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Hunedorenii vor spori 
contribuția județului lor 
la înflorirea patriei

Telegrama adresată C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de sesiunea Consiliului popular al județului Hunedoara

A GRICUL TURA COOPERA TISTĂ 

IN PLIN EFORT DE VALORIFICARE

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

A MARILOR SALE POSIBILITĂȚI
PÎNĂ LA CONGRES 

toate lucrările 
de sezon să fie 

realizate 
în mod exemplar!

ÎN FIECARE COOPERATIVĂ

PLANUL DE PRODUCȚIE 

PE ANUL 1972 - 

mai bine chibzuit decît în alti ani!
Convorbire cu tovarășul Angelo MICULESCU, 

ministru secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor, șeful Departamentului agriculturii cooperatiste

bu

După cum s-a anunțat, la 21 fe
bruarie a.c. vor începe lucrările 
celui de-al II-lea Congres al Uniu
nii Naționale a Cooperativelor A- 
grioole de Producție, moment de o 
deosebită însemnătate in viața ță
rănimii. în viața social-e-conomică ■ 
și politică a întregii țări.

Succesele obținute de agricultu
ra noastră, care a asigurat an de 
an aprovizionarea populației
produse agroalimentăre și a in
dustriei cu materii prime, se da- 
toresc sprijinului <
cordat de stat, 
pentru întărirea 
zei tehnico-mate- 
riale, muncii har
nice a țărănimii, 
a mecanizatorilor 
și specialiștilor 
din agricultură.

Crearea relații
lor socialiste în a- 
gricultură a ridi
cat pe o treaptă 
mai înaltă alian
ța muncitorească- 
țărănească și uni
tatea moral-poli- 
tică a întregului 
popor, 
condiții 
pentru 
continuă a producției agricole, pen
tru avîntul tot mai puternic al în
tregii noastre economii și ridicarea 
neîncetată a bunăstării poporului. 
Trecînd în revistă rezultatele obți
nute pînă acum, congresul va sta
bili ce trebuie făcut în vederea 
îndeplinirii sarcinilor mari ce revin 
agriculturii cooperatiste în actua
lul cincinal și în perspectiva celor
lalți ani. astfel ca rezervele mari 
de care dispune acest sector al 
economiei să fie valorificate din 
plin și, pe această bază, să crească 

, substanțial producția, să sporească 
cantitățile de produse agroalimen- 
tare destinate fondului central al 
statului, bunei aprovizionări a 
populației, retribuirii cooperato
rilor.

în perioada premergătoare con
gresului vor avea loc adunările ge
nerale ale cooperativelor agricole și 
conferințele uniunilor județene co
operatiste. Aceste adunări vor con
stitui un bun prilej pentru a pune 
în evidență succesele, experiența 
cîștigată și pentru a se analiza 
temeinic unele neajunsuri care 
au existat în conducerea unor coo
perative, în organizarea producției 
atit la nivelul unităților cît și la 
organele agricole județene ; pe baza

a creat 
optime 

creșterea

a-multilateral 
măsurilor luate 
continuă a ba-

La 21 februarie 1972
AL II-LEA MGftȘ j 

AL IMUMI NAȚIONALE
A COOPERATIVELOR 

AGRICOLE ft PilOlMiCTIE

acestor analize făcute realist, în 
spirit constructiv se vor stabili mă
surile practice menite să asigure 
creșterea continuă a producției, îm
bunătățirea activității în toate sec
toarele.

Este deosebit de important ca or
ganizațiile de partid și consiliile de 
conducere ale cooperativelor agri
cole să asigure cadrul necesar ca'în 
aceste dezbateri să se exprime con
cret, analitic, principial, toate pro- 
blemele„tcare .privesc activitatea or
ganizatorică, economică și finan
ciară a cooperativelor, modul cum 
acestea au fost conduse. Adună

rile generale ale 
cooperatorilor — 
veritabil forum 
al democrației 
cooperatiste — 
trebuie să asi
gure adoptarea 
unor planuri de 
producție pe anul 
în curs, în de
plină concordanță 
cu prevederile 
planului • de stat, 
planuri care 
pună în 
întregul potențial 
economic și pro
ductiv al coope

rativelor, să pună stavilă oricărei 
tendințe de risipă. Experiența anu
lui trecut a evidențiat rolul și im
portanța acordului global ca formă 
stimulativă de retribuire a muncii 
cooperatorilor. Adunările gene
rale trebuie să contribuie efectiv, 
pretutindeni unde este posibil, la 
perfecționarea și generalizarea a- 
cestei forme de retribuire în toate 
sectoarele de activitate.

Expresie a largului democratism 
al vieții noastre sociale, adunările 
generale constituie un bun prilej 
pentru țăranii cooperatori de a-și 
spune părerea — pe baza expe
rienței acumulate — în legătură cu 
îmbunătățirile'aduse statutelor coo
perativei agricole de producție, Ca
sei de pensii și al uniunilor coope
ratiste. Pe baza propunerilor și 
observațiilor făcute de cooperatori, 
proiectele de statute vor fi defini
tivate și supuse spre dezbatere și 
adoptare celui de-al II-lea Congres 
al Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție.

Adunările generale ale coopera
tivelor agricole de producție tre-

să 
valoare

(Continuare în pag. a V-a)

Adunările generale care au loc în aceste zile în cooperativele agricole 
dezbat și aprobă planurile de producție și financiare pe 1972, stabilesc măsuri 
în vederea îndeplinirii obiectivelor respective. Intr-o convorbire, tovarășul 
Angclo Miculescu, ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și Apelor, a răspuns la cîteva întrebări referi
toare la modul în care organele agricole centrale și locale sprijină coope
rativele agricole in vederea elaborării unor planuri care să corespundă speci
ficului fiecărei unități, să asigure valorificarea superioară a tuturor rezerve
lor agriculturii.

— In ultimul timp, conduce
rea partidului a luat o serie de 
măsuri în vederea îmbunătățirii 
planificării în agricultură. Cuni 
se reflectă aceste măsuri in ac
tivitatea de elaborare a planu
rilor de producție in 
vele agricole ?

— După cum se știe, în 
riori au existat o serie de 
în ce privește planificarea 
în cooperativele agricole, 
vele erau îndrumate de către organe
le agricole județene să prevadă în 
planurile lor de producție un număr 
mare de culturi pe suprafețe mici, 
ceea ce nu permite o amplasare ra
țională a producției agricole, nu dă 
posibilitatea realizării unei asistente 
tehnice de calitate. De asemenea, la 
planificarea producției. nu se aveau 
în vedere condițiile concrete și po
sibilitățile de care dispun coopera
tivele agricole. Pe baza indicațiilor 
cuprinse în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ședința de lu
cru de la C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1970 cu privire la îmbunătățirea or
ganizării planificării și conducerii 
agriculturii și a celor de la recenta 
Consfătuire pe țară a secretarilor 
comitetelor comunale de partid și a 
președinților consiliilor populare au 
fost aduse perfecționări în ce pri
vește planificarea în agricultură.

întocmirea planurilor de producție 
în cooperativele agricole este o acti
vitate complexă la care concură ca
drele de conducere și specialiștii din 
unitățile respective,. cooperatorii, 
consiliile intercooperatiste și direc
țiile generale agricole județene. Ela
borarea acestor planuri este ușurată 
de faptul că indicatorii orientativi 
transmiși unităților au la bază rezul
tatele lucrărilor de profilare a uni
tăților întocmite în anii 1970—1971, 
prevederile planurilor de dezvoltare 
a cooperativelor agricole în acest 
cincinal, precum și cunoașterea sar
cinilor care revin din Programele 
naționale privind dezvoltarea zooteh
niei și îmbunătățirile funciare. Pe 
baza indicatorilor de plan, consiliile 
de conducere ale cooperativelor agri
cole, împreună cu specialiștii din 
unități stabilesc structura culturilor, 
producțiile care urmează a fi obți
nute, efectivele de animale, livrările

coopefati-

anii ante- 
neajunsuri 
producției 
Cooperati-

Comoorcr din cintec
M-a impresionat dintotdeauna frumusețea simplă 

a cintecului popular rostit intuitiv, după inimă. Pă- 
mintul însuși, cred, se exprimă in astfel de împreju
rări, modifieîndu-și pentru o clipă substanța materială 
intr-un conținut nevăzut, de cuvinte și sunet, deve
nind, pe rind, „dor", „m.îndră“ sau „lună", așa cum 
glăsuiește mesagerul său unic, cîntărețul și omul. As
cultând cîntecul rostit de rapsodul popular îmi explic, 

parcursul mai multor se- 
nealterat atitudinea și

de pe acolo de „minunea" fluierașului 
totuși, sint sigur că n-a putut să scrie 
superlativ : Tînăra interpretă a fost la 
a celor patrusprezece ani, cit numără,

de pildă, mai ușor de ce pe 
cole au putut fi întreținute 
spiritul poporului în nemu
ritoarea baladă a Mioriței.

Rîndurile de față mi-au 
fost sugerate de o știre la
conică peste care ochiul 
poate să treacă în diagonală 
fără s-o rețină : Lavinia 
Crăciunescu, elevă — abia clasa a Vl-a I — a 
Școlii generale din Celei, a devenit un nume reprezen
tativ al cintecului popular, fiind deținătoarea a două 
mari succese internaționale : a cîntat la Stara Zagora, 
in Bulgaria, și la Leeds, în Anglia. In Anglia, unde, 
dacă mi-aduc bine aminte, la începutul celui de-al trei
lea deceniu, un cintăreț din fluier de prin părțile Su
cevei (din Vatra Moldovi(ei), n-a putut să-și încaseze 
premiul decît după ce a fost supus unui riguros exa
men medical, menit să asigure juriul că nu posedă 
nici un fel de „aparat" extrauman in organism, că mi
nunile mlădiate cu degetele pe fluierul de prun in- 
verigat erau adevărate, create de ele și nu de altceva. 

Nu am la îndemînă și nu cunosc ce a scris presa 
insulară despre eleva din clasa a Vl-a. Nici dacă și-a

in

amintit cineva 
de altădată. Și 
decît la modul 
înălțimea pură 
probabil. Am, în schimb — și acest lucru e un argu
ment de calitate și pentru acest caz — amintirea unei 
alte interprete: Maria Apostol, elevă și ea, din comuna 
Runcu. Ascultind-o ciulind la Televiziune, la concursul 
„Steaua, fără nume" pentru muzică populară, m-am con
vins încă o dată că există o influență certă a spațiului

■ de obirșie. Că trebuie să 
existe o comunicare, in
timă, secretă — cu natura. 
Că zona Gorjului, de unde 
provine, prin lumina ei, 
prin apele ei, prin re
zonanța aerului plimbat de 
influențează, 

anume 
necercetat

la fondul de stat și retribuirea coo
peratorilor. Stabilirea nivelului pro
ducției care urmează ..să fie obținută 
în acest aA, preotdn șl cantitățile de 
produse-marfă care vor fi contractate 
cu statul, trebuie să fie rezultatul li
nei ample analize tehnice și economi
ce care să aibă în vedere toate rezer
vele existente, randamentele care se 
pot obține pe fiecare parcelă de pă- 
mînt sau lot de animale. Rezervele 
de sporire a producției sînt cel mai 
bine cunoscute de către cooperatori, 
de către conducerea fiecărei coope
rative. De aceea, în repetate rînduri 
conducerea partidului a subliniat ro
lul pe care îl au adunările generale 
ale cooperatorilor — veritabil forum 
al democrației cooperatiste — care 
au datoria să. analizeze temeinic mo
dul cum s-a realizat producția in 
toate sectoarele și, pe baza analizei, 
să aprobe planul de producție și să 
stabilească ce trebuie să întreprindă, 
în continuare, pentru a obține rezul
tate economice superioare.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Sesiunea a XlV-a a Consiliului 
popular al județului Hunedoara-Deva 
— prima noastră sesiune din cel de 
al doilea an al cincinalului edificării 
multilaterale a României — a dezbă
tut sarcinile majore ale dezvoltării e- 
conomice 
măsuri și 
creșterea 
înflorirea 
liste.

Prin problematica abordată, prin 
climatul laborios de lucru care a ca
racterizat-o, sesiunea se înscrie în 
amplele și responsabilele preocupări 
și eforturi ale organelor și organiza
țiilor de partid, consiliilor populare, 
deputaților, muncitorilor, țăranilor 
și intelectualilor de a transpune 
neabătut în viață hotărîrile Con
gresului al X-lea al partidului, 
programul pentru îmbunătățirea ac
tivității ideologice, pentru a răspun
de chemărilor ce înflăcărează ini
mile și conștiințele 
locuitori ai satelor 
de dumneavoastră, 
Nicolae Ceaușescu, 
țară a secretarilor comitetelor de 
partid și președinților consiliilor 
populare comunale.

în numele locuitorilor municipii
lor, orașelor și comunelor județului, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, exprimăm și cu acest 
prilej deplina adeziune față de în
treaga politică internă și externă a 
partidului și statului și recunoștința 
fierbinte față de neobosita și remar
cabila dumneavoastră activitate pen
tru prosperitatea națiunii noastre 
socialiste.

Anul 1971, care pentru noi, la fel 
ca .și pentru întregul popor, a fost 
bogat în trăiri și împliniri, s-a în
cheiat cu un bilanț de importante 
realizări în economie și viața socială. 
Planul producției 
triei locale a fost 
porție de 105,7 la 
ducție și prestații 
munală — de 113 
județului, mobilizată de organizațiile 
de partid, deputați, comitetele de ce
tățeni, a contribuit prin muncă pa
triotică la realizarea unui volum de 
lucrări gospodărești și de înfrumu
sețare cu peste 148 milioane lei mai 
mare decît angajamentul inițial.

Aceste rezultate întregesc succe
sele de prestigiu obținute în indus
tria de interes republican a județu
lui, în agricultură și la sectorul de 
investiții. Faptul că producția globală 
pe industria republicană din județ a 
fost depășită cu 374 milioane lei, în 
agricultură s-au obținut recoltele cele 
mai mari din întreaga perioadă de 
după încheierea cooperativizării, iar 
volumul lucrărilor de investiții a fost 
depășit cu 100 milioane lei, consti
tuie expresia elocventă a hotărîrii și 
dăruirii ce caracterizează oamenii 
muncii hunedorem, atit în producție, 
cît și în activitățile obștești.

Pornind de la ceeâ ce am înfăp
tuit anul trecut, , de la rezervele 
existente, experiența dobîndită, sesiu
nea a inițiat o 
mobilizeze și 
populare la 
completă a

și sociale locale, adoptînd 
hotărîri care să conducă la 
contribuției județului la 
puternică a patriei socia-

milioanelor de 
patriei, adresată 
iubite tovarășe 

la Conferința pe

globale a indus- 
îndeplinit în pro- 
sută, cel de pro- 
în gospodăria co
la sută, populația

care săîntrecere 
mai deplin consiliile 

valorificarea 
potențialului material și

cit mai

uman al județului nostru, adresînd 
în acest sens o chemare către toate 
consiliile populare din Republica So
cialistă 
printre 
de plan 
țin 10.5 
globală 
ducția marfă vîndută și încasată, li
vrările la export cu 200 mii lei va
lută, volumul prestărilor cu 10 mili
oane lei, să realizăm lucrări edilitar- 
gospodărești prin muncă patriotică în 
valoare de 240 milioane lei, să creăm 
ateliere școlare în toate liceele și 
școlile generale și, îndeosebi, să in
tensificăm prin toate mijloacele 
munca de educare socialistă a oame
nilor. de creștere a 
lor civice față de 
obștească creată în 
lui.

Chemarea pe care

România. Ne-am propus, 
altele, să depășim sarcinile 
la industria locală cu cel pu- 
milioane lei la producția 

și cu 9 milioane lei la pro-

responsabilități- 
marea avuție 

anii socialismu-

o adresăm, an-

gajamentele asumate ne obligă mal 
mult la o activitate calitativă, supe
rioară, o preocupare stăruitoare pen
tru valorificarea 
rezervelor, pentru 
tenței organelor 
stat în conducerea ____ . _
vieții social-culturale din municipii, 
orașe și comune.

Sîntem convinși că sub conducerea 
organizațiilor de partid, consiliile 
populare, toți deputății, oamenii 
muncii din județ vor răspunde și In 
continuare cu abnegație și nețărmu
rită încredere chemărilor partidului, 
punîndu-și elanul, talentul și ener
gia creatoare în slujba îndeplinirii 
exemplare a planului pe 1972, a fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul României. Vă 
asigurăm, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de înfăptuirea ireproșa
bilă a cuvîntului dat.

deplină a tuturor 
creșterea compe- 
puterii locale de 
economiei și a

IN INTÎMPINAREA

SEMICENTENARULUI U.T.C

Amplu program de manifestări
educative și acțiuni patriotice

ale tineretului

Convorbire cu tovarășul Aurel STOICA, secretar al C.C. al U.T.C.

— După cum se știe, la 19 martie 
1972 se împlinesc 50 de ani de la 
crearea de către partid a Uniunii Ti
neretului Comunist, organizația revo
luționară, marxist-leninistă, a tinere
tului din România. Cum intimpină mi
lioanele de tineri din țara noastră 
acest eveniment ?

— Istoria de o jumătate de veac a 
U.T.C. constituie o perioadă de luptă 
și muncă eroică a tinerilor comuniști, 
a întregului tineret progresist din 
țara noastră, desfășurată sub nemij
locita conducere a Partidului Comu
nist Romârt, pentru libertate socială 
și națională, pentru progresul eco
nomic, social și politic al patriei. Is
toria U.T.C. se integrează în iistofîa 
Partidului Comunist Român, în isto
ria glorioasă a clasei noastre munci
toare. Crearea, acum cinci decenii, a 
U.T.C., ca urmare a activității poli
tice și organizatorice desfășurate de 
partidul comunist, a marcat un mo
ment hotăritor în viața tineretului 
din România, în destinul său, prin an
grenarea sa puternică în lupta pentru 
transformarea revoluționară a socie
tății noastre. Devotată partidului

pînă în adîncul ființei sale, urmîndu-1 
neabătut, Uniunea Tineretului Comu
nist a răspuns mereu „prezent1* în 
toate marile bătălii de clasă care ja
lonează istoria modernă a țării, și-a 
înscris contribuția de energie și en
tuziasm în vasta operă de făurire a 
socialismului pe pămîntul românesc.

Aniversarea Uniunii Tineretului 
Comunist constituie, de aceea, atit 
prilejul unui bilanț al izbînzilor do- 
bîndite sub conducerea partidului, cit 
și al unei ample mobilizări a tinere
tului pentru materializarea progra
mului luminos de construire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, 
elaborat de Congresul al X-lea al 

, P.C.R. Este pentru fiecare organiza
ție U.T.C. un minunat imbold să-și 
înfăptuiască, în cît mai bune con
diții, sarcina de răspundere de a 
deveni un colectiv puternic de mun
că și învățătură, de a-și perfecționa 
necontenit activitatea consacrată lăr
girii orizontului politic și 
gic al tinerilor, de a lupta 
uteciștii să se manifeste ca

(Continuare în pag. a II-a)

ideolo- 
ca toți 
patrioți

tinără. N-are un de- lăture acest neajuns, care lunar pre
judicia întreprinderea cu zeci de mii 
de lei. In cele din urmă, s-a ocupat 
de această problemă și reglorul An
ton BraȘoveanu. Sectorul energo- 
mecanic l-a sprijinit fără rezerve. 
Directorul și inginerul șef, care erau 
la curent cu intențiile lui Brașo- 
veanu, l-au îndrumat îndeaproape. 
De cîtva timp, banii statului nu se 
mai duc pe apa sîmbetii...

Exemplele de pînă acum arată clar 
că atunci cînd te ' “■ :
tatea novatoare

10 milioane de lei pe an. la mai pu
țin de 1,5 milioane de lei în anul tre
cut. Dar nici acest nivel nu ne mul
țumește. Sîntem în măsură să strîn- 
gem și mai bine „robinetul*1 pierde
rilor, dacă de la Aghireș, județul 
Cluj, ni s-ar livra materii prime de 
bună calitate. Ce-ar însemna aceasta? 
Atunci, în acest an, în fabrica noas
tră s-ar realiza în plus, cu aceleași 
capacități de producție, obiecte sa
nitare în valoare de circa 1.5 milioa
ne de lei. Cîștigul ar fi net în fa
voarea economiei naționale.

este relativ 
ceniu de existență. Cu 3—4 ani în 
urmă, despre I.P.C.F.C. din Bucu
rești încă se vorbea ca despre un 
eaz aparte. în principal, neajunsurile 
proveneau din nerealizarea produc
ției la nivelurile scontate prin pro
iecte. mai ales la secția de obiecte 
sanitare dar și la celelalte. De ase
menea. cheltuielile de producție de
pășeau simțitor pe cele prevăzute. 
Care sint la ora actuală nivelul pro
ducției și situația financiară a între
prinderii ?

In curînd vor avea loc în întreprin
deri adunările generale ale oamenilor 
muncii. Expresie a adîncirii democra
tismului societății noastre, adunările 
generale din întreprinderi constituie 
forul prin care clasa muncitoare, ma
sele de oameni ai muncii participă în 
mod organizat la conducerea activită
ții economice, la dezbaterea și solu
ționarea problemelor legate de înde
plinirea programelor de producție, 
exercită controlul asupra organelor de 
conducere.

In cadrul acestor 
panții 
bateri 
valoros 
de propuneri 
inițiative ; 
riența 
strează că de mo
dul in care sint 
receptate și fruc
tificate propune
rile formulate în 
adunările gene
rale depinde va
lorificarea unor 
importante rezer
ve interne pen
tru îndeplinirea 
și depășirea pla
nului, pentru 
creșterea eficien
ței economice.

Totodată, a- 
ceasta constituie 
o condiție a sti
mulării mai de
parte a inițiativei 
și capacității cre
atoare a oameni
lor muncii din 
întreprinderi; nu
mai acolo unde 
salariații văd că 
propunerile lor 
sînt luate în sea
mă și aplicate, obținîndu-se rezul
tatele scontate, se poate crea un te
ren fertil pentru afirmarea a noi și 
noi inițiative, în interesul perfecțio
nării continue a activității unitățilo’ 
economice.

la dez- 
aduc un 
„capital11

Ș* expe- 
demon-

adunări, pârtiei-

Cum sînt ascultate, prețuite 
și, mai ales, materializate 
inițiativele și propunerile

muncitorilor?

sprijini pe capaci- 
a muncitorilor, 
maiștrilor, 
mai au 
existe 
care să 
rezolvate. Fermi
tatea in cultiva
rea și sprijinirea 
— pînă Ia finali
zare — a unor 
idei noi, valoroa
se pentru activi
tatea economică, 
constituie 
garanția 
de care 
mai mult 
oamenii care fac 
astfel de propu
neri, le dezvoltă 
sentimentul atit 
de fertil al parti
cipării la decizie, 
la soluționarea 
problemelor de 
care depinde bu
nul mers al tre
burilor întreprin
derii. în acest
context, tovară
șul Marin Cris-
tea, directorul 
întreprinderii, ne 
spunea cu con
vingere :

— Numai muncind în acest stil, 
dacă-1 putem defini așa. unitatea a 
putut să-și realizeze. în anul trecut, 
parametrii proiectați. Iar acum 
îi depășim. Anul trecut benefi
ciile suplimentare s-au ridicat la 
aproape patru milioane de lei. I=r 
anul 1971 a fost primul an în care în
treprinderea nu a depășit cheltuielile 
planificate la 1 000 de lei producție- 
marfă. Dimpotrivă, acestea s-au mic
șorat. „Izvorul11 succeselor : 
proprii, 
ziastă a 
ruia am

— Un
— Nu

a 
nu 
săcum 

probleme 
nu fie

tocmai 
morală 

au cel 
nevoie

Reglorul Anton Brașoveanu, din 
secția plăci faianță, ne spunea :

— Mie mj se pare că. la ora ac
tuală. esențial este faptul că nici o 
propunere sau idee „nou-născută“, 
chiar dacă in ea abia se întrezărește, 
la început, elementul valoros, nu este 
abandonată. Ori de cîte ori m-am 
gindit că ar fi util pentru producție 
un lucru sau altul, mi s-a răspuns : 
„Ce mai aștepți ? Ai cumva nevoie 
de ajutor ?“

Pe acest om, inginerul-șef adjunct 
Florin Dinescu, îl caracteriza ca pe 
un veritabil ferment de idei noi, ar- 
gumentîndu-și părerea 
exemplu de dată recentă, 
tehnologice apăreau, în 
vent, defecțiuni în stratul 
al plăcilor de faianță.

principal 
mina pesubteran, 

sigillnd
în 
fel,

„glas al pă- 
mîntului natal", personalitatea folclorică și creatoare 
a celor ce îl reprezintă. $i gindurile sint desigur va
labile pentru oricare alte părți âle țării. înălțat la scara 
întregii țări, cîntecul popular, prin virtuțile lui. de
vine o confesiune eternă despre noi înșine. De aceea 
se cere păstrat ca o comoară neprețuită !

Și iată, deschid paginile unei cărți unde citesc : 
„Acolo unde sufletul se întâlnește cu natura se naște 
arta".

Cit de simplu, cît de limpede!
Darie NOVĂCEANU

uăi, prin oamenii 
sufletul cintecului 
pentru totdeauna

ei, 
intr-un 

acest „La noi, fiecare idee 
bine gîndită are acoperire 

în aur"
Secretarul comitetului de partid 

de la întreprinderea de produse din 
ceramică fină pentru construcții din 
București, tovarășul Ion Stancu, fă
cea următoarea apreciere : ,,La 
noi. fiecare idee bine gîndită are a- 
eoperire în aur“. Nu este oare exa
gerată această afirmație ? Să deru
lăm firul faptelor. întreprinderea

1971, pro- 
a crescut

— Maistre, te rog, întrebă Dumi
tru Babeș, modeller. la cît ajunsese, 
în 1968. volumul producției ? Și care 
erau atunci și care sînt acum pier
derile tehnologice în secție ?

Șeful secției, maistrul 
Traian Cucureanu. pune 
creion și hîrtie.

