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Machetele
milenarului

gradul 
la coo- 
județul 
față de

diversificarea acestor relații, pen
tru dezvoltarea cooperării pe mul
tiple planuri-

Au fost abordate, de asemenea,

domi- 
de in- 

Dunării 
se con- 

Milenarul

unele aspecte ale situației inter
naționale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

garia la București, la cererea 
acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă tovărășească.

Stelian SAVIN 
corespondentul 
„Scînteii"

Republicii Socialiste România, a 
primit pe Spas Gospodov, amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Bul-
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global s-au 
la ha, fată

in bani și ria- 
au aplicat ta-

ascund recolte di- 
fiecare din aceste 
constituie doar un 
Datorită aplicării

concluzia că 
sînt puternic 
la timp și în 
agricole nece- 
producții spo-
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ACORDUL GLOBAL: criterii de aplicare, metode de calcul, rezultate

ARGUMENTE PENTRU

EXPERIENȚEI ÎNAINTATE
în această perioadă în care se efec

tuează ample pregătiri pentru vii
toarea recoltă și au loc adunările 
generale în cooperativele agricole se 
manifestă o intensă preocupare pen
tru perfecționarea organizării muncii, 
cit și a formelor de cointeresare ma
terială a cooperatorilor. în anul 
care s-a încheiat, acordul global s-a 
dovedit a fi o formă deosebit de sti
mulativă pentru valorificarea marilor 
rezerve de care dispune agricultura 
cooperatistă în scopul creșterii pro
ducției agricole. Aplicarea în prac
tică a retribuirii muncii in acord glo
bal evidențiază marea însemnătate a 
adaptării acestuia la condițiile concre
te locale, potrivit posibilităților tehni
ce și organizatorice de care dispun u- 
nitățile. Din analizele efectuate în- 
tr-un număr important de cooperati
ve agricole din diferite zone ale țării 
care au adoptat șl aplicat acordul 
global se desprinde 
membrii cooperatori 
stimulați să efectueze 
bune condiții lucrările 
sare pentru a obține 
rite. Creșterea cîștigurilor cooperato
rilor se corelează și cu o mai mare 
certitudine in îndeplinirea livrărilor 
Ia fondul de stat. La cultura porum
bului, cooperativa agricolă Cochir- 
leanoa, județul Buzău, a obținut o 
producție medie de 3 925 kg boabe la 
ha pe o suprafață de 940 ha, depășind 
producția din 1970 cu 17 la sută. Și 
mai concludent este exemplul coope
rativei agricole din Călărași, județul 
Ialomița, la care producția de 4100 
kg porumb la hectar depășește media 
ultimilor trei ani cu 20 la sută. în- 
tr-o altă zonă a țării, la 
agricolă Gornești, județul 
torită aplicării acordului 
obținut 5 510 kg porumb 
de 3 550 kg cit era planificat Desi
gur, cifrele medii 
ferențiate, dar in 
unități rezultatele 
punct de plecare.
formelor de organizare și retribuire 
« muncii în acord global s-au. obți-

nut rezultate bune și la sfecla de 
zahăr, cartofi, floarea-soarelui și al
tele.

Rezultate superioare s-au obținut 
în cooperativele agricole unde acor
dul global a fost bine explicat coo
peratorilor și s-a trecut la aplicarea 
lui diferențiată, la fiecare cultură și 
loc de producție in parte, iar la an
gajarea lucrărilor în acord s-au pre
văzut concret drepturile și obligațiile 
ce revin fiecărei părți.

Ținînd seama de diversitatea cultu
rilor ne propunem să evidențiem ex
periența unui an de aplicare a acor
dului global la culturile prășitoare și 
îndeosebi la porumb, cartofi și sfeclă 
de zahăr. O primă constatare este că 
în majoritatea cooperativelor care au 
aplicat acordul global, tona de produs 
s-a luat ca unitate de măsură a re
zultatelor obținute. Această unitate 
de măsură s-a dovedit a fi mai pe 
înțelesul cooperatorilor și mai ușor 
de controlat. în mai mică măsură s-a 
aplicat acordul global cu plata la 
mia de lei producție obținută, aceas
tă formă fiind mai potrivită pentru 
culturile . tehnice. în ceea ce privește 
alegerea unității de măsurare a re
zultatelor obținute în producție (tona 
sau mia de lei producție) considerăm 
că este bine să se țină seama de pre-, 
ferințele cooperatorilor, de condițiile 
în care se desfășoară munca. Aplica
rea acordului global cu tarife la mia 
de lei producție obținută se practică 
îndeosebi în cazurile în care coope
ratorul poate influența calitatea pro
duselor, timpurietatea sau sortarea, 
așa cum este cazul legumelor sau 
fructelor.

Caracterul variat al proceselor de 
muncă și.gamă largă a condițiilor 
tehnico-organizatorice în care 
desfășoară producția au condus 
adoptarea unor forme multiple
retribuire a muncii în acord global, 
chiar în cadrul aceleiași unități. Ast
fel, unele cooperative au adoptat for
ma de plată pe tonă de produs nu
mai în bani, iar altele 
tură. Sint unități care

riful stabilit pe tonă sau la mia de 
lei pentru întreaga producție realiza
tă, iar altele numai pină la nivelul 
planului. în acest din urmă caz pen
tru producția obținută peste plan s-a 
aplicat un tarif majorat sau o retri
buire suplimentară calculată într-o 
anumită cotă procentuală, din depă
șirea producțiilor, potrivit hotăriri- 
lor adunărilor generale.

în ceea ce privește organizarea 
muncii în acord global, aceasta a 
îmbrăcat forme diferite aplicîndu-se 
la nivel de echipă, grup de familii,
familie și chiar pe cooperator. Expe
riența arată că pentru organizarea și 
retribuirea muncii în acord global se 
impune, într-o primă fază, reparti
zarea judicioasă a sarcinilor de pro
ducție pe ferme și brigăzi Ia fiecare 
cultură și desfășurarea acestora în 
cadrul subunităților de producție, în 
mod diferențiat, pe sole, parcele ș.a. 
în acest sens se au în vedere ferti
litatea naturală a terenului, posibili
tățile unităților de asigurare a în
grășămintelor chimice, a erbicidelor, 
soiurile cultivate, precum și 
de mecanizare. De exemplu, 
perativa agricolă Movilița, 
Ilfov, la cultura porumbului 
3 750 kg la ha cit a fost planificat, în 
medie, pe cooperativă, pentru supra
fețele lucrate în acord global pro
ducțiile stabilite au fost cuprinse în
tre: .5 700 și 2 840. kg. la ha, în cadrul 
parcelelor. Aplicarea acordului glo
bal impune o delimitare cît mai ra
țională a sarcinilor de producție în 
cadrul formațiilor de lucru consti
tuite. Repartizarea sarcinilor de pro
ducție (producție totală, producție 
medie) și a suprafețelor de culturi,
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Luni, 17 ianuarie a.c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe Hassan Abbas Zaky, gu
vernator al Fondului de dezvol
tare arabă, consilier special al 
președintelui Federației Emirate
lor Arabe Unite, emirul Zayd Ben 
Sultan, și al președintelui Republi
cii Democratice Sudan, Mohamed 
Gaafar Numeiry, care se află în
tr-o vizită oficială în țara noastră.

La primire a participat Cornel 
Burtică, ministrul comerțului ex
terior.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire în cadrul căreia au fost 
discutate probleme privind rela
țiile de colaborare economică din
tre România și Federația Emirate
lor Arabe Unite, Republica De
mocratică Sudan și alte țări arabe. 
S-a apreciat că există însemnate 
posibilități pentru extinderea și

Luni, 17 ianuarie a.c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al

Ing. Adrian ROGOJANU 
director general
în Departamentul agriculturii 
cooperatiste și gospodăriilor 
populației

Oricine vine azi 
Tulcea reține ca notă 
caracteristică 
nantă a porții 
trare în Delta 
ritmul în care 
struiește.
Aegyssus — așezarea 
de la cumpăna apelor 
Dunării pomenită în 
scrierile sale de exila
tul Ovidiu — își tră
iește în zilele noastre 
metamorfoza reîntine
ririi sale, menită să 
înscrie pe orbitele ci
vilizației moderne una, 
poate, din cele mai 

( vechi așezări, omenești 
de pe pămîntul patriei 

i noastre.
Nu știm cum va fi 

1 arătat Tulcea acum 
I 2 600 de ani, cînd pe 

aceste locuri lua fjin- 
I -ță *--o-dătăTWj'-Toi'iiîS-- 
I și Callatis — una din

coloniile regilor din 
| Milet. Nici cum arăta

pe vremea poetului O- 
I vidiu, nici în descrie-
I rile puține de mai tîr-

ziu, din vremea împă- 
I raților din familia Fla-

viilor, cînd ființa aici 
I o puternică garnizoană
| romană, nici pe timpul

domniei lui Mircea cel 
I Bătrîn. în afară de
. documente scrise,
‘ ne-au rămas din acele
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vremuri puține dovezi 
materiale. Situată la 
răscrucea drumurilor 
pe apă și pe uscat ale 
multor năvălitori, așe
zare de nenumărate 
ori dată pradă focului 
și distrugerii... A re
născut de fiecare dată

din propria cenușă, 
ca un simbol al stator
niciei înaintașilor noș
tri, al legăturii lor an
tice cu aceste pămîn- 
turi. Știm insă precis 
cum arăta Tulcea pină 
la eliberare. Oraș așe
zat la periferia țării,

Polietilena românească — ROPOL — produs al 
Grupului industrial de petrochimie din Ploiești, ca
pătă noi valențe funcționale prin lărgirea gamei 
sale sortimentale. în prezent, aici se produc sorti
mente de polietilenă necesare in fabricarea amba
lajelor de mare rezistență, în agricultură, în fabri
carea unui număr impresionant de articole de uz 
casnic, piese pentru automobile, flori artificiale, izo
latori pentru cablurile de televizoare, antene ș.a. 
Cele mai noi produse : unul care se va folosi cu 
succes ca material protector in zonele fierbinți și 
în sectoarele de lucru cu seîntei și un altui de 
mare rezistență la razele solare, ploaie, vînt, ger.

inscripții
O inscripție pe zidul uzinei, lingă intrare :
„în amintirea eroicelor lupte duse de muncitorii fa

bricii- Lemaître. în acest loc a fost asasinat mișelește 
în anul 1930 de zbirii regimului burghezo-moșieresc 
muncitorul cazangiu Petre Ionescu. Slavă eroilor care 
au căzut în lupta pentru libertate, pace și socialism".

