii de 
securitate, la amorsarea unui proces 
de destindere favorabil dezvoltării 
unei colaborări fructuoase între 
toate popoarele europene.

Delegatul român s-a pronunțat în 
sprijinul inițiativei privind convo
carea și pregătirea unei adunări ge
nerale a reprezentanților opiniei pu
blice europene, concepută ca un 
forum larg reprezentativ, deschis
forțelor sociale și politice, indife
rent de convingerile filozofice și re
ligioase, tuturor celor dornici 
aducă contribuția Ia realizarea 
bilelor idei ale 
securității 
popoarele

VIETNAMUL DE SUD 12 (Ager
pres). — După cum informează agen
ția V.N.A.. în zilele de 9 și 10 ianua
rie, forțele patriotice din Vietnamul 
de sud au atacat trupele americano- 
saigoneze în 21 de puncte, situate toa
te în raza a 50 km de Saigon. Cel mai 
apropiat atac — la 9 km vest de cen
trul Saigonului — â avut loc, in 
noaptea de 9 spre 10 ianuarie, asupra 
unei poziții ■ inamice din localitatea 
Binh Thuan.

Agenția France Presse anunță din 
Saigon că baza aeriană de la Bien 
Hoa, situată Ia 30 de kilometri nord- 
est de capitală, a fost atacată de pa
triots sud-vietnamezi. Un depozit de 
muniții a tost aruncat în aer.

ceasta hotărire a comandamentului 
saigonez se datorează, după cum a- 
preciază aceeași agenție, încercării de 
a consolida apărarea Saigonului care, 
in ultima vreme, constituie obiectul 
unor atacuri tot mai susținute din 
partea patrioților.

Pe de altă parte, agenția Associa
ted Press informează că, „sub presi
unea patrioților, două brigăzi ale re
gimului Lon Noi s-au retras în Viet
namul de sud. o dată cu trupele sai
goneze, cedînd forțelor de rezistență 
importanta bază cambodgiana Krck".

• UN INTERVIU AL ȘEFULUI 
DELEGAȚIEI R.D.V.

LA CONFERINȚA DE LA PARIS

să-și 
no- 

păcii și înțelegerii, 
și cooperării între toate
din Europa.

„Finlanda poate organiza in termen scurt

o reuniune
HELSINKI 12 (Agerpres). — Mi

nistrul finlandez al. afacerilor externe, 
Olavi Mattila, a declarat marți că 
Finlanda poate organiza în termen 
scurt o reuniune pregătitoare în ve
derea unei conferințe asupra securi
tății europene și că negocierile eu 
guvernele interesate continuă. într-un 
discurs ținut în fața membrilor Fun
dației pentru politica externă, Mattila 
a arătat că țara sa are acum mij
loacele tehnice pentru a iniția o re-

pregătitoare"
uniune multilaterală pregătitoare în 
vederea ținerii conferinței pentru 
securitatea continentului european. 
„Astăzi are loc un schimb continuu 
de vederi in legătură cu conferința 
pentru securitate, prin intermediul 
negocierilor și al discuțiilor — a 
precizat ministrul, menționând apoi 
că, după părerea sa, „reuniunile mul
tilaterale ce ar avea Ioc la Helsinki 
ar putea ajuta Ia cristalizarea și co
ordonarea acestui proces".

• LAOS: PLATOUL BOLO- 
VENI CONTROLAT DE PA- 

TRIOȚI
XIENG QUANG 12 (Agerpres). — 

Forțele armate ale Frontului Patrio
tic Laoțian, care-și continuă ofensi
va din anotimpul secetos, au înregis
trat luni și marți importante victo
rii în nordul .și sudul Laosului. rela
tează agenția americană Associated 
Press. în nord, forțele de dreapta și 
cele tailandeze, transmite agenția ci
tată, au fost obligate să evacueze, 
după ce înregistraseră pierderi mari, 
importantele puncte strategice Phou 
Cum, situat Ia 40 km nord de Va
lea Ulcioarelor, și Sam Thong, avan
post de apărare al orașului Pakse. 
în partea tie sud, forțele de dreapta 
au suferit pierderi grele, adaugă a- 
genția U.P.I.. marți dimineața, cînd 
s-au retras din localitatea Ban 
lăsînd in întregime în miinile 
oților platoul Boloveni.