— Din 1968 și pînă in 
ducția de obiecte sanitare
cu 20 la sută, în condițiile cînd numă
rul de salariați nu a sporit, uti
lajele au rămas aceleași, iar prețul 
de cost al produselor s-a micșorat. 
Ne preocupă foarte mult exportul 1 
Aproape jumătate din producția sec
ției este acum solicitată la export. 
La a doua întrebare pusă de tov. 
Babeș s-ar putea arăta căz în răs
timpul ultimilor trei ani. pierderile 
tehnologice s-au micșorat de la circa

forțele 
ideile proprii, munca entu- 
colectivului in mijlocul că- 
cinstea să muncesc...11, 
exemplu ?
unul, ci zeci și sute ! Toată 

lumea știe, de pildă, că producția
printr-un 

Pe benzile 
mod frec- 
de glazură

generate de 
funcționarea defectuoasă a unor uti
laje. Au încercat mai mulți să in-

Sever UTAN
Radu GHEORGHIU

(Continuare în pag. a IH-a)
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[faptuiT!
DIVERS

I Nucul, i
| voinicul
IIntr-una din zilele trecute, . 

tractoristul Mihai Șandru se tot I 
învîrtea cu un tractor printr-o 
livadă de nuci, proprietatea ’

II.A.S. Bucium (Iași). Nu se j 
exersa în arta conducerii printre 
obstacole. Nu. Căuta... un nuc !. ț

Iîn sfîrșit, a găsit unul care era 
adevărat nuc între nuci. Tocmai 
„potrivit11 pentru a-i măsura re- I 
zistența în fața forței de trac- 1 

Ițiune a năzdrăvanilor cai-putere. ■ 
A legat tractorul de nucul cu n 
pricina și l-a smuls din pămînt >

Icu rădăcini cu tot. După care a ■ 
pornit bucuros, cu el tîrîș, pe I 
șoseaua Bîrnovei, urmînd să-I I 
împartă cu maistrul Ion Șotropa,

I pentru a-1 pune pe foc. Pe drum, | 
însă, s-a întîlnit cu deputatul I 
circumscripției, profesorul Con- •

Istantin Gîlea, care — amintin- i 
du-i că nucul, chiar la pămînt 
fiind, nu se dă bătut întrucît este |

■ ocrotit de lege — i-a arătat că
I s-a opintit degeaba. Acum, atît | 
j el cît și asociatul său vor suferi
1 consecințele de rigoare. ’

I Memoria

OPINIA PUBLICĂ
NAINTATĂ

■generalizareaorientareafinalizare

CURIER JUDEȚEAN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

MEHEDINȚI

Bilanț rodnic in munca Un vechi liceu in casă nouă

casierei
Pe măsură ce plata ''salariilor 

la. l.M.A. Păuca (Sibiu) se apro
pia de sfîrșit, casiera întreprin
derii părea tot mai neliniștită. 
„N-o să-mi ajungă banii" — se 
tînguia ea. Și, intr-adevăr, la 
sfîrșit a constatat că ii lipseau 
mai multe mii de lei. „N-avea 
cine să mi-i ia“ — căuta tot ea 
să se liniștească. Și s-a apucat 
sa refacă „filmul" din ziua a- 
ceea. „Am ridicat banii de la 
ghișeu și, în holul băncii din Si
biu, mi-am adus aminte că mai 
am de semnat niște acte. L-am 
zărit atunci pe merceologul nos
tru, Sevastian Stoica, și l-am ru
gat să aibă grijă cîteva minute 
de geantă pînă mă întorc...". Bă
nuiala avea să se adeverească. 
Cel ce-i „ușurase" geanta nu era 
altul decît „omul de încredere" 
din holul băncii. Acum, S. Stoica 
așteaptă și o altă plată. De re
ținut însă și morala : înainte de 
memorie, o casieră trebuie să 
dea dovadă de vigilență.

Taburetul 
discordiei

De necrezut și totuși așa s-a 
întâmplat. Acum cîteva zile, in- 
tr-una din încăperile secției a- 
vicole din cadrul întreprinderii 
Industria cărnii din Cluj, mun
citoarea Lutsch Ana-Maria stă
tea pe un taburet. La un mo
ment dat, colega sa Ana Baboie 
s-a îndreptat spre ea și i-a cerut 
să-i cedeze locul pe scaunul 
respectiv. Dar a fost refuzată. 
De aici — ba că-i al meu, ba 
că-i al tău — a izbucnit cearta. 
Și, de la ceartă, s-a ajuns la bă
taie. în toiul acestei neașteptate 
încleștări, A. B., nici una nici 
alta, a pus mina pe un cuțit și i 
l-a înfipt adversarei în zona 
inimii. Numai intervenția 
promptă a medicilor chirurgi a 
salvat-o pe aceasta de la 
moarte. Acum, lăsînd la o 
parte ridicolul mobilului care 
a declanșat discordia, nesăbu
ința rămîne nesăbuință și va fi 
tratată ca atare.

Neglijența 
se plătește

Relatam, cu citva timp în 
urmă, accidentul de cale ferată 
petrecut nu departe de stația 
Mătăsaru (Dîmbovița). Din tre
nul de marfă nr. 12 706 se des- 
prinseseră, fără sa fie observate, 
17 vagoane încărcate cu balast. 
In ciuda, acestui fapt, trenului 
care le pierduse pe linie, în sta
ția Mătăsaru, i s-a dat cale libe
ră. Deși obligați prin îndatori
rile lor de serviciu să sesizeze 
această situație, impiegatul Con
stantin Gheorglte și acarul Petre 
Nicolae, ambii salariați ai stației 
amintite, au dat dovadă de 
neglijență, dirijînd pe linia pe 
care se aflau cele 17 vagoane un 
tren personal. Din această pri
cină, trenul personal s-a tampo
nat cu cele 17 vagoane, produ- 
cindu-se un grav accident de 
cale ferată, soldat cu o pagubfi 
în valoare de 1 500 000 lei și ră
nirea mecanicului și a. fochistului 
locomotivei. Judecați în proces 
public, in stația C.F.R. Găești, 
in fața celorlalți salariați. cei doi 
vinovați de producerea acciden
tului au fost condamnați : C. 
Gheorghe — ia 12 ani închisoa
re și P, Nicolae — Za 10 ani în
chisoare.

I I

S-a întîmplat la trăgătorie, secție 
în care se răsfrânge și se sinteti
zează munca întregii uzine, locul 
unde oțelul incandescent devine țea- 
vă cu atitea și atâtea utilități. Din 
ceea ce trimiteau cuptoarele, din je
tul de metal fierbinte care se năpus
tea spre mandibulele laminoarelor, 
unele mici cantități se risipeau. De 
ani de zile, memoria unora sau a 
altora din oamenii uzinei „Republi
ca" din Capitală totaliza aceste 
pierderi, le cîntărea valoarea, fără a 
afla, însă, calea recuperării lor 
reale. Ideea construirii unor bancuri 
de tras la rece, dispozitive mai sim
ple. în măsură sâ prelucreze rămă
șițele de oțel, deși a circulat cîndva 
în uzină, n-a reușit să cîștige intere
sul conducerii întreprinderii, lată, 
insă, că în urmă cu puțin timp a- 
ceastă idee a fost preluată de cițiva 
comuniști din sectoarele mecanic- 
șef și energetic — intre care ingine
rul Mircea Stratulativ — și acești 
oameni, după ce „au întors-o pe toate 
părțile", ' cum se spune, au găsit-o 
utilă. De aici pornind, treptat s-a 
format un fel de curent de opinie, la 
mecano-energetic și trăgătorie, in fa
voarea trecerii imediate la construi
rea cîtorva bancuri de tras la rece, 
care să prelucreze capetele de țeavă 
rezultate din laminare.

— Aici a intervenit munca poliți- 
co-educativă desfășurată de organi
zațiile de partid, comenta faptele 
amintite tovarășul Viorel Bădilă, se
cretarul comitetului de partid din 
uzină. Economisirea metalului, mai 
buna organizare a muncii, stimularea 
interesului pentru inițiativa tovară
șilor din secția mecano-energetică 
au constituit obiectul unor articole 
apărute in ziarul de uzină, la ga
zeta de perete, al discuțiilor purtate 
de agitatori, al dezbaterilor din adu
nările generale etc., astfel că opinia 
valoroasă a cîtorva a devenit opinia 
colectivului și, totodată, s-a răsfrint 
în îmbunătățirea utilizării materiei 
prime.

Așadar, prin multiplele canale ale 
muncii politice, o opinie înaintată, 
aparținînd unui grup restrîns de oa
meni, a devenit opinie publică înain
tată care, la rindul 
mijloace multiple, 
intr-un instrument 
inte al colectivului, 
singurul, exemplul 
gestiv pas înainte 
organizațiilor de 
pentru a stimula dezvoltarea opiniei 
publice și, in același timp, a o ca
naliza către fertile direcții. înnoită 
sub aspect material, uzina a cunos
cut în ultimii ani considerabile mu
tații pe planul conștiințelor, al gra
dului de activizare a fiecărui mem
bru al colectivului. Ci nd își făcea
debutul în producție, secția trăgăto
rie.' de exemplu, avea de înfruntat 
considerabile dificultăți cauzate de 
marea fluctuație a muncitorilor, cu 
deosebire a celor tineri. Era vorba 
și aici, .deci, de formarea unei opinii 
potrivnice • absențelor, întârzierilor, 
abaterilor de 
etc.

— Dar așa
atunci, evocă .. ...
de altfel, a trăit-o. tehnicianul Va- 
sile Piperea, membru în comitetul 
de partid, a forma o opinie înain
tată presupune și un proces de unifi
care, de omogenizare și generalizare 
a opiniei, adică să-i ajuți pe toți să se 
ridice la înălțimea celor mai înalte 
exigențe. Acolo, în secția de trăgăto
rie, existau, desigur, și mulți munci
tori buni, experimentați, însă unii 
dintre ei erau de părere că nu trebuie 
„să se amestece" în educarea tine
rilor, că datoria lor este să lucreze 
conștiincios și atît.

...Fluctuația, absențele nemotivate 
au scăzut mult in această secție, 
și faptul se datorează unisonului de 
exigență realizat tocmai printr-o 
muncă politică diversificată, în care 
adunările de partid, ziarul de uzină, 
gazetele de perete etc. au abordat, 
nu o dată, datoria fiecărui comunist 
de a fi purtătorul unei atitudini îna
intate. Care este, deci, factorul ho- 
târîtor în activizarea opiniei publice 
de aici ? Ne răspunde tehnicianul 
George Popa, membru în comitetul 
de partid, responsabil cu probleme 
de propagandă.

— Indiscutabil, dezvoltarea con

științei. Intre nivelul dă conștiință și 
gradul de intervenție a oamenilor 
este o strinsă legătură. De aceea, 
luptînd împotriva pasivității, noi sin- 
tem preocupați să îmbogățim — prin 
perfecționarea învățămîntului de 
partid, creșterea rolului adunărilor 
generale, ridicarea la un nivel supe
rior a informării politice, culturale 
ele. — pregătirea comuniștilor, să le 
dezvoltăm necontenit conștiința so
cialistă.

Investigația noastră în organizațiile 
de partid din această uzină ne-a dat 
posibilitatea să observăm și un pro
ces pe care l-am numi un fel de cla
rificare de termeni. Despre aceasta 
ne vorbește șeful de echipă Marin 
Oprea de la atelierul de decapare, 
secretar al organizației de bază nu
mărul 10 :

— Documentele plenarei C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1971 subliniază 
foarte limpede că rezultatul muncii 
noastre politice trebuie să fie mo
bilizarea colectivului Ia o activitate 
mai rodnică. Pentru aceasta avem 
datoria să schimbăm și niște menla- 
lități învechii e ale oamenilor, dome
niu care influențează creșterea for
ței opiniei publice. Să vă povestesc

viața de

ei, prin aceleași 
s-a transformat 
al mersului îna- 
Departe de a fi 
reflectă un su

in preocupările 
partid din uzină

la normele tehnologice
cum s-a întîmplat și 
epoca aceea, pe care,

cafenea, Ia o 
lingă fereastră, 

să aibă sub pri- 
tot timpul, strada, 
degajat,

Opriți bilele! |
De citva timp a început să ia , 

amploare un nou gen de „dis
tracție" pentru adolescenți — un I 
joc care ar putea fi numit „bă- 1 
tutu! bilelor". Confecționate din | 
material plastic (poate n-ar ti I 
rău de văzut de către cine anu- I 
me), două bile mici, legate cu o . 
ață, solicitând la maximum pri- | 
ceperea, ingeniozitatea și... tena- I 
citatea auditivă a posesorului 
lor, îl conduc inevitabil pe aces- | 
ta. spre pasionanta descoperire I 
că, fiind perfect rotunde, ele nu ) 
se pot bate decît... cap în . 
cap, fără să amețească ! Lăsind ] 
însă. gluma la o parte, trebuie | 
să spunem că, pe cît de gol în

I> conținut, acest țaca-țaca^ de- I 
clanșat pe diferite străzi ale
Capitalei, are un efect atît de... I 

I sonor, incit o să ne lase surzi, i
Tocmai de aceea este de mirare I 
că nu este auzit și de organele | 
însărcinate cu menținerea liniștii 

I publice. Pentru că. oricît or P
ele bilele de jucăușe, nu ere- I 
dem că resortul amenzilor pe loc • 

Inu le-ar reduce Ia tăcere. |
Rubrică redactată de : I
Dumitru TÎRCOB
Gheorqhe POPESCU

și corespondenții „Scînteii"

stă în 
masă de 
așa incit 
viri, ,
Pare degajat, fumează, 
surîde, soarbe din cafea, 
vorbește, dar atenția îi este 
concentrată asupra fluxu
lui de mașini de pe bule
vard, asupra trecătoriloi' 
de pe trotuare, asupra ce
lor care intră în cafenea. 
Printr-un asemenea înde
lung 
ceva 
rilor

Și 
Sare

■ din cafenea în mare gra
bă. Aleargă ; trebuie să 
prindă momentul prielnic: 
un automobil a oprit la 
bordură, iar el trebuie să 
se afle acolo in clipa ciad 
cei dinăuntru coboară ea 
să ia primul contact cu o- 
rașul acesta străin pentru 
ei, dintr-o țară străină 
pentru ei. Este foarte im
portant pentru el să nu 
piardă această clipă. Dacă 
un altul i-a luat-o înain
te, s-a ars ! Dar nu ! A 
sosit la timp. După, nu
mărul mașinii știe din ce 
țară vine și deci știe în ce 
limbă li se 
noilor sosiți.

— Bine ati
E, din cap 

cioare, numai
— Ați mai fost în Ro

mânia ? — întreabă el, 
pentru că și acest lucru e 
foarte important de știut... 
Dacă străinii pe care „î-a 
luat acum în primire" 
n-au mai fost in România, 
cu atit mai ușor își va 
duce el la capăt operațiu
nea. Dialogul se încheagă 
repede : „Cît stați ? A- 
veți obiecte 
zare ? Vreți 
bați bani ? Ați vrea să vă 
petreceți timpul intr-o 
companie plăcută ?“ în
trebările lui curg intr-un 
ritm alert. N-are timp de 
pierdut. Dacă noii sosiți 
au obiecte de vînzare. le 
face el o legătură cu ci
neva care cumpără. Dacă 
au de schimbat bani, de

exercițiu a căpătat 
din înfățișarea păsă- 
de pradă.
iată, s-a ivit clipa ! 
de pe scaun și iese

va adresa
venit ! 
pină in pi- 
zîmbet.

de vîn- 
să schim-

o întâmplare. Unul dintre muncitorii 
din secție, făcînd-o pe bolnavul, și-a 
procurat un certificat medical și... s-a 
dus să se distreze. A fost văzut de 
un coleg care, după ce i-a atras aten
ția asupra incorectitudinii > atitudinii 
sale a adus întâmplarea la cunoș
tința comitetului sindical. Verificîn- 
du-se cazul, s-a ajuns la anularea 
certificatului medical și sancționarea 
vinovatului. Iată însă că individul 
cu vina... a început să fie și cu pri
cina. plîngindu-se în dreapta și în 
stânga că cel care a informat colec
tivul nu-i decit un „pîritor", un „tur
nător" și așa mai departe. De aceea, 
am socotit că e necesar să facem o 
discuție deschisă, publică, tocmai in 
legătură cu faptul că a-ți ajuta to
varășul de muncă, a-i arăta greșelile, 
a contribui la înlăturarea lor consti
tuie o datorie de cetățean înaintat, 
care nu trebuie confundată cu „pîra".

In aceeași organizație de partid, 
grija pentru existența unei opinii pu
blice înaintate, vizează și... reversul 
medaliei. Denigrat prin „lucrături" a- 
bile, un maistru a solicitat ajutorul 
organizației de partid spre a se stabili 
adevărul. La . o verificare a faptelor 
au rezultat tendențiozitatea și neade
vărul „probelor" aduse de doi din
tre membrii secției care, astfel, în
cercau să se răzbune pentru că nu 
li se acordase, pe nemerit, cite o clasă 
de salarizare. Supus dezbaterii grupei 
sindicale, cazul a contribuit, de ase-, 
menea, la activizarea opiniei,, publice 
din secție.

Ni s-a vorbit aici despre legă
tura ce există între gradul de activi
zare a opiniei publice și modul în 
care se înfăptuiesc propunerile oa
menilor muncii. La compartimentul 
■conducte, de pildă, într-o perioadă 
mai veche, oamenii au propus mereu 
înființarea unui atelier, lucru foarte 
util pentru îmbunătățirea muncii, dar 
propunerea respectivă n-a fost 
luată în seamă. După un timp, s-a 
văzut că unor muncitori de aici a 
început să le scadă interesul față 
de problemele generale ale colecti
vului : fiecare își vedea de „bu
cățica" lui și atît. Au apărut aba
teri de ia disciplină, absențe etc. 
Sesizat de acestea, comitetul de par
tid din uzină și-a propus să studieze 
©tarea de spirit din compartimentul 
respectiv. Concluzia : pasivitatea era 
alimentată di.n plin de climatul de 
dezinteres față de propunerile oa
menilor. Astăzi, compartimentul de 
conducte dispune de atelierul de a- 
titea ori solicitat. Dar o dată cu ate
lierul respectiv, climatul de emula
ție. de interes de aici a primit un 
puternic stimul prin aceea că oa
menii au văzut că opinia lor are va
loare. poate fi și este folositoare. A- 
cest climat, de afirmare a opiniei a 
declanșat alte idei, printre care pro
punerile deosebit de eficiente — pu-

se în practică — de a se realiza e- 
chipamente de rezervă la agregatele 
principale ale laminoarelor. ceea ce 
a dus la scurtarea duratei opririlor 
cauzate de intervențiile solicitate de 
diferite defecțiuni.

— A milita pentru formarea unei 
opinii publice înaintate presupune, în 
același timp, să asiguri un cîmp larg 
de afirmare a acesteia, dezvolta 
ideea de mai sus tehnicianul Pavel 
Bartmus, secretarul comitetului 
U.T.C. din uzină. Deosebit de im
portant e să existe un dialog între 
conducere și masa salariaților, în așa 
fel ca și atunci cînd o sugestie nu e 
imediat aplicabilă sau nu poate fi 

■ tradusă în viață, autorul ei să fie 
pus in cunoștință de cauză. Adică 
mă refer la acea legătură sufletească 
în care cel ce-și spune părerea știe 
că este nevoie de părerea lui. Fiind
că. așa cum deseori opinia publică 
înaintată nu se formează de la sine, 
ci trebuie influențată de munca po
litică, tot așa sîntem datori să-i în
treținem tensiunea înaltă, s-o spriji
nim să-și păstreze combativitatea, 
interesul pentru problemele colecti
vului. In urma dezbaterilor prilejuite 
de documentele elaborate de condu
cerea partidului în iulie 1971, în rîn- 
durile tinerilor din uzină s-a creat 
o atmosferă mai exigentă, potrivnică 
abaterilor. Comitetul de partid, co
mitetul U.T.C. se străduiesc ca, prin
tr-o muncă politică activă, să menți
nă această atmosferă de răspundere, 
și unul din mijloacele pe care le fo
losim este tocmai receptivitatea la 
opinia tinerilor, dialogul cu ei.

Dacă nu considerăm util să mai 
insistăm asupra eficienței utilizării 
forței opiniei publice, cîteva reflecții 
în legătură cu „prețul" indiferenței 
față de 
aceeași 
ducere, 
tărît să 
zuire a 
la elaborarea căreia nu s-a 
seama de părerea laminoriștilor, 
mecanicilor, de experiența acestora 
și la a cărei aplicare, în cele din ur
mă. a trebuit să se renunțe.

— Trebuie să ajungem în situația 
ca pe fiecare să-1 doară atunci cînd 
apar neajunsuri în activitatea colec
tivului, ne-a spus, în continuarea an
chetei noastre, laminoristul Ștefan 
Ganea. La noi, Ia laminorul I, dese
ori aprovizionarea cu materiale este 
defectuoasă. Cerem, de exemplu, 
șaibe pentru diverse utilaje. Din 
lipsa unei asemenea șaibe se produc 
uneori avarii foarte costisitoare. Ei 
bine, pe tovărășii de la aproviziona
re nu-i doare de 'asta și se fac că nu 
ne aud. Dar oare dacă ar fi vorba 
să plătească din buzunarul propriu 
pentru aceste avarii, tot n-ar auzi ? 
Cred că atunci ar fi mult mai com
bativi și mai săritori. Fiindcă există 
asemenea oameni care cînd e vorba 
de problemele colectivului n-au nici 
o opinie. ,.nu se bagă", dar dacă te 
referi direct la interesele lor, ime
diat îi se... dezvoltă conștiința. Cred, 
de aceea, că organizațiile de partid 
din uzină, militând pentru creșterea 
rolului opiniei publice, ca un factor 
important de luptă împotriva nea
junsurilor, vor trebui să se ocupe 
mai mult de dezvoltarea interesului 
oamenilor față de problemele noas
tre ale tuturor, de punerea pe 
primul plan a nevoilor colectivului.

Reproducind pe larg părerea de 
mai sus, o socotim de natură a sub
linia, în concluzie, una din direcțiile 
esențiale ale activității pe care, în 
viitor, vor trebui s-o desfășoare co
mitetul de partid, organizațiile de 
bază din uzină. în contextul acestei 
activități, munca politico-ideologică 
e datoare să pună accentul principal 
pe dezvoltarea conștiinței socialiste, 
a răspunderii față de bunul mers al 
întregului colectiv. Există încă aici 
numeroase absențe nemotivate, în
treruperi, stagnări, chiar avarii, care 
„vămuiesc" destul de substanțial ve
niturile uzinei ; neglijența, neaten
ția afectează calitatea produselor. A 
activiza opinia publică a uzinei în
seamnă a o determina să declare 
război deschis împotriva acestor ne
ajunsuri. Un război din care trebuie, 
neapărat, să iasă biruitoare.

aceasta totuși se impun. în 
uzină, unele cadre de con- 
la un moment dat, au ho- 
modifice termenele de revi- 
laminoarelor. Era o măsură 
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patriotică
Prin participarea cetățenilor la 

de înfrumusețare și gospodărire a 
lanțul muncii patriotice desfășurate în 1971. in ju
dețul Sibiu se ridică la valoarea de peste 120 mili
oane lei, cu 50 milioane lei peste angajamentul 
luat la începutul anului. Cel mai mare volum de 
ore, de muncă patriotică a fost prestat de cetățenii 
Mediașului — in special la construirea noului com
plex sportiv și de agrement — ca și de cei ai 
orașelor Ocna Sibiului și Agnita.

diferite lucrări 
localităților, bi-

în cadrul Complexului școlar Crihala din Turnu 
Severin a fost dat in folosință noul sediu al lice
ului pedagogic. Clădirea dispune de 16 săli de clasă 
spațioase, oferind condiții optime pentru desfășura
rea procesului de învățămînt, laboratoare bine do
tate, ateliere școlare, bibliotecă.

IAȘI

Alo!...
GALAȚI

pe fir direct cu alte

VÎLCEA
kâM.-.'-V:.:;.,,.' .‘ilt

,,/n sprijinul dialogului

orașe
intrat in circuitul telefonic inter- 
Deocamdată, abonații telefonici

cu masele"
Vîlcea a apărut broșura „In sprijinul 
cu masele", editată de secția de propa-

La Rm. 
dialogului 
gandă a Comitetului județean de partid Vîlcea. 
Lucrarea pune' la indemîna organizațiilor de partid, 
a propagandiștilor și agitatorilor materiale docu
mentare — cifre, grafice, hărți, tematici și biblio
grafii. Broșura este deosebit de utilă în învățămin- 
tiil de partid, în activitatea cabinetelor de științe 
sociale, în munca politică de masă.

Și orașul Iași a 
urban- automat, 
din Iași pot vorbi prin fir direct cu Craiova, Ti
mișoara și. Galați. Peste puțin timp urmează ca 
lașul să fie conectat automat cu Brăila și cu alte 
orașe ale țării.

De asemenea, municipiul Galați a intrat in siste
mul telefonic interurban automat. Pentru început, 
Galațiul este conectat la acest sistem cu orașele 
Timișoara, Iași, Craiova și Brăila. Tot in cursul 
acestui an se prevede conectarea și cu centralele 
interurbane automate din București și Constanța.

PRAHOVA

Olî

BACĂU

In spriji-

Noul spital cu 1 300 locuri inaugurat de curînd ,1a Galați Foto : M. Andreescu

Apartamentul 7 000
La Piatra Neamț a fost dat in folosință aparta

mentul nr. 7 000. Beneficiar : timplarul Petru Lică, 
de la fabrica de mobilă „23 August" din localitate. 
Celor 7 000 de apartamente construite aici în ulti
mii ani li se vor adăuga în 1972 alte 1 700. O dez
voltare puternică va cunoaște cartierul Dărmă- 
nești, care în final va dispune de 11 000 de aparta-. 
mente.

A/o/ unități prestatoare 
de servicii către populație

La Ploiești și Cîmpina au luat ființă noi unități 
ale cooperației meșteșugărești pentru prestări de 
servicii către populație : „Meșteșugarul" și „Tex
tila". Printre cei 1 300 cooperatori ce vor lucra în 
noile unități se numără iscusitele țesătoare din 
Boldești, Urlați și Scăieni, precum și cunoscuții 
meșteșugari constructori din zona Cimpinei și a 
Comarnicului.