Înainte de a fi scrisă pe placa de marmură, istoria s-a 
scris aici, in stradă, in înfruntare directă cu dușmanul.

Dar, tot in frunte cu comuniștii, oamenii continuă să 
scrie o istorie a dreptății și echității, de data asta in 
faptele muncii despovărate de exploatare, in relații in- 
ter-umane care nu cunosc precedent.

Despre aceste relații ne vorbește, tot aici, tot la poarta

PICĂTURA DE CERNEALĂ
uzinei, o altă inscripție. Am intilnit-o, nu de mult. 
Diferă și materialul pe care e scrisă, și conținutul. Sub 
sticla care acoperă măsuța portarului o coală de scris 
obișnuită, conținînd cîteva zeci de nume.

— O listă cu pensionarii noștri, mi s-a spus. Zilnic 
aveam probleme la poartă : nemaiavind legitimații, 
portarul le interzicea pensionarilor — conform regula
mentului — intrarea in uzină. Iar ei, care și-au legat 
viața de uzină, nu pot admite una ca asta. Cum să îm
piedici un părinte să-și vadă • copilul ? La ■ două-trei 
zile vin să vadă cum merg lucrurile; dacă cei pe care 
i-au lăsat in loc își fac cum trebuie datoria. Și nu 
o dată își suflecă minecile și se apucă de lucru, așa, 
să vadă „dacă mai sint in formă".. Și dau ajutor... 
Așa incit, am stabilit o listă pentru ca pensionarii șă 
poată veni fără discuții in uzină...

O coală obișnuită de scris, citeva zeci de nume...
Tradiția luptei și muncii se intîlnesc fericit, 'sub 

semnul responsabilității comuniste. Trecutul se intil- 
nește cu prezentul și pornesc, împreună, spre viitor.

Aici, ca pretutindeni in țară...

Tltus ANDREI

wil lig

tntr-un ținut în care a- 
gricultura se practica 
aproximativ ca acum 
două mii de ani, Tul- 
cea trăia doar 
bogăția peștelui 
scurgea din 
fără ca orașul 
tras foloase cit

ce se 
deltă, 

să fi 
de cit

Focșani, străzile 
ar fi putut fi 
cu . aur. Re- 
este perfect 
și pentru Tul-

substanțiale din a- 
ceastă bogăție. Cineva 
spunea despre Focșani 
— poarta vestitelor 
podgorii ale Panciului 
și Odobeștilor — că 
dacă măcar un sfert 
din bogăția acestor 
podgorii s-ar fi oprit

orașului 
pavate 
marca 
valabilă 
cea : orașul părea în
cremenit de veacuri 
în starea sa precară, 
de urbe prăfuită, mi- 
zeră, în care doar nu
mărul bisericilor și al 
circiumilor se afla 
în competiție. Trezi
rea sa la viață, din to
ropeala înapoierii, s-a 
realizat în anii socia
lismului. De-abia in 
anii noștri s-a produs 
înscrierea definitivă a 
orașului în competiția 
pentru progres și ci
vilizație.

„îmi amintesc cum 
arăta Tulcea în 1946 
— spunea _țoyarâș.ul..., . 
Nicolae Ceaușescu în ț 
cuvîntarea rostită la 
mitingul ce a avut Ioc 
cu prilejul vizitei 
conducătorilor de par
tid și de stat în acest 
oraș. Privesc acum 
orașul modern,

IN ZIARUL DE AZI
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ÎNSEAMNĂ nu acumu
lare DE DOSARE, CI ÎM
PROSPĂTAREA CUNOȘ

TINȚELOR • NOTE DE 

LECTURĂ : „CONTRIBU

ȚII LA ISTORIA CULTU- 
R0MĂNEȘTI"® CU

RIER JUDEȚEAN 

® SPORT

Pe teme de educație

Cînd mediul familial devine 
„contraponderea** școlii...

Copilul și tînărul, pînă la 
terminarea studiilor, se află 
permanent sub influența 
paralelă a școlii și a fa
miliei. Uneori influența a- 
ceast.a este unitară ca fi
nalitate și conținut, alteori 
prezintă direcții contradic
torii, derutante mai ales la 
această vîrstă specifică de 
intensă modelare etică și 
spirituală. Școala, se știe, 
își are locul său bine cu
noscut in procesul educa
tiv, fiind o instituție cu 
sarcini și răspunderi pre
cise. Nu același lucru se 
poate spune despre familie, 
a cărei influență este — 
in marea majoritate a ca
zurilor — hotărîtoare pen
tru conduita si profilul mo
ral al tinărului.

Este adevărat, există o 
legislație, uri Cod al fami

liei. Dar cîț! părinți tl 
cunosc, cîți tineri care se 
pregătesc să-și întemeieze 
un cămin, să devină ei în
șiși părinți, l-au studiat ? 
Foarte puțini I De aceea, să 
nu ne mire arbitrarul care 
guvernează in foarte multe 
cazuri activitatea educativă 
a familiei. în cariera mea 
profesorală am întîlnit pă
rinți care se consideră 
„proprietari" ai copiilor lor. 
procedează și se comportă 
cu ei așa cum te porți cu 
un bibelou, cu o jucărie 
sau. alteori, de parcă ar fi 
un . obiect" oarecare din 
casă. Deci „proprietar" ab
solut deplin in măsurile 
educative aplicate copilului. 
Alți părinți consideră o 
imixtiune în treburile lor 
strict personale orice re
comandare, orice sfat din

partea educatorilor, a șco
lii. și, în consecință, resping 
de la inceput orice sugestie.

Dar educația copilului și 
tînărului este oare numai 
o problemă exclusiv perso
nală a părinților săi ? Avem 
sau nu dreptul noi, profe
sorii. noi, colegii de muncă, 
noi, vecinii de bloc, ai unor 
părinți care nu-și îndepli
nesc corect îndatoririle de 
educatori să le atragem a- 
tenția, să-i tragem la răs
pundere ? înainte de a for
mula răspunsul direct la 
aceste întrebări - care se 
ridică, nu o dată, în ședin
țele cu părinții din școli, 
în discuțiile de la locul de 
muncă, în raporturile so
ciale dintre membrii unei 
colectivități — să exami
năm mai atent unele, fapte.

...Trei eleve din anul

III repetă clasa. „Evolu
țiile" lor sînt deosebit de 
sugestive. Eleva D.I., un 
timp printre ultimele din 
clasă, deși extrem de inte
ligentă, ar avea nevoie, de 
eforturi intelectuale mi
nime pentru o bună reușită, 
dar... nu le face. Golurile 
s-au acumulat, iar după tre
cerea prin corigente dintr-o 
clasă in alta a urmat con
secința firească : repeten- 
ția Ce spun, ce fac pă
rinții ? Mama nu vine la 
școală pentru că tatăl... 
ține legătura cu profeso
rii. Dar tatăl este periodic

Prof. O. ROȘEANU
Liceul „Spiru Haret"- 
București

(Continuare în pag. a IV-a)

După întâlnirea consultativă de la Bruxelles

CUVINTUL OPINIEI PUBLICE EUROPENE:
Acțiuni practice imediate 

pentru pregătirea conferinței 
de securitate

© Dezbateri fructuoase, participare de o largă diversi
tate - cu un consens unanim ® Pentru iunie, o adunare 

paneuropeană a reprezentanților opiniei publice

Preocuparea pentru transformarea Europei într-un continent al păcii 
și înțelegerii între popoare își găsește noi confirmări in aceste prime 
săptâmîni ale anului 1972 într-o serie de inițiative — intilniri, decla
rații oficiale, convorbiri — angrenîrid factori de răspundere din toate 
colțurile continentului. Aproape că nu este zi în care reprezentanți ai 
unor guverne, partide politice sau organizații obștești, ai opiniei pu
blice de pe continent să nu se pronunțe in sprijinul ideii de securitate 
și cooperare, să nu-și manifeste largul lor asentiment pentru convoca
rea conferinței general, europene. Tocmai în acest cadru se situează și 
reuniunea consultativă a reprezentanților opiniei, publice din țările eu
ropene, . care a avut loc zilele trecute la Bruxelles. în dorința de a 
informa pe cititorii noștri despre rolul și importanța acestei întîlniri, 
despre hotărîrile adoptate cu acest prilej, ne-am adresat prof. dr. Tra
ian Ionașcu, președintele Comisiei juridice a Marii Adunări Națio
nale, care a condus delegația reprezentanților opiniei publice din 
România la reuniunea de la Bruxelles.

— Pentru inceput am dori să 
cunoaștem cum s-a născut iniția
tiva organizării acestei intilniri.