Nhik, 
patri-

NE-• TRUPELE SAIGONEZE 
VOITE SA SE RETRAGĂ DIN 

ESTUL CAMBODGIEI
PNOM PENH 12 (Agerpres). 

Trupele de intervenție saigoneze 
primit ordinul să se retragă din re
giunea estică a Cambodgiei, după ce 
au participat la „o operațiune lipsi
tă de rezultate" îndreptată împotri
va forțelor de rezistență cambodgi
ene — transmite agenția Reuter. A-

au

PARIS 12 (Agerpres). — Xuan 
Tnuy, șeful delegației R.D.V. la con
ferința evadri partită în problemele 
Vietnamului, referindu-se, intr-un in- 

. ■ terviu acordat corespondentului TASS 
la Par's, la declarațiile conducători
lor americani, potrivit cărora S.U.A. 
își vor menține trupele în Vietna
mul de sud și vor continua raidu
rile împotriva R.D. Vietnam atîta 
timp cît nu vor fi eliberați prizonierii 
de război americani, a declarat : 
„Administrația S.U.A. folosește așa- 
nuniita 
război
pentru 
tru a 
Vietnamul de sud și pentru a men
ține la putere clica lui Nguyen Van 
Thieu". Militarii americani au fost 
luați prizonieri, a declarat el, tocmai 
pentru că S.U.A. au bombardat teri
toriul R.D. Vietnam. Propunerile în 
șapte puncte ale Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, care ar permite mi
litarilor americani participanți 
război, precum și celor aflați 
zonierat, să se întoarcă acasă, 
însă ignorate pînă în prezent 
vernul S.U.A.

Poporul vietnamez, a spus 
cheiere Xuan Thuy, este pentru o re
glementare pașnică a problemei viet
nameze la conferința de la Paris, pe 
baza respectării de către Statele Uni
te a independenței și libertății sale. 
Dacă S.U.A. vor continua politica 
războinică și colonialistă, poporul 
vietnamez va continua rezistența, 
pînă la obținerea unei păci reale, a 
independentei și libertății.

problemă a prizonierilor de 
americani ca un pretext 
continuarea agresiunii, pen- 
nu-și retrage trupele din

la 
în pri- 
au fost 
de gu-
în în-

Intensă activitate a
BELGRAD 12 (Agerpres). — Refe

rindu-se la activitatea desfășurată 
la începutul acestui an de diploma
ția iugoslavă in vederea pregătirii li
nei conferințe general-europene in 
problemele securității și colaborării, 
agenția 'l’aniug subliniază că ea se 
caracterizează printr.-o serie de con
sultări bilaterale și . întilniri de 
sondaj Ia diverse niveluri.

în acest sens, agenția relevă con
vorbirile purtate in capitala Iugo
slaviei de secretarul general al 
M.A.E. al Turciei, Orhan Eralp. con
vorbirile ce se desfășoară zilele a- 
cestea la Varșovia cu participarea

diplomației iugoslave
d 

reprezentantului iugoslav, D. Nincici, 
consilier in Secretariatul federal, și 
unde sint abordate probleme ale se
curității și colaborării europene. In 
cursul lunilor ianuarie și februarie 
■s-au stabilit întilniri cu reprezentanți 
ai Franței, Suediei. Belgiei și sint in 
curs de stabilire datele convorbirilor 
cu reprezentanți ai U.R.S.S.. Angliei. 
Cehoslovaciei, R.F. a Germaniei și 
S.U.A. în curind, Mirko Țepavaț, se
cretar federal pentru afacerile exter
ne, se va intilni cu omologul său 
austriac. Ei vor consacra o bună par
te a convorbirilor lor problemelor 
europene.

„L'UNITA"

Trupele din Malta se retrag...
dar în Sicilia ?

„Austria va folosi orice posibilitate pentru a
acționa in direcția destinderii"
declară președintele Franz Jonas

Ziarul „L’Unită", organ al P. C. Italian, publică 
în numărul său din 12 ianuarie un material în 
legătură cu unele informații, care circulă în ul
timele zile in rindul opiniei publice italiene, eu 
privire la anumite proiecte de transmutare în 
Sicilia a forțelor britanice in curs de evacuare 
din Malta, in urma hotărîrii guvernului din 
Valetta.