Conductă de apă potabilă 
Serbesti - Brăila

A fost dată in folosință conducta de apă potabilă 
Șerbești-Brăila, cu o lungime de peste 20 km 
și o capacitate de alimentare de 25 000 mc în 24 
de ore. Drept urmare, debitul de apă potabilă al mu
nicipiului Brăila va cunoaște o creștere de aproape 
două

Descoperire arheologică
ln urma unor săpături arheologice, pe teritoriul 

comunei Ștefan cel Mare, au fost scoase la iveală 
urmele unui sat feudal. După obiectele găsite, 
specialiștii muzeului județean de istorie consideră 
că este vorba de vechiul sat Bogdana, menționat 
in documentele istorice de pe vremea domnitorilor 
Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare.
nul ipotezei lor vine și tradiția orală a localnici
lor, care numesc aceste meleaguri „In Valea lui 
Bogdana".
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înflăcărați, militanți consecvenți 
pentru Îndeplinirea politicii parti
dului. Țelul principal al întregii ac
tivități este cultivarea, la fiecare ti
năr, a conștiinței că suprema cale a 
afirmării sale plenare în ansamblul 
progresului și prosperității patriei 
este munca.

In aceste zile, pe baza hotăririi 
plenarei Comitetului Central al 
U.T.C. 'din 2—3 decembrie 1971, în 
întreaga țară eforturile celor două 
milioane și jumătate de uteciști sînt 
îndreptate spre ridicarea nivelului

ce să se ducă la bancă ? 
Știe el pe cineva care le 
va înlesni un schimb mai 
avantajos decît schimbul 
potrivit cursului oficial. 
Mare noroc au avut că 
l-au întîlnit pe el ! Nu 
întotdeauna, dar se mai 
întâmplă să aibă și succes. 
Ce cîștigă ? O recompensă 
din partea celor care, prin 
intermediul lui, cumpără 
și comercializează clan
destin obiecte de la unii

ba în legătură cu ceva 
care nu se înscrie în acest 
cerc nu pricepe ; privește 
nedumerit.

Să rezumăm, deci, da
tele problemei, mai exact, 
să le judecăm în contextul 
lor firesc. La vîrsta cînd 
milioane de copii își fă
ceau instrucția școlară e- 
lementară și obligatorie, 
Ia 12 ani, cînd ar mai fi 
avut în față încă mulți 
ani de școală, băiatul

nimic despre ocupațiile 
extrafamiliale ale băia
tului. Se arată foarte mi
rată că ne interesează 
soarta lui. Ar vrea, desi
gur, să știe ce știm noi 
despre ei. îi spunem tot 
ce știm.

— Și dumneavoastră 
credeți ? — ne întreabă cu 
un aer sigur. Credeți tot 
ce se spune despre băia
tul meu ?

— Noi — îi răspundem

Victimă intr-un accident
de... educație

turiști străini și o altă re
compensă din partea 
străinilor care „au fost a- 
jutați" de el — și ies ast
fel banii de cafenea, mai 
cite o pereche de „blugi", 
cite o bluză pestriță pen
tru a-și întreține „ținuta 
profesională".

Citeva date 
Nicolae Peia, 
în Timișoara, 
ani. A abandonat școala in 
clasa a Vl-a pentru că a 
fost exmatriculat (? !). De 
atunci, ocupația lui, de 
dimineață pînă seara, este 
cea descrisă mai sus. Din 
relațiile cu turiștii străini 
a învățat să vorbească 
limba italiană și limba 
sîrbă. mai rupe cite ceva 
în germană, în engleză: și 
în franceză. Să nu exage
răm însă ! Vocabularul 
lui, în orice limbă, se re
zumă la noțiuni strict 
„profesionale". De alt
minteri, întregul lui ori
zont de viață este restrîns 
la orele de pîndă din ca
fenea. Orice l-ai între

personale : 
domiciliat 
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nostru și-a încheiat carie
ra de școlar și a început 
să învețe alfabetul străzii. 
Mai tîrziu, cînd sute de 
mii de băieți de seama 
lui învățau o meserie, în
vățau să producă lucruri 
utile societății, el se ini
ția în comerțul clandestin, 
in ocupații potrivnice le
gilor și normelor noastre 
morale.

Și tot așa, comparația, 
pe toate planurile, între 
modul de viață, intre uni
versul etic al acestui tinăr 
și intre 
climatul 
dezvoltă 
scoate în 
o dureroasă, discrepanță. 
Cum a apărut această 
„pasăre rară" ? Cine și 
cum l-a crescut cu aseme
nea grave malformații ?

In centrul orașului, pe 
strada Gri vița Roșie, la 
familia Peia, ora zece di
mineața. Băiatul încă mal 
lîncezește în pat. Dis
cutăm cu mama. La în
ceput pare că nu știe

preocupările 
etic in care 

generația 
evidență o mare,

Și 
se 

lui,

— nu credem ce se spune 
despre el. Noi credem ce 
spune el însuși despre el.

Si i-am oferit înregis
trarea discuției pe care o 
avusesem o zi mai înain
te cu Nicolae Peia.

Nu. nu 8-a arătat sur
prinsă. Nu afla lucruri 
noi. Au urmat lungi ex
plicații, care mai de care 
mai în afara subiectului. 
Că o învățătoare fără ini
mă i-a persecutat băiatul 
și l-a lăsat „corigent" în 
clasa a Il-a elementară. 
Că o altă învățătoare l-a 
persecutat și ea pentru că 
a fost găsit în clasă cu un 
briceag ș.a.m.d., 
Nimic despre 
reale pentru 
a abandonat școala 
mult înainte 
cheiat ciclul obligatoriu, 
nimic despre motivul pen
tru care, admițînd că nu 
mai putea merge la școa
lă. n-a fost pus să învețe 
o meserie și să capete ast
fel o ocupație demnă pen
tru un tinăr de vîrsta lui.

ș.a.m.d. 
motivele 

care băiatul 
cu 

de a fi în-

Ba nu. I s-au căutat unele 
ocupații. Intre altele :

— Am fost cu el la 
O.N.T. să-l angajeze ca 
ghid, pentru că băiatul știe 
bine limba italiană și sirba 
și germana. A învățat sin
gur, știți, tot vorbind cu... 
Dar, în sfîrșit, n-au vrut 
să-1 angajeze la O.N.T., au 
spus că n-are studii si 
nici vîrsta... Dar la „Con
tinental" (hotel nou și bar 
de noapte din Timișoara 
— n.n.) mi-au spus ca ar 
putea să-1 angajeze ca să 
prezinte în limbi străine 
programul de la bar... 
Dar, vedeți dumneavoas- . 
tră. acolo n-am vrut să-I 
las, pentru că n-aș fi vrut 
să ducă o viață de 
noapte...

Nicolae Peia, la vîrsta 
de 16 ani și jumătate, a 
rămas mai departe pe bu
levard, în compania biș
nițarilor, a traficanților 
de valută, a rămas mai 
departe un foarte tânăr 
stâlp al cafenelelor și — 
de ce n-am spune-o ? — 
un prezumtiv client al tri
bunalelor. El este vic
tima unui lung șir de 
iresponsabilități și abdi
cări de la datorie ale 
multora dintre cei care 
trebuiau să-i îndrume pa
șii în viață. Pentru ei, 
pentru acești educatori — 
fapiilie. școală, reprezen
tanții ordinii publice — 
băiatul acesta „scăpat din 
rnînă" reprezintă cea mai 
vie ilustrare a consecin
țelor iresponsabilității, 
încă nu e prea 
mai poate fi — 
cuția cu noi a 
că și-o dorește 
pe singurul drum 
poate duce către o viață 
demnă pentru un tinăr din 
societatea noastră : mun
ca. școala, integrarea m 
preocupările, în modul dă 
viață și de gîndire al ge
nerației lui.

calitativ al Întregii activități a tine
retului, creșterea eficienței acesteia, 
sporirea aportului la opera de edifi
care a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Atenția organizațiilor 
U.T.C. este îndreptată, în primul rînd, 
spre antrenarea masei largi a tinere
tului din industrie, agricultură, din 
celelalte sectoare economice la înde
plinirea exemplară a sarcinilor pro
fesionale, creșterea contribuției tine
rei generații Ia înfăptuirea programu
lui partidului de dezvoltare economi
că și socială a patriei, a prevederilor 
celui de-al doilea an al cincinalului. 
Organizațiile U.T.C. din instituțiile de 
învățămînt și asociațiile studențești 
au pus în centrul preocupărilor lor 
desfășurarea unor variate acțiuni po
litice, menite să creeze în școli și fa
cultăți o atmosferă de înaltă exigență 
față de cerințele procesului instruc- 
tiv-educativ, ale perfecționării și dez
voltării învățămîntului din țara noas
tră, ale formării omului nou, cu o 
conștiință înaintată.

climat de— Neîndoios, în acest ...... ... _
efervescență au apărut și apar nume
roase inițiative...

tîrziu : el 
și în dis- 
mărturisit
— așezat 

care-1

Mihai CARA.MIL

— întâmpinarea aniversării U.T.C. 
se dovedește un cadru propice al 
desfășurării unei bogate activități de
dicate educării tineretului in spiritul 
dragostei față de partid, de patrie, al 
tradițiilor revoluționare ale clasei 
muncitoare, al disciplinei și respectu
lui față de muncă. în acest ansamblu 
de preocupări, demne de remarcat 
sînt numeroasele inițiative apărute în 
ultimul timp, între care chemarea la 
întrecere „Ești utccist, să fii frun
taș !“, lansată de tinerii de la uzina 
„Electroputere" din Craiova și însu
șită de multe organizații U.T.C. din 
țară, constituirea unor echipe și bri
găzi de muncă ale tineretului în nu
meroase întreprinderi din județul 
Mureș etc., al căror scop este crearea 
în rîridul tinerilor a unei atmosfere 
de muncă avîntată și înalt responsa
bilă. Au și vor avea loc. de asemenea, 
ample acțiuni patriotice, care se vor 
concretiza in stringerea și predarea 
către oțelăriile patriei a sute de 
tone de metal, amenajarea unor con
siderabile suprafețe pentru irigații, 
efectuarea de importante lucrări de 
combatere a eroziunii solului, îndi
guiri, desecări, împăduriri ș.a.

Se poate spune că în mai toate în
treprinderile, cooperativele agricole, 
instituțiile de învățămînt etc. organi
zațiile U.T.C. pregătesc variate acți
uni în întâmpinarea semicentenarului. 
C.C. al U.T.C. este preocupat de stu
dierea îndeaproape a acestor iniția
tive, în scopul generalizării celor mai 
eficiente pe plan economico-social și 
educativ.

— Vor avea Ioc, desigur, și ample 
manifestări cu caracter politico-edu- 
cativ. V-am ruga să vă referiți la 
cîteva dintre cele mai semnificative.

— Pe primul plan se înscriu întîl- 
nirile tinerilor cu vechi militanți ai 
mișcării comuniste și muncitorești, cu 
membri ai comitetelor județene, mu
nicipale, orășenești și comunale de

partid, vizitele la locuri și monumen
te istorice cu valoare de simbol în 
istoria P.C.R. Un loc aparte îl ocupă 
colocviul-dezbatere „50 de ani de
luptă și muncă sub conducerea 
P.C.R.", menit să determine o intensă 
emulație politică, să stimuleze în rîn- 
dul tinerilor interesul pentru trecu
tul și experiența organizației U.T.C. 
din care fac parte, spre a înțelege 
mai bine marile obiective puse in 

■ fața națiunii și a întregului tineret 
de către partid, de programul de 
educație socialistă adoptat de plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971. 
Incepind cu alcătuirea de către fie
care organizație U.T.C. a propriei 
monografii și organizarea unor expo
ziții legate de tradițiile sale, colocr 
viul va continua cu organizarea de 
dezbateri politice pe teme de larg in
teres cum sînt : „Sensurile actuale 
ale spiritului revoluționar", „Semni
ficația și datoria muncii", „Ce în
seamnă a fi patriot" etc., închein- 
du-se prin simpozionul științific pe 
țară „Locul și rolul tineretului în 
viața social-politică a României".

împreună cu Institutul de studii 
istorice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R. și Muzeul de istorie a 
partidului comunist, al mișcării rer 
voluționare și democratice din Româ
nia se va organiza expoziția docu
mentară „Aspecte din istoria 
La București se va deschide, 
menea, expoziția „Tineretul 
ticipant activ Ia construcția 
listă".

Semicentenarul va fi marcat, tot
odată, de numeroase inițiative edito
riale. A apărut în librării, zilele 
acestea, culegerea „File din istoria 
U.T.C.", sînt în curs de editare lu
crări social-politice și literare dedi
cate aniversării; se vor realiza, în co
laborare cu Televiziunea și studioul 
„Al. Sahia", filme care vor prezen
ta episoade din istoria U.T.C., ale 
participării tineretului la opera de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate ; se va organiza o 
expoziție de artă plastică a artiștilor 
amatori — muncitori, țărani, elevi, 
studenți.

Aniversării semicentenarului U.T.C. 
îi sînt dedicate și un mare număr de 
manifestări cultural-sportive de masă. 
Marșuri, parăzi, demonstrații ale de

tașamentelor de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei, inițiate 
împreună cu unitățile militare și găr
zile patriotice. întreceri sportive — 
olimpiade, jocuri de iarnă, „Cupa ti
neretului de la sate" — ai căror cîș- 
tigători vor fi răsplătiți prin cupa 
„A 50-a aniversare a U.T.C." — sînt 
cîteva din bogatele acțiuni care figu
rează pe agenda activității cultural- 
educative a organizațiilor U.T.C.

Este, desigur, dificil să cuprindem 
totalitatea acțiunilor și manifestărilor 
care vor marca acest important eve
niment din viața tineretului patriei 
noastre. Esențial este faptul că, în 
multitudinea lor, ele sînt subordonate 
unui unic scop : angajarea plenară a 
întregului tineret la înfăptuirea «- 
xemnlară. entuziastă, a politicii parti
dului.

U.T.C.". 
de ase4 
— par- 

socia-

Convorbire consemnată de 
Maria BABOIAN

CARA.MIL
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La cooperativa agricolă din Jirlău, județul Brăila, se lu
crează intens la executarea canalelor pentru scurgerea 

excesului de apă
Foto : Gh. VințiJă

PRODUCȚIA — cu cheltuieli materiale cît mai reduse

„SACUL CU REZERVE"
AL ÎNTREPRINDERII

ESTE MULT MAI ADÎNC...
In cei aproape patru ani care s-au scurs de la înființarea județu

lui Ialomița, în cuprinsul lui au fost puse în funcțiune 17 obiective in
dustriale, iar 5 întreprinderi și-au extins capacitățile de producție ; la 
ora actuală se află în construcție alte mari unități ale industriei noastre 
republicane : un combinat de îngrășăminte azotoase, o fabrică de be
ton celular autoclavizat și altele. în continuare, pînă in anul 1975, sint 
prevăzute a se realiza noi obiective energetice, unități ale industriei 
construcțiilor de mașini, industriei ușoare și ale Ministerului Agri
culturii, Silviculturii, Industriei Alimentare și Apelor.

CONTRASTE

Rembrandt... fără pile

INIȚIATIVELE 
SI PROPUNERILE 
MUNCITORILOR 

(Urmare din pag. I)

noastră reclamă un consum mare de coloranți diferiți, pe 
care îi aduceam din import. Anual, aceasta presupunea 
Însemnate cheltuieli valutare. Și, iată, trei oameni : teh
nicianul Vasile Constantin, chimista Veronica Stancu și 
inginera Rodica Ene au sugerat ideea de a se renunța la 
importuri. „Să producem coloranții aici — au propus. 
De acord ! In termen scurt s-au adaptat acestei nevoi 
unele utilaje din propria noastră dotare. . Up„le,u nu. s-a 
cheltuit pentru aceasta. Acum, peste 95 la sută din colo
ranți sint produși în întreprindere.

Ignorîndu-se „amănuntele" se pierd din 
obiectiv și probleme majore...

— Și la noi se fac destule propuneri, ne spunea Mihai 
Lupașcu, președintele comitetului sindicatului de la în
treprinderea de geamuri din Buzău. Dar cele mai multe 
se referă la aspecte sociale și administrative. De propu
nerile sau ideile privind bunul mers al producției se 
ocupă, cu precădere, specialiștii...

Așa să fie oare ? Problemele perfecționării producției 
să constituie doar un apanaj al specialiștilor ? O asemenea 
părere esi^ falsă și nefondată. Din discuțiile avute cu un 
număr mare de muncitori, maiștri și ingineri, din toate 
sectoarele de fabricație ale unității, ne-am convins că, 
realmente, și din partea muncitorilor se fac propuneri ju
dicioase, cu certă eficacitate în producție. Un „inventar1' 
sumar arăta că doar la secția geam tras existau peste 20 
de propuneri „mai vechi", cu reale perspective de aplicare 
in producție și din care s-au materializat numai 5 propu
neri. Multe dintre acestea au fost făcute cu prilejul adună
rii generale precedente a oamenilor muncii din întreprin
dere. La fel se prezenta situația în secția șlefuire-polizare 
și la atelierul mecanic. Aceasta, pe de o parte. Dar, pe de 
altă parte, nici propunerile noi, recente, cuprinse într-o evi
dență — deci față de care presupunem că s-a vădit inte
res din partea conducerii întreprinderii — nu se bucură 
de un tratament mai bun, cu toate că directorul tehnic, 
ing. Andrei Corneanu, încerca să ne convingă că ele „au 
captat întreaga atenție". ...

— Este drept, remarca autocritic directorul tehnic, 
ne-am concentrat mai mult atenția asupra problemelor 
majore, scăpînd din vedere amănuntele...

Dacă este vorba, într-adevăr, de probleme majore, în 
acest caz se poate arăta că în întreprindere există, din 
păcate, destule asemenea probleme nerezolvate, printre 
care : nerealizarea principalilor indicatori de plan, o si
tuație economico-financiară nemulțumitoare. Că se poate 
depăși acest impas, nu mai încape îndoială.

— Dar aceasta ar presupune tocmai un mai mare curaj 
in promovarea și valorificarea propunerilor muncitorilor, 
chiar și din „mers" — opina tovarășul Gheorghe Pândele, 
secretarul comitetului de partid. „Amănuntele" diferitelor 
propuneri sau idei noi, care se neglijează, se dovedesc a 
fi nu o dată ca foarte importante pentru ridicarea efici
enței uneia sau alteia dintre activitățile la care încă mai 
«intern deficitari.

Condiții pentru a prelua din „mers" propunerile care 
survin, de multe ori spontan, determinate .de nevoile cu
rente ale producției, există în această unitate. Dar men
talitatea „tratării cu precădere a problemelor majore se 
vede că în cazul de față a devenit o frină pentru reușita 
acestui lucru. Tocmai din cauza unei astfel de mentalități 
s-a întîrziat aplicarea unei propuneri ce reducea simțitor 
cheltuielile la 1 000 de lei producție vîndută și încasata — 
și anume utilizarea mijloacelor de transport auto la li
vrarea geamului în vrac. Cit a pierdut unitatea datorita 
acestui mod de a trata o valoroasă inițiativă ? Nu mai 
puțin de 100 000 de lei, în citeva luni. Mai mult, Gh. Bi- 
zubac de la atelierul de timplărie, propusese citeva noi 
metode de confecționare a lăzilor de ambalaj. Eficiența 
se măsura într-o economie de 34 m c de cherestea pe tri
mestru. Datorită „neînțelegerii" în ceea ce privea dotarea 
atelierului cu mese de lucru, ideea a rămas nerealizata. 
își așteaptă rîndul, pentru a fi valorificate, și alte propu- 
nori care prevăd îmbunătățirea manipulării foilor de 
oglinzi mari, recuperarea căldurii fizice de la gaze la ieși
rea din cuptor, modificarea sistemelor de mecanizare a 
transportului de la secția geam tras și altele.

— Undeva — adăuga secretarul comitetului de pârtia — 
pe drumul valorificării propunerilor muncitorilor se pro
duc „rupturi" ale firului. La nivelul secției propunerea 
este îmbrățișată. Apoi, începe „studiul", se descoperă 
„greutăți", se tergiversează aplicarea și, în cele din urma, 
se uită de ea.

★
Comitetele oamenilor muncii — ca organe de conducere 

colectivă ale întreprinderilor — sint datoare sa militeze 
pentru crearea acelui climat de lucru propice stimulam 
puternice a inițiativelor, amplificării spiritului creator, co
lectiv mai cu seamă că ,— în aceste zile — urmeaza sa 
dea un veritabil „examen“ în fața adunărilor genet ale ale 
oamenilor muncii pentru modul în care au valorificat pro
punerile lor. Se poate fixa, în cifre și calcule economice, 
cît pierde o întreprindere de pe urma ignorăm „tezau
rului" de gîndire și de creație al muncitorilor. Dar cal
culul economic nu spune totul, pentru ca dezvoltarea spi
ritului creator muncitoresc, folosirea concreta a acestei 
bogate experiențe și priceperi înseamnă, înainte de toate, 
o atitudine înaintată de stimulare a contribuției indivi
duale la îmbunătățirea activității productive, de fructifi
care a înțelepciunii colective, pentru intensificarea parti
cipării oamenilor muncii la soluționarea problemelor care 
condiționează buna gospodărire a patrimoniului obștesc, 
înfăptuirea exemplară a planului.

Dezvoltarea industriei județului in 
cele 6 centre : Slobozia, Călărași, Fe
tești, Țăndărei, Dragalina, Lehliu a 
atras după sine, printre altele, nece
sitatea gospodăririi judicioase, cit 
mai eficiente a patrimoniului tehni- 
co-material al întreprinderilor. Con
ducerile lor, organele și organizații
le de partid s-au văzut puse, într-o 
anumită perioadă, în fața următoa
rei situații : dacă îndeplinirea rigu
roasă a planului de producție nu con
stituia o problemă decît în cazuri cu 
totul izolate, în schimb produsele e- 
rau ' realizate la un preț de cost ri
dicat, datorită neîncadrării în consu
murile specifice prevăzute în pro
iecte.

La Combinatul de celuloză și hîrtie 
din Călărași, de pildă, funcționarea 
defectuoasă a mașinilor, insuficienta 
cunoaștere a modului lor de exploa
tare și a proceselor tehnologice frec
vent modificate, precum și slaba dis
ciplină în muncă duceau, adesea, la 
apariția unui procent de brac prea 
mare, consumul de hîrtie la tona de 
produse menținîndu-se la cote exa
gerate. într-o situație similară se 
afla și întreprinderea de prefabri
cate din beton Călărași, unde depă
șirea consumului specific la oțelurile 
de armare pornea de la „pozarea" 
necorespunzătoare a armăturilor în 
tipare, nerespectarea rețetelor de 
preparare a betoanelor, neajunsuri 
ce generau declasarea și rebutarea 
unui procent mare de produse — în

special a tuburilor premo. Consumuri 
mari de metal se înregistrau și la 
secția confecții metalice a acestei în
treprinderi, precum și în cadrul uzi
nei F.R.M.A. Dragalina, datorită rea
lizării unor produse supradimensio
nate din proiectare. La Fabrica de 
confecții Călărași sortarea pieselor 
după croire, în funcție de nuanța co- 
loristică, defecte de țesătură ș.a., nu 
se efectua în mod corespunzător, 
ceea ce ducea în numeroase cazuri la 
declasarea unor cantități apreciabile 
de produse. Aceste deficiențe, ca și 
slaba supraveghere și îndrumare a 
schimburilor II și III au permanen
tizat consumuri specifice ridicate, si
tuație ce a determinat „goluri" în a- 
provizionarea tehnico-materială și 
nerealizarea prețului de cost, a bene
ficiilor planificate în unele între
prinderi.

Starea de lucruri la care ne refe
rim tindea să se continue și in 
cursul primului an al cincinalului, 
efeea ce era inadmisibil. Ca atare, 
biroul Comitetului județean Ialomița 
al P.C.R. a inițiat efectuarea unor 
analize în vederea lichidării hotărito 
a cauzelor neajunsurilor. Sub îndru
marea comitetelor de partid din în
treprinderi s-a trecut la o amplă 
„ofensivă", dacă se poate spune așa, 
pentru înlăturarea pierderilor, a 
muncii de mîntuială, prin dezvolta
rea unei puternice opinii de masă 
împotriva manifestărilor de negli
jență și indisciplină tehnologică. Cum

RUN INTENS DE LUCRU PE ȘANTIERELE CAPITALEI»

Și în aceste zile de 
iarnă, pe șantierele de 
construcții din Capi
tală se desfășoară o 
activitate intensă. La 
uzina „Timpuri Noi" 
se află în faza de fi
nisaj patru ateliere și 
secții noi, la care lu
crările vor fi termi
nate încă în această 
lună. în paralel se fac 
pregătiri pentru înce
perea lucrului la alte 
obiective, care ur
mează a fi date în ex
ploatare pînă la sfîr- 
șitul anului. Ca ur
mare a investițiilor a- 
locate, uzina își va 
mări substanțial ca
pacitatea de producție

în cincinalul actual ; 
ea va dispune, în fi
nal, și de un pavilion 
tehnic, dotat cu labo
ratoare speciale în 
care vor fi supuse di
feritelor analize și „e- 
xamene" tehnice ma
terialele și produsele 
acestei unități.

Pe un alt șantier, 
cel al întreprinderii 
„Energoreparații", con
structorii și-au asigurat 
din timp condițiile pen
tru a executa, încă din 
această lună, un volum 
sporit de lucrări. In 
ritm intens se mun
cește și pe șantierul 
Centralei electrice de 
termoficare București-

sud. La viitoarea sală 
care va adăposti cază- 
nele de aburi și ma
șinile se execută, în 
prezent, săpături pen
tru turnarea fundații
lor. La alte obiective 
constructorii toarnă în 
medie, zilnic, circa 150 
mc betoane. Și pe șan
tierul Uzinei de medi
camente, unde se lu
crează în continuare la 
dezvoltarea capacități
lor de producție, con
structorii și montorii au 
executat, de la începu
tul anului, un volum 
de lucrări în valoare 
de peste 500 000 lei.