— Vă este cunoscut, desigur, că, 
îndeosebi în ultimii ani, paralel cu 
dialogul angajat de reprezentanții 
statelor și guvernelor, cărora le re
vine sarcina esențială de soluțio
nare a problemelor securității euro
pene, a fost inițiată în legătură cu 
aceste chestiuni o amplă dezbatere 
cu participarea unor largi forțe so
ciale și politice neguvernamentale.

Relevindu-se tot mai pregnant 
responsabilitatea ce revine guverne
lor pe această linie, a devenit tot 
mai clar că in înfăptuirea securită
ții europene un rol deosebit de im
portant revine popoarelor înseși, 
opiniei publice, afirmării dezideratu
lui și voinței lor de a șe instaura pe 
continent un climat de pace și co
laborare. în tot mai multe țări de pe 
continent s-au organizat în ultima 
vreme colocvii, mese rotunde, semi-

narii, dezbateri, s-au constituit 
grupuri de inițiativă, comitete na
ționale, formate din reprezentanți ai 
diferitelor partide și organizații. în 
vederea inițierii sau, sprijinirii ac
țiunilor în domeniul securității.

Din inițiativa unui astfel de comi
tet național — cel belgian — a fost 
organizată la Bruxelles, in iunie 
1971, o primă reuniune consultativă 
a unor personalități proeminente 
ale vieții politice, sociale, culturale, 
a reprezentanților opiniei publice 
din majoritatea țărilor europene, 
printre care și România. Făcind un 
schimb de opinii in legătură cu u- 
tilitatea unor noi inițiative și forme 
de exprimare a dorinței generale a- 
firmate în Europa de instaurare a 
unei păci și securități durabile pe 
continent, participanții la reuniu-

Radu BOGDAN

(Continuare in pag. a V-a)
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FAPTUL orientate convergent spre

DEZVOLTAU A chfar

fi

Unde nu vin CONȘTIINȚEI SOCIALISTE
pompierii!

pri
mai 

au
vi- 
cu-

Pe de altă parte, 
puși în situația 

posturi

el 
?i 

fi
ne

sobarii, vin

în evidențele 
ocupate pe căi lă- 

încurcătura 
produce, pe

gă audiență 
măsură pe care 
zează extinderea 
prindere și influențare a

Mijloace politico-educative variate

DIVERS

In aceste zile geroase, sobele 
de încălzit sînt mult mai „har
nice" decît de obicei. Dar re
zistă oare toate la o asemenea 
probă de... foc ? întrebare fi
rească, întrucît, încă din 
mele zile cu temperaturi 
scăzute, multe dintre ele 
arătat că nu. Și consecințele 
s-au dovedit ireparabile. In co
muna Oituz (Bacău) a ars o 
școală ; la Trustul de îmbunătă
țiri funciare Galați — o construc
ție din lemn amenajată pentru 
birouri, cu o suprafață de 180 
mp ; la S.M.A. Rădești (Galați)
— două vagoane-dormitor cu 
toate piesele de schimb și ar
hiva ce se afla în ele ; în co
muna Supuru de Jos (Satu- 
Mare) — o brutărie. Toate, din 
cauza unor sobe supraîncălzite, 
cu coșuri nereparate și neîntre
ținute de cine știe cîte luni de 
zile. Numai între 15 și 17 ianua
rie a.c. — după cum aflăm de 
la Comandamentul pompierilor
— de la astfel de sobe au iz
bucnit 20 incendii, iar de-a lun
gul anului trecut numărul lor a 
depășit 1 000. Pagubele materiale 
sînt aproape incalculabile. De 
aceea, pentru a nu apela la nu
mărul de telefon al pompieri
lor, faceți apel la... sobari 1

Cine a pier
dut un
autocamion?

Recent, pe strada Mihal Vi
teazul din Brașov, a apărut un 
autocamion SR 116, nou-nouț, 
așa cum a ieșit din fabrică. A 
stat acolo trei zile, după care 
a fost dus in curtea inspec
toratului municipal de mili
ție. Camiomil se incăpățina 
insă să nu-și dezvăluie, intr-un 
fel sau altul, proprietarul. De a- 
tunci au trecut aproape două 
săptămâni și nimeni nu re
clamă pierderea lui. O fi 
oare un obiect chiar atît de 
neînsemnat, incit să nu figu
reze in inventarul vreunei în
treprinderi sau instituții ? Pen
tru a veni in ajutorul păgubașu
lui, dăm citeva semnalmente 
ale autocamionului : culoarea 
albastră, necarosat, șasiul poar
tă numărul de serie 143 800, 
iar motorul 240 386. Păgubașul 
poate solicita relații suplimen
tare (dacă... dorește) de la 
Inspectoratul de miliție Brașov.

La Brativo
iești e liniște» 5

Veșnic pus pe harțag, gata 
să riposteze... violent, Gheor- 
ghe Popescu, din satul Brati- 
voiești, comuna Bala (Mehe
dinți), ajunsese un fel de spaimă 
a localnicilor. Aproape că nu 
era consătean care să nu-i fi 
resimțit... vecinătatea. întîlnin- 
d-o pe E. Ivășchescu pe o uliță 
a comunei, a lovit-o grav ; al
tuia i-a spart geamurile de la 
casă și a avariat autovehicu
lul (proprietate de stat) aflat in 
curte. Surprins de pădurarul 
C. Căruntu, în momentul cînd, 
împreună cu soția sa, Filofteia, 
sustrăgea lemne din pădure, l-a 
ultragiat. La fel a procedat și cu 
lucrătorul de miliție sosit pentru 
a face cercetări. Cariera de scan
dalagiu a lui Gh. P. a luat insă 
sfîrșit. Pentru infracțiunile de 
ultraj împotriva bunelor mora
vuri, tulburarea liniștii publice 
și furt calificat, el a fost tri
mis, în stare de arest, în fața 
instanței de judecată. La Brati- 
voiești este din nou... liniște.

Sancțiune ?
9

con-
au fost pre- 

lo-

Se știe că îndeplinirea sarcinilor 
din domeniul muncii ideologico-edu- 
cative presupune, așa cum s-a subli
niat la plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie 1971, nu numai antrena
rea unor forțe sporite, ci mai cu sea
mă un efort conștient, de zi cu zi, 
pentru ridicarea întregii activități la 
un nivel înalt calitativ și, în 
același timp, pentru a-i asigura o lar- 

în mase. O primă 
am luat-o 
sferei de

_ . . <__ j muncii
politico-educative și creșterea efici
enței acesteia. Ea a constat în orga
nizarea, de către comitetul județean 
de partid, a unei temeinice instruiri a 
lectorilor, propagandiștilor, locțiitori
lor secretarilor comitetelor orășenești 
și comunale de partid, a responsabi
lilor colectivelor de agitatori, ai ga
zetelor satirice, brigăzilor artistice 
de agitație și a bibliotecarilor. In 
felul acesta s-au creat condițiile pen
tru folosirea mai concretă și califi
cată a tuturor formelor muncii poli
tice și cultural-educative de masă. 
De un real ajutor ne-au fost cele 
două schimburi de experiență cu pri
vire la mijloacele și eficiența activi
tății politico-educative — organizate 
în municipiul Suceava și orașul Făl
ticeni — care au prilejuit o mai bună 
coordonare a eforturilor destinate 
perfecționării stilului și metodelor de 
muncă ale organizațiilor de partid în 
acest domeniu. Au luat ființă noi 
colective de agitatori și au fost re
organizate cele existente, acestea cu- 
prinzînd, la ora actuală, peste 12 000 
de comuniști. în perioada care 
a trecut de la dezbaterea pro
gramului de educație comunistă și-au 
început activitatea 70 de noi gazete 
de perete satirice și 50 de brigăzi 
artistice de agitație. A fost îmbu
nătățit conținutul întregii agitații vi
zuale din întreprinderi și instituții, 
difuzîndu-se numeroase broșuri, pli
ante, afișe, editate pe plan local, în 
sprijinul popularizării succeselor în
registrate în înfăptuirea politicii par
tidului, a sarcinilor actualului cin
cinal etc. Merită subliniat și faptul 
că, în perioada amintită, s-a înregis
trat o intensificare a difuzării cărții 
social-politice, atît în orașe cît și la 
sate. Un studiu privind munca poli- 
tico-educativă în rîndurile lucrătorilor 
din comerțul de stat și cooperatist 
s-a înscris între preocupările de a 
diferenția metodologia activității des
fășurate de organizațiile de partid în 
funcție, de specificul.fși preocupările, 
colectivelor întreprinderilor, institu
țiilor etc.

O atenție deosebită a fost acordată 
tnvățămîntuîui de partid și politic 
U.T.C. în prezent funcționează peste 
1 800 de cursuri și cercuri de învă- 
țămînt de partid, în care sînt cuprinși 
mai mult de 58 000 de cursanți. La 
universitatea serală de marxism-le
ninism au fost create secții noi — 
construcție de partid, filozofie, socio
logie — înființîndu-se filiale și în 
orașele Vatra Dornei. Cîmpulung 
Moldovenesc, Rădăuți, Fălticeni, Gura 
Humorului. în învățămintul de partid 
și U.T.C., ponderea bea mai mare o 
deține studiul problemelor economice, 
de etică, de construcție de partid și 
de stat.