La

BELGRAD 12 (Agerpres). — Agen
ția Taniug 
a avut loc 
Prezidiului 
Iugoslavia, 
discuții pe 
tului de concluzii cu privire la sis
temul politic, pregătit pentru a doua 
conferință a U.C.I., care va avea loc 
la 25 și 26 ianuarie, despre modul în

informează că miercuri 
cea de-a 25-a ședință a 
Uniunii Comuniștilor din 
La ședință s-au purtat 
marginea textului proiec-

care s-a aplicat rezoluția cu privire 
la politica 
conferință 
pregătirile 
apropiatei

Participanții au hotărit ca textul 
proiectului de concluzii cu privire la 
sistemul politic să fie refăcut și di
fuzat apoi delegaților la cea de-a 
doua conferință a U.C.I.

agrară adoptată la prima 
a U.C.I., precum și despre 
organizatorice în vederea 
conferințe.

PE AMBASADORUL
ROMÂNIEI LA PRAGA

0 declarație a Comisiei politice

SANTIAGO DE CHILE 12 (Ager- 
pres). — Comisia politică a Comi
tetului Central al P.C. din Chile a 
publicat o declarație în care se arată 
că manifestările ce au avut loc cu 
prilejul aniversării semicentenarului 
partidului' au evidențiat legătura in
destructibilă dintre poporul chilian și 
Partidul comunist. Participarea largă 
a maselor populare la festivități, 
subliniază declarația, a constituit o 
veritabilă mărturie a autorității de 
care se bucură Partidul Comunist din

Chile, a sprijinului acordat de oame
nii muncii chilieni Guvernului Uni
tății Populare, care înfăptuiește , 
transformări sociale și economice în 
țară.

In încheiere, declarația evocă lupta 
consecventă și plină de abnegație 
dusă de comuniștii chilieni, în inte
resul poporului. în decursul ultimilor 
50 de ani, contribuția deosebit de im
portantă a Partidului Comunist din 
Chile la realizările obținute de Gu
vernul Unității Populare.

PRAGA 12. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Prisăcaru, transmite : Se
cretarul general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, Gustav Husak, 1-â primit 
miercuri pe ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Praga, Teodor 
Haș.

în timpul convorbirii, care a de
curs într-o atmosferă prietenească, 
tovărășească, au fost abordate pro
bleme ale dezvoltării continue a re
lațiilor între cele două partide și țări.

CAIRO

Conferința
Cereri energice SANTIAGO DE CHILE de solidaritate

pentru desființarea
sistemului bicameral

al parlamentului
chilian

Delegația P.C.R cu popoarele
a plecat spre patrie afro-asiatice

VIENA 12 — Corespondentul nos
tru, P. Stăncescu. transmite : La re
cepția oferită în cinstea corpului di
plomatic cu prilejul noului an, pre
ședintele federal al Austriei, Franz 
Jonas, a evocat pe larg preocupările 
țării sale in domeniul politicii externe.

..Pentru o țară ca Austria, aflată in 
centrul unui continent care a suferit 
iu cursul istorici consecințele teribile 
ale multor războaie, a spus președin
tele Jonas, menținerea păcii și co
laborării constituie în mod necesar 
una din principalele preocupări ale 
politicii sale externe".

In continuare, vorbitorul a relevat 
că in Europa eforturile pentru des
tindere au făcut, un mare pas înainte 
și că în istoria postbelică a continen
tului nostru a inceput un nou ca
pitol. In context. pre?edintele Jonas 
a afirmat că Austria va folosi orice 
posibilitate pentru a acționa in di
recția destinderii și înțelegerii între 
popoare și că acest țel servește și 
proiectatei conferințe asupra securi
tății 
cărei 
tivă.

și colaborării in Europa, la a 
realizare Austria ia parte ac-

„Pregătirile au intrat de acum intr-o fază

mai activă"
apreciază regele Gustav-Adolf al Vl-lea al Suediei

STOCKHOLM 12 (Agerpres), — In prezența celor 350 de membri ai 
Parlamentului (Riksdag), regele Gustav-Adolf al Vl-lea al Suediei a deschis 
noua sesiune parlamentară prin tradiț ionului discurs al tronului, in care 
s-a referit la o serie de probleme internaționale și interne.