(Agerpres)

era și firesc, rezultatele nu s-au lă
sat mult așteptate. La Combinatul de 
celuloză și hîrtie din Călărași comi
sia economică a comitetului de par
tid a pus accentul pe creșterea ca
pacității și a eficienței producției în 
secția de spălare, recuperarea con
densului la mașina A și la alte uti
laje, a unor importante cantități de 
săruri sodice și fibră, pe eliminarea 
unor „locuri înguste" în fluxul teh
nologic, ceea ce a făcut ca, în con
dițiile creșterii planului de producție 
cu peste 92 milioane lei, în perioada 
1968—1971 să se înregistreze impor
tante reduceri ale consumurilor de 
materii prime și materiale, respectiv 
la fibră, colofoniu, sulfatul de alumi
niu, precum și la aburul tehnologic 
și apa industrială. Rezultate cu totul 
remarcabile s-au consemnat și la Fa
brica de confecții Călărași ; este su
ficient să precizez că, prin măsurile 
aplicate, s-a asigurat creșterea va
lorii producției marfă în anul 1971 
cu peste 57 la sută față de cea reali
zată în anul 1969, în condițiile unor 
consumuri specifice de materiale re
lativ neschimbate, că în această uni
tate ponderea producției destinate 
exportului s-a mărit de la 17—18 la 
sută în anul 1969 la 78 la sută în 
anul trecut.

Practic. la finele primului an al 
cincinalului, pe ansamblul industriei 
județului nostru, cheltuielile la 1900 
lei producție marfă au fost cu 87,65 
lei mai mici față de nivelul înregis
trat în anul 1969 și eu 18,50 lei infe
rioare celor din anul 1970. Fără a 
subaprecia aceste realizări, nu ne 
putem totuși declara mulțumiți, în- 
trucît ele se situează sub posibilită
țile întreprinderilor, sub nivelul re
surselor reale de care dispun pentru 
folosirea judicioasă a materiilor pri
me și auxiliare, a combustibililor, e- 
nergiei electrice, pentru reducerea 
consumului de manoperă pe produs. 
Este de la sine înțeles că diminuarea 
în continuare a consumurilor specifi
ce angajează în acest an, pe fiecare 
colectiv de întreprindere, într-o ac
tivitate complexă, permanentă și pli
nă de inițiativă, de perfecționare a 
proceselor de producție, de îmbună
tățire a calității produselor, de folo
sire intensivă a înlocuitorilor. Nu în- 
tîmplător, în planul pe anul 1972 
s-a prevăzut pe ansamblul industriei 
județului o reducere a cheltuielilor 
la 1000 lei producție marfă cu 27,45 
Iei, din care 20,60 lei reprezintă chel
tuieli materiale, în raport cu reali
zările anului 1971. Reduceri mai mari 
vor înregistra unitățile industriei u- 
șoare — de 44,50 Iei, întreprinderile 
industriei materialelor de construc
ții — de 44,40 lei-, iar cele subor
donate M.A.I.A.S.A. — de 23,40 lei. 
Precizez că, în cadrul acestor nive
luri, 76,5 la sută reprezintă reduceri
le la cheltuielile materiale, respectiv 
Ia consumurile specifice de materii 
prime, materiale, combustibil ș.a.

Atingerea acestor niveluri în redu
cerea cheltuielilor materiale de pro
ducție impune însă un sprijin mai 
larg din partea centralelor industri
ale, combinatelor și unor ministere.

Din acest punct de vedere, nu toate 
forurile de resort înțeleg să stimu
leze eforturile unităților din județul 
nostru. Bunăoară, printr-o mai ac
tivă colaborare între Ministerul In
dustriei Lemnului și Ministerul A- 
griculturii, Silviculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor s-ar putea pu
ne la dispoziția Combinatului de ce
luloză și hîrtie din Călărași paie 
de calitate superioară, curate, evi- 
tîndu-se înfundarea instalațiilor de 
tocare, transport și fierbere, precum 
și consumurile excesive de săruri 
sodice și materiale de albire. La a- 
ceastă unitate, contrar prevederilor 
din proiect, s-a impus folosirea va
rului de construcție cu conținut ma
re de steril în loc de var cu conținut 
ridicat de calciu, ceea ce determi
nă înregistrarea unor consumuri spe
cifice cu circa 14—15 la sută mai 
mari. Cu toate că în adunările 
generale ale oamenilor muncii s-a 
discutat cu regularitate despre a- 
ceste probleme, cele două ministe
re n-au întreprins mai nimic pînă 
acum pentru soluționarea lor. Alt 
caz. La Fabrica de cărămizi și 
țigle Țăndărei, pentru lichidarea fe
nomenului de exfoliere a țiglei și 
îmbunătățirea calității acesteia, la 
îndrumarea comitetului județean de 
partid colectivul acesteia a pus la 
punct procedeul de fabricare a țigle
lor trase, care sint mai ușoare cu 30 
la sută, se realizează cu un consum 
mai mic de argilă și prelungesc tim
pul de folosire a carierei. După ce 
au fost obținute rezultate foarte bu
ne în producție, Centrala industrială 
a ceramicii de construcții și a mar
murei a oprit fabricarea acestui pro
dus din motive total nefondate. O 
insuficientă preocupare în rezolva
rea unor probleme majore ce stau în 
fața uzinei F.R.M.A. Dragalina ma
nifestă .și forul de resort al acestuia, 
Centrala industrială de fabricații, 
reparații și montaje în agricultură, 
care — prin introducerea în produc
ție a unor piese supradimensionate 
— generează mari oonsumuri de me
tal.

In întreprinderile di.n județul nos
tru există încă mari rezerve pentru 
valorificarea mai intensă și la un 
nivel superior a resurselor de mate
rii prime și materiale. Aplicarea în 
practică, consecvent și eu inițiativă, 
a măsurilor stabilite în adunările ge
nerale ale oamenilor muncii, soluțio
narea operativă a neajunsurilor pro
vocate de calitatea nccorespunzătoa- 
re ă unor materii prime și materiale, 
ridicarea calificării și întărirea disci
plinei, utilizarea cu randament ma
xim a mijloacelor tehnice sint tot a- 
tîtea sarcini importante care stau în 
acest an în fața organizațiilor de 
partid, comitetelor oamenilor muncii 
și colectivelor unităților industriale 
din județul nostru — sarcini ce vor 
fi îndeplinite cu deplin succes.

Se știe că în Occi
dent nu rareori pot fi 
văzute așa-zise „ex
poziții" de plastică — 
în care „tablourile" 
(sau „sculpturile", e 
greu de diferențiat !) 
sint reprezentate din 
piese de mașini zdro
bite, cuie, sîrme; fia
re vechi, petice și cio
buri. Că publicul îl 
preferă pe Rem
brandt, asta este, de
sigur, un alt aspect...

U. E. I. L. Baia Ma
re a deschis și ea, re
cent, o originală și 
inedită expoziție. Pe 
pereții magaziei cen
trale de materiale nu 
sint însă prezentate 
peisaje din pădurile 
maramureșene, ci... 
pile, lanțuri de ferăs
trău și alte obiecte. 
„Tablourile cu pile1 
predomină, totuși, ca 
număr. Sint pile rotun
de, pile late, dar mai 
ales pile îndoite, de
fecte, pile fără rezis
tență. Și „pînzele" 
lanțuri de ferăstrău 
sint multe și scumpe. 
Mai cu seamă 
care nu se 
ca lungime, 
ferăstrăului.
Gheorghe 
care se ocupă în cadrul 
U.E.I.L. Baia Mare de

cu

cele 
potrivesc, 
pe lama 
Inginerul 
Matesan.

problemele de mecani
zare, „patronul" aces
tei expoziții, a făcut 
și un calcul. în anul 
trecut, L 
necesar de 
pile, datorită 
ții lor slabe, 
tea a consumat 
bucăți, deci un 
de 506 pile. La lanțuri 
de ferăstrău „planul" 
a fost depășit — tot 
din aceleași motive — 
cu 169 bucăți. Un „ta
blou" din expoziție a- 
rat.ă „în graiul viu al 
cifrelor" că numai de
pășirea consumului la 
pile și lanțuri pentru 
ferăstraiele mecanice 
reprezintă o sumă fru
mușică : 24 360 lei. Pi
lele sint produse de 
Fabrica de. pile din 
București, iar lanțu
rile de ferăstrău — de 
Uzina mecanică din 
Cugir. Nu știm dacă 
conducătorii celor 
două unități furnizoa
re au auzit de expo
ziția de la Baia Mare. 
Oricum, îi invităm 
s-o vizioneze. Poate 
chiar vor să achizi
ționeze vreun expo
nat ? Ori poate și ei 
ii preferă pe Rem
brandt — fără pile și 
lanțuri ?

față de un
1 538 

calită- 
unita-

2 044 
plus

Milioanele și guturaiul
Despre beneficiari 

care își „menajează" 
furnizorii, chiar dacă 
aceștia nu-și îndepli
nesc obligațiile con
tractuale, am auzit 
destul de des. Despre 
„invers"... mai rar. Și, 
totuși, sint producători 
care, cu toate că li
vrează la timp mărfu
rile, rămîn indiferenți 
în fața amînării ter
menului de încasare a 
contravalorii acestora. 
Mai mult : deși: din a- 
ceastă cauză au ine
rente greutăți finan
ciare și, adeseori, plă
tesc dobînzi majorate 
la credite acordate in 
condiții restrictive, to
tuși nu intervin pen
tru a-și încasa dreptu
rile și nu pretind par
tenerilor incorecți pe
nalități pentru întîr- 
zierea decontării’factu
rilor. Așa, de pildă, 
Combinatul siderurgic 
Reșița a „absolvit" de 
plata unor penalități în

11,7 mii 
de aprovi- 

desfacere 
București;

valoare de 
de lei Baza 
zionare și 
M.I.M. nr. 1
Uzina de construcții de 
mașini Reșița a „omis" 
să ceară uzinei „23 
August" din București 
pentru 52 de facturi re
fuzate fără motiv plata 
unor penalități în sumă 
de 
la 
de 
de 
perceput penalizări de 
964 mii de lei pentru 
refuzuri neîntemeiate 
făcute de Uzina de 
piese de schimb și re
parații de utilaj chi
mic Făgăraș. Lista ar 
putea continua. Con
ducătorii întreprinderi
lor amintite, „filan
tropi", a... 
marfa 
gratis ? Să 
de guturai 
auzit. Dar 
rești să-ți

1,9 milioane de lei ; 
fel, întreprinderea 

aprovizionare piese 
schimb Ploiești n-a

din fire, vînd 
statului pe... 

te ferești 
am mai 

să te fe- 
încasezi 

milioanele — mai

Nici oi, nici boi

rar.

(Urmare din pag. I)

Așa cum am arătat, elaborarea 
planului este o activitate complexă. 
Conducerea unitară a comunelor 
și satelor, folosirea rațională a tutu
ror resurselor locale, impun ca pla
nul cooperativei agricole să se inte
greze organic în planul dezvoltării 
economico-sociale a comunei respec
tive. De asemenea, el trebuie corelat 
cu cel al stațiunii de mecanizare a 
agriculturii, cu al unităților care con
tractează produse agricole, cu între
prinderea agricolă de stat privind 
cooperarea în creșterea animalelor și 
păsărilor și întrajutorarea cu forță 
de muncă. In perfecționarea activi
tății de planificare un rol important 
îndeplinesc consiliile intercooperatis- 
te care au, între altele, sarcina de a 
se ocupa de zonarea culturilor agri
cole în funcție de condițiile pe
doclimatice și economice ale coope
rativelor agricole, mai buna lor am
plasare pe teritoriu și concentrarea 
eforturilor cooperativelor agricole 
pentru sporirea producției și reali
zarea unor obiective economice co
mune. Consiliile intercooperatiste au 
posibilitatea să coreleze planurile 
cooperativelor cu cele ale asociațiilor 
intercooperatiste. Rezultă deci că în
tocmirea planurilor de producție și 
economico-financiare reprezintă o 
activitate de o deosebită importanță 
atît pentru cooperativele agricole, cit 
și pentru toate unitățile cu care a- 
cestea au legătură.

— Ce s-a întreprins și ce se 
întreprinde în continuare în ve
derea întocmirii unor planuri de 
producție și financiare, care să 
evalueze. în mod corespunzător, 
posibilitățile fiecărei unități, ca
pacitățile de producție, resursele 
tehnice și economice ?

— Ținînd seama de sarcinile mari 
care revin agriculturii în 1972 
este necesar ca încă de la fun
damentarea planului să ne a- 
sigurăm că sarcinile care revin 
unităților agricole cooperatiste — 
producția, livrările la fondul de 
stat și indicatorii economico-finan- 
ciari — vor fi îndeplinite. Iată 
de ce au fost instruiți temeinic toți 
cei care vor participa la întocmirea 
planurilor de producție. Pentru a- 
ceastă activitate să fie ușurată au 
fost întocmite diferite lucrări ajută
toare : devize orientative de lucrări, 
norme de lucru, fișe de calcul etc. De 
asemenea, pe consilii intercoopera
tiste sau zone mai largi au fost or
ganizate colective formate din spe
cialiști și economiști de la direcția 
generală agricolă județeană, filiala

băncii pentru agricultură și industria 
alimentară și din întreprinderile 
agricole de stat care sprijină coope
rativele agricole la întocmirea pla
nurilor. Pentru a se putea urmări 
concret modul de elaborare a pla
nurilor s-a organizat verificarea su
prafețelor prevăzute pentru diferite 
culturi, efectivele de animale, pro
ducțiile care urmează să se obțină, 
modul cum vor fi folosite produsele 
obținute. Totodată se verifică devi
zele de lucrări și calculațiile privind 
planul de venituri și cheltuieli. In 
felul acesta se va putea asigura în 
mod corespunzător cuprinderea tutu
ror măsurilor agrotehnice și zooteh
nice menite să ducă la sporirea sub
stanțială a producției Toate acestea 
constituie o garanție în plus că planul 
va fi rezultatul unei analize amănun
țite — tehnice ^și economice — care 
ține seama de caracteristicile produc
tive ale fiecărei parcele de pă-

obținute, îngreunirid activitatea 
financiară a cooperativelor agri
cole. Ce se întreprinde pen
tru a se stabili o corelație opti
mă între nivelul producției pre
văzut a se realiza și cheltuielile 
materiale necesare ?

— Cerința de bază în întocmirea 
corespunzătoare a planului de pro
ducție și eeonomico-financiar este 
stabilirea unui raport corespunzător 
între producție, venituri și cheltuieli. 
Or, în anul care a trecut acestei pro
bleme nu i s-a acordat atenția cuve
nită. Mai ales la capitolul cheltuieli 
nu au fost prevăzute creditele dato
rate 'băncii sau plata către alți fur
nizori restanți. Pentru a exista o de
plină concordanță între nivelul pro
ducției obținute și cheltuielile mate
riale s-a introdus un element nou și 
anume crearea unei rezerve de 
10—15 Ia sută în planul de cheltuieli

Ing. loan BADEA
secretar al Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R.

nico-economice pentru unitatea res
pectivă.

Planul de producție 
pe anul 1972

mint, ale fiecărui lot de animale, 
precum și de posibilitățile create 
creșterii și mai puternice a produc
ției ca urmare a dezvoltării ba
zei tehnico-materiale. Este suficient 
să arătăm că în acest an agri
cultura cooperatistă va primi canti
tăți sporite de îngrășăminte chimice, 
se vor iriga mari suprafețe de teren, 
iar lucrările de desecare și combatere 
a eroziunii solului cunosc o mare am
ploare

De asemenea, cooperativele au mari 
posibilități — și sint ajutate să le 
pună bine în valoare — pentru dez
voltarea activităților industriale și 
prestările de servicii. Aci, valoarea 
producției globale trebuie să fie cu 
cel puțin 10 la sută mai mare decit 
volumul cheltuielilor necesare rea
lizării ei. Asemenea calcule trebuie 
avute în vedere atunci cînd se face 
o investiție sau se angajează o anu
mită activitate.

— După cum știm, tn tre
cut au existat unele neajun
suri determinate de faptul că 
în producție au fost avansate 
unele cheltuieli fără ca. acestea 
să se regăsească in produsele

care se evidențiază distinct. Această 
rezervă nu se constituie la cheltuieli
le materiale directe care influențează 
nivelul producției. Bineînțeles, și a- 
cestea trebuie calculate foarte e- 
conomic. De aceea, la stabilirea vo
lumului de cheltuieli directe este 
necesar ca in devizele întocmi
te să se urmărească cuprinderea 
numai a strictului necesar de ma
terii și materiale, consum de mun
că manuală și cu mijloace mecanice. 
In acest scop se va stabili pe fie
care cultură și specie de animale : 
lucrările ce urmează a fi executate 
în funcție de tehnologia adoptată ; 
consumul de forță de muncă ma
nuală ; consumul de forță mecanică, 
ținînd seama de dotarea pe care o are 
stațiunea pentru mecanizarea agri
culturii ; cheltuielile de aprovizionare 
strict necesare (sămînță, îngrășămin
te. însectofungicide, medicamente, fu
raje etc.). Pe baza devizelor întocmite 
se vor stabili pe hectar și animal 
cheltuielile materiale directe, volumul 
lucrărilor mecanice, precum și volu
mul de muncă manuală, exprimat în 
norme de categoria I, toate acestea 
reprezentînd sintetic haremurile teh-

Rezervele de care aminteam se vor 
constitui Ia cheltuielile materiale co
mune și la cele generale, la fon
dul de acumulare și cel de consum. 
Crearea acestei rezerve ne dă certi
tudinea că tarifele stabilite în ca
drul acordului global la tona de 
produs sau la mia de lei venit vor 
putea fi onorate chiar în condițiile 
unui an mai puțin favorabil pentru 
unitatea respectivă sau dacă un sec
tor sau altul nu-și poate realiza pre
vederile de plan, acest sistem asigu- 
rind posibilitatea menținerii unui 
echilibru între venituri și cheltuieli. 
Această măsură mai are in vedere și 
faptul că sint încă multe cooperati
ve agricole care prevăd cheltuieli 
care nu sint absolut necesare. A- 
ceasta face ca în unele cazuri pon
derea cheltuielilor materiale în pro
ducția globală să se mențină la un 
nivel ridicat și chiar să se constate 
o tendință de creștere de la an la an. 
Din această cauză, producția netă ce 
se obține în unele ramuri nu asi
gură o retribuire minimă și consti
tuirea celorlalte fonduri statutare. 
Nu se preconizează restrîngerea chel
tuielilor direct productive, deoarece, 
în mod normal, ele influențează ni
velul producției, dar nu trebuie lă
sată nici o portiță deschisă risipei. 
Tată de ce atît conducerile de uni
tăți, cît și colectivele de specialiști 
care verifică planurile de producție 
trebuie să facă o analiză temeinică 
a nivelului cheltuielilor materiale, 
să fie pe deplin convinși de utilita
tea lor

La sfîrșitul anului, cînd se consta
tă că veniturile prevăzute în plan se 
realizează, rezerva respectivă se va 
putea repartiza membrilor coopera
tori și aloca fondului de acumulare, 
ceea ce permite dezvoltarea lucrări
lor de investiții.

In încheiere aș dori să atrag aten
ția asupra necesității definitivării 
cît mai rapide a proiectelor planuri
lor de producție și financiare pentru 
a putea fi dezbătute în adunările ge
nerale ale cooperatorilor adunări 
care trebuie să se desfășoare în 
timpul cel mai scurt. Totodată, în ca
dru] acestor adunări să se stabi
lească măsuri practice pentru aplica
rea acordului global ca formă de re
tribuire pentru a stimula și mai pu
ternic realizarea și depășirea produc
ției, reducerea cheltuielilor materia
le și o retribuire corespunzătoare a 
cooperatorilor.

Convorbire realizată de
Ion HERȚEG

Pe cuprinsul jude
țului Dolj se desfă
șoară o acțiune efi
cientă de profilare și 
specializare pe zone a 
diferitelor 
categorii 
Așa cum este 
toate cooperativele a- 
gricole de producție 
au vaci cu lapte, în
grașă taurine sau 
ovine, pentru că toate 
unitățile produc masă 
verde, furaje fibroase 
și grosiere, cărora nu 
li s-ar putea dă o în
trebuințare mai bună. 
In zona colinară însă, 
unde sint suprafețe 
mari de pășuni, 
dat o atenție 
dezvoltării 
oilor. Așa 
să facă și 
din Secu. 
lingă cele 
aveau, au 
rat pînă 
încă 1 300

specii și 
de animale, 

firesc,

s-a 
sporită 

creșterii 
au gîndit 

cooperatorii 
Deci, pe 

683 oi cît 
mai procu- 
în prezent 
capete. Pen

tru adăpostirea 
au amenajat 
grajduri construite 
pentru bovine, deoa
rece. conform planu
rilor și promisiunilor

oilor 
două

direcției generale 
gricole 
mărul 
cea stă 
redus.
zent, ne relatează Ion 
Mateeșescu, președin
tele cooperativei, am 
rămas cu promisiunile 
și cu 
adăpost, 
nificării 
nerale 
buie să

a-
nu-județene, 

bovinelor în a- 
unitate trebuia 
„Pină în pre-

animalele 
Conform 
direcției 

agricole, 
furnizăm 

taților din alte 
cel puțin 100 capete 
tineret taurin. De 
direcția generală agri-: 
cola ni se comunică 
în permanență că 
imediat ce se vor găsi 
destinatarii vom 
aceste animale, 
vremea a fost 
călduroasă, ziua 
neam animalele afară, 
iar noaptea le înghe- 
suiam în grajduri. Ce 
facem însă acum cînd 
vremea s-a 
Răspunsul e 
Direcția 
gricolă a 
planifica 
moașă.

fără 
pla- 
ge- 
tre- 
uni- 
zone

la

livra 
Cînd 
mai 
ti-

răcit ?“ 
simplu, 

generală a- 
județului va 
vreme fru-

La plajă, in congelator
30 iunie 1970, la 
s-a dat în folo- 
un modern com- 
de legume și

de 
la 
de 
de

planu! de 
ocupînd 

celule ale 
frigorific 

ră- 
Și

La 
Iași, 
sință 
plex
fructe. In cadrul aces
tuia, numai depozitul 
frigorific universal 
are o capacitate 
5 600 tone. Avînd 
dispoziție astfel 
condiții, centrul
producere, valorificare 
și industrializare a le
gumelor și fructelor 
din Iași se străduiește 
să realizeze 
însilozare 
toate cele 20 
depozitului
cu ceapă, cartofi, 
dăcinoase, mere 
alte produse necesare 
populației pe timpul .
iernii ca și industriali
zării. Și s-a sperat,
astfel, că toate greută-

func- 
defectuos, 

înregistrînd

țile care au existat îna
inte de depozitarea și 
valorificarea legume
lor și fructelor să fie 
curmate. Dar nu s-a 
întîmplat așa. Instala
țiile frigorifice 
ționează 
celulele
temperaturi mult mai 
mari, peste plu6 3 gra
de Celsius și o umi
ditate mai mică decît 
prevăd parametrii. 
Este în pericol depre
cierea unor mari can- 
tițăți din legumele și 
fructele însilozate. So
luția ? Dacă instalațiile 
vor merge tot așa, cu 
timpul s-ar putea a- 
menaja, în congela
tor, niște băi de aburi. 
Doar dacă nu se ajun
ge la soluția să se care 
ger de afară cu furca.
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ȘTIINȚELE EXACTE
Șl CONȘTIINȚA
SOCIALISTĂ

Al X-lea Congres al partidului a 
dezvăluit și a definit în toată pleni
tudinea însemnătatea covîrșitoare, 
fundamentală, pe care știința o are 
în făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Acest rol nu 
numai că nu se va micșora. în dina
mica ascendentă a socialismului spre 
comunism, dar va spori continuu, 
atît ca forță nemijlocită de producție, 
cit și ca formă a conștiinței sociale.

De multe ori s-a vorbit despre 
ceea ce cere producția științei și des
pre ceea ce aceasta poate da celei 
dinții. S-a discutat și despre rolul 
științelor particulare pentru dezvol
tarea gîndirii filozofice materialist
dialectice. Totuși, parcă niciodată, 
pînă de curînd, nu s-a formulat atît 
de clar și de răspicat rolul funda
mental al științelor în modelarea o- 
mului, cunoscător, cuceritor și trans
formator al lumii înconjurătoare, 
în cuvintarea rostită de secretarul 
general al partidului la plenara lăr
gită a Comitetului municipal de par
tid București din octombrie 1971 se 
spune : „Este oare astăzi posibil pro
gresul societății fără fizică, fără bio
logie, fără chimie — ca să nu mai 
enumăr și alte ramuri ale științei ? 
Este de înțeles pentru toată lumea 
că educația, formarea conștiinței so
cialiste presupun tocmai cunoaște
rea cuceririlor științei înaintate... Aș 
putea spune că una din lipsurile 
noastre in activitatea ideologică o 
constituie tocmai faptul că nu sufi
cient și nu în măsura corespunză
toare înarmăm societatea, membrii 
societății, tineretul nostru mai cu 
seamă, cu înțelegerea acestor reali
tăți".

Iată, așadar, că științele de bază, 
fizica, chimia, biologia sînt chemate 
a concura mai eficient în educarea 
comunistă, în formarea conștiinței 
socialiste a întregului popor ! Sesi- 
zînd în mod creator importanța a- 
cestui „triunghi fundamental" al 
științelor contemporane în dezvolta
rea conștiinței și cunoașterii generale, 
partidul demonstrează o înțelegere 
profundă a realității în sensul că 
procesul complex al edificării socia
lismului, ajuns în stadiul dezvoltării 
sale multilaterale, este determinat 
nu numai de o dezvoltare puternică 
a bazei tehnico-materiale a societă
ții, dar și de o perfecționare multi
laterală a factorilor subiectivi și. în 
primul rînd, de perfecționarea indi
vidului, ca purtător și generator ele
mentar al progresului social. Un ast
fel de om, pe care-1 presupunem în 
mod necesar la baza societății socia
liste, nu poate fi antrenat în mod 
conștient în edificarea noii orînduiri, 
decît dacă este propulsat mereu îna
inte și tot mai sus pe spirala ascen
dentă a cunoașterii generale. în a- 
cest context fizica poate înarma pe 
oameni cu cunoașterea legilor natu
rii, chimia le poate oferi cunoaște
rea legilor combinațiilor și sintezelor 
chimice, rămînîndu-i biologiei, care; 
se bazează pe primele două, în
cheind și „triunghiul fundamental" al 
științelor naturii, să studieze și să 
clarifice complexele probleme ale 
materiei vii, ale vieții, ale existen
ței biologice.