Materializînd indicațiile conducerii 
partidului cu privire la educarea co
munistă a tinerei generații, ne-am 
ocupat îndeaproape de ridicarea nive
lului de predare a științelor sociale în 
facultăți, licee și școli profesionale, 
antrenînd în această activitate de 
mare răspundere un număr de 22 de 
activiști de partid. în același timp, 
membri ai comitetelor județean, mu
nicipal, ai comitetelor orășenești și co
munale de partid, alte cadre din apa
ratul de partid, de stat și din econo
mie prezintă, trimestrial, in școli, ex
puneri și informări privind politica 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru. îmbinînd preocupările 
pentru pregătirea politică a tinerilor 
cu cele pentru pregătirea lor profe
sională, secretariatul comitetului ju
dețean de partid a organizat o dezba
tere de lucru cu cadre didactice, pre
cum și cu cadre de partid și de stat, 
din conducerile marilor combinate, 
întreprinderi, din alte unități econo
mice, din agricultură, comerț și de
servirea populației, despre modalită
țile de a asigura legarea cît mai strin- 
să a învățămîntului în școlile profe
sionale și tehnice, liceele de speciali
tate, școlile de cultură generală și șco
lile de 10 ani de activitatea practică, 
de cerințele dezvoltării economico-so- 
ciale a județului. în orașe și în 
multe din satele județului au a- 
vut loc, de asemenea, numeroa
se întîlniri ale membrilor bi
rourilor și comitetelor județean, mu
nicipal și orășenești de partid, ale 
activiștilor de partid și de stat cu

diferite categorii de tineri, explicîn- 
du-Ii-se acestora temeiurile științifice 
ale politicii partidului, necesitatea 
angajării lor plenare la înfăptuirea 
ei neabătută. Dintre manifestările cu 
cea mai largă audiență putem cita 
conferințe pe teme ca : profilul etic 
al omului societății socialiste multi
lateral dezvoltate ; apărarea avutului 
obștesc ; disciplina socialistă ; de a- 
semenea, simpozioane, informări po
litice, vizite la muzee din Capitală și 
din alte localități.

Participarea nemijlocită la organi
zarea și desfășurarea manifestărilor 
amintite ne-a permis să desprindem 
concluzia că, deși au trecut doar cî-

duselor, extinderea mișcării de ino
vații sînt tot atîtea argumente ale e- 
ficienței muncii politice și cultural- 
educative.

Afirmarea trăsăturilor proprii omu
lui nou este stimulată de faptul că, 
în ultima vreme, adunările generale 
ale organizațiilor de bază sînt mai 
bine pregătite, oferă un cadru propice 
manifestării criticii și autocriticii, 
constituind, în tot mai mare măsură, 
școli de educație comunistă.

Desigur, ceea ce am întreprins 
pînă acum nu este decît înce
putul unui drum pe care ne an
gajăm să mergem cu hotărire și 
consecvență în viitor, neprecupețind 
nici un efort pentru sporirea forței

In activitatea internă a 
oricărei întreprinderi sau 
instituții, în relațiile sale 
cu alte unități ori cu ce
tățenii se impune, ca o 
cerință fundamentală, res
pectarea neabătută a le
galității socialiste. Legea 
nu poate fi ignorată în 
nici o împrejurare, ea 
constituind temelia orică
ror raporturi din toate 
compartimentele vieții e- 
conomice sau sociale. 
Simțul de răspundere al 
fiecăruia și mai ales al 
celor învestiți cu funcții 
de conducere, pentru tot 
ceea ce se petrece în u- 
nitatea respectivă, contro
lul exigent asupra modu
lui cum decurge activita
tea întregului colectiv 
constituie, în cele mai 
multe cazuri, factori de
terminant! în instaurarea 
climatului de ordine, de 
apărare a avutului ob
ștesc și de solicitudine 
față de interesele cetățe
nilor.

Rindurile care urmează 
ne-au fost prilejuite toc
mai de constatarea unor 
atitudini în vădită con
tradicție cu spiritul, cu 
lupta pentru apărarea și 
finalizarea legii. Fără a 
avea pretenția unei tra
tări exhaustive a pro
blemelor pe care le im
plică ignorarea legii, vom 
analiza, pe scurt, doar

repartizare « forței 
muncă se creează și un 
mediu prielnic favoritis
melor, 
sintem . , 
de a repartiza
(pe care le știam vacan
te în evidențele noas
tre).
turalnice 
respectivă 
bună dreptate, nemulțu
miri și reclamații dinmiri și reclamații 
partea cetățenilor

Oare chiar nu pot 
stăvilite aceste încăl
cări repetate ale legii ? 
Reprezentanții mai mul
tor servicii ale forței de 
muncă pun cu insistență 
în discuție problema in
suficienței actualului sis
tem de sancționare : con
cret, amenzile sînt prea 
blînde (mai ales datorită 
achitării pe loc a unei ju
mătăți din minimul ei) ; 
de multe ori, cei vinovați

sal" din București, pînă 
la oficiul de pensii ? Este 
o șaradă greu de dezlegat. 
Prea multe amănunte 
n-am putut afla nici de 
la directorul coordonator 
Petre Macri, cel care a- 
vea și atunci (august 
1967) în subordinea sa ser
viciul personal al O.C.L. 
cu pricina.

— Este adevărat că do
sarul n-a fost înaintat 
la timp. Din vina fostei 
șefe de birou. N-am încă 
elementele concrete pen
tru a trage concluzii că 
e vorba de o ilegali
tate; de aceea, consider 
că aici e vorba mai de
grabă de o neglijență .

„Neglijența" pe care o 
presupunea directorul co
ordonator nu va costa 
decît... 25 000 de lei! — 
sumă plătită pensionarei 
de către unitate fără nici 
un temei legai. Acum,

*
*
*

viața

„L-am 
se cuvine" 
Melnic, di- 
de industrie 
M.S. a fost

(Urmare din pag. I)

Funcționarii 
de ta unitatea

în acest scop, pe lîngă alte măsuri, Ț aparență minore. p
au fost amenajate și dotate punctele i ...Este binecunoscut ro- Bl Bl S

ITW tbM de informare și documentare pen- 1 Iul serviciilor pentru re- |f®* “
tru învățămintul de partid și l cruțarea forței de muncă, ■

teva luni de la începerea amplei ac
țiuni de îmbunătățire a muncii 
politico-ideologice, de educare mar- 
xist-leninistă a membrilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii, rezulta
tele nu întîrzie să apară. Se manifes
tă cu mai multă vigoare spiritul de 
responsabilitate socială, combativita
tea și fermitatea față de stările de lu
cruri negative. Se afirmă, în rîndul 
colectivelor de muncă, o mai ma
tură și profundă înțelegere a ra
portului dintre interesele generale 
Și cele 
sporită față de activitatea proprie, cit 
și a celor din jur, un grad mai înalt 
de disciplină, de respectare a legilor 
și normelor de conviețuire socială.

Aceste atribute se evidențiază și în 
atitudinea oamenilor muncii din in
dustria și agricultura județului nostru 
față de realizarea sarcinilor de plan. 
Minerii suceveni, muncitorii de la 
U.M.T.F. Gura Humorului, salariații 
cooperativelor meșteșugărești „Con
fecția" și „Unirea" din Suceava, me
canizatorii S.M.A. de la Spătărești și 
alte colective de oameni ai muncii 
au raportat îndeplinirea planurilor de 
producție și a angajamentelor asu
mate pe 1971 cu mult înainte de în
cheierea anului, iar lucrătorii din a- 
gricultură au realizat și depășit pre
vederile contractuale anuale la prin
cipala cultură — cartofii. Mai buna 
utilizare a capacităților de producție, 
continua îmbunătățire a calității pro-

particulare, o exigență

î »:!’•! ...ĂKK') u-

politic U.T.C., pentru munca 
marile

lem- 
în 
de

Pen- 
cu 

dela- 
mai

îndeplinind, pină nu de mult, 
funcția de contabil-șef la între
prinderea de industrie locală 
„Tehnolemn" din Ploiești, Mi
hai Șerban a dovedit o deose
bită „pricepere" in crearea 
unei desăvirșite... dezordini fi
nanciare. Faptele constatate de 
Direcția teritorială de 
trol și revizie
zentate Direcției industriei 
cale, pentru luarea măsurilor 
cuvenite. Rezultatul : 
sancționat așa cum 
— ne-a spus Aurel 
rectorul Direcției 
locală. In realitate,
transferat, cu exact același sa
lariu, în funcția de șef al servi
ciului de organizarea producției 
de la combinatul „Progresul" ! 
De reținut că postul respectiv, 
inexistent pînă atunci in schemă, 
a fost creat și... rezervat exclu
siv pentru el. Pur și simplu — 
de necrezut ! Nici nu mai știi 
cine a fost sancționat: sala
riatul in cauză sau... combi
natul care s-a trezit cu 
încurcă-lucruri, neinițiat in 
blemele tehnico-inginerești 
care noua sa funcție le 
clamă ? Iată un soi de sancțiune 
care, credem, va fi „sancționată" 

atare de organele de resort.

sau...
un 

pro- 
pe 

re-

ca
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ți corespondenții „Scînteii"

continuă dezvoltare, 
care asigură locuitori
lor săi condiții de 
muncă, de învățătură, 
de cultură cum 
nu puteau visa 
atunci. Comuniștii au 
arătat că stă în I 
terea noastră de 
transforma 
într-o țară înfloritoare 
și fiecare oraș și sat 
într-o localitate pros
peră care să asigure 
oamenilor o viață 
demnă. Iată ce a de
venit acum Tulcea, 
sub îndrumarea Par
tidului Comunist Ro- 
mîn. prin munca 
dumneavoastră plină 
de abnegație".

Și trebuie spus că 
ritmul acestor trans
formări înnoitoare 
sporește în actualul 
cincinal, Tulcea fiind 
unu! din principalii 
beneficiari ai consec
venței cu care se 
aplică măsurile luate

nici 
pe

pu-
-J a

România

referitoare la niște cazuri 
de sustragere, cu obligația 
s-o prelucrăm, eventual 
și cu exemple de la noi, 
dacă avem...