Acordul asupra Berlinului occiden
tal — a declarat suveranul sue
dez — „a făcut să crească spe
ranțele unei destinderi statorni
ce in Europa, pregătirile penlru 
convocarea unei conferințe euro
pene asupra securității și cooperării 
intrind de acum într-o fază mai ac
tivă". Regele a declarat, apoi, că se 
așteaptă ca negocierile Suediei cu 
Piața comună să se încheie in cursul 
acestui an. „Noi vom încerca să reali
zăm un acord de cooperare multila
terală, menținîndu-ne, în același timp, 
in cadrele politicii suedeze de neutra
litate" Referindu-se la războiul din 
Indochina. Gustav-Adolf al Vl-lea a 
declarat : „Suedia reafirmă eă solutio
narea acestui conflict, a altor conflicte 
similare trebuie să se bazeze pe drep
tul popoarelor la autodeterminare".

Luînd cuvîntul in cadrul sesiunii, 
ministrul afacerilor externe. Krister 
Wickman, a declarat, intre altele, că 
s-a hotărit ridicarea la nivel de am-

basadă a misiunii diplomatice a Sue
diei in Cuba.

în aceeași ședință, ministrul finan
țelor, Gunnar Straeng, a prezentat 
proiectul de buget pentru exercițiul 
financiar 1972—197.3.

„Forțele britanice clin 
Malta sînt 
in Sicilia, 
că totul a 
dar planul 
rare se află deja intr-o 
fază avansată de exe
cuție. Nu sint zvonuri : 
sînt fapte concrete, ba
zate pe declarații pre
cise, ca cea a . colo
nelului Ciliberto, co
mandantul escadrilei 
41 antisubmarine a 
N.A.T.O., cu sediul la 
Sigonella (Catania), care 
a declarat cu dezinvol
tură că trupele și mij
loacele militare engleze 
„sint oaspeții noștri" 
intr-o parte a bazei 

■ unde sint in curs mari 
lucrări de adaptare.

De fapt, deja de luni 
seara, avioanele „Her
cules" fac naveta intre 
vechea bază malteză 
Luqa și baza Sigonella, 
transportind materiale 
și instalații electronice 
ale escadrilei „Nimrod", 
care se aliniază in zona 
Etnei, lingă bombardie
rele atomice „B-54“ și 
avioanele de vinătoare 
„Phantom" ale america
nilor..

Escadrila „Nimrod" 
este alcătuită for

transferate 
Nu numai 
fost hotărit, 
de transfe-

de
au 
de

■r-o

Noi candidaturi pentru 
alegerile prezidențiale 

din S. U. A.
WASHINGTON 12 (Agerpres). — 

Senatorul Edward Kennedy a fost 
înscris pe lisra candidaților la ob’i- 
nerea investiturii Partidului demo
crat, în vederea alegerilor preziden
țiale din noiembrie a.c.» pentru a 
participa la alegerile preliminare de 
la 14 martie din Florida.

Intr-o conferință de presă ținută 
la Los Angeles, secretarul general 
al Partidului Comunist din S.U.A.. 
Gus Hall, a anunțat la 11 ianuarie că 
va candida la funcția de președinte al 
Statelor Unite la alegerile din no
iembrie a.c.. relatează agenția Asso
ciated Press.

)

ROMÂNIA MEMBRĂ 
A CONSILIULUI 

REPREZENTANȚILOR 
G.A.T.T.

agenta
GENEVA 12 (Agerpres). — 

Miercuri, în cadrul primei șe
dințe pe anul 1972, Consiliul re
prezentanților G.A.T.T. (Acor
dul General pentru Tarife și 
Comerț), organismul executiv 
care conduce activitatea Acordu
lui îu perioadele dintre sesiu
nile anuale ale părților contrac
tante, a aprobat includerea Ro
mâniei în rindul membrilor săi.