De pe aceste poziții, științele fun
damentale sînt chemate pe un front 
foarte larg să înlocuiască golul pe 
care-1 lasă in urma lor acele muta
ții din conștiința oamenilor, de la 
necunoaștere sau interpretare mis
tică, la o cunoaștere și motivație ra
țională, științifică, a lumii înconjură
toare. Științele fundamentale trebuie 
să participe activ la sprijinirea și în
curajarea acestor aspirații spre cu
noașterea științifică. Nu cred a comi
te o exagerare dacă afirm că în cu
rînd va trebui să reevaluăm conținu
tul noțiunii de analfabetism : dacă 
pînă nu de mult aceasta se referea în 
primul rînd la știința de a scrie și 
citi, în viitorul nu prea îndepărtat 
prin analfabetism se va înțelege 
acea invaliditate a indivizilor, 
determinată de necunoașterea le
gilor fundamentale ale naturii și- 
societății, atît ca bagaj static de cu
noștințe, dar și ca instrumente in 
activitatea creatoare. ' Intr-adevăr,

luînd doar cîteva exemple simple 
putem ajunge 
tă încărcătură 
toți oamenii 
(frecarea), nu 
nu cădem de 
(gravitația), de ce 
boli cu ajutorul 
izotopii radioactivi, cum se pot 
ține mii și mii de noi substanțe 
citeva elemente... Acest gen de 
suficiențe restringe orizontul 
noașterii, alimentindu-1 pe cel 
credințelor și superstițiilor, încătu
șează dimensiunile omului în raport 
cu cele ale universului, ii generează 
teama în fața realităților adeseori 
uluitoare ale revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane și, în cele din

la situații cu o anumi- 
de dramatism : nu 

știu de ce pot merge 
toți oamenii știu de ce 

pe pămîntul rotund 
se pot vindeca 

razelor X sau cu 
ob- 
din 
in- 
cu- 

al

puncte de vedere

urmă, creează o anumită discriminare 
intre oameni, insidioasă, ascun
să, dar nu mai puțin tragică — 
discriminarea la nivelul cunoașterii 
generale, din care derivă multe și 
variate consecințe sociale, la nivelul 
eticii, echității și antrenării sociale, 
în înțelesul pe care morala comunis
tă îl dă acestor noțiuni.

A cunoaște mai înseamnă și a ști 
să acționezi în mod conștient pentru 
realizarea unor scopuri care nu pot 
fi formulate decit tot din procesul 
de cunoaștere. A ști să acționezi în
seamnă a putea rezolva problemele 
vieții. A ști toate acestea înseamnă 
a fi un om și o societate care trece 
din domeniul posibilităților limitate 
în acela în care limitele se lărgesc 
sau dispar, domeniu în care activi
tatea umană devine o activitate cu 
un mare randament de creativitate 
spre binele individului și al colecti
vității sociale. Acesta aste de fapt și 
obiectivul suprem înscris în ■progra
mul și în ființa partidului nostru.

Trecînd de la aceste cîteva consi
derente de ordin principal, la aspec
tele concrete ale înfăptuirii politicii 
de dezvoltare a cunoașterii generale 
și a conștiinței socialiste, pornind de 
la platforma realizărilor noastre în 
acest domeniu, 'prin școală sau prin 
alte forme de organizare socială, ar

putea fi formulate unele cerințe de 
actualitate, la a căror îndeplinire 
exemplară este chemată nu numai 
școala, dar și toate acele categorii 
.profesionale, care prin nivelul pre
gătirii lor pot contribui la aceasta.

în primul rînd. ar trebui să se în
treprindă o acțiune complexă de op
timizare a tuturor verigilor procesu
lui de instruire în școală, la toate 
nivelele, la toate disciplinele, dar 
mai întîi la disciplinele fundamen
tale, urmărindu-se aspectele de con
ținut, de dozaj, de 
gătură a teoriei cu 
țiat, pe vîrste, pe

în al doilea rînd, 
cesar să se redefinească programele 
diferitelor societăți științifice (de ge
nul celei de științe fizico-chimice) 
lărgindu-li-se atribuțiile și răspun
derile, pe linia dezvoltării cunoaște
rii generale.

In al treilea rînd, cred că se im
pune modernizarea activității de răs- 
pindire a științei și culturii, atît prin 
lărgirea gamei de metode și mijloace 
folosite, cit și printr-o mai realistă 
sistematizare a scopurilor și acțiu
nilor ei.

In al patrulea rînd, cred că în 
sfera de activitate a tuturor colecti
velor de muncă, la orașe , și sate, 
trebuie să intre atribuții precise în 
privința dezvoltării cunoașterii ge
nerale a membrilor colectivului res
pectiv, creîndu-se și căutîndu-se cele 
mai favorabile condiții desfășurării 
unei atari activități.

In al cincilea rînd, 
menea largă acțiune 
la îndeplinire numai 
participa nu numai slujitorii învăță- 
mîntului de toate gradele, dar și toți 
acei intelectuali ai societății noastre 
a căror pregătire profesională îi face 
apți pentru o asemenea activitate 
pusă în slujba progresului social.

In fine, trebuie înțeles că nu este, 
vorba de campanie pe o anumită du
rată, mai lungă sau mai scurtă, ci 
este o acțiune continuă, supusă per
fecționării' și autoperfecționării. ca- 

adapteze mereu certa
in continuă transfor-.

metodică, de le- 
practica, diferen- 
scopuri.
cred că ar fi ne-

cred că o ase- 
poate fi dusă 

dacă la ea vor

fecționării’ și 
pabilă să se 
țelor sociale 
mare.

Const. CODREANUConf. dr. .........
șeful catedrei de fizică 
Institutul politehnic Cluj

Semnificațla 
culturale în _
culturii unei societăți noi 
nu mai poate fi pusă astăzi 
sub semnul întrebării. Toa
tă lumea admite astăzi 
ideea că a porni de la zero 
ar Însemna să 
peste măsură și 
sarcina celor ce 
conștiința socială 
noastre, ba mai 
însemna să ne lipsim 
noi înșine de bunuri ce a- 
parțin in mod firesc nea
mului omenesc in între
gimea sa. Problema care 
se pune nu mai este dacă 
să preluăm moștenirea cul
turală națională și univer
sală, ci în ce fel să pre
luăm sau ce anume să pre
luăm. In privința aceasta, 
să recunoaștem, 
este încă 
Fără să 
portanța 
principiu, 
că modul 
tei discuții îl constituie în
săși fapta istoric-literară, 
lucrarea ce își propune să 
descrie trecutul și să inter
preteze in chip proaspăt, 
înnoitor acele figuri sau as
pecte care au constituit 
premisele prezentului, ră- 
mînînd pînă azi profund 
semnificative. Evident, însă, 
la rindul ei, o lucrare isto
ric-literară nu poate să nu 
pornească de la o concep
ție, de la un criteriu de se
lecție și orientare în masa 
de fenomene și figuri lite
rare ale trecutului.

Două ni se par abordări
le principale posibile ale 
criticului marxist aflat în 
fața istoriei literare, atunci 
cind vrea să ne dea o ima
gine de ansamblu a aces
teia. El poate pe de o parte 
să studieze literatura mor
fologic, în contextul său 
social-cultural, să arate cum 
este ea influențată de a- 
cesta, cum îl influențează 
la rindul său, să sublinie
ze elementele de paralelism 
structural cu etica și mora
vurile. cu organizările po
litice, cu celelalte arte, cu 
progresele științifice, cu
rentele filozofice specifice 
unei epoci. Cea de-a doua 
cale acordă importanță 
precumpănitoare faptului că 
literatura (arta în general) 
este una dintre formele 
conștiinței sociale ; conse
cința firească este că ac
centul se pune nu atit pe 
influențele nemijlocite ale 
bazei social-economice asu
pra unei anumite laturi a 
suprastructurii (cu toate că 
aceasta poate exista), cît 
mai ales asupra mecanis
melor mijlocite. Cu alte cu
vinte, a doua cale asupra 
căreia clasicii marxism- 
leninismului au atras aten
ția adesea urmărește mai 
ales cum se racordează li-

moștenirii 
configurarea

îngreunăm 
fără rost 
exprimă 

a epocii 
mult, ar 

pe

discuția 
larg deschisă, 

subestimăm im- 
dezbaterilor de 

ni se pare totuși 
principal al aces-

teratura unei epoci la ideo 
logia dominantă a acesteia, 
la conștiința socială in e- 
sența ei. Evident, se pot 
obține bune rezultate pe 
ambele căi, după cum se 
pot obține și rezultate sla
be, așa cum este firesc 
cind ne aflăm in față cu 
instrumente de lucru, iar 
nu cu rețete infailibile ale 
succesului.

O inițiativă mai recentă a 
Editurii enciclopedice ro
mâne, inițiativă \ vrednică 
de toată lauda, ne prileju
iește aceste considerații 
mai generale. Editura nu
mită a lansat o serie dedi-

ticii domeniului istoric. 
Dincolo de competența spe
cialistului care asigură o 
prezentare clară și bine or
ganizată a materialului, pu
tem vorbi de elemente va
loroase de gîndire originală.

Astfel, lucrarea lui Matei 
Călinescu abordează curen
tul clasicist așa cum s-a ma
nifestat el în literaturile 
europene, mai cu seamă in 
secolele XVI—XVIII. A- 
cest termen, folosit într-o 
gamă de accepțiuni foarte 
largă, i-a împins de multe 
ori pe cercetători avizați și 
bineintenționați, pe panta 
teoretizărilor, sterile și ab-

Contribuții 
la studiul
literaturii
universale

cată fie lucrărilor de istorie 
și teorie literară aparți- 
nind unor autori consacra ți 
din generațiile mai vechi 
(Tudor Vianu, Camil Pe
trescu), fie lucrărilor noi, 
inedite, din același dome
niu. Din această ultimă ca
tegorie fac parte Literatu
ra europeană în epoca lu
minilor de Romul Muntea- 
nu și Clasicismul european 
de Matei Călinescu. Lectu
ra atentă a lucrărilor a- 
mintite arată că formula
rea sintetică, accesibilă, dar 
de solidă ținută intelectua
lă constituie o revendicare 
atît a auditoriului studen
țesc, cît și a cititorilor de 
toate vîrstele și profesiile, 
cu interes pentru literatură. 
Ambele categorii au de ce 
să fie satisfăcute, întrucit 
ne aflăm în față cu lucrări 
scrise de specialiști avizați, 
stăpini pe domeniile lor și 
capabili să mînuiască eu 
superioară siguranță princi
piile directoare ale dialec-

stracte, rupte de viață. Fără 
a evita discuțiile teoretice și 
terminologice, Matei Căli
nescu se axează hotărît în 
miezul realității literare. 
Legînd clasicismul de un 
fenomen social atît de ti
pic al epocii, cum este mo
narhia centralistă absolută, 
autorul tinde spre o defi
nire diferențială a cu
rentului, în contrast cu ba
rocul și manierismul din 
care el pornește și cu oare 
se înrudește pînă la un 
punct. Trecerea in revistă 
a literaturii se face și ea 
pe genuri, poate tot din 
dorința autorului de a păs
tra sub picioare solul ferm 
al realității literare. Dacă, 
poate, dificultățile definirii 
teoretice nu sint totdeauna 
confruntate energic, con
turul clasicismului ca miș
care apare desenat preg
nant și se imprimă ușor în 
memoria cititorului.

Romul Munteanu își pro
pune In studiul său să 
discute nu un curent, ei o 
întreagă epocă, dominată 
de iluminism, ce-i drept, 
dar marcată și de orientări 
cum ar fi tendința senti- 
mentalistă, pre-romantis- 
mul și „neo-umanismul“ 
german. Evident, problema 
principală care s-a aflat 
in fața autorului era aceea 
de a găsi ; elementele de 
solidaritate ale unor miș
cări diverse, ale unei peri
oade îndelungate și ale 
unei arii geografic-cultu- 
ra.le extinse, oferind astfel 
cititorului o imagine uni
tară a epocii. Romul Mun
teanu rezolvă această pro-

blemă recurgînd constant 
la mănunchiul de trăsături 
ideologice centrale ale 
epocii ; el arată mereu 
cum un anume gen literar, 
un anume motiv mai frec
vent sau un aspect al sen
sibilității decurg din na
tura conștiinței sociale a 
perioadei analizate. Lucrul 
acesta se vede nu numai 
in capitolul amplu dedicat 
premiselor ideologice ale 
perioadei cît, poate, și mai 
bine în discutarea detaliată 
a hegemoniei romanului în 
secolul al XVIII-lea ' 
rădăcinilor ideologice 
care se dezvoltă în 
inevitabil această hegemo
nie.

Cele două lucrări ni se 
par interesante prin cu
rajul autorilor de a aplica 
creator metode diverse de 
cercetare : Matei Călinescu 
una culturală la o temă 
mai teoretică, Romul Mun
teanu una teoretică la 
temă istoric-culturală, 
fond. Rezultatele sint 
ansamblu rodnice și îm
bucurătoare, ele constituie 
contribuții temeinice ale 
criticii românești la discu
tarea literaturii universale.

Desigur, ar fi fost bina 
dacă cei doi autori — ale 
căror contribuții de istorie 
literară românească sint de 
altfel bine cunoscute, — nu 
s-ar ti mulțumit doar cu 
o serie de indicații privind 
aspecte ale literaturii noas
tre legate de tematica tra
tată, ci ne-ar fi oferit ana
lize ceva mai ample, fără 
să piardă din vedere, fireș
te, specificul lucrărilor pe 
care și le propuseseră. In
tr-adevăr, dacă una din 
marile aspirații ale litera
turii rămîne experiența 
„diversității în unitate" pe 
care ea o propune citito
rului, atunci istoria litera
turii universale, la rindul 
ei, ne poate propune un 
spectacol similar : acela al 
vocilor distincte ale perso
nalităților creatoare din 
cadrul literaturilor națio
nale în interiorul unor 
mari curente artistice și de 
idei afirmate pe plan uni
versal. Desigur, în cazul 
nostru este vorba întîi de 
toate de literatura română 
și de autorii români. Ni se 
pare totodată că, deși con
tribuțiile cercetării române 
la studiul literaturii uni
versale au fost și continuă 
să fie considerabile, ele pot 
stirni mai mult interes și 
pot dobîndi o dimensiune 
în plus prin aplicarea ca
tegoriilor generale la feno
menul literar românesc. 
Dar, dincolo de aceasta 
este incontestabil că lucră
rile lui Romul Munteanu 
și Matei Călinescu repre
zintă în ansamblu reușite 
certe. Ele dovedesc încă 
o dată că la noi s-a con
stituit in decursul anilor o 
școală de literatură com
parată competentă, care 
poate sta cu cinste alături 
de altele de' acest fel din 
alte părți ale lumii. In fața 
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18,00

16,00—17,00 Teleșcoala 0 Inducția 
electromagnetică. Prezintă 
lector Lidia Panaiotu (Fizică 
— clasele XI—XII) e Interesul 
pentru istoria patriei oglindit 
în operele scriitorilor pașop
tiști. Prezintă eonf. dr. Paul 
Cornea (Literatura română). 
Căminul. Redactor Marin Stă- 
nescu.

18,50 Aplauze pentru români — Cu 
ansamblul artistic al U.T.C. 
în Olanda. Emisiune de Vir
gil Sacerdoțeanu.
Tragerea Loto.
1001 de seri — „Aventurile 
lui Bobo“.
Telejurnalul de seară. 
Cronica politică internă de 
Eugen Mândrie.
Film artistic : Vremuri minu
nate la Spessart. Regia : Kurt 
Hofftnan. Cu : Liselotte 
ver, Harald Leipnitz. 
Telejurnalul de noapte. 
Campionatele europene 
patinaj artistic. Proba
dans. Transmisiune directă 
de la Gdteborg. Crainici co
mentatori : C. Țopescu, Radu 
Ionian.

19.10
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19.30
20,00
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cinema

I e Mirii anului II : SALA PALA
TULUI — 17,15 (seria de bilete — 

I 3988); 20,15 (seria de bilete — 39S9),
SCALA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 

I 21, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
. 16,30; 18,45; 21.

0 Program de desene animate 
I pentru copii : DOINA — 10.

> Să cumpătăm o mașină de 
| pompieri : DOINA — 11,30; 13,30; 
. 16; 18,15; 20,30.
' 0 Livada din stepă : FESTIVAL 
1—19; 21. FLACĂRA — 15,30; 18; 
’ 20,15.
I 0 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-
I PITOL — 8.30; 11; 13,15; 16; -----
. 21, FAVORIT — 9,15: 11,30:
I 16; 18.15; 20.30.
I 0 B.D. la munte și la mare :
1 TORIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 
| 20.45, AURORA — 9: 11,15;

15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9:
I 13,30; 15,45; 18,15: 20.30.

0 Hugo și Josefina — 9—18,30 In
I continuare, Program de desene 

animate — 20,15 : TIMPURI NOI.
1 0 O viață — 10; 12; 14,15, Tinere-
! țea lui Lincoln — 16.30; 18,45, Ro

manul unui trișor — 21 : CINEMA
TECA (sala Union),
0 Decolarea : MUNCA — 16; II; 
20. GIULEȘTI - 15,30: 17,45; 20.
0 Cea mai frumoasă soție : CEN
TRAL — 9,15: 11,30; 13,45: 16; 18,13;
20.30, FEROVIAR — 8.45; 11,15;
13,30; 16; 18,30: 21. MELODIA - 
9: 11,15; 13.30; 16; 18.30: 20.45, MO
DERN — 9: 11.15; 13.30: 16; 18.15;
20.30.
0 Pădurea de mesteceni : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
• Trenul : EXCELSIOR — 9; 11,45; 
14 30; 17.15; 20. MIORIȚA — ‘ 
11.45: 14.30: 17,15: 20.
0 Waterloo : GRIVIȚA — 9; 
16; 19,30, VOLGA — 9,30; 12.30;

5. FLAMURA — 9: 12,30;

18,15:
13,45-

VIC-
18,30:
13,30;
11.15,

Virgil NEMOIANU

12;
16;
16;

zile : FLO- 
ARTA —

15,30; 19. 
Camp De- 
- 15.30;

9;

ceva. Totuși o apa-

a-

20.

Spectacole noi
(sala

20.
din

fost

19,30. 
(sala 

19,30;

cadrele 
păcate) 

Dorin

au avut de rezolvat 
probleme 
curente ale 

spectacol.
intră

Românfi : Liliacul

LA TEATRUL „C. I. NOTTARA"

mai de 
montării

Fîntîna 
însă în

ah- 
a spectacolului, pe 
animă totuși forțe 
de netăgăduit — 
Iordache. Florian

de operetă : Soarele 
19,30.

Anevoie se poate arunca 
o punte de legătură între 
cele trei spectacole afișate 
în această stagiune de Tea
trul „Nottara". De o parte
— și la un anumit nivel — 
se așează prelucrarea mu
zicală a unei celebre și 
multgustate, deși minore, 
comedii de salon, aparți- 
nînd acelui neîntrecut meș
ter al paradoxurilor și al 
vorbelor de duh care a fost 
Oscar Wilde ; de altă parte
— și pe alt plan — satira 
aspră, colțuroasă pînă la 
necruțare, Gaițele lui Al. 
Kirițescu ; apoi — între a- 
ceste două extreme ale co
micului (divertismentul le
jer și umorul adesea intens 
negru) — ne ispitește cu 
dulcea ei baie de lirism și 
nostalgie Fintina Blandu- 
ziei a lui Alecsandri. Se 
ciocnesc în acest triptic re
pertorial nu numai culori 
locale, climate umane și is
torice deosebite dar, mai a- 
les, tonuri și direcții stilis
tice dacă nu adverse, para
lele. Să fie în aceasta sem
nul unei indecizii sau ver
satilități artistice ?

★
Ce înseamnă să fii Onest 

sau Bunburry (cum a cir
culat cu frumoase succese, 
de-a lungul anilor, la noi) 
este o grațioasă și vag ne- 
conformistă șarjă la adre
sa onorabilității (de paradă 
și de sfirșit de secol) și la 
adresa ipocritei pretenții 
puritane care pecetluia 
cîndva .societate? elitei bri
tanice. Este o șarjă care nu 
s-a vrut niciodată mai mult 
dar care, trăind de aceea 
doar dintr-un subțirel eșa
fodaj de qui-pro-quo-uri. a 
fost și a rămas ceea ce se 
numea odată o „piesă bine 
construită", condimentată 
cu bine calculate situații de 
efect și cu replici in poan
tă, astăzi poate tocite de 
vreme, dar nu în așa mă
sură incit să înceteze a mai

„zice" 
rentă desuetudine, pare-se, 
a justificat (mai acum un 
an, doi. la Budapesta ; as
tăzi, la noi) încercarea de 
a împrospăta comedia lui 
Wilde cu intrusiuni muzi
cale și coregrafice, cu „nu
mere" de culoare și de ritm. 
Nu orice operă suportă 
însă cu ușurință revitali- 
zări pe calea unei asemenea 
„muzicalizări". Există ris
cul de a-și vedea propria 
ei virtute melodică diluată, 
dacă nu și anulată. Ritmu
rile, accentele,, culoarea și 
efectele noi — adesea de 
ordin revuistic — sînt por
nite prin natura lor să-și 
aroge predominanța și să-și 
subordoneze (dacă nu chiar 
să sacrifice), fără prea mari 
scrupule, substanța și ha
rul lucrării astfel prelucra
te. Este acesta și cazul pre
lucrării „Bună seara, dom
nule Wilde". Care păstrea
ză cadrul, trama, anecdoti
ca și personajele — ba și 
sensurile majore ale origi
nalului — dar le menține 
doar . ca izvoare (pretexte) 
și ta umbra melodiilor, cu
pletelor și evoluțiilor dan
sante ce li se suprapun. 
Numai că îmbietoarea ca
litate a partiturii muzicale, 
(H. Mălineanu), nu lipsită 
de umor și de o anume 
dulceață antrenantă și evo
catoare. ca și suita de „tex
te" ce o însoțesc (marcate 
și ele de îndelungul exer
cițiu și de facilitatea auto
rului prelucrării — Eugen 
Mirea — fin acest domeniu 
al șlagărelor), nu pot prin 
ele însele închega armătura 
unei lucrări dramatice 
sine stătătoare, chiar 
însuși CXscar Wilde e 
cu aceeași facilitate, să 
lueze ca personaj și călăuz 
al spectacolului și. cu atit 
mai mult, cu cît tot ce nu 
e aici „sursă de inspirație", 
este, artisticește, sub va
loarea acestei surse. Mai a- 
les pe planul realizării sce-

nice, regia (Alexandru Bo- 
căneț), coregrafia (Cornel 
Patrichi), costumele (Lidia 
Radian), scenografia (Sică 
Rusescu) și, firește, în pri
mul rînd interpreții nu pu
teau să nu țină seama de 
trimiterile pe care prelu
crarea le face cu insistență 
Ia izvor și izvoare — la 
Wilde și epoca Iui, la uni
versul uman și stilul epo
cii, fără a compromite li-

„Naționalului" bucu- 
reștean — se distinge toc
mai prin' efprtul închegării 
unui climat specific, unitar 
și elocvent prin culoare și 
atitudine, prin surpriza u- 
nor compoziții de tipuri 
memorabile. Ceea ce reali
zează Ninetta Guști. întru- 
pind pe Aneta Duduleanu, 
acea matroană de provincie 
închipuită în trăsăturile ce
le mai neiertătoare de Al.

în același timp, pe care 
completează și le egalea- 
Migri Avram Nicolau in 

rolul ingrat, de trăsături 
deliberat și strident carica
turale, al „nemțoaicei" din 
casă. Pe alt plan, Lijiana 
Tomescu trece elegant 
muzată și neconformistă 
prin universul de „rîcă" și 
de inumanitate al „gaițe
lor", univers populat cu li
nia agresivă necesară de

țes cu 
totuși 
grabă 
unui
Blanduziei
sfera unor scrieri drama
tice de tip și pretenții cu 
totul deosebite. Nu atît da
torită clasicității ei, nici 
datorită structurii ei poeti
ce, cit datorită aurei deose
bite cu care a nimbat-o 
timpul și tradiția noastră

de 
dacă 
pus, 
evo-

niile de forță ale divertis
mentului. Grea încercare. 
Dovadă, spectacolul (care 
place, neîndoios, în gene
ral, pentru ce e „muzical", 
dansant și trepidație re
vuistică în el) dar care în 
esența lui e lucrat în linii 
groase, sumare, de eficien
ță imediat și în sine ilari
antă, departe de stilul Wil
de. Excepțiile — Carmen 
Stănescu, Migri Avram Ni- 
colau, mai ales Mariana 
Mihuț — fac de aceea, par
că ele, notă discordantă în 
culoarea și viața de 
samblu 
care îl 
comice 
Ștefan
Pittiș. Anda Caropol, Ștefan 
Radof. *

In schimb spectacolul 
Gaițele — întreprindere te
merară dacă ținem seama 
de amintirea încă neștearsă 
a modelului lăsat de echi-

Kirițescu, este o compoziție 
in care duritatea șl tarele 
rangului social, familial și 
al vîrstei sînt filtrate — 
cu o nebănuită știință a 
discreției și nuanței 
printr-o sită tină de umor 
și umanitate ascunsă ; Ni
netta Guști ne descoperă 
cu această Anetă Dudulea
nu un zăcămint de virtuți 
creatoare, care lasă să se 
distingă în prea binecunos
cuta și apreciata ei vis co
mica, filonul unuj tragism 
încă neexploatal. Alături 
de ea. Gilda Marinescu 
(poate prea fățiș „masca
tă") în umila soră cenușă
reasă. și Dody Caian Rusu 
(poate prea la darurile ei 
nemijlocite) în cealaltă so
ră, fac un triptic satiric de 
„viespi" ilariante și odioa-

Marga Barbu, Sandu Sti- 
claru și Nucu Păunescu și 
in care îmi pare că se simt 
străini (chiar în 
spectacolului din 
Cristina Tacoi
Varga, în soții Aldea. Pan
ta interpretativă se arată 
astfel, din perspectiva rea
lizărilor individuale, oare
cum abruptă. Dar rigoarea 
mișcărilor de ansamblu și 
mai ales ambianța generală 
a spectacolului (decoruri : 
Giulio Tincu), forța sati
rică pe care o degajă nu 
pot fi trecute cu vederea. 
Merite incontestabile pen
tru reușita spectacolului are 
desigur regizorul 
Rafael.