— Și, eventual... aveți?
— ...Din păcate, da. Șe

ful unei unități a comis 
niște nereguli...

— Nereguli ?
— Le putem zice 

abateri grave...
Să facem o mică pa

ranteză : Vasile Rădules- 
cu. fostul șei a! unității 
„XI Militari", este cerce
tat acum de organele de 
urmărire penală pentru 
„niște nereguli" cărora, 
în limbajul penal, li se 
spun : fals, uz de fals, 
delapidare. „întreprinză
torul" a fost adus la 
„Arta lemnului" de la 
„Ambalajul", unde fusese 
tot șef.

— Eu am lucrat cu 
la „Ambalajul", am 
susținut să vină la noi 
indcă-1 știam activ,
mărturisea vicepreședin
tele Marin Pascu.

Nu este așa că toate 
par a fi în bună regulă? 
Și, totuși, prevederile le
gii au fost nesocotite și 
în acest caz. De ce ? La 
cooperativa „Arta 
nului" nu s-a luat 
considerație „cartea 
vizită" a lui V.R. 
tru isprăvi similare 
cele amintite (fals, 
pidare), resnectivul
făcuse cunoștință cu rigo
rile legii. Deci. în situa
ția lui. nici vorbă să pre
zinte garanțiile morale 
prevăzute de reglementă
rile în vigoare. <

Iată cum, la adăpostul 
unei simple „bune impre
sii", un ins țără scrupule 
și-a însușit zeci șl sute de 
mii de lei din buzunarul 
cooperatorilor. Este greu 
de crezut că delapidarea 
nu putea fi sesizată Ia 
timo, dar grija conducerii 
pentru respectarea legii, 
pentru apărarea avutului 
obștesc nu s-a manifestat 
pregnant in practică.

Din exemplele relevate 
aici 
lese, din domenii și 
consecințe 
cotim că 
destul de 
de daune 
morale care însoțește ig
norarea legii, lipsa de 
preocupare pentru adu
cerea ei la îndeplinire. 
Este obligatoriu pentru 
toți cetățenii să cunoască 
și să respecte legea : cu 
atît mai mult este de da
toria color cu atribuții 
de conducere să facă to
tul pentru a asigura cu
noașterea și 
ei.

Sarcinile concrete pri
vind unele măsuri de 
îmbunătățire a activității 
de aplicare și populariza
re a legislației, pe care 
recentul decret al Consi
liului de Stat le pune 
în seama tuturor orga
nelor statului șl a orga
nizațiilor obștești, vizează 
tocmai eliminarea conse
cințelor care decurg din 
necunoașterea și neres- 
pectarea legii. De aceea, 
se impune ca în toate u- 
nitățile să se ia neîntîr- 
ziat măsurile necesare 
pregătirii temeinice a 
personalului în atribuțiile 
căruia intră aplicarea ac
telor normative, să se 
instituie, pe toată filiera, 
un control sistematic, e- 
ficient asupra modalități
lor prin care se operează 
cu dispozițiile legale.

o conduceți 
cunosc bine

pentru dirijarea acesteia 
aco'.o unde este mai mul
tă nevoie, pentru rezol
varea oricăror cereri în 
funcție de situația con
cretă. Dispozițiile le
gale privind recrutarea 
și repartizarea organiza
tă a muncitorilor cali
ficați și a personalului 
tehnic-administrativ sta
bilesc pentru toate uni
tățile din sectorul 
cialist obligația de 
comunica (forțelor 
muncă), în 24 de 
posturile devenite 
cânte. Dar iată că, 
curs unei 
generis, 
prinderi 
personal 
mează 
gale.
nică posturile vacante și 

angajează solicitanți, 
baza repartizării dată 

forțele de mun- 
Prin urmare, pen- 

conducerile acestor 
unități și pentru servici
ile lor de specialitate, 
normele legale obligatorii 
par a fi devenit facul
tative ! După cîte ne-am 
convins, nici sancționa
rea de către organele de 
control a funcționarilor 
în culpă — de pildă de 
la Uzinele chimice ro
mâne, centrala industriei 
mătăsii, I.A.P.L. Arad, o- 
ficiul 
etc. 
chiar 
nu are darul să convingă 
că și în acest domeniu 
legea trebuie respectată.

Dacă la prima vedere 
abaterea nu pare întru- 
totul gravă, consecințe
le reale, de ordin social 
și etic, au o semnificație 
deosebită. Iată, pentru 
edificare, opinia unui 
specialist, tov. Gh. Popa, 
șeful Serviciului forțe 
de muncă din sectorul 
6 București :

— Faptul că unitățile 
de pe teritoriu nu ne co
munică posturile vacan
te produce realmente se
rioase 
lîngă 
ciale

litică de masă din
treprinderi, orașe și comune, pre
cum și cabinetele de predare a știin
țelor sociale la Institutul pedagogic, 
în licee și școli profesionale. A fost 
deschisă, la Suceava, expoziția „Cin
cinalul 1971—1975“ și s-a realizat o 
expoziție itinerantă de artă plastică, 
„Imagini contemporane", deschisă, pe 
rînd, în orașele Rădăuți, Șiret, Fălti
ceni, Solea, Gura Humorului, Cîmpu- 
lung și Vatra Dornei. Sînt sub tipar, 
și vor fi difuzate în orașe și comune, 
broșuri, pliante și afișe, vom orga
niza, în continuare, expuneri, consul
tații, dezbateri, simpozioane, schim
buri de experiență, mese rotunde, 
consfătuiri. De asemenea, este în curs 
de pregătire „Buletinul muncii poli
tico-educative" — publicație trimes
trială menită să generalizeze expe
riența pozitivă în activitatea politică 
și cultural-educativă.

Aceste acțiuni, precum și altele, 
care figurează. pe agenda noastră de 
lucru vor răspunde, credem, prin 
forma de organizare și conținutul lor, 
cerințelor și exigențelor diferitelor 
categorii de oameni ai muncii, în- 
scriindu-se în efortul consecvent 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor trasate de partid.

Ștefan PANAITIU
secretar al Comitetului județean 
Suceava al P.C.R,

<s-
U'

BUCUROȘI DE OASPEȚI!
BACĂU (Corespon

dentul „Scinteii"). Ce
lor care vor veni la 
odihnă sau tratament 
în frumoasa stațiune 
de la poalele Nemi- 
rei — Slănic Moldova 
— li se pregătesc cîte- 
va surprize. De cu- 
rînd, aici a fost dat în 
folosință un modern 
complex balnear cu o 
capacitate de 500 de 
locuri și instalații de 
helio și hidroterapie. 
Pentru iubitorii de 
sport a fost înălțată o 
construcție specială.

prevăzută cu săli pen- 
- tru popice, tenis de 

masă, șah, jocuri me
canice, gimnastică me
dicală etc. Acestora li 
se vor adăuga, în cu- 
rînd. alte noi obiecti
ve. Este vorba de un 
hotel cu o capacitate 
de 168 de locuri, o 
vilă confortabilă pen
tru oaspeți de peste 
hotare, noi căsuțe la 
campingul din Poiana 
Slănicului. Sînt în 
curs lucrări de amena
jare la pavilionul sa
natoria! „Emil Raco-

viță". Se prevede, de 
asemenea, construirea 
unui pavilion cu 300 
de locuri, destinat ță
ranilor cooperatori 
care vor veni la tra
tament în această sta
țiune. Tot în acest an 
vor începe ample lu
crări de recaptare și 
amenajare a celor 33 
de izvoare de ape mi
nerale, în vederea spo
ririi debitului și a 
centralizării lor în- 
tr-un pavilion circu
lar, situat în mijlocul 
stațiunii.

so- 
a 

de 
ore, 
vă

dind 
sui-practici 

în unele între- 
serviciile de 
nu se confor- 

dispozițiilor le- 
In fapt, nu comu-

special ..Fortuna" 
— amendați, unii 

a doua oară —

neajunsuri. Pe 
perturbări artifi- 
în mecanismul de

legile ?
nu sînt funcționarii sanc
ționați, ci înseși conduce
rile întreprinderilor, care 
le dau dispoziții verbale 
de angajare. Credem că a 
mări minimul amenzii, 
cît și sancționarea con
ducerilor întreprinderilor, 
în cazul unor astfel de 
abateri, ar fi o măsură 
de natură să pună ordine 
și în această problemă.

Eludarea legii sau ne
cunoașterea prevederilor 
ei de către funcționarii 
publici încurcă lucrurile 
cele mai simple, creează 
confuzii și implicații im
previzibile. De pildă, 
după lege, procedura în
tocmirii unui dosar de 
pensionare pentru invali
ditate și competența emi
terii deciziei de stabilire 
& cuantumului pensiei 
sînt două chestiuni pre
cis reglementate ; pri
mind decizia medicală, u- 
nitatea este obligată să 
înainteze, în termen de 10 
zile, dosarul respectiv la 
Oficiul de pensii, singu
rul în măsură să stabi
lească prin decizie cuan
tumul și data de la care 
urmpază să fie pensionat 
solicitantul.