Consiliul de Stat al R. P. 
Polone a ad°Ptat miercuri o ho- 
tărîre privind desfășurarea alegerilor 
pentru Seim la data de 19 martie 
1972, anunță agenția P.A.P. S-au sta
bilit împărțirea 
80 circumscripții 
rul de deputați 
aleși în fiecare

teritoriului țării in 
electorale și numă- 
care urmează a fi 
circumscripție.

La inviiația guvernului 
japonez! ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gromîko, 
va face o vizită oficială în Japonia 
în a doua jumătate a lunii ianuarie, 
anunță agenția T.A.S.S. în cursul vi-

mal din avioane 
recunoaștere (care 
insă și rol special 
antisubmarine). tnt: 
corespondență a trimi
sului său din La Va
letta, ziarul „La Sici
lia"
„Nimrod' 
dotată, in realitate, 
armament atomic.

informațiile relatate 
'le presa italiană — 
continuă ziarul — au 
fost confirmate de f unc
ționari ai ambasadei en
gleze la Roma, care 
le-au apreciat ca fiind 
„exacte". Ei au preci
zat, totodată, că ' ho- 
tăririle operative de 
transferare „sint o con
secință a acordurilor 
intervenite la Londra 
și in cadrul Consiliului 
ministerial N.A.T.O. de 
la Bruxelles".

Neliniștea este spori
tă de faptul că sosirea 
escadrilelor aeriene bri
tanice nu reprezintă un 
ac in carul cu fin, ci o 
întărire a potențialului 
militar deja ridicat al 
acestei Sicilii, care — 
așa cum au subliniat 
săptămâna trecută, prin 
intervențiile lor (încă

susține insă 
este și

că 
ea 
cu

fără răspuns) repre
zentanții comuniști in 
Senat și în Adunarea 
regională a Siciliei — 
capătă tot mai mult 
caracteristicile unei pul
berării a N.A.T.O. ‘ 
Mediterana".

La rindul său, ziarul 
„Avânți", exprimând ne
liniștea opiniei publice 
față de aceste informa
ții, a scris : „A transfera 
in Sicilia bazele avioa
nelor de recunoaștere 
britanice este ca și cum 
insula noastră ar deveni 
minerul umbrelei aerie
ne atlantice in Medite
rana... Riscul pe care ar 
fi trebuit să-l evităm 
se află in fața noastră".

★

. întrebat de un cores
pondent al agenției 
FRANCE PRESSE, ami
ralul Sleitei-, șeful bi
roului de presă al Mi
nisterului italian al A- 
părării, a declarat 
nu este în măsură 
să dezmintă, nici 
confirme prezența 
vioanelor 
Sigonella. Recunoscînd 
că acest transfer este 
plauzibil, el a adăugat : 
..Dacă aceste avioane 
vor trebui să pără
sească Malta, este clar 
că N.A.T.O. nu va re
nunța la controlul a- 
erian în Mediterana. 
Este deci posibil ca a- 
ceste avioane 
transferate la 
din Sigonella".

engleze

SR1

zilei, la Tokio vor avea loc consul
tări privind relațiile sovieto— japo
neze, precum și in probleme interna
ționale care prezintă interes pentru 
cele două țări.

în Panama au avut loc 
ample manifestații popu
lare cu °®az'a împlinirii a opt ani 
de cînd un grup de tineri și-au pier
dut viața arborînd drapelul național 
in Zona Canalului. Manifestanții au 
condamnat prezența trupelor nord- 
americane în Zona Canalului, aflată 
sub administrația S.U.A., și au cerut 
ca, la actualele negocieri de la Wa
shington, să fie acordată deplina ju
risdicție Republicii Panama asuora 
Canalului iriteroceanic și asupra zo
nei aferente.

Guvernele R. P. Chineze 
și Republicii Cipru au hotă- 
rît să stabilească relații 
diplomatice la nivel de araba- 
sadă, informează un comunicat dat 
publicității de agenția China Nouă. 
Cele două guverne sînt de acord

in

că 
nici

să 
a- 
la

să fie 
bazele

SANTIAGO DE CHILE 12 (Ager
pres). — Conducerea Partidului So
cialist din Chile a dat publicității o 
declarație, in care cere adoptarea 
imediată a amendamentului constitu
țional privind dizolvarea actualului 
parlament bicameral și trecerea la un 
sistem unicameral, anunță agenția 
Prensa Latina.