George

★
Divertismentul 

Wilde și satira Lui
muzical 

Al. Kiri-

culturală. Lectura unui text 
de Alecsandri este oricind 
încărcată de asociații isto
rice, politice, biografice, de 
contexte literare și de viață 
ale vremii și ale lumii poe
tului. Toate acestea impun 
receptarea respectivului 
text cu o anumită detașare 
de contemporaneitatea noas
tră. „Intrăm" respectuos — 
și desprinși de noi înșine 
— într-un asemenea text. 
O dreaptă reținere ne îm
piedică să-l „contempora- 
neizăm", să-1 „retușăm" 
după croiala timpului și 
psihologiei noastre de azi.

Totuși, un text dramatic, 
pe scenă, 
aici. _ 
ale 
tăm 
mai 
gem 
zată 
lecsandri, insă 
seamă față de această Fin-

se petrece azi, 
Față de atîtea lucrări 
trecutului ne incume- 
— cu mai mare sau 
mic succes — să șter- 
„patina vremii" așe- 
peste ele. Față de A- 

și mai cu

ei se deschide 
larg de activitate! 
dîncirea filozofică 
logică a laturii 
pînă la aplicarea 
telor asupra 
românesc și elaborarea de 
sinteze originale care să 
cuprindă treptat întreaga 
arie a investigației.

CARTEA PRIN POȘTĂ
Tuturor celor care doresc să-și procure una sau 

mai multe cărți pe care nu le mai găsesc în libră
riile din localitățile respective șau vor să-și asigure, 
din timp, lucrări în curs de apariție, le vine în 
ajutor librăria „Cartea prin poștă" — imitate a coo
perației de consum. Printr-o simplă scrisoare ex
pediată pe adresa acesteia (Universalcoop — Li
brăria „Cartea prin poștă" București, str. Sergent 
Nuțu Ion nr. 8—12, sector 6) se pot primi la do
miciliu cărți din toate domeniile de activitate. 
Plata se face la primirea coletului poștal.

Iată cîteva .din lucrările care pot fi imediat soli
citate : Actele administrative și faptele asimilate 
lor supuse controlului judecătoresc potrivit legii ; 
Codul penal pe înțelesul tuturor ; Modelul in știin
țele economiei ; Un veac de frămintări sociale ; 
Dicționar tehnic englez-român ; Dicționar enciclo
pedic vol. III și IV

tină a Blanduziei, a 
forță 
flăm 
suava 
cîntă 
renunțare 
deliciile mărunte ale vieții 
— tocmai păstrarea și pu
nerea în lumină a acestei 
„patine a vremii" s-a vrut 
a fi, în spectacolul lui Dan 
Nasta. argument și atmos
feră de bază. întreprinde
re, firește, nu lipsită de di
ficultăți. In primul rind a 
receptării neadecvate, amu
zate, a vetustului. De aici, 
străduința regizorului de a 
așeza asupra construcției, 
plasticii și dinamicii spec
tacolului un văl dislanțârtor 
de nostalgie și de suris 
condescendent evocator. 
Actorii zilelor noastre și 
spectatorii zilelor noastre 
sint chemați a se transpu
ne, conștienți de contem
poraneitate, în modul cul
turii și stilului, in mentali
tatea vremii lui Alecsandri, 
să încerce a le realiza — po 
calea unei aproximative re
constituiri a scenei, a jocu
lui, a patosului naiv de a- 
tunci

Nu putem spune că rea
lizarea ca atare a intenții
lor regizorului a cules de
plin în spectacol roadele 
dorite. Pe decorul voit fără 
pretenții (și, ea atare, de 
o frumusețe I elementară, 
dar închizînd neînțeles ori
zonturile scenei și ale tex
tului) conceput, la debutul 
său scenografic, de arhitec
tul Eugen Dobrotă, și pe 
coloana muzicală a lui Pas
cal Bentoiu 
unor limpezi 
poi în timp), 
au șovăit în 
nului și atitudinilor 
tante" necesare, fie au ne
glijat să dea ascultare in
tențiilor regizorale, fie, au 
demonstrat o poziție indivi
duală reticentă, de anu-

cărei 
emoțională o a- 

în mare măsură în 
vetustețe cu care 

omenia și nobila 
a geniului la

(menită și ea 
trimiteri ina- 
interpreții. fie 
căutarea to- 

„dis-

mită neîncredere
Așa este cazul lui George 
Constantin care a mișcat, 
pe coordonatele cunoscute
lor lui înclinări violent rea
liste. un Scaur de zile mari, 
dar ieșit cu totul din con
textul stilistic în care a fost 
conceput sau măcar dorit 
spectacolul. Mai apropiată 
de această linie stilistică, 
poate și ajutată de o struc
turală fragilitate. Ioana Ma- 
nolescu (în Getta) a găsit în 
Al. Repan (Gallus) un par
tener mai degrabă neutru ; 
cu ponderea unei serioase 
experiențe artistice, Neera 
Eugeniei Bădulescu a găsit 
o fugară contrapondere ta 
calmul lui Constantin Bre- 
zeanu (Mecena) dar, incolo, 
a fost înconjurată de in
decizie. de greșite înțele
geri sau de rezolvări la ju
mătăți de măsură : Mihai 
Heroveanu (Postumus). Ion 
Popa (Zoii). Ștefan Radof 
(Glutto). însuși Dan Nasta. 
actorul, în Horațiu, pare să 
fi fost handicanat de lipsa 
de coerentă stilistică a e- 
chipei și silit să iasă din 
rigoarea unei concepții cla
re a rolului său.

Cu toate acestea specta
colul respiră mult din par
fumul seninei poezii a bar
dului — și nu părăsești sala 
neatins de o anume catife
lată emoție.

★
Să răspundem acum 

trebării din introducere : 
Presupusa versatilitate a 
actorilor de la „Nottara" 
este mai puțin dovada unei 
șovăieli cît a unei străda
nii spre diversitate, spre 
disponibilități vrăjmașe roa- 
nierizării. Te pătrunzi de 
această realitate — dincolo 
de valoarea și neajunsurile - 
în parte ale faptelor lor de 
artă — de îndată ce încerci 
să le cuprinzi în ansamblul 
realizărilor.

Florin TORNEA

î
I

Sorgul roșu : PROGRESUL — 
15,30; 18: 20,15.
012 oameni furiosi ; BUCEGI — 
16: 18,15; 20,30, GLORIA — 9: 11,15; 
13,30: 16; 18.15: 20.30.
0 Poveste sîngeroasă : LAROMET 

- 15.30; 17.30; 19.30.
0 Oliver : BUZEȘTT -
0 Nici un om pentru 
trich : FERENTARI
17.45; 20.
0 Anna celor o mie de 
REASCA — 15.30; 19.
15.30; 19,15.
0 Castanele sint bune : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15.30;

.43: 20.
Steaua de tinichea : LUMINA 
9—15 în continuare; 17; 19: 21. 

C.RINGAȘI — 15,30: 18: 20,15.
0 Duel straniu : PACEA — 15.45; 
18; 20.
0 Floarea de cactus : UNIREA — 
15,30: 18: 20. POPULAR — 10:
15.30; 18: 20.15.
0 Scoate-ți pălăria cind săruți : 
LIRA — 15.30: 18: 20.15.
O Marele premiu : DRUMUL SĂ
RII — 15,30: 19.
0 Floarea Soarelui : VITAN — 
15.30: 18: 20,15.
0 Tick... Tick... Tick... : RAHOVA 
— 14.30: 16,30: 18,30: 20,30.
0 Ritmuri spaniole : MORILOR — 
15,30; 17,45: 20.
0 Articolul 420 : COSMOS 
15.30; 19.

teatre

Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Remus 
Georgescu. Solist ; Valentin Gheor
ghiu 
0 Opera 
19.30.
o Teatrul 
Londrei — 
« Conservatorul de muzică .|Ci- 
prian Porumbescu" (sala G. Enes
cu) : Muzică <le cameră — 20.
0 Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Fanny — 
20; (sala Studio) ; Travesti — 20.
a Teatrul de Comedie : Nlcnic 
— 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Ziariștii — 20; 
Studio) : Mincinosul — 20.
0 Teatrul Mic : Antigona — 
0 Teatrul ,,C. I. Nottara" 
Magheru) : Omul care... — 
(sala Studio) ; Gaițele 
o Teatrul Giulești : Gilcevile 
Cliioggia — 19,30.
O Teatrul „Ion Creangă" : N-a 
in zadar — 16.
a Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Bu Aii —

din 
15; 

(sala din str. Academiei) : Cartea 
cu Apolodor — 17.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Intr-un ceas bun 
— 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „c. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Bimbirică — 
19.30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română'* ; Concert de muzică 
populară românească — 19,30.
e Circul Globus : *72 Circ *72 — 
19,30.

î 
î 
î 
î 
î

î 
î 
î
* 
I 
î 
î 
î 
î

î 
î

î 
î 
î 
î

î
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încheierea vizitei delegației 
Partidului Socialist Popular 

din Danemarca

întoarcerea delegației P.C.R. 
din Chile

viața internațională

Delegația Partidului Socialist Popu
lar din Danemarca, condusă de Si
gurd Omann, președintele partidu
lui, deputat în Parlamentul danez, 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a făcut o vizită în țara noastră, a 
părăsit joi dimineața Capitala.

Din delegație au făcut parte Gert 
Petersen, Jens . Majgaard, Henning 
Philipsen, membri ai Comitetului 
Executiv al P.S.P. din Danemarca; 
deputați In Parlamentul danez, și

COMUNICAT COMUN
Delegația Partidului Socialist 

Popular din Danemarca, condusă de 
Sigurd Omann, președintele partidu
lui, a făcut o vizită de prietenie în 
Republica Socialistă România, în 
perioada 6—13 ianuarie 1972, la invi
tația Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român. Delegația a fost 
formată din : Gert Petersen, Jens 
Majgaard, Anders Uhrskov și Hen
ning Philipsen, membri ai Comitetu
lui Executiv al P.S.P. din Dane
marca.

Cu acest prilej au fost vizitate în
treprinderi industriale, obiective so- 
cial-culturale și turistice din Capi
lară și din județele Argeș și Brașov, 
oaspeții fiind întîmpinați pretutin
deni intr-o atmosferă de cordialitate 
și prietenie.

Delegația P.S.P. din Danemarca a 
fost primită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R. 
In cadrul convorbirilor au fost abor
date probleme de interes comun și 
s-a efectuat un schimb de vederi 
privind viața politică internațională, 
precum și unele probleme ale mișcă
rii muncitorești.

In cursul vizitei, delegația s-a în- 
ttlnit cu delegația C.C. al P.C.R., 
formată din tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Roman 
Moldovan, membri ai C.C. al P.C.R., 
Andrei Vela, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., și Gheorghe Șoima, vice
președinte al Uniunii Asociațiilor 
Studențești din România. Intr-un 
spirit de cordialitate, delegațiile au 
făcut un schimb de informații pri
vind activitatea și preocupările ac
tuale ale P.C.R. și ale P.S.P. din 
Danemarca, precum și alte probleme 
care interesează ambele partide. 
In acest cadru, ele au sublimat rela
țiile prietenești statornicite între 
P.C.R. și P.S.P. din Danemarca, ex- 
primînd deopotrivă dorința de a le 
dezvolta și diversifica pe mai departe 
și apreciind că ele servesc adîncirii 
raporturilor de colaborare, pe pla
nuri multiple, între România și Da
nemarca, corespunzător intereselor 
reciproce, cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

In cursul convorbirilor, reprezen
tanții celor două partide au relevat 
marea însemnătate pe care o are 
pentru asigurarea păcii în Europa, în 
lumea contemporană, înfăptuirea u- 
nui eficient sistem de securitate, care 
să ducă la destindere, la îmbunătăți
rea raporturilor de colaborare dintre 
state, la lichidarea forței și amenin
țării cu forța, ca mijloc de soluțio
nare a problemelor litigioase.

Ambele partide s-au pronunțat 
pentru trecerea la pregătirea multi
laterală a Conferinței generale euro
pene pentru securitate, cu partici
parea tuturor statelor interesate, me
nită să contribuie la crearea unui 
sistem de angajamente ce trebuie să 
asigure integritatea teritorială, suve
ranitatea, neamestecul în treburile 
interne, egalitatea în drepturi și in
dependența tuturor statelor și. să per
mită depășirea treptată a actualei di
vizări a continentului în grupări po- 
litico-militare. In condițiile actuale, 
un rol important îl au promovarea 
și extinderea raporturilor multilate
rale dintre țări, activizarea schim
burilor economice și tehnico-științi- 
fice și, în acest cadru, înlăturarea ba
rierelor care împiedică o colaborare 
economică și tehnico-științifică fruc
tuoasă între toate statele din Europa, 
intensificarea contactelor și schim
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Campionatul de hochei pe gheață
Dinamo a cîștigat derbiul
Campionatul național de hochei — 

ce părea a nu-i interesa pe bucu- 
reșteni, dacă avem în vedere numă
rul, doar de ordinul zecilor, al celor 
aflați în tribunele patinoarului 
„23 August'1 la cuplajele de luni și 
marți — a relansat pasiunea pentru 
acest frumos joc sportiv de iarnă ; 
aseară, cu ocazia celor două derbiuri 
(unul al outsaiderilor : Agronomia 
Cluj — Avintul Miercurea Ciuc, iar 
altul al candidatelor la titlu : Steaua 
— Dinamo), afluența spectatorilor a 
atins „cote înalte" — peste 3 000 de 
persoane. Pe arena de gheață s-au 
întrecut mai întîi echipele din Cluj 
și Miercurea Ciuc. Victoria a revenit 
mai puțin așteptat, celei de-a doua 
echipe cu scorul de 5—3 (3—0, 2—3, 
0—0).

Derbiul serii — de fapt derbiul de 
tradiție al campionatelor ultimilor 
ani — a subliniat un fapt îmbucură
tor ; Steaua și Dinamo și-au onorat 
fiecare prestigiul, au jucat cu mult 
mai bine decît în meciurile prece
dente și — spre cinstea lor — au 
oferit momente de satisfacție specta
torilor. Ceea ce a apărut, totuși, sur
prinzător în derbiul de aseară este 
ritmul viu de joc al dinamoviștilor ; 
un resort ascuns a declanșat parcă 
energii nebănuite la' fiecare dintre 
hocheiștii de la Dinamo. Există im
presia că ori de cîte ori au de jucat 
un meci cu Steaua — meci de mare 
miză — hocheiștii dinamoviști știu 
să se mobilizeze în mod exemplar. 
Desigur, ei sint primii câștigați de 
pe urma unei asemenea „schimbări 
la față”. In primul tur al campiona
tului, Steaua a învins la mare 
luptă și doar la limită (2—1) ; 
acum, Dinamo are satisfacția 
unei frumoase victorii, la un 
scor mai bun : 4—2 (1—1, 2—0,
1-1).

— Pe cine ați remarcat in parti
dele de aseară ?

V. Militaru, secretarul general _ al 
federației de specialitate, ne-a răs
puns : „în ordinea meciurilor — 
Gali, Texe, portarul Roth (Agrono
mia Cluj). Bașa, Szabo Iuliu (Avîn- 

Anders Uhrskov, membru al Comite
tului Executiv al partidului.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass și Roman Moldovan, 
membri ai C.C. al P.C.R., Andrei 
Vela, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., și Gheorghe Șoima, vicepre
ședinte al Uniunii Asociațiilor Stu
dențești din România, de activiști 
de partid. (Agerpres) 

burilor de vederi intre factori de 
răspundere.

Părțile au evidențiat însemnătatea 
mobilizării celor mai largi forțe so
ciale și politice, a opiniei publice eu
ropene, interesate în instaurarea unui 
climat de pace, înțelegere, securitate 
și cooperare pe continent.

Partidul Comunist Român și Par
tidul Socialist Popular din Danemar
ca subliniază însemnătatea pe care 
ar avea-o pentru cauza păcii și cola
borării în Europa ratificarea trata
telor dintre U.R.S.S. și R. F. a Ger
maniei, dintre aceasta și R.P. Polonă. 
Ele au apreciat pozitiv acordul asu
pra Berlinului occidental, parafarea 
și semnarea recentelor convenții din
tre cele două stare germane, dintre 
R.D.G. și Senatul Berlinului occiden
tal, s-au pronunțat pentru recunoaș
terea R.D.G., conform normelor drep
tului internațional, pentru primirea 
concomitentă a celor două state ger
mane — R.D.G. și R.F.G. — în ca
drul O.N.U.

Ambele partide consideră absolut 
necesară adoptarea de măsuri prac
tice, efective, pentru stăvilirea și li
chidarea cursei înarmărilor, pentru 
înfăptuirea dezarmării și, in primul 
rind, a celei nucleare, și au subliniat 
necesitatea antrenării celor mai largi 
pături sociale, a maselor muncito
rești și populare la lupta pentru re
alizarea acestui obiectiv.

Partidul Comunist Român și Par
tidul Socialist Popular din Danemar
ca militează împotriva politicii im
perialiste de dominație, agresiune 
sau amenințare cu forța, presiuni e- 
conomice și militare, de ingerințe in 
treburile interne ale popoarelor. Ele 
se pronunță pentru respectarea drep
tului inalienabil al fiecărui popor de 
a-și alege liber calea dezvoltării și 
regimul social, pentru participarea 
activă a tuturor țărilor — mari sau 
mici — la soluționarea problemelor 
litigioase pe calea tratativelor, pen
tru lichidarea conflictelor și focare
lor de încordare, în conformitate cu 
interesele legitime ale popoarelor.

Cele două partide și-au reafirmat 
sprijinul și solidaritatea deplină cu 
lupta poporului vietnamez, a celor
lalte popoare din Indochina împotri
va agresiunii S.U.A. și s-au pronun
țat pentru retragerea trupelor ame
ricane din Indochina, pentru respec
tarea dreptului legitim al popoarelor 
vietnamez, laoțian și cambodgian de 
a-și decide singure soarta, fără in
gerințe din exterior.

Cele două partide sini pentru re
zolvarea pe cale politică a conflictu
lui din Orientul Apropiat, pe baza 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967.

Cele două partide au reliefat Im
portanța deosebită pe care o are uni
tatea de acțiune a tuturor partidelor 
clasei muncitoare, in ciuda deosebi
rilor de păreri in diferite probleme, 
a tuturor forțelor progresiste, patrio
tice, antiimperialiste, în lupta împo
triva imperialismului, pentru victo
ria idealurilor libertății și indepen
denței naționale, a progresului social, 
păcii și înțelegerii între popoare.

Vizita delegației Partidului Socia
list Popular din Danemarca in Repu
blica Socialistă România, convorbi
rile și întîlnirile care au avut loc cu 
acest prilej au contribuit la o mai 
bună cunoaștere reciprocă, la extin
derea relațiilor prietenești dintre 
P.C.R. și P.S.P. din Danemarca, in 
interesul întăririi prieteniei dintre 
cele două partide și popoare, al uni
tății tuturor forțelor antiimperia
liste.

de aseară : 4-2 cu Steaua
tul Miercurea Ciuc), Varga, Kala- 
mar, Gheorghiu (Steaua), Huțanu, 
Pană, Florescu (Dinamo). Am re
marcat, totodată, nota de deplină 
sportivitate și calitatea în progres a 
jocurilor. Cu toții dorim ca astfel de 
constatări să nu rămînă „izolate".

Victoria de ieri a dinamoviștilor 
lasă deschisă lupta pentru titlu, fă- 
cind mult mai interesante meciurile 
din turul III al campionatului, me
ciuri ce vor fi reluate mîine pe 
același patinoar.

I. D.

CAMPIONATE EUROPENE

© Bob

In stațiunea elvețiană de sporturi 
de iarnă Saint Moritz au început ieri 
campionatele europene de bob. După 
disputarea primelor două manșe, în 
proba echipajelor de două persoane 
conduce R. F. a Germaniei I (Floth— 
Bader) — 2’24”35/100. Pe locurile ur
mătoare se află echipajele R. F. a 
Germaniei II (Zimme.rer—Utzschnei- 
der) — 2’34”82/100 și Elveției I — 
2’36”04/100. Echipajul prim al Româ
niei. format din Stavarache—Juncu, 
se află pe locul 18, iar echipajul Se
cund al României (Stoian—Panaites- 
cu) ocupă locul 26. Astăzi au loc ul
timele două manșe.

© Patinaj artistic
Campionatele europene de patinaj 

artistic au continuat joi la Gdteborg 
cu desfășurarea primelor trei figuri 
impuse la feminin. In clasament, pe 
primul loc se află în prezent marea 
favorită, austriaca Beatrix Schuba, 
cu 536 puncte, urmată de-C. Walter 
(Elveția) — 489,6 puncte și R. Tra- 
panese (Italia) — 483,9 puncte.

condusă de 
a plecat la

Joi seara s-a înapoiat în Capitală, 
venind din Chile, delegația Partidu
lui Comunist Român, formată din 
tovarășii Petre Lupu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
și Teodor Coman. membru al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului 
județean Tulcea al P.C.R., care a 
participat Ia manifestările prilejuite

0 delegație 
losif Banc
Joi dimineața a plecat la Buda

pesta o delegație condusă de losif 
Banc, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, pentru a participa la întâl
nirea de lucru a președinților celor 
două părți în Comisia mixtă guver
namentală româno-ungară de colabo
rare economică.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Mihai 
Marinescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, precum și de reprezentanți ai 
unor ministere economice.

Au fost prezenți Ferenc Martin, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Plenara Uniunii Arhitecților
Joi a avut loc în Capitală plenara 

Uniunii Arhitecților, la care au luat 
parte membrii Comitetului de con
ducere al uniunii, reprezentanți ai 
Ministerului Construcțiilor Indus
triale și Ministerului Industriei Ma
terialelor de Construcții, cadre di
dactice. cercetători și proiectanți din 
institutele și unitățile de arhitectură.

Cu acest prilej au fost prezentate 
și dezbătute studiile „Proiectarea 
construcțiilor industriale conform ce
rințelor funcționale reale ale pro
ducției" și „Căile reducerii costului 
și ale economiei în proiectare în ar
hitectura industrială". Au fost pre
zentate unele soluții specifice arhi
tecturii contemporane românești, de 
rezolvare a problemelor complexe 
pe care le ridică proiectarea marilor 
obiective ale cincinalului : tehnologia 
proiectării, organizarea unor zone și 
microzone industriale în București și 
alte orașe ale țării, industrializarea 
construcțiilor etc.

Participanții la plenara Uniunii

»

Lucrările simpozionului studențesc

U.T.C., SCOALĂ DL EDUCAȚIE COMUNISTĂ A TINERETULUI
La București au început joi lucră

rile simpozionului studențesc ..U.T.C. 
— școală dq educație comunistă a ti
neretului", organizat de Consiliul 
Uniunii Asociațiilor Studențești din 
Universitatea București potrivit ho- 
tărîrii adoptate de recenta plenară a 
C.C. al U.T.C. și Consiliul U.A.S.R. 
cu privire Ia aniversarea semicente
narului Uniunii Tineretului Comunist.

Participă studenți de la universită
țile din țară, cadre didactice, tineri 
din unitățile economice ale Capitalei, 
elevi.

La ședința de deschidere a reuniu
nii au luat parte tovarășii Dan Mar
țian. prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tineretu
lui, Iile Rădulescu, secretar al Comi
tetului municipal București al P.C.R., 
Traian Ștefănescu, președintele- Con
siliului U.A.S.R., Alexe Popescu, ad
junct al ministrului educației și învă- 
țămîntului.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de studentul Nicu Ceaușescu, de 
la Facultatea de fizică a Universității

Expozifie de fotografii 
din R. P. Albania

Sub auspiciile Consiliului Culturii s 
și Educației Socialiste, joi la amia
ză a avut loc, la Galeria de artă fo
tografică din Capitală, vernisajul unei 
expoziții de fotografii artistice din 
Republica Populară Albania, reflec- 
tînd realizările poporului albanez în 
domeniile agriculturii și electrificării 
țării.

La festivitate au participat Ion Jin- 
ga. vicepreședinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Silviu 
Comănescu, secretar general al Aso
ciației artiștilor fotografi din Româ
nia, reprezentanți ai Ministerului Afa

Lucrările de sezon să fie 
realizate în mod exemplar

(Urmare din pag. I)

buie să constituie un impuls pen
tru antrenarea tuturor cooperato
rilor la realizarea și depășirea sar
cinilor cuprinse in planurile care 
vor fi aprobate cu acest prilej. în
ceputul trebuie făcut imediat, fără 
nici o întirziere, cu lucrările care 
se execută in acest sezon. în aceste 
zile, de exemplu, sute de mii de 
țărani cooperatori, de locuitori ai 
comunelor participă la vaste acțiuni 
pentru ameliorarea pămîntului — 
desecări, amenajări pentru irigații, 
combaterea eroziunii solului și alte 
lucrări de mare importanță pentru 
sporirea producției în acest an. Ac
țiunile de: acest fel trebuie con
tinuate cu și mai multă hotărîre, în 
fiecare județ și comună, in așa fel 
incit fiecare palmă de pămînt să 
fie cit mai bine folosită. De 
asemenea, în această perioadă 
se desfășoară o serie de lucrări 
specifice sezonului — fertilizarea 
terenului, pregătirea răsadnițelor, 
îngrijirea plantațiilor de pomi, pre
gătirea semințelor pentru culturile 
de primăvară, repararea mașinilor 
și utilajelor agricole — lucrări că
rora trebuie să li se acorde cea 
mai mare atenție.

Complexitatea lucrărilor, am
ploarea lor cer o bună organizare 

de sărbătorirea semicentenarului 
creării Partidului Comunist din Chile.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Florian Dănălache. membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Ion Circâi. membru al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

(Agerpres)

tovarășul 
Budapesta

In aceeași zi, delegația a sosit la 
Budapesta. Pe aeroportul Ferihegyi 
au fost de față Valyi Peter, vicepre
ședinte al guvernului ungar, pre
ședintele părții ungare din Comisia 
mixtă guvernamentală româno-un
gară de colaborare economică, și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față loan Cotoț, amba
sadorul României la Budapesta, și 
membri ai ambasadei.