Prin urmare, avem în 
față o operațiune funcțio
nărească, cu o durată bine 
Stabilită de lege : 10 zile. 
Cum se face atunci că u- 
nui astfel de dosar i-au 
trebuit nu mai puțin de... 
4 ani și 4 luni (!) pentru a 
ajunge din biroul de per
sonal al O.C.L. „Univer-

pentru neglijența respec
tivă, este căutat cineva 
bun de plată... Nu știe 
nimeni cine și pe ce bază 
a stabilit cuantumul pen
siei, nu știe nimeni cine 
și cu ce titlu a dispus a- 
chitarea banilor (nici mă
car în carnetul de muncă 
nu există vreo mențiune 
în acest sens). Și tovară
șul director ne mai vor
bește de neglijență ! O a- 
semenea stare de lucruri 
scoate în evidență — toc
mai prin aspectele sale 
particulare — pînă unde 
se poate ajunge cînd nu 
este respectată legea, cînd 
cererea cetățeanului ajun
ge pe o filieră străină ce
lei legale. în acest caz 
este vorba nu de o banală

i neglijență.
’ Iată o altă situație -care 
ilustrează concludent ce 
fel de climat alimentea
ză lipsa de control, de 
supraveghere din partea 
celor obligați prin lege să 
se îngrijească de bunul 
mers al activității resor
tului pe care-1 conduc.

...Sediul cooperativei 
„Arta lemnului" din 
București.

— Asigurarea legalită
ții a stat permanppt în 
atenția noastră — ne 'in
formează în treacăt Ion 
Marin, președintele coo
perativei. Chiar astăzi (14 
ianuarie — n.n.) un tova
răș procuror va ține o 
expunere pe această 
temă. A venit și de la 
forul tutelar o circulară

nu întîmplător a- 
cu 

diferite — so
s-a conturat 

clar cortegiul 
materiale și

respectarea

Dlnti POPESCU 
Emil MARINACHE
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Noul hotel Rusca din Hunedoara Foto : M. Andreescu

PE TRASEELE REGIONALEI C. F. R. CRAIOVA

Instalații moderne pentru siguranța circulației
Călătorim pe una din magis

tralele feroviare de pe cuprin
sul regionalei C.F.R. Craiova, 
în compartimentele bine încăl
zite, călătorii discută, citesc sau 
privesc liniștiți peisajul ce li se 
perindă prin fața ochilor. Ne 
apropiem de o gară unde tre
nul nu are staționare, dar sem
nalul de intrare este pe stop. 
Mecanicul nu face nici o miș
care pentru oprirea trenului. 
Un semnal sonor, instalat în ca
bină, avertizează interdicția. 
Dar și de această dată mecani
cul stă în continuare liniștit, de 
parcă n-ar fi auzit nimic. Să fi 
adormit 1 Deodată, o f 
bruscă oprește garnitura 
timp, înainte de a ajunge 
punctul critic, evitînd o catas
trofă. De fapt. în situația des
crisă nu este vorba de o negli
jență din partea mecanicului. El 
era mai atent ca oricînd. Se 
făcea însă o probă de verificare

frînă 
i la 

la

a eficienței instalației supli
mentare de control, cu care era 
dotată o locomotivă Diesel-elec- 
trică.

în condițiile creșterii continue 
a intensității traficului feroviar, 
a vitezelor de circulație și a to
najelor, s-au impus moderniza
rea și extinderea sistemelor de 
siguranță a circulației. în acest 
scop, traseele feroviare princi
pale, aparținînd regionalei Cra
iova și locomotivele care re
morchează trenuri pe aceste tra
see sînt dotate cu autostopuri si 
instalații suplimentare de control 
al vigilenței. Acestea au rolul 
de a controla respectarea indi
cațiilor date de semnale și de a 
asigura, în cazul cînd mecanicul 
nu a luat măsurile corespunză
toare, frînarea automată a tre
nurilor.

Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii*

de conducerea parti
dului și statului nos
tru pentru lichidarea 
decalajului — moște
nit — dintre zonele 
țării în dezvoltarea 
social-economică. 
vada ? în județ, 
vestițiile alocate 
actualul cincinal pen
tru dezvoltarea social- 
economică sînt de trei 
ori și jumătate mai 
mari față de cele din 
cincinalul trecut, o 
mare parte din aceste 
investiții fiind locali
zate în municipiul 
Tulcea.

Firesc, ritmul înnoi
rilor social-edilitare 
ale orașului este ra
cordat la ritmul dez
voltării sale indus
triale. Anul 1972 în
seamnă cristalizarea 
multora dintre obiec
tivele social-economi- 
ce care definesc noua 
fizionomie a orașului. 
Intră în stadiul final 
construcția uzinei de 
alumină, care ar tre
bui să producă din a-

Do
in
iri

nul viitor. încep 
masiv lucrările de 
construcție a uzinei de 
feroaliaje. Continuă 
intens lucrările de 
amenajare a noului 
port la Dunăre, pen
tru zona industrială

aceste coordonate. Să 
consemnăm proporția 
pe care o va lua con
strucția de locuințe. 
Peste 36 milioane de 
lei însumează valoa
rea celor aproape 
1 000 de apartamente

iar In actualul cinci
nal
5 000, proporția ritmu
lui 
toare.

Există în holul co
mitetului municipal 
de partid niște

sînt prevăzute
devine edifica-

cestui an. în prim 
plan aș situa termina
rea construcției pieței 
civice a orașului — 
edificiu cu care puține 
orașe din țara noastră 
se pot mîndri. E o a- 
devărată carte de vi-

a orașului. 
Flota de pescuit ocea
nic va ajunge la 23 de 
nave, fapt care atrage 
după sine intensifica
rea eforturilor pentru 
dotarea tehnico-ma- 
terială a bazei navale 
necesară acestei flote. 

Pe plan edilitar- 
gospodăresc. înnoirile 
vor urma îndeaproape

ce se vor construi 
acest an, din care 776 
cu fondurile statului 
și 220 proprietate per
sonală, cu credite de 
la stat. Cifrele in sine 
poate că nu spun prea 
mult, dar dacă vom 
aminti că în perioada 
cincinalului trecut 
s-au construit circa 
1 400 de apartamente,

chete sugestiv și în
grijit executate cu 
cîțiva ani in urmă. 
Ele prefigurează, pină 
la detaliu, fizionomia 
urbanistică a. orașului 
la finele actualului 
cincinal. Multe din o- 
biective au corespon
denții în realitatea 
citadină. Altele se vor 
finaliza în cursul a-

zită a gustului pentru 
frumos al tulcenilor. 
Să nu uităm super- 
magazinul universal, 
cu o suprafață comer
cială de 5 800 mp. Va 
începe, cu trei ani 
mai devreme, con
strucția unui spital cu 
policlinică, cu o capa
citate de 750 de pa
turi. Se extinde cu

2 km rețeaua de ali
mentare cu apă în 
zona industrială de 
est, modernizarea 
străzilor va mai cu
prinde o suprafață de 
30 000 mp, un restau
rant cu specific pescă
resc va fi amplasat pe 
faleza Dunării, iar un 
complex de ateliere 
ale cooperației mește
șugărești este destinat 
servirii populației.

La munca patriotică 
și-au unit puterile 
tulcenii de baștină și 
cei veniți în anii noii 
dezvoltări a orașului. 
Sînt oameni care 
înțeles profund 
deziderat major al 
lelor noastre : nu 
tepta totul de-a gata, 
ci pune umărul ! Au 
verificat rodnicia a- 
cestei atitudini în ziua 
în care au participat 
la inaugurarea 
dernului 
orașului 
locuri), și în cele două 
nopți de muncă îndîr- 
jită din neuitata vară

au 
un 
zi- 
aș-

mo-
stadion al 
(16 000 de

a inundațiilor, cînd 
au ridicat pavăza _de 
granit pe faleza 
nării, barînd 
puhoaielor.

Anul acesta, 
gostea pentru oraș va 
cunoaște noi concreti
zări : 
lacului 
tr-un 
odihnă 
amenajarea 

a 
pentru

Du- 
calea
dra-

sportiv al sindicatelor 
și a unui 
nierilor.

L-am 
tovarășul 
primarul 
îui, care

parc al pio-

transformarea 
Ciuperca în- 

căutat loc de 
și agrement ; 

zonelor 
verzi, a locurilor de 
joacă pentru copii, 
plantarea de pomi și 
arbuști ornamentali, 
noul cartier „23 Au
gust", a cărui ultimă 
etapă de construcție 
se încheie în 1972.

încep lucrările 
amenajare 
și original 
aer liber 
arheologie, 
miniatură a faunei și 
florei Deltei — unice!
— a Dunării), situat 
în zona-monument
— lacul Zaghen. Con
tinuă. într-o zonă în
vecinată, munca de 
organizare a parcului

de 
a unui vast 
muzeu în 
(etnografie, 

Istorie, o

întrebat pe 
Andronache, 

municipiu- 
îi este

mai arzătoare 
pe 1972.