Declarația relevă că „majoritatea 
deținută de partidele de opoziție de
mocrat-creștin și național în Congres 
nu mai corespunde corelației forțelor 
social-politice ale națiunii, fapt de
monstrat și la alegerile municipale 
din aprilie anul trecut. Manevrele la 
care, au recurs „partidele democrat- 
creștin și național de dreapta prin 
reprezentanții lor in Congres spre a 
împiedica adoptarea masurilor pre
conizate. de guvernul Unității Popu
lare confirmă dovada necesității ur
gente de a se da președintelui posi
bilitatea să dizolve parlamentul ac
tual ; aceasta pentru a înlătura ano
malia în viața politică a țării ce stfn- 
jenește procesul dezvoltării și des
chiderea căii pentru o reînnoire de
mocratică a ramurii legislative, 
spune in declarație.

★
Guvernatorul provinciei chiliene 

Llanquihue, Alfredo Fuchslocher, a 
fost ținta unui atentat nereușit, co
mis de elemente apar ținind organiza
ției de tineret a Partidului național 
de extremă dreaptă — a anunțat Da
niel Vergara, adjunct al ministrului 
de interne.

SANTIAGO DE CHILE 12 — Co
respondentul nostru. E. Pop, trans
mite : Delegația Partidului Comunist 
Român, formată din. tovarășii Petre 
Lupu. membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., și Teodor 
Coman, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Tulcea sl P.C.R., care a parti
cipat la manifestările organizate cu 
prilejul semicentenarului 
Chile, a plecat spre patrie.

La aeroportul Pudahuel, 
a fost salutată de Carlos 
Julieta Campusano, Rodrigo Rojas, 
Volodia Teitelboim, membri ai Co
misiei Politice a P.C. din Chite, și 
de Pascual Barraza, membru al C.C. 
al P.C. din 
lor publice.

CUVÎNTUL 
REPREZENTANTULUI 

ROMAN

P.C. din

delegația
Jorquera,

Chile, ministrul lucrări-

*
Petre Lupu a avut o în- 

ministru-
Tovarășul 

tîlnire cu Jaime Suarez, 
secretar general al guvernului, mem
bru al C.C. al Partidului. Socialist din 
Chile. A fost prezent Vasile Dumi
trescu. ambasadorul României la 
Santiago de Chile. Intîlnirea s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială.

CAIRO 12 — Corespondentul nos
tru, Nicolae N. Lupu, transmite : In 
cadrul lucrărilor celei de-a V-a Con
ferințe a Organizației de solidaritate 

■ cu popoarele afro-asiatice (O.S.P.A.A.) 
a luat cuvîntul prof. univ. Stanciu Sto- 
ian, secretar general al Ligii române 
de prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa. El a relevat sentimentele sin
cere de prietenie și solidaritate in- 
ternaționalistă ale poporului roman 
fată de popoarele din Africa și Asia, 
precum și din alte regiuni ale lumii, 
care luptă pentru independență națio
nală. împotriva imperialismului și 
neocolonialismului. pentru dreptul de 
a-și hotărî in mod suveran propria 
lor dezvoltare economică și socială. 
Reprezentantul român a amintit, cu 
acest prilej, ajutorul acordat de țara 
noastră acestor popoare, acțiunile de 
solidaritate organizate de poporul ro
man in sprijinul cauzei lor. Dezbate
rile conferinței continuă în cadrul 
celor nouă comisii de lucru.

Grevă în
lui Moliere

MAREA BRITANIE

SPRIJIN AMPLU
GREVEI MINERILOR
LONDRA 12. — Corespondentul

nostî’u, N. Plopeanu, transmite : în 
cea de-.a patra zi a grevei generale 
a minerilor din Anglia au fost luate 
o serie de măsuri, care să dea un ca
racter mai efectiv încetării lucrului 
in mine. Cei ce participă la această 
mare mișcare revendicativă intențio
nează să obțină rezultatele scontate 
nu prințr-o lungă grevă de uzură, ci 
cît mai curind posibil. 280 000 de mi
neri respectă recomandările date în 
acest scop de uniunile sindicale, 
iar docherii din Cardiff, au refuzat, 
deja, descărcarea tutor nave cu căr
bune, dirijindu-le spre Rotterdam. 
Muncitorii angajați la întreținerea 
utilajelor de mină, care aparțin altor 
sindicate, au declarat grevă în semn 
de solidaritate cu lupta minerilor.