Joi după-amiază, în clădirea Par
lamentului din Budapesta, au început 
convorbirile oficiale în cadrul întîl- 
nirii de lucru a președinților celor 
două părți în Comisia mixtă guver
namentală româno-ungară de cola
borare economică. (Agerpres)

Arhitecților din Republica Socialistă 
România au adresat o telegrama 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se exprimă hoță- 
rîrea arhitecților de a-și intensifica 
eforturile pentru a contribui la rea
lizarea cadrului corespunzător nece
sar dezvoltării industriei noastre so
cialiste, de a pune întreaga lor capa
citate și pricepere profesională spre 
îndeplinirea și depășirea prevederilor 
planului cincinal, pentru realizarea 
obiectivelor majore ale programului 
de perspectivă elaborat de Congresul 
al X-lea al P.C.R.

în numele arhitecților din țara 
noastră, ne exprimăm și cu acest 
prilej atașamentul față de politica 
promovată de Partidul Comunist Ro
mân — se menționează in telegramă 
— angajîndu-ne să contribuim cu 
toate resursele la edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră.

(Agerpres)

u

din București, președintele Comitetu
lui. de organizare a reuniunii, care a 
prezentat-și primul referat al simpo
zionului.

Participanții la simpozion au fost 
salutați apoi de prof. univ. dr. do
cent Jean Livescu, rectorul Univer
sității din București, conf. univ. dr. 
Gheorghe Cazan, secretar al comite
tului de partid al Universității, și de 
Lorin Vasiliovici, student la Univer
sitatea din Iași.

în continuare au fost prezentate 
referatele „Crearea U.T.C. și princi
palele momente ale activității sale 
revoluționare pînă la 23 August 1944“ 
și „Conducerea de către partid, ce
rință fundamentală a activității 
U.T.C." (Universitatea din București), 
„Spiritul revoluționar, trăsătură ca
racteristică a studențimii din zilele 
noastre" (Universitatea din Cluj).

Pe marginea referatelor au avut 
loc ample dezbateri, la care au parti
cipat un mare număr de studenți.

Lucrările reuniunii continuă.
(Agerpres)

cerilor Externe, ai Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străinăta
tea, oameni de cultură și artă.

Au fost prezenți, de asemenea, Ni- 
kolla Profi, ambasadorul R. P. Alba
nia la București, alți membri ai am
basadei, șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de Ion Ilișiu. directorul Direcției 
cultural-educative de masă din Con
siliul Culturii și Educației Socialiste.

(Agerpres)

a forțelor' de muncă. De aceea 
este necesar ca în fiecare coopera
tivă agricolă să se stabilească sar
cini pe ferme, pe brigăzi și forma
țiuni de lucru, astfel ca toate lu
crările să se execute în mod exem
plar și in perioada optimă pentru 
ca pretutindeni să se creeze con
diții pentru a depăși producția de 
anul trecut.

îmbunătățirea și perfecționarea 
stilului de muncă al consiliilor de 
conducere din cooperative și al u- 
niunilor județene cooperatiste, în
deplinirea atribuțiilor ce le revin 
pentru antrenarea la lucru a tuturor 
cooperatorilor, întărirea disciplinei 
de producție și formarea — prin 
toate mijloacele muncii politice de 
masă — unei înalte conștiințe so
cialiste, dezvoltarea răspunderii 
pentru buna gospodărire și apăra
rea avutului obștesc sînt sarcini de 
mare actualitate, care trebuie să 
aibă un larg ecou in dezbaterile a- 
dunărilor generale. în acest sens, 
comitetele comunale de partid, 
organizațiile de partid din coopera
tive trebuie să desfășoare o susți
nută muncă politico-educativă in 
rîndul țărănimii cooperatiste pen
tru formarea și dezvoltarea conștiin
ței socialiste, pentru antrenarea tu
turor cooperatorilor la lucru, prin 
forța exemplului personal al comu
niștilor.

Luigi Longo despre căile de soluționare 
a actualei situații politice din Italia

ROMA 13. — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : Ziarul 
J’Unitâ", din 13 ianuarie, publică uri 
interviu acordat de Luigi Longo, se
cretar general al Partidului Comunist 
Italian, în care acesta analizează si
tuația politică din țară, creată ca ur
mare a cererii unora dintre forțele 
care compun coaliția de centru-stin- 
ga de a se proceda la „o clarificare" 
și „o verificare politică".

Este deosebit de evident astăzi că 
o verificare reală trebuie să fie fă
cută — a subliniat Longo. Alegerile 
prezidențiale au accentuat neînțele
gerile existente între partidele ce al
cătuiesc gruparea de centru-stînga, 
punind tot mai mult în lumină diver
gențele profunde de orientări și de 
scopuri. Autorul interviului a arătat, 
în continuare, că întreaga dezbatere 
între unele partide se desfășoară 
însă asupra procedurii, asupra timpu
lui, a modului și a formelor de în
fruntare a crizei existente. Lipsește, 
pînă acum, o analiză serioasă, ■ din 
partea unor partide, a cauzelor pro
funde ale crizei, ce nu poate fi tre
cută în nici un fel sub tăcere.

Referindu-se la poziția P.C.I. față 
de actuala situație dificilă din Italia, 
Longo a spus : „Noi ne bazăm întrea
ga noastră bătălie politică pe pro
puneri concrete de soluționare a pro
blemelor. în orice domeniu. Noi sin- 
tem forța politică italiană care, in 
orice moment al istoriei țării noas
tre, a știut să-și demonstreze capaci
tatea de a lega interesele marilor

„Existența lui Frente Amplio constituie 
un fapt istoric și ireversibil"

Un Interviu al primului secretar ai C.C. al P.C. din Uruguay
MONTEVIDEO 13 (Agerpres). — 

Rodney Arismendi, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Uruguay, a arătat 
intr-un interviu acordat ziarului po
lonez „Trybuna Ludu" că, la recen
tele alegeri prezidențiale, Frente 
Amplio a pus capăt sistemului tra
dițional de forțe politice, care consta 
din grupările burghezo-moșierești 
„Colorado" și „Blanco", a mobilizat 
masele sub deviza luptei împotriva 
imperialismului și oligarhiei, pentru 
reforme și solidaritate cu țările care 
luptă pentru independență. Existen
ța lui Frente Amplio constituie un 
fapt istoric și ireversibil. Deși acesta 
a fost înființat doar de cîteva luni 
și în ciuda unei intense propagande 
anticomuniste, el a cucerit aproxi
mativ 300 000 de voturi (la o popu
lație de 2,'9 milioane locuitori). Pen
tru programul său au votat o treime 
din alegătorii din capitala țării, 
Montevideo — unde el a reprezentat 
a doua forță politică — și fiecare al 
cincilea alegător din regiunile de 
provincie.

în continuare,: Rodney Arismendi 
a relevat că forța conducătoare in 
Frente Amplio o constituie P.C. din 
Uruguay, căruia, din voturile acor
date acestei coaliții a forțelor de 
stingă, i-au revenit 32 la sută în ca
pitală și 31 la sută în provincie — 
unde a obținut de două ori mai mul
te voturi decît în alegerile prece
dente.

Referindu-se la creșterea număru
lui membrilor P.C. din Uruguay, 
Rodney Arismendi a arătat că, în 
ultimul deceniu, rîndurile partidului 
au sporit de patru ori, iar 78 la sută 
din membrii săi sînt muncitori. Or
ganizația din capitală a partidului 
numără 33 000 de membri. O carac
teristică a P.C. din Uruguay o con
stituie tinerețea membrilor săi, din
tre care jumătate au între 18 și 30 
ani.

In încheierea interviului, Rodney

0 declarație a Comitetului 
Executiv National al P. C.V 

din Irlanda
LONDRA 13 — Corespondentul 

nostru, N. Plopeanu, transmite : Zia
rul „Morning Star" a publicat o de
clarație a Comitetului Executiv 
Național al Partidului Comunist din 
Irlanda, adoptată cu ocăzia celei 
de-a 10-a aniversări a săptămînalu- 
lui „Unity". Concepută ca un apel la 
luptă hotărîtă împotriva șomajului și 
a aderării la Piața comună, declara
ția avertizează asupra perspectivelor 
creșterii numărului șomerilor, esti
mat în prezent la 130 000. Sînt sub
liniate, in același timp, opoziția sin
dicatelor din Republica Irlanda și 
Irlanda de Nord față de ideea ade
rării și preocuparea lor în legătură 
cu creșterea șomajului.

Subliniind pierderile pe care le-ar 
înregistra pescarii, fermierii, munci
torii și micii comercianți în perspec
tiva aderării la C.E.E., precum și 
prejudicierea intereselor acestora de 
către monopolurile capitaliste, Par
tidul Comunist din Irlanda declară : 
„Poporul muncitor din Nord și din 
Sud trebuie să facă față 'aceluiași 
dușman. Această situație cere o lup
tă comună". Unitatea și lupta comu
nă ar putea să ducă la „ o nouă si
tuație. în care violența și ciocnirile 
sectariste să ia sfîrșit, în care de
mocrația să existe pentru toți și în 
care șomajul, care face ravagii, să 
ia sfîrșit" — se arată în declarație.Plenara C. C. al P. C. Mexican

CIUDAD DE MEXICO 13 (Ager
pres). — La Ciudad de Mexico a 
avut loc Plenara C.C. al P.C. Mexi
can, consacrată examinării situației 
interne din țară. Plenara a adresat 
un apel tuturor forțelor antiimperia
liste și democratice din Mexic de a 
se uni in vederea unei lupte comune 
pentru transformări democratice și 
socialiste. Ea a recomandat comuniș
tilor să desfășoare o activitate sis
tematică pentru educarea politică a 
maselor. Participanții la plenară au 
elaborat programul de acțiune al 
partidului, care prevede intensifica
rea luptei pentru eliberarea deținuți- 
lor politici, mișcări de masă de pro
test împotriva represiunilor, pentru 
libertatea de acțiune a sindicatelor, 
pentru democratizarea sistemului 
electoral. 

mase oprimate și exploatate de nece
sitățile generale ale națiunii și, în 
primul rind, de cerințele de libertate, 
democrație, autonomie deplină a ță
rii noastre".. Secretarul general al 
P.C.I. a subliniat apoi că, fiind în 
opoziție, chiar dacă au fost persecu
tați și s-au făcut asupra lor discri
minări de toate felurile, comuniștii 
au devenit o mare forță și acționează 
pentru a dobindi o pondere și mai 
mare. „Dar — a continuat el — orice 
s-ar spune, noi sîntem forță de gu- 
vernămint prin politica noastră, care 
nu se limitează la criticarea erori
lor altora, ci avansează continuu pro
puneri și reușește, cîteodată, să 
impună soluții pozitive. Noi reore- 
zentăm interesele unei mari părți a 
muncitorilor. Tocmai pentru toate a- 
cestea. problema dreptului nostru de 
a participa la conducerea țării nu 
poate fi negată".

în încheierea interviului său, se
cretarul general al, P.C.I. a arătat că 
„față de actuala situație a țării și 
față de perspectivele sale nu există 
ieșire progresistă și democratică fără 
un raport serios cu ceea ce repre
zintă partidul comunist, fără exami
narea — respectîndu-se originalita
tea și autonomia fiecărei forțe poli
tice — a unor posibile intîlniri asu
pra unor probleme concrete, de con
vergențe posibile, fără examinarea 
unui program comun ce poate repre
zenta o cale nouă pentru ca Italia să 
iasă din marasm".

Arismendi a arătat că Frente Amplio 
reprezintă o verigă de seamă în pro
cesele revoluționare care au loc în 
America Latină.

[iiipil '■ sacOwisTF
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„Treptele de apă" 
de fie Tisa

Vasul urcă încet pe 
firul rîului, lăsînd în 
urmă sate și păduri, 
culturi și întinderi 
sterpe. In jurul nostru, 
apele Tisei curg mol
com în albia săpată de 
veacuri. Mi-a fost dat 
să le văd și in pri
măvara aceea, în 
timpul marilor inun
dații. Cît cuprindeai 
cu privirea, rîul deve
nise un uriaș tăvălug 
de puhoaie ce se pră
văleau distrugînd to
tul în cale. In schimb, 
în verile toride, Tisa 
își poartă trena de ape 
printre pămînturi pîr- 
jolite de secetă.

— Dintotdeauna, oa
menii acestor locuri 
s-au preocupat să stă
vilească și să foloseas
că apele rîului în in
teresul lor — îmi spu
ne, parcă ghicindu-mi 
gîndurile, inginerul 
Victor Jurcek, alături 
de care mă aflam in 
prova vasului. Jurcek 
este inginerul-șef al 
marelui șantier de la 
Kiskore, spre care toc
mai ne îndreptam și 
unde se construiește cel 
mai important baraj de 
pe Tisa și, o dată cu a- 
cesta, un vast sistem 
de irigații. De mai 
bine de cinci ani, în 
vecinătatea acestei 
minuscule așezări din 
nordul marii cîmpii 
ungare, a început rea
lizarea uneia dintre 
cele mai importante 
investiții din întreaga 
economie ungară. Pen
tru a avea o imagine 
a dimensiunilor acestui 
complex de construc
ții. e suficient să ară
tăm că volumul inves
tițiilor pentru înfăp
tuirea lui va ajunge 
la 25 miliarde de fo- 
rinți.

Prima cupă de pă
mînt pe acest șantier 
a fost excavată în pri
măvara anului 1966. Is
toria construcției în
cepe însă cu mai mulți 
ani în urmă. Cele din
ții studii ale baraju
lui de la Kiskore și 
ale sistemului său de 
irigații au început 
încă în 1960. Cițiva 
ani mai tîrziu s-au în
tocmit proiectul tehnic 
și planul de investiții, 
iar în 1966 Adunarea 
de Stat a R.P. Ungare 
a adoptat ,o lege spe
cială privind începe
rea realizării construc
țiilor. Planul de an
samblu privind lucră
rile hidrotehnice de ue 
Tisa prevede în per
spectivă ridicarea a 
cinci mari baraje, 
cinci „trepte de apă", 
care să permită valo
rificarea potențialului 

j rîului. Prima din aces
tea s-a și realizat la 
Tisza lok, la 120 km de 
locul actualelor lu
crări : ea cuprinde un 
baraj și două canale 
de apă însumînd peste 
140 km.

...La încheierea călă
toriei noastre pe Tisa, 
ne oprim pentru în
ceput în orașul mun

citoresc. O localitate 
asemănătoare nu cred 
să mai fie în Ungaria. 
Imaginați-vă un mini- 
oraș . modern răsărit 
aici, la marginea unui 
vechi sat din pusta un
gară. Zona noului oraș 
începe la capătul sin
gurei străzi a vechiu
lui sat, dincolo de ca
sele modeste din lut, 
acoperite' cu stuf, ale 
acestuia, unde 'priviri
le vizitatorului întil- 
nesc clădiri noi, fru
moase, cu etaje și bal
coane, deasupra cărora 
se înalță antenele apa
ratelor de radio și te
leviziune. Iar actul de 
naștere al acestei lo
calități datează de... 
cinci ani.

In clădirea direcțiu
nii șantierului, Victor 
Jurcek împreună cil 
Laklia Laszlo. secre
tarul organizației tine
retului comunist, ne 
prezintă macheta și 
planurile complexului 
de lucrări. Datele ce
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le aflăm sînt elocven
te in ce privește pro
porțiile acestui obiec
tiv. Aici, la Kiskore, 
vor fi dislocați 26 mi
lioane metri cubi de 
pămînt, se vor folosi 
350 000 metri cubi de 
beton și 670 000 metri 
cubi de piatră. Marele 
baraj, care va reține 
o parte a apelor Tisei, 
va crea un lac de acu
mulare cu o suprafață 
de 127,4 kmp, echiva- 
lind cu o cincime din 
suprafața faimosului 
Balaton, și un volum 
de 400 milioane metri 
cubi de apă.

Datorită acestei lu
crări, o importantă 
porțiune a pustei un
gare se va transforma 
în cea mai fertilă re
giune a țării. Sis
temul de irigații care 
va lua naștere aci, și 
va fi cel mai amplu 
din întreaga țară, va 
dispune de o largă re
țea de canale ; numai 
canalele principale 
vor avea o lungime de 
220 km și vor asigura 
dirijarea apei pentru 
irigarea a peste 320 000 
hectare de pămînt. Po
trivit unor calcule es
timative, pe pămintu- 
rile care vor fi iriga
te cu ajutorul celor 
două sisteme — de la 
Tiszalok și de aci — 
se va realiza, începînd 
din 1974—1975, o pro
ducție anuală supli
mentară de peste un 
milion tone de po
rumb, adică un sfert 
din actuala producție 
a Ungariei. In același 
timp, hidrocentrala ce 
se va construi la Kis
kore va produce anual 
o mare cantitate de 
energie electrică, iar 
creșterea nivelului Ti
sei, determinat de 
construirea barajului, 
va îmbunătăți naviga

VARȘOVIA

Consfătuire 
în probleme 
economice

VARȘOVIA 13 (Agerpres). — Agen
ția P.A.P. informează că, la Varșo
via, a avut loc o consfătuire a secre
tarilor pentru problemele economice 
ai comitetelor voievodale ale P.M.U.P. 
Obiectul dezbaterilor l-au constituit 
principalele sarcini economice ale 
acestui an și problemele aprovizionă
rii pieței in primul trimestru.

Mieczyslaw Jagelski, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării fie pe 
lingă Consiliul de Miniștri al R. P. 
Polone, a relevat că baza realizării 
creșterii salariului mediu o consti
tuie sporirea volumului producției in
dustriei socialiste cu 8 la sută, a pro
ducției agricole cu 2,3 la sută, ca și 
sporirea comerțului exterior cu 10,7 
la sută. In conformitate cu planul, 
venitul național urmează să crească 
cu 6,1 Ia sută, dar, dacă se ține sea
ma de sarcinile suplimentare, acest 
indice va fi mai mare. Fondul de 
consum urmează să crească în ansam
blu cu 7,2 la sută, adică mai mult 
decît se prevede în hotărîrile Con
gresului al Vl-lea. Pentru îmbună
tățirea aprovizionării, a spus el, este 
excepțional de important să se depu
nă toate eforturile pentru a spori su
plimentar producția de mărfuri des
tinate pieței interne, exportului și 
imbunătățirii cooperării.

Trăgind concluziile consfătuirii, Jan 
Szydlak, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.U.P., a relie
fat că s-a planificat o producție su
plimentară, în afara prevederilor 
planului pe anul curent, în valoare 
de aproximativ 20 miliarde zloți cu 
scopul de a se îmbunătăți aprovizio
narea pieței, și acest lucru trebuie să 
fie apreciat de toate întreprinderile 
ca un element important al strate
giei dezvoltării economice a Poloniei.

ția pe aproximativ 120 
kilometri, făcînd posi
bilă trecerea șlepurilor 
cu o încărcătură de 
pină la 1 000 de tone.

La încheierea lucră
rilor, în zonele ce vor 
fi împădurite în preaj
ma lacului, vor fi 
create condiții pentru 
construirea unui mare 
număr de case de o- 
dihnă, baze sportive și 
turistice.

Lucrările de la Kis
kore sint patronate de 
organizația Tineretului 
Comunist Ungar, la 
chemarea căreia au 
venit să lucreze pe 
șantier tineri din toa
te colțurile țării.

...împreună cu ingi
nerul Cseh Lajos, șe
ful grupului de lucrări 
de la baraj, am urcat 
la cea mai înaltă cotă 
a construcției. De sus 
puteam cuprinde cu 
privirea o bună parte 
a șantierului — contu
rurile viitorului lac de 
acumulare, ca și ale 
viitorului drum al a- 
peloi' de-a lungul ma
rilor canale. „La noi — 
a ținut să menționeze 
Laklia Laszlo, secre
tarul organizației de 
tineret de pe șantier 
— este nevoie de cea 
mai mare precizie in 
ce privește respectarea 
graficului de lucrări. 
Dacă la construcția 
unei uzine sau a unui 
bloc de locuințe se în- 
tirzie cu o săptămină 
sau chiar cu o lună, 
firește nu-i bine, dar 
neajunsul e totuși su
portabil. Aici însă, 
dacă lucrările ar întîr- 
zia cu o lună, aceasta 
ar echivala cu un an. 
întrucît, după cum e 
lesne de ințeles, des
chiderea digurilor și 
schimbarea cursului 
Tisei nu se pot facei 
oricînd, ci numai în- 
tr-o anumită perioadă: 
a anului, în cursul, 
toamnei, atunci cînd 
nivelul apei este mai; 
scăzut. Dacă se „pier
de" această perioadă, 
trebuie așteptată toam
na următoare. Or, a- 
ceasta ar însemna o 
foarte mare pagubă 
pentru economia țării";

De aceea, munca pe 
șantier constituie o 
permanentă luptă cu 
timpul, cunoaște un 
ritm deosebit de viu, 
iar rezultatele ei de 
pînă acum sînt pe mă
sura eforturilor făcute.

In toamna anului 
1972, supunindu-se vo
inței omului, Tisa va 
căpăta aici, la Kis-r 
kore, o nouă albie. 
Iar în primăvara ur
mătoare ea nu-și va 
mai năpusti apele 
pentru a pricinui dis
trugeri și inundații, ci 
le va oferi îmblinzite 
pentru îndestularea 
unor întinse suprafețe 
însetate, pentru a ge
nera lumină și progres 
în vaste zone odinioa
ră vitregite.

AI. PINTEA
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PENTRU 0 EUROPĂ A PĂCII,
IN CONDIȚII DE SECURITATE SI COOPERARE

• 1
ÎNCHEIEREA REUNIUNII DE LA BRUXELLES A REPREZENTANȚILOR 

OPINIEI------ - —
BRUXELLES 13 (Agerpres). — 

La Bruxelles au luat sfîrșit, joi la 
amiază, lucrările reuniunii consulta
tive a reprezentanților opiniei pu
blice din 27 țări europene. \

într-o scrisoare adresată partici- 
panților, ministrul de externe bel-

ii
UN IMPORTANT OBIECTIV IN CADRUL COOPERĂRII

ROMÂNO-KENYE^E se pronunță pentru
dubna Sesiunea anuală a Comitetului

certitudini
Șl DILEME

IN CAMPANIA ELECTORALA 
DIN S.U.A.

Deschiderea oficială a campaniei 
electorale în vederea alegerilor pre
zidențiale și pentru Congres din luna 
noiembrie a trecut oarecum neobser
vată în Statele Unite, întrucît candi
dații la învestitură din partea parti
delor democrat și republican sînt în 
plină campanie de aproape un an.

Presa locală explică acest feno
men, de altfel rar întîlnit în istoria 
țării, prin faptul că agenda anului 
1971 a fost extrem de încărcată cu 
probleme de ordin economic și po
litic, interne și internaționale, care 
au determinat opinia publică ameri
cană să ia poziții clare față de re
mediile avansate de administrație, 
lurnizînd astfel candidaților repu
blicani și democrați posibilitatea de 
a-și elabora strategia și tactica pen
tru această importantă bătălie. Răz
boiul din Indochina, situația dificilă 
a economiei, inflația, scumpirea cas
tului vieții, stagnarea ritmului dese- 
gregării rasiale, creșterea criminali
tății — sînt tot at ițea probleme 
care figurează pe agenda campaniei 
electorale a fiecărui candidat. De
sigur, războiul din Vietnam, căruia 
majoritatea covîrșitoare a opiniei 
publice americane cere să i se pună 
capăt imediat, a fost și rămîne pro
blema numărul unu a vieții politice 
a țării și a campaniei electorale. 
Este semnificativ faptul că toți 
principalii pretendenți la învestitură 
din partea partidului democrat — 
Edmund Muskie, Hubert Humphrey, 
George McGovern, Eugene McCarthy, 
John Lindsay etc — au inclus ca 
punct esențial al platformelor lor e- 
lectorale stingerea flăcărilor războiu
lui din Indochina prin retragerea to-

PUBLICE
gian, Pierre Harmel, urînd succes 
lucrărilor reuniunii, s-a pronunțat 
pentru „necesitatea îmbinării efor
turilor desfășurate de către guverne 
și diverse personalități europene în 
scopul realizării unei atmosfere pro
pice pentru începerea marii dezba
teri privind securitatea europeană", 

în cadrul reuniunii a fost hotărîtă 
constituirea unui comitet interna
țional de inițiativă și a unui secre
tariat tehnic, in componența cărora 
au fost aleși reprezentanți din toate 
țările participante. Din pârlea Româ
niei, în comitet au fost aleși Tra
ian Ionașcu, președintele Comisiei 
juridice a Marii Adunări Naționale, 
Constanța Crăciun, Eugen Jebe- 
leanu, vicepreședinte al Biroului 
Executiv al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, Gyorgy 
Kovacs, membru al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste, George Ivașcu, directorul re
vistei „România literară", Petre 
Dascălu, membru al Consiliului Cen
tral al ■. U.G.S.R.

Comitetul de inițiativă a adoptat 
o declarație în care propune con
vocarea la Bruxelles, în zilele de 
2—5 iunie a.c.. a unei noi adunări 
a reprezentanților opiniei publice 
din țările europene consacrate pro
blemelor securității și cooperării.

Declarația conține un apel adresat 
partidelor politice, organizațiilor 
sindicale și sociale, parlamentarilor, 
cercurilor economice, savanților, oa
menilor de cultură, tuturor celor 
care militează „pentru o Europă a , 
păcii, in condiții de securitate și 
cooperare".

agențiile
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tală a trupelor. S.U.A. din această 
zonă. De asemenea, Paul McCloskey., 
pretendent la învestitură din partea 
partidului republican, arată că a in
trat in campanie „numai datorită con
tinuării de către administrație a răz
boiului ; in cazul in care președintele 
va anunța o dată limită pentru re
tragerea tuturor trupelor noastre din 
Indochina, mă voi retrage și eu din 
cursa electorală".

Pînă la alegeri, candidații vor tre
bui să treacă prin filtrul des al ale
gerilor preliminare, care vor începe 
la 7 martie în statul New Hampshire 
și se vor termina la New York în 
luna iunie, în preajma convențiilor 
partidelor democrat și republican.

Tn preliminarii și-au anunțat pre
zența, pe lîngă actualul președinte, 
Richard Nixon, și candidații amintiți 
mai sus, cîțiva politicieni cu vederi 
extremiste, printre care George 
Wallace (democrat) și John Ash- 
brook (republican), ale căror poziții 
politice seamănă ca două picături 
de apă.