— Dorința e 
mai a mea, ci 
ror locuitorilor muni
cipiului. în 1970 Tul- 
cea s-a situat pe locul 
2 în întrecerea dintre 
orașele țării cu pînă 
la 50 000 de locuitori. 
Știți, cunoscuta între
cere pentru înfrumu
sețare și buna gospo
dărire. Ce ne dorim în 
acest an ? Se înțelege: 
să înfăptuim și să de
pășim tot ceea ce 
ne-am propus : să că
pătăm. eventual, chiar 
premiul I, dar înain
tea premiului să că
pătăm răsplata prin
cipală :. un oraș în 
care e pe deplin plă
cut să trăiești și să 
muncești, Tulcea epo
cii noi a țării.

cea
dorință
nu nu- 
a tutu-I
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în ziarul „Scînîela" din 7 ianuarie a.c. s-a adus în dis
cuție una din problemele principale de a căror rezolvare 
depinde intensificarea acțiunii de extindere a schimbu
rilor 11 și 111 — și anume : recrutarea și pregătirea forței 
de muncă. Concomitent însă cu măsurile ce se iau în 
acest domeniu, este la fel de important ca în unitățile 
economice să se asigure permanentizarea fiecărui lucră
tor mai ,,vechi" sau mai nou, să se lichideze fluctuația 
forței de muncă. Este cunoscut, în acest sens, că stabili
tatea forței de muncă influențează, în mare măsură, ob
ținerea unui spor ridicat și constant de producție, în 
toate cele trei schimburi de lucru. Ce cauze împiedică 
pe unii salariați să se integreze și să se statornicească în 
întreprinderi 7 Ce remedii trebuie folosite în vederea di
minuării fluctuației forței de muncă 7

LA „CARBOCHÎM -CLUJ

Preocupări susținute 
pentru diversificarea 
sortimentelor

CLUJ (Corespondentul „Scînteii", Al. Mureșan).
— La uzina „Carbochim“-Cluj se fabrică mai ’ 
bine de 2 000 de sortimente de pietre de polizor, 
foarte solicitate în industria metalurgică și con
structoare de mașini. Specialiștii uzinei clujene 
sint preocupați nu numai de realizarea unor 
cantități tot mai mari de pietre de polizor, ci 
și de sporirea numărului de sortimente, pentru 
a scuti întreprinderile beneficiare de importuri 
costisitoare. începutul anului 1972 coincide cu 
introducerea în fabricația de serie a unor pietre 
de polizor cu liant magnezitic pentru șlefuirea 
pilelor și cuțitelor din oțeluri speciale. Noile 
pietre de polizor au fost realizate în cadrul 
serviciului de cercetări uzinale și experimentat 
cu bune rezultate la nivel de microproducție. 
Introducerea lor în fabricație înseamnă pentru 
economia națională o reducere a importurilor cu 
cel puțin un milion lei valută.

La „Carbochim“-Cluj există'o brdbctipâre con
stantă pentru modernizarea procesului de pro
ducție. în prezent, în cadrul acțiunii de auto- 
utilare, se lucrează la automatizarea unor agre
gate termice proiectate în uzină. După cum ne 
spunea inginerul-șef Wilhelm Kisela, există 
condiții ca și în acest an uzina „Carbochim" 
să-și îndeplinească înainte de termen sarcinile 
de plan.

în construcție la Giurgiu

0 FABRICĂ

DE ACID CITRIC
GIURGIU (Cores

pondentul „Scînteii", 
Florea Ceaușescu). — 
La Giurgiu a în
ceput construcția unei 
fabrici de acid citric, 
prima de acest fel 
de la noi in țară. 
Noua întreprindere va 
intra în funcțiune cu 
întreaga sa capacitate 
de producție. Se va 
folosi, ca materie pri
mă, subprodusul me
lasa de la Fabrica de

zahăr din Giurgiu, 
lingă care este ampla
sată. în felul acesta, 
melasa va fi valorifi
cată la un grad supe
rior. Fabrica va avea 
un înalt grad de au
tomatizare. De pe 
acum au fost luate 
măsuri de organele de 
resort pentru a cali
fica forța de muncă 
necesară noii între
prinderi.

FLUCTUAȚIA
NU ESTE 0 FATALITATE

Pentru început, să analizăm urmă
toarele date : într-o săptămînă din 
luna decembrie 1971, în 31 unități 
constructoare de mașini din Capitală 
au fost angajați 248 lucrători, iar alți 
360 au plecat din întreprinderi. Fără 
a lua în discuție cadrele plecate să-și 
satisfacă serviciul militar și pe cele 
ajunse la vîrsta pensionării, principa
lele cauze care i-au determinat pe 
cei mai.mulți să-și schimbe locul de 
muncă sint : 2 (să reținem cifra 1) 
muncitori au ple
cat pentru că nu 
se acomodau cu 
lucrul în trei 
schimburi ; parti
cularitățile deose
bite de muncă 
i-au determinat 
pe alți 8 munci
tori să se tran
sfere în alte u- 
nități; 9 lucrători 
au solicitat un 
salariu mai mare 
dar, neîndeplinind 
condițiile legale, 
cererea lor nu a 
putut fi soluțio
nată și — ca ata
re — au plecat 
din unitățile în 
care erau înca
drați ; 6 și-au
manifestat inten
ția de a-și schim
ba meseria sau de 
a se angaja în 
funcții adminis
trative din alte 
sectoare de acti
vitate. iar 105 au 
plecat „din cauze 
necunoscute".

Simpla lectură a 
acestor date re
levă că oricare 
din cauzele care mai provoacă 
fluctuația forței de muncă poate 
fi prevenită, înlăturată. Condițiile 
deosebite de muncă, mai ales din 
sectoarele „calde" de fabricație 
— turnătorie, forjă, ca și în eazange- 
rii, transporturi — pot fi mult îmbu
nătățite, de pildă, prin mecanizarea 
operațiilor de lucru. Secția forje a 

‘•uzinei „1 Mal" din Ploiești este un 
exemplu de ceea ce se poate realiza 
îritr-un asemenea sector de muncă. 
Aducem în prim plan și pe cei care 
pleacă din întreprinderi din cauza re
gimului de lucru în trei schimburi 
sau pentru că nu le convine salariul 
ce-1 primesc. Deși acestea apar ca 
situații distincte, de multe ori ele au 
la bază aceleași cauze comune. Să 
explicăm. Chiar la începutul acestui 
an, de pildă, la întreprinderea de 
piese radio și semiconductori din Bă- 
neasa, în schimbul I, un cadru tehnic 
revenea la 9 muncitori, în schimbul 
II — la 41 de muncitori, iar în schim
bul III — la 151 muncitori. Este evi
dent că, lipsiți de asistența tehnică 
necesară, lucrătorii îndeplineau cu di
ficultate — sau nu realizau — norma 
de muncă și. ca urmare, unii dintre 
ei își diminuau salariul. Pentru ei, 
schimbul III era o problemă și că i- 
tau să-l evite. Cum ? Plecînd în alte 
unități. ..Acum — ne asigura ing. 
Lazăr Șandra, directorul întreprinde
rii — am început să punem ordine în 
acest domeniu, să organizăm o bună 
asistență tehnică în toate cele trei 
schimburi de lucru, iar rezultatele a- 
cestei preocupări au început să se re
găsească nu numai în creșterea co
eficientului de schimburi și a volu
mului producției, ci și în diminuarea 
sensibilă a fluctuației muncitorilor".

Cit privește acele cereri referitoare 
la mărirea salariului, experiența u- 
nor întreprinderi industriale dove
dește că ele pot fi rezolvate, de la 
caz la caz, potrivit prevederilor legii.

— în anul 1971 — ne spunea tov. 
Constantin Zamfir, secretarul comi

tetului de partid de la uzina de uti
laj chimic „Grivița roșie" din Capi
tală — 819 lucrători au fost promo
vați la categorii și trepte superioare 
de salarizare. Mulți din ei voiau să 
plece în alte unități. La ora actuală 
nici unul nu intenționează să mai 
facă acest pas...

Cu alte cuvinte, cauzele care de
termină fluctuația unui mare număr 
de muncitori nu au nicidecum un ca
racter obiectiv. Preîntîmpinarea lor 
stă pe deplin în puterea conduceri
lor unităților și organizațiilor de 
partid. Arătam, însă, mai înainte că, 
într-una din săptămînile lunii decem
brie, au plecat din întreprinderi „din

• Elena Tudose, 19 ani, în perioa
da 1963—1969 lucrează la Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii", apoi, cîteva 
luni, la fabrica de țigarete „Bucu
rești", din nou la C.P.C.S., iar puțin 
mai tîrziu o găsim la întreprinderea 
de piese radio și semiconductori Bă- 
neasa.
• Ortansa Geolea, 24 ani : într-o 

perioadă scurtă se înscrie pe „traiec
toria" — Grădinița sezonieră din Că
lărași, fabrica de confecții și trico
taje „București", o unitate a Ministe
rului Transporturilor și Telecomuni
cațiilor și de aici la întreprinderea de 
piese radio și semiconductori Bă- 
neasa.

La fel s-au petrecut lucrurile și cu 
strungarul Doru Smarcaci, cu Elena 
Dirjan și cu alții.

Se pune întrebarea : ce au făcut co
lectivele respective pentru a schimba 
optica greșită a acestor angajați „că
lători" și a-i integra în rîndurile lor ? 
Aceasta cu atît mai mult cu cît, așa 
cum am arătat, plimbăreții au revenit 
o dată, de două ori, de mai multe ori 
la aceleași întreprinderi. Ni s-a repli
cat : „Bine, dar reprimindu-i am 
făcut dovada că dorim să-i legăm de 
noi, de fabrica noastră". Este ade
vărat, dar reîncadrarea unora dintre 
cei recunoscuți ca „musafiri în uzi
nă" nu trebuia oare să însemne 
punctul de pornire al unei acțiuni.

în dezbatere: PROBLEMELE EXTINDERII 

SCHIMBURILOR II Șl III

FORȚEI DE MUNCĂ
ÎN ÎNTREPRINDERE

cauze necunoscute" 105 lucrători. Ce 
înseamnă, în realitate, aceste „cauze 
necunoscute" 7 Din aprecierile spe
cialiștilor cu care am discutat și din 
analizele întreprinse în diverse în
treprinderi am reținut o concluzie de 
ordin mai general : nu se angajează 
întotdeauna omul potrivit la locul po- 

„„.triviț. Consecința : neadaptarea unor 
lucrători la locul de muncă, tendința 
de a- se „plimba"-dintr-o întreprin
dere în alta.

CINE SÎNT, TOTUȘI, 
„PLIMBĂREȚII" ?