Se spune că Moliere 
a .creat obiceiul celor 
trei lovituri de baston 
în dușumeaua scenei, 
lovituri anunțînd în
ceperea spectacolului, 
iată însă că de o săp- 
tămînă încoace cele 
trei lovituri nu s-au 
mai auzit în chiar lă
cașul lui Moliăre: Co
media Franceză

Primul incident 
vut loc în seara 
de 31 decembrie, 
spectatorii — în r. .. 
ritatea lor veniți din 
provincie — care vo
iau să înceapă noul an 
desfătîndu-se cu o co
medie din marele re
pertoriu clasic fran
cez. au găsit porțile 
închise și un anunț la
pidar: Grevă. Cîteva 
zile mai tîrziu, specta
colul cu piesa „ Becket" 
a fost întrerupt de o 
grevă de 45 de minute 
a personalului tehnic, 
iar la 7 ianuarie ad
ministratorul general 
al teatrului a hotărit 
suspendarea spectaco
lelor. Și astfel s-a de
clanșat ceea ce ziarele

a a- 
zilei 
cînd 

în ma.io-

pariziene denumesc 
„criza Comediei Fran
ceze"

Cauza conflictului 
dintre administrație și 
personalul tehnic al 
teatrului rezidă în ne
mulțumirea acestuia 
din urmă față de con
dițiile de 
Sindicatul național al 
salariaților tehnici și 
administrativi în do
meniul spectacolului, 
afiliați la C.G.T., cer 
o sporire a salariilor 
între 6—10 la sută, pre
cum și o realiniere a 
remunerației femeilor, 
ele fiind plătite cu a- 

'proximativ zece la 
șută mai puțin dpcît 
bărbații Revendicări
le sînt întemeiate ce 
faptul că, spre deose
bire de alte categorii 
de mici funcționari 
care au beneficiat în 
ultimii doi ani de u- 
nele sporuri salarîale, 
personalul tehnic al 
teatrelor a rămas cu 
aceleași venituri — din 
ce în ce mai precare 
față de 
tinuă a

salarizare.

scumpirea con- 
prețurilor.

Comediei 
survenita 
operei și

„Criza 
Franceze", 
după cea a 
după grevele care au 
afectat unele muzee 
pariziene în vara tre
cută readuce în dis
cuție situația financia
ră jenantă în care se 
găsesc unele instituții 
culturale. Ieri, sindica
tul C.G.T. al persona
lului din Ministerul A- 
facerilor Culturale a 
publicat o declarație 
de solidaritate cu re
vendicările tehnicieni
lor Comediei France
ze, cerînd începerea 
unor negocieri în veț 
derea redeschiderii ne- 
întîrziate a teatrului) 
Pentru că, în fond, 
„casa lui Moliere"' nu 
este un teatru oareca
re, ci unul din monu
mentele culturii uni
versale, una dintre 
mîndriile Parisului și 
ale Franței.

Paul
DIACONESCU

Paris.

presa transmit:W

I

„Hitiag" își închide
porțile...

să-și dezvolte relațiile de prietenie 
și colaborare pe baza principiilor 
respectului reciproc al suveranității 
și integrității teritoriale, neameste
cului în treburile interne, egalității 
in drepturi și avantajului reciproc.

Convorbiri bulgaro-turce.
Agenția B.T.A. anunță începerea 
convorbirilor- dintre Nenko Cendov, 
adjunct al ministrului de externe al 
R. P. Bulgaria, și Orhan Eralp, se
cretar general te" Ministerul Aface
rilor Externe al Turciei, aflat în vi
zită în Bulgaria. Sînt discutate pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
bilaterale, relațiile dintre țările bal
canice, precum și probleme actuale 
ale situației internaționale.