Deși oarecum avantajați de un an 
politic extrem de dificil pentru re
publicani. democrații sînt la rindul 
lor handicapați in cursa pentru 
„vînătoarea de voturi" de faptul că 
dispun de... mai puține fonduri de
cit adversarii lor. In timp ce parti
dul democrat debutează în campania 
electorală avînd un deficit de peste 
9 milioane de dolari, republicanii au 
in vistieria lor peste 15 milioane de 
dolari. De altfel, în . raportul său 
anual, președintele democraților, 
O’Brien, sublinia că „pentru a recu
ceri Casa Albă avem nevoie de un 
candidat puternic, sprijinit de o 
campanie cu o forță de 15—20 mili
oane de dolari". Dar, desigur, nu atît 
fondurile propriu-zise ale partidelor 
sau candidaților au ultimul cuvînt, 
ci participarea sau angajarea spriji
nului financiar al marilor grupuri 
monopoliste. Conducerea partidului 
democrat este, de asemenea, îngrijo
rată de eventualitatea unei sciziuni în 
rindurile partidului său, precum și de 
posibilitatea formării unui al treilea 
mare partid politic — al independen
ților — în frunte cu fostul senator 
Eugene McCarthy.

în prezent, mașinile de propagandă 
ale celor două partide principale sînt 
deosebit de preocupate de a atrage 
adeziunea cît mai multora din cei 
11 milioane de tineri alegători, între 
18 și 21 de ani, care au intrat anul 
acesta în rîndurile corpului electoral 
ca urmare a scăderii de către Con
gres a vîrstei celor cu drept de vot. 
Mulți dintre ei însă s-au și alăturat 
celor circa 20 milioane de „indepen
denți" care, nemulțumiți de politica 
celor două partide, se pronunță pen
tru formarea unui al treilea partid. 
Ei consideră că vina pentru conti
nuarea războiului din Indochina 
aparține atît democraților, care de
țin puterea absolută în Congres, cît 
și republicanilor, care controlează 
Casa Albă, și ca atare numai un al 
treilea partid, independent, cu vederi 
liberale, nelegat de nici un fel de 
angajamente față de Saigon, ar pu
tea pune capăt imediat războiului.

După cum s-a anunțat, secretarul 
general al Partidului Comunist din 
S.U.A., Gus Hall, a făcut cunoscut în 
cadrul unei conferințe de presă că va 
candida la funcția de președinte al 
S.U.A. în viitoarele alegeri.

Intervalul care a mai rămas pînă 
la aceste alegeri va aduce, desigur, 
clarificări asupra principalelor forțe 
care se vor înfrunta atunci. între 
timp, alegătorul american continuă 
să fie frămîntat de problemele că
rora nici unul 
ci pale partide 
rit pînă acum

c.

Ministrul industriei con
strucțiilor de mașini al 
României, Ioan Avram- a£lat in 
vizită în R. D. Germană, a avut con
vorbiri cu ministrul construcțiilor 
mijloace de transport și mașini 
prelucrat al R.D.G., Rudi Georgi, 
ministrul industriei electrotehnice 
electronice. Otfried" Steger, și 
ministrul construcțiilor de mașini 
grele și instalații, Gerhard Zimmer
mann. Convorbirile au avut ca temă 
adîncirea și lărgirea colaborării și 
cooperării în domeniul construcțiilor 
de mașini între cele două țări, lărgi
rea schimbului de produse ale indus
triei constructoare de mașini și per
spectiva colaborării și cooperării pînă 
în anul 1975. In seara zilei de 13 ia
nuarie, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al R.D.G., Kurt Fichtner, 
a oferit o masă în cinstea oaspetelui 
român.
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Și 
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La încheierea vizitei în 
U.R.S.S. a ministrului de 
externe al R. P. Polone, ste- 
fan Olszowski. a fost publicat un 
comunicat de presă, in care se arată 
că ministrul polonez a fost primit de 
Nikolai Podgornîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem, și a avut 
convorbiri cu colegul său sovietic, 
Andrei Gromiko. în cursul convorbi
rilor — relevă, comunicatul — s-a fă
cut un schimb de păreri cu privire 
la dezvoltarea și întărirea relațiilor 
de prietenie și colaborare multilate
rală dintre Polonia și U.R.S.S., Au 
fost abordate, de asemenea, o serie 
de probleme internaționale de interes 
comun, . inclusiv probleme legate de 
convocarea conferinței pentru asigu
rarea securității și colaborării în Eu
ropa.

INAUGURAREA retragerea urgentă a forțelor

reprezentanților împuterniciți ai statelor membre ale Institutului unificat
LUCRĂRILOR MINIERE

DE LA KINANGONI

SC

NAIROBI 13 (Agerpres). — In 
Kenya s-au inaugurat, recent, lu
crările miniere la zăcământul de 
plumb de la Kinangoni, care 
realizează în cadrul cooperării ro-
mâno-kenyene. Cu acest prilej,, a 
avut loc o festivitate la care au 
participat Jomo Kenyatta, președin
tele Kenyei, O. Omamo, ministrul 
resurselor naturale, și alte persona
lități oficiale kenyene, membri ai 
corpului diplomatic. Au fost pre- 
zenți Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, Ion 
Drînceanu, ambasadorul României 
în Kenya, precum 
români care ' 
tiv.

Ministrul 
ședintelui 
mesaj de prietenie din partea 
ședintelui Consiliului de Stat 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. Președintele 
Kenyatta a exprimat vii mulțumiri 
pentru mesajul transmis.

In discursul ținut la ceremonia 
de la Kinangoni, președintele J. 
Kenyatta a subliniat rezultatele

și specialiștii 
lucrează la acest obiec-

român a înmînat 
Republicii Kenya

pre- 
un

pre- 
al

bune ale cooperării cu România, 
care au dus la crearea acestui o- 
biectiv minier in țara sa, elogiind 
activitatea specialiștilor români în 
valorificarea bogățiilor subsolului 
kenyan.

In cuvintul său, Bujor Almășan, 
apreciind importanța acestei coope
rări, și-a exprimat convingerea că 
dezvoltarea activității miniere din 
zona Kinangoni va contribui la 
progresul economiei naționale a 
Kenyei .și va marca începutul unei 
colaborări reciproc avantajoase, tot 
mai strinse între România și Kenya.

Ministrul kenyan al resurselor 
naturale, O. Omamo, a arătat în 
cuvintul său că „datorită cooperării 
cu România s-a descoperit zăcă- 
mîntul într-o zonă care și anterior 
a fost cercetată de alte companii, 
însă fără rezultat".

Festivitatea, la. care au participat 
și numeroși locuitori din regiune, 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie și s-a încheiat cu 
o mare serbare populară. Presa și 
radioteleviziunea kenyană au in
format pe larg despre acest eveni
ment

de presă transmit
La Praga s_au încheiat> tai 

dupâ-amiază, lucrările celei de-a 
VIII-a întilniri pe țară a tineretului 
din agricultură. La încheierea con
sfătuirii, Vaclav Svoboda, secretar al 
C.C. al P.C.C., a rostit o cuvîntare 
relevind contribuția tineretului să
tesc la dezvoltarea și modernizarea 
agriculturii socialiste a țării.

Președintele Indiei, Ve:i- 
kata Giri, l-a primit pe Otto Winzer, 
ministrul de externe al R. D. Germa
ne, aflat.într-o vizită la Delhi, infor
mează agenția A.D.N. Cu acest pri
lej au fost relevate raporturile corț 
diale existente între popoarele Indiei 
și R.D.G., precum și între oamenii de 
stat ai celor două țări.

Protocol româno-cipriot 
La Nicosia a fost semnat protocolul 
privind schimburile comerciale dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Cipru în anul 1972. Protoco
lul prevede o majorare a acestor 
schimburi cu 20 la sută față de anul 
precedent.. România va exporta în 
Cipru tractoare, mașini-unelte. diver
se mașini, produse chimice, produse 
din lemn, bunuri de larg consum, ma
teriale de construcții etc., și va im
porta citrice, piei, minereuri, produse 
textile, diverse produse manufactu
rate. lină și alte produse.

secretarulKurt Waldheim, 
general al O.N.U., a avut 
dere cu Gunnar Jarring, 
tantul său special în Orientul Apro
piat. Cei doi interlocutori, precizează 
agenția A.P., au făcut o trecere în 
revistă a situației din Orientul Apro
piat și au stabilit sarcinile imediate 
ale misiunii lui Jarring.

o întreve- 
reprezen-

militare engleze din Malta
LONDRA 13 — Corespondentul

nostru transmite : Comitetul Politic 
al P.C. din Marea Britanie a dat pu
blicității o declarație care arată că 
„disputa dintre Anglia și Malta 
poate fi rezolvată prin urgentarea re
tragerii forțelor militare engleze". 
Subliniind că nici menținerea bazei 
britanice, nici transformarea 
într-o bază N.A.T.O. nu ar fi 
teresul Maltei, declarația 
dreptul poporului maltez de.a-și asi
gura singur viitorul, fără amestec 
străin.

insulei 
în in- 
relevă

CABINETUL LIBANEZ 
A CONDAMNAT 

RECENTELE INCURSIUNI 
ALE TRUPELOR

ISRAELIENE

dintre cele două prin- 
politice nu le-a ofe- 
soluțiile așteptate.
A.LEXANDROAIE

MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 
Dubna a avut loc sesiunea anuală a 
Comitetului reprezentanților împu
terniciți ai statelor membre ale Insti
tutului unificat de cercetări nucleare. 
La ședință au participat împuterniciți 
ai Bulgariei. Cehoslovaciei, R.P.D. 
Coreene, R. D. Germane, Mongoliei, 
Poloniei, României, Ungariei, U.R.S.S., 
R. D. Vietnam. Din partea guverriu-

lui Republicii Socialiste România, la 
lucrări a participat o delegație con
dusă de prof. Ioan Ursu, președintele 
Comitetului de stat pentru energia 
nucleară.

Comitetul împuterniciților a anali
zat și aprobat raportul Institutului de 
la Dubna asupra activității pe anul 
1971, sarcinile pe 1972 și alte pro
bleme ale activității institutului.

LAOS

Forțele patriotice au eliberat 
baza Long Cheng

Președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, 0611131 Biedi«’ a pri
mit joi pe Emmanuel Fthenakis, mi
nistru fără portofoliu al Greciei, care 
a luat parte la lucrările celei de-a 
2-a sesiuni a Comisiei interministeria
le iugoslavo—grecești și a purtat con
vorbiri referitoare la promovarea 
schimbului de mărfuri, colaborării 
industriale, științifice, tehnice și de 
altă natură între cele două țări. Cu 
acest prilej, relevă agenția Taniug, 
s-a constatat că, în ultimul timp, co
laborarea dintre Iugoslavia și Grecia 
se îmbunătățește continuu, ambele 
țări, ca state vecine, fiind interesate 
în această direcție.

Ministrul afacerilor Exter
ne al U.R.S.S., Andiei Gromiko’ 
1-a primit joi pe ambasadorul Fran
ței la Moscova, Roger Seydoux, în 
cadrul consultărilor politice sovieto— 
franceze, informează agenția T.A.S.S. 
Cu acest prilej, au fost examinate 
probleme privind relațiile bilaterale, 
precum și probleme actuale ale si
tuației internaționale.

Cu prilejul apropiatei vi
zite la i?aris a primului mi
nistru turc Nihat Erim, ministrul de 
externe al Franței, Maurice Schu
mann, a făcut o declarație exclusivă 
ziarului turc „Milliyet", în care sub
liniază că Franța și Turcia se stră
duiesc pentru a instaura o cooperare 
mai largă in zona Mediteranei și că 
cele două părți „doresc ca această 
mare interioară să devină o zonă a 
păcii, în care înfruntările să fie ex
cluse".

BEIRUT 13 (Agerpres). — Cabi
netul libanez, întrunit în ședință săp- 
tămînală, in prezența președintelui 
Suleiman Frangieh, a condamnat re
centele incursiuni ale trupelor isrăe- 
liene în două localități din sudul 
țării. Informînd că „frontierele liba
neze au fost încă o dată obiectul li
nei agresiuni din partea Israelului", 
președintele Libanului a declarat că 
„pierderile de vieți omenești și pagu
bele materiale provocate de aceste a- 
tacuri sînt 6 urmare a violării fla
grante a normelor internaționale". 
Libanul, a spus președintele, î.și rea
firmă credința în dreptul său de a- 
părare și de unitate națională".

XIENG QUANG 13 (Agerpres). - 
Drapelul Forțelor armatei populare 
de eliberare din Laos flutură asupra 
bazei de la Long Cheng, informează 
agenția Khaosan Pathet Lao, adău
gind că, după victoriile pe care 
le-au repurtat la Sam Thong, zdro
bind sistemul de apărare exterioară al 
Long Cheng-ului, forțele patriotice 
au atacat, la 12 ianuarie, amplasa
mentele „forțelor speciale" de mer
cenari ale lui Vang Pao din interio
rul acestei baze. Ele au ocupat suc-

cesiv aerodromul și centrul Long 
Cheng-ului.

Forțele patriotice au zdrobit toate 
încercările de ripostă ale inamicului, 
stîrnind panica in rindul trupelor ța.i- 
landeze și al „forțelor speciale'^rme 
lui Vang Pao, amplasate pe înălți
mile din această zonă și în centrul 
Long Cheng-ului. Patrioții au scos 
din luptă un mare număr de militari 
inamici și continuă, în prezent, lupta 
împotriva forțelor inamice aflate 
încă în zona Long Cheng-ului.

Lupte intense
in apropierea Saigonului

SAIGON 13 (Agerpres). — Patrioții 
sud-vietnamezi și-au intensificat 
miercuri atacurile împotriva pozi
țiilor întărite ale inamicului. Potrivit 
agențiilor France Presse și Reuter, 
luptele se dau în apropierea Saigo-

nului și sint cele mai intense din ul
timele trei luni. Obiectivul principal 
al luptelor ce au avut Ioc în ulti
mele 24 de ore l-au reprezentat for
țele inamice dislocate în provinciile 
Phu Yen, Binh Dinh și Lam Dong.

LOVITURĂ DE STAT ÎN GHANA
ACCRA 13 (Agerpres). — Locote- 

nent-eolonelul Mike Achampong a a- 
nunțat, la postul de radio Accra, că 
un grup de ofițeri și civili a preluat 
puterea în Ghana. în urma unei lo
vituri de stat care a avut loc in 
noaptea de miercuri spre joi. Pre
mierul Kol'i Rusia a fost înlăturat 
din funcție. După cum relevă agen
țiile de presă, Kofi Busia se afla Ia 
Londra pentru tratament medical 
in momentul loviturii de stat.

Mike Achampong a declarat că țara 
va fi guvernată de acum înainte de 
un Consiliu al redeșteptării naționa
le, compus din reprezentanți ai ar
matei și lideri civili. Totodată, el a 
menționat că reprezentanți ai sindi
catelor, fermierilor și ai unor orga
nizații obștești vor face parte din 
noul organism, cu titlul de consilieri. 
La Acera s-a anunțat că președintele 
țării, Edward Akufo-Addo, a fost de
mis din funcțiile sale — informează 
agenția France Presse. Intr-o procla
mație radiodifuzată, Mike Acham
pong a anunțat, de asemenea, dizol
varea Adunării Naționale. Postul de 
radio Acera, reluat de agenția France 
Presse, a comunicat, pe de altă parte, 
că toate funcțiile administrative in 
Ghana vor fi exercitate, provizoriu, 
de către comandanții militari regio
nali.

Aceasta este cea de-a doua lovitu
ră de stat care are loc în Ghana, 
după cucerirea independenței în a- 
nul 1957. între 24 februarie 1966, data 
la care a fast răsturnat de la putere 
fostul președinte Kwame N’Krumah,

și 30 august 1969, țara a fost condusă 
de un grup de ofițeri superiori, în 
frunte cu generalul Abrefa Afril'a. 
In urma alegerilor desfășurate în 
august 1969 și cîștigate de Partidul 
progresului, a avut loc trecerea la 
puterea civilă ; funcția de prim-mi- 
nistru al țării. în septembrie 1969. a 
fost preluată de Kofi Busia.

*

Conferința

cvadri partită
de la Paris

Cum e gripa, așa-î și febra • • • Decalajul devine prăpastie
„«Gripa» monedelor face să urce febra , aurului" — 

scrie ziarul „FRANCE SOIR". „Diagnosticul" de mai 
sus se bazează pe ultimele evoluții înregistrate pe plan 
monetar intercapitalist : devalorizarea dolarului, re
evaluarea unor monede și creșterea fără precedent a 
prețului aurului pe piață. Ziarul citat apreciază că, 
în urma devalorizării, masa de dolari cu putere de 
cumpărare scăzută, puși în circulație in afara grani
țelor S.U.A., riscă să crească, pentru a acoperi nece
sitățile schimburilor internaționale de mărfuri. „în 
aceste condiții — conchide ziarul — din două una : 
după o anumită perioadă, ori vest-germanii și japo
nezii vor fi obligați să-și revalorizeze încă o dată mo
nedele. ori americanii și-o vor devaloriza pe a lor". 
Așadar, „realinierea" efectuată pe frontul monedelor 
statelor capitaliste, atingînd exclusiv resorturile teh
nice ale sistemului, nu va avea decît efecte efemere, 
„caruselul" schimbărilor funcționînd mai departe.

riilor — adică a < . -----
în străinătate — printr-o devalorizare 
mari proporții)". Faptul este de natură să neliniștească 
serios cercurile de afaceri vest-europene, știut' fiind că 
o nouă devalorizare a dolarului ar spori și mai mult 
competitivitatea mărfurilor „made in U.S.A.".

lată de ce „deținătorii de capitaluri sînt de părere 
că se coace ceva sau se va petrece ceva în curînd. iar 
această așteptare în sine este deja gravă" — arată 
„France Soir". Deocamdată imun în fața virusului 
suspiciunii a rămas doar aurul, care este, de aceea, ia
răși „preferat". Astfel, „febra" aurului a devenit simp
tomul caracteristic al „gripei" monedelor....

tățile
juncture creată pentru țările vest-europene in urma 
realinierii monetare.

vede caricaturistul de la „LE FIGARO greu- 
economice prin care trece Italia in actuala con-

„France Soir" amintește apoi de o problemă funda
mentală rămasă nerezolvată — convertibilitatea do
larului, adică posibilitatea preschimbării acestuia în 
aur. „In cazul unei noi ofensive speculative, ameri
canii s-ar putea să facă din nou dolarul convertibil in 
aur, ceea ce îi va obliga la o reducere masivă a dato-

REDACTIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața

cantității de dolari aflați în circulație 
—tr : fc-«sălbatică» (de

ZAHĂR
AMAR

La Bruxelles se desfă
șoară tratativele dintre 
Consiliul ministerial al 
C.E.E. și Irlanda, una din 
țările candidate la intra
rea în Piața comună, fn 
acest cadru, partea irlan
deză insistă să se acorde 
țării sale o cotă mai mare 
la exporturile de zahăi 
- de la 135 000 la 240 000 
de tone. Pledînd această 
cauză, ministrul de exter
ne irlandez, Patrick Hil- 
lery, încearcă să-și con
vingă interlocutorii că in
dustria, zahărului este vi
tală pentru țara sa. De ea 
depinde existența unui 
mare număr de agricul
tori (într-o serie de re-

giuni ale Irlandei sfecla 
de zahăr constituie sin
gura cultură), precum 
și a muncitorilor care 
lucrează ’ în fabricile de 
zahăr. Consiliul minis
terial a rămas, cel 
puțin deocamdată, surd 
la doleanțele părții irlan
deze, arătînd că „Piața 
comună își are regulile ei, 
care nu se sensibilizează 
față de nevoile respecti
vilor fermieri sau mun
citori din Irlanda. Ceea 
ce este de natură să lase 
producătorilor, de zahăr 
irlandezi un gust amar in 
legătură cu aderarea țârii 
la „Comunitatea economi
că europeană".

Tema fundamentală a decalaju
lui dintre țările „bogate" și cele 
„sărace" a revenit ca un laitmotiv 
intr-o serie de declarații oficiale, 
ca și în coloanele ziarelor.

In cotidianul „Le Monde", Maurice 
Guernier, autorul cărții „Ultima 
șansă a lumii a treia", publică un 
articol în care se arată că în anul 
2000, dacă nu vor interveni eveni
mente imprevizibile, țările indus
triale vor număra un miliard șl 
jumătate de oameni și vor dispune, 
ca venit mediu pe locuitor, de 
5 000—10 000 dolari ; în același timp, 
în țările aparținînd în prezent „lu
mii a treia" vor trăi patru miliarde 
și jumătate de oameni, care nu vor 
dispune decît de 300 de dolari pe 
locuitor. Lumea anului 2000 va fi 
deci o lume cu de trei ori mai 
mulți săraci decît bogați ; iar să
racii vor consuma de 20—30 de ori 
mai puțin decit privilegiații plane
tei. „Este vorba — apreciază Guer
nier — de o prăpastie care va apăsa 
ca o supremă injustiție in conștiința 
acestor miliarde de bărbați, femei 
și copii, care apar ca o paria a 
lumii «moderne»".

Problema este cu atît mai serioa
să cu cît, după cum se știe, in ca
drul primului „deceniu al dezvol
tării" (1961—1970). decalajul econo
mic dintre țările dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare nu numai că 
nu s-a micșorat, dar s-a accentuat. 
•Astfel, potrivit statisticilor F.A.O., 
producția agricolă în America La
tină n-a progresat în ultimii 15 ani. 
nici măcar cu 1 la sută, iar în Afri
ca a scăzut chiar de la 100 la 92. 
Acolo unde s-au înregistrat unele 

. creșteri ale producției agricole, rit
mul a fast atit de mic, îneît ar 
trebui în medie 70 de ani pentru 
a se dubla rația alimentară — și 
așa mizeră. Nemaivorbind de faptul

că în cele mai multe părți sporul de 
producție este absorbit de noile 
guri care au apărut ca urmare a 
creșterii demografice. Autorul scrie 
că o asemenea evoluție ar cere ca 
apelativul „țări în curs de dezvol
tare", să fi? înlocuit cu acela de 
„țări pe cale de subdezvoltare".

Cauzele situației sînt multiple, 
una, de prim ordin, fiind — după 
autorul respectiv — politica de așa- 
zis „ajutor" acordat țărilor sărace 
de țările bogate. Ajutorul public — 
scrie „Le Monde" — n-a atins în 
medie decît 0,34 la sută din produ
sul național brut, în timp ce obiec
tivul fixat de înseși țările bogate 
era de 0,70 la sută. „Mai neliniști
tor este faptul că de circa 10 ani 
procentul scade în mod regulat : în 
1960 era încă o dată cît este acum". 
Chiar și acest ajutor infim are o 
eficacitate redusă din cauză că de 
cele mai multe ori este condiționat 
de concesii politice sau economice, 
nu are o destinație realmente pro
ductivă. Sau cum se exprimă Guer- 
nier, este un ajutor-pomană, care 
de fapt are un caracter neocolonia
list și reprezintă „o lezare a prin
cipiului indispensabil al suverani
tății tinerelor state”.

Făcînd acest rechizitoriu, Guer- 
nier cheamă totodată statele boga
te să înțeleagă că este în interesul 
lor de a aborda problema subdez
voltării cu responsabilitatea cuve
nită față de implicațiile ei pentru 
viitorul omenirii. In ce le privește, 
țările „lumii a treia" își dau tot 
mai mult seama că soluția proble
mei depinde de ele însele, de mo
bilizarea propriilor lor eforturi. 
Este spiritul în care se pregătește 
a IlI-a Conferință O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare, care va avea 
loc în primăvara aceasta.

PARIS 13 (Agerpres). — La Paris 
au avut loc joi lucrările celei de-a 
140-a ședințe plenare a Conferinței 
cvadripartite în problemele Vietna
mului.

Luînd cuvintul, Nguyen Van Thien, 
adjunctul . șefului delegației Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, a 
arătat că atita timp cit guvernul 
american va menține și va folosi 
clica lui Nguyen Van Thieu ca 
instrument al politicii sale de „viet- 
namizare", continuînd și escaladind 
războiul agresiv, nu se poate realiza 
reglementarea echitabilă a problemei 
Vietnamului de sud și nici pro
gresul conferinței cvadripartite. Vor
bitorul a subliniat că Guvernul Re
voluționar Provizoriu se pronunță 
pentru crearea în Vietnamul de sud 
a unui nou guvern în care să fie re
prezentate toate forțele politice, so
ciale și religioase, care tind către 
pace și un consens național. în nici 
un caz, Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu nu tinde să acapareze pu
terea. EI pune, mai presus de orice, 
interesele naționale, se pronunță 
pentru respectarea drepturilor legi
time ale tuturor forțelor politice, so
ciale și religioase din Vietnamul 
de sud.

★
SAIGON 13 (Agerpres). — Aviația 

Statelor Unite a violat din nou spa
țiul aerian și a atacat teritoriul R.D. 
Vietnam.

India este gata să înceapă 
negocieri cu Pakistanul 

asupra retragerii 
forțelor sale armate

5

Re-NEW YORK 13 (Agerpres). — . 
prezentantul permanent al Indiei la 
O.N.U., Samar Sen, a adresat secre
tarului general al Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, o scrisoare prin 
care India informează pe membrii 
Consiliului de Securitate că este gata 
să înceapă negocieri cu Pakistanul 
asupra retragerii tuturor forțelor 
armate din zona de vest a conflic
tului, inclusiv din Jammu și KaȘmir.

Samar Sen a cerut secretarului [ge
neral al O.N.U. să transmită scri
soarea tuturor membrilor Consiliu
lui de Securitate.

0 declarație a purtătorului
de cuvînt al președintelui

LAHORE 13 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvint pentru presă al pre
ședintelui Pakistanului a declarat — 
după cum informează din Lahore 
agenția Reuter — că Zulfikar Aii 
Bhutto este de părere că nu va putea 
avea convorbiri concrete cu șeicul 
Mujibur Rahman, decît după retra
gerea trupelor indiene din Pakistanul 
de est. El a adăugat că „există un 
acord între cei doi conducători ca să 
aibă discuții amănunțite la momentul 
potrivit".
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