Condamnarea la moarfe 
a 11 membri ai organizației 
patesiinene Saika, prinlre 
care 3 libanezi, implicați în incidentul 
din noaptea de 31 decembrie spre 1 
ianuarie, la Beirut, între forțele de 
poliție și fedaini și care s-a soldat 
cu moartea a doi polițiști și rănirea 
altora, a fost cerută de, procurorul 
militar libanez — relatează agențiile 
Reuler și France Presse.
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Președintele Sudanului, 
Gaafar El Numeiry, a declarat marți, 
în cadrul sesiunii de deschidere a 
unei reuniuni a ambasadorilor suda
nezi, că politica externă a țării sale 
trebuie să servească interesul națio
nal, propria dezvoltare. El a subli
niat că Sudanul trebuie să-și dez
volte legăturile economice, politice și 
culturale cu alte țări, pe baza res
pectării integrității teritoriale a fie
căruia și dreptului internațional. Tot
odată, președintele Numeiry a reafir
mat sprijinul țării sale față de miș
carea antiimperialistă de pe conti
nentul african și a insistat asupra 
importanței pe care guvernul suda
nez o acordă 
cu toate țările

menținerii cooperării 
africane vecine.

Taifunul „Kîi",care s a abă- 
tut asupra Arhipelagului Filipinelor, 
a devastat numeroase localități și 
zone întregi. Potrivit ultimelor știri 
sosite din Manila, acest taifun, consi
derat cel mai mare sinistru înregis
trat in această zonă în ultimii 30.de 
ani, a provocat moartea a peste 200 
de persoane, iar numărul celor ră
mași fără adăpost depășește 10 000

cer plumburiu 
localitate

Un 
apasă mica 
Neufeld an der Leit- 
ha. Totul pare încre
menit și trist în aceste 
zile de iarnă, fără ur
mă de zăpadă. Triste
țea este accentuată de 
îngrijorarea ce pune 
tot mai mult, stăpînire 
pe locuitorii micului 
orășel. La Neufeld se 
află halele filaturii de 
iută „Hitiag" Odini
oară o întreprindere 
înfloritoare, cu 2 000 
de angajați, filatura 
din Neufeld și-a res- 
trîns an de an activi
tatea. în ultimii patru 
ani, numărul salariați
lor s-a redus la jumă
tate După toate indi
ciile, soarta filaturii 
de iută este pecetluită. 
Porțile ei urmează să 
fie zăvorite.

Deși la prima vedere 
„cazul Neufeld" nu 
pare să denășeasvă 
proporțiile unui fapt 
local, el a avut ecou

pe plan mai larg. Presa 
vieneză a amintit, de 
pildă, că acest faliment 
apare la scurt interval 
după lichidarea altor 
patru întreprinderi din 
regiune. Motivul este 
același : „nerentăbili- 
tățe" Tn realitate, pro
prietarii de capitaluri 
se retrag din zonele 
„prost plasate", inves
tind de preferință în 
centre economice noi. 
dezvoltate în vecinăta
tea marilor artere de 
transport.

Fabrica din Neufeld 
era considerată printre 
cele mai mari între
prinderi din Landul 
Burgenland „Această 
regiune - menționea
ză oficiosul ..WIENER 
ZEITUNG" - rărnîne 
încă landul austriac 
ce; mai puțin dezvol
tat din punct de vedere 
industrial, deși din 1956 
s-au stabilit aici 15G 
de întreprinderi tota- 
lizînd 10 non de sala-

riați De reținut însă 
că -----
au 
de 
de 
mei și numai o treime 
pentru bărbați". După 
opinia publicațiilor de 
specialitate, 
tendință se 
faptului că

noile întreprinderi 
creat în proporție 
două treimi locuri 
muncă pentru fe-

această 
datorește 

femeile 
primesc, la muncă e- 
gală cu bărbații, sala
rii mai mici „Nivelul 
salariilor în industria 
din Burgenland — a- 
daugă „Wiener . Zei- 
tung" — se află sub 
standardul austriac".

Astfel „cazul 
feld" 
mod 
mele 
care

Neu- 
reactualizează în 
dramatic proble- 

compiicate cu 
sînt confruntate 

regiunile Austriei 
mase in urmă 
punct de vedere 
nomic.

Petre 
STĂNCESCU

Viena.

eco-
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