Iată cîteva „portrete" :
• Andrei Stoica, 32 ani, forjor, se 

angajează la data de 12 iunie 1957 
la uzina „Semănătoarea" din Bucu
rești și apoi, la scurt timp, pără
sește această unitate ; revine, iarăși 
pleacă — în total trei „circuite com
plete". In anul 1965 ajunge la uzina 
„Grivița roșie", după aceea se în
toarce la „Semănătoarea", recidivea
ză la „Grivița roșie", apoi din nou
— de două ori — la „Semănătoarea", 
petrece un „intermezzo" la I.I.L. 
„Metalurgica" revenind — în alte 
trei „cicluri complete" — la „Grivița 
roșie".

• Florîcel E. Constantin, 19 ani, 
strungar, este încadrat în septembrie 
1968 la uzina „Grivița roșie", dar 
după numai patru luni pleacă, este 
reprimit tot aici ; „jocul" se repetă
— plecat, reangajat — cinci luni mai 
tîrziu și, apoi, din nou, după încă 
patru luni.

e Ion Tudorache, 21 ani, strungar, 
iată „itinerariul" : uzina „Grivița 
roșie", I.I.L. „Precizia", ' din nou 
„Grivița roșie" etc., etc.

perseverente, sistematice, de stabi
lire a unor legături trainice între co
lectiv și acești oameni ? De multe 
ori nu s-a procedat așa, considerîn- 
du-se că foaia de angajare ar avea 
puteri miraculoase. Aceasta a rămas 
ceea ce este, o simplă hîrtie — iar 
„plimbăreții", după ce au încurcat 
pe unii, au plecat să-i încurce și pe 
alții.

Lucrurile apar cu atît mai de ne
înțeles cu cît, nu de puține ori, co
lectivele de întreprinderi au dovedit 
că au puterea și forța de a integra 
și stabiliza in rîndurile lor pe acei 
tineri care sint tentați să nu se ata
șeze de un loc de muncă, de o fa
brică sau uzină. Iată un exemplu 
edificator. Cazangiul Valerian Ungu- 
reanu de la uzina de utilaj chimic 
„Grivița roșie" din Capitală și-a 
manifestat, nu de mult, dorința să 
plece din întreprindere. De ce ? „Nu 
mă înțeleg cu maistrul" — motiva 
el intenția. Era o problemă insolu
bilă ? Nu ! Aceasta a fost părerea 
comuniștilor din echipa în care lu
cra cazangiul, a întregului colectiv. 
S-a discutat cu cele două părți în 
conflict, s-au căutat soluții. Și ele 
s-au găsit. Cazangiul V.U. a rămas 
în uzină. Așa cum a rămas în în
treprindere un alt „nemulțumit", lă
cătușul Marin Dumitru, așa cum au 
rămas atîția alții.

S-ar putea spune că, în exemplul 
dat, e vorba de colectivul uzinei 
„Grivița roșie", un colectiv sudat 
temeinic, cu adinei tradiții muncito
rești. Este adevărat. Dar în fiecare 
unitate industrială există condiții 
pentru intensificarea, muncii politico- 
educative, pentru dezvoltarea unei 
opinii muncitorești active, puternice, 
în vederea cultivării dragostei și ata
șamentului față de întreprindere, 
lichidării fluctuației unor lucrători.

asigurării stabilității acestora. Tine
rilor, mai ales, trebuie să li se ofere 
exemplul viu, convingător al numero
șilor muncitori statornici, atașați de 
uzină, în care lucrează de zeci de 
ani.

Desigur, stabilitatea lucrătorilor 
este influențată negativ și de posi
bilitățile uneori reduse de cazare a 
tinerilor muncitori în cămine pentru 
nefamiliști. Această problemă se va 
rezolva chiar din acest an 25 mi
lioane lei au fost alocate numai în 
unitățile constructoare de mașini din 
Capitală în scopul amenajării de că
mine pentru muncitori. La sfîrșitul 
acestui an, în București vor exista 
cămine cu 6 215 locuri, din care 
2 475 pentru muncitorii constructori 
de mașini. O măsură care, fără în
doială, va lega tinerii lucrători de 
locul de muncă, de uzina unde lu
crează.

PREVEDERI 
CARE SĂ STIMULEZE 
PERMANENTIZAREA 

MUNCITORILOR ÎN UZINE

„Ce pierd dacă plec dintr-o unitate 
în alta ?“ — ne-a întrebat un tînăr 
muncitor. Intr-adevăr, ce pierde ? 

Legislația în vi
goare prevede că 
„plimbăreții" nu 
mai au dreptul la 
sporul de vechi
me. Cum, de 
multe ori, cei ce 
fluctuează nici nu 
beneficiază de a- 
semenea spor — 
neavînd vechimea 
necesară — nive
lul salariului lor 
nu este influențat 
prin plecare. Iată 
de ce este bine 
venită măsura 
preconizată de 
conducerea parti
dului de a se 
prelungi de la 3 
la 5 ani durata 
contractului de 
muncă al absol
venților Școlilor 
profesionale și 
cursurilor de ca
lificare, precum 
și al ucenicilor, 
măsură ce va 
duce indiscutabil 
la creșterea sta
bilității tinerilor 
muncitori in în
treprindere.

Pe parcursul investigațiilor am în
tîlnit și opinii potrivit cărora unele 
reglementări în vigoare ar stimula 
acel „du-te-vino“ prin uzine...

„In legislația muncii — ne spunea 
tov. Alexandru Niculaie, șef de ser
viciu la uzina „Grivița roșie” — 
există prevederi care, incredibil, sti
mulează... fluctuația". Ni, s-au dat 
exemple. Un muncitor necalificat este 
încadrat la categoria a Il-a sau a 
IlI-a de salarizare. I se propune să 
fie calificat. Dar în momentul absol
virii cursului de calificare omul este 
încadrat în categoria I de salari
zare, la „bază". Așa prevăd regle
mentările în vigoare. Ce face munci
torul respectiv ? Pleacă în altă între
prindere, ca... necalificat. Alt exem
plu : pentru o serie de meserii, pro
fesate în unele condiții grele, regle
mentările în vigoare stipulează acor
darea unor procente la salariul ta
rifar, dar nu la mai mult de 10 la 
sută din muncitori. Sînt însă unități 
și secții unde cei cu aceeași meserie, 
care lucrează în condiții grele, depă
șesc acest procent. Se ajunge la si
tuația in care unii primesc sporul de 
majorare a salariului, alții nu. Cei 
din urmă, nemulțumiți, pleacă in alte 
unități. Am mai putea aminti că în 
diferite sectoare nomenclatoarele 
definesc ca „muncitori auxiliari" — 
deci cu salarii mai mici — tocmai 
pe cei mai buni meseriași (exemplu, 
secțiile de sculărie din unitățile con
structoare de mașini) și altele.

★
La ora actuală, în condițiile crește

rii necesității de a reduce fluctuația 
forței de muncă, aplicarea hotărîtă a 
unor măsuri tehnico-organizaiorice, 
sociale și politico-educative în rîndul 
lucrătorilor, pentru păstrarea locului 
de muncă, constituie o urgență de 
prim ordin. O cer interesele fiecărei 
unități productive, o cer interesele 
economiei naționale.

Dan MATEESCU

CONTRASTE
Combustibilul 

arzătorului 

este pasiunea
„Premieră" tehnică 

la uzina „Progresul" 
din Brăila : s-a dat în 
funcțiune un nou tip 
de arzător pentru cup
toarele de forjă cu va
tră mobilă (simbolic 
denumit IACI). Con
ceput și proiectat 
de către dr. ing. V. 
Ghia, cercetător la 
I.C.E.P.E.T.-București, 
noul tip de arzător îm
plinește un vechi de
ziderat al forjorilor, a- 
sigurînd creșterea ran
damentului muncii lor 
și reducerea substan
țială a consumului de 
combustibil. E locul să 
consemnăm, aici, pri
ma dimensiune din 
relația cercetare-pro- 
ducție : interesul oa
menilor de știință pen
tru probleme de mare 
actualitate ale activi
tății de producție. 
Pentru confruntarea 
decisivă a performan
țelor tehnice, de labo

rator ale arzătorului, 
uzina brăileană și-a 
oferit, neînt*- ■«* ,t, ser
viciile. De Aici, a 
doua dimenjkfhe a re
lației amintite : inte
resul colectivelor de 
întreprinderi față de 
virtuțile unor noutăți 
tehnice. Eforturile pre
lungite depuse — ex
perimentul a durat 49 
de ore fără întrerupere 
— au fost însă pe de
plin răsplătite : prin 
folosirea noului agre
gat, timpul de încălzi
re a cuptoarelor de 
forje s-a redus cu 40 
la sută, iar consumul 
de combustibil cu 34 
la sută. Interesul cer
cetătorului s-a conju
gat cu cel al muncito
rilor, exprimînd încă 
o dată avantajele pă
trunderii științei în 
producție. Incît, se 
poate spune că arzăto
rul respectiv are drept 
principal combustibil 
...pasiunea.

Bucuria iepurilor, 
dacă nu-s sarmale!

(Urmare din pag. I)

Un specialist în ale 
gastronomiei ne spu
nea că din 20 000 kilo
grame varză se pot face 
peste un milion de sar
male. Dar ca să faci 
sarmale îți trebuie var
ză. Numai că. în săp- 
tămîna . premergătoare 
Anului Nou, de
ța orașului Piatră 
Neamț varza murată a 
lipsit aproape cu desă- 
vîrșire. Asaltat de 
cumpărătoare, I.L.F.-ul 
a aruncat vina pe coo
perativele agricole, ca
re, chipurile, nu și-ar fi 
onorat contractul. Nu
mai că adevănjl a ie
șit repede la iveală. 
Sub pretext că și-au 
făcut planul, cei din 
conducerea I.L.F. nu 
s-au îngrijit să pună 
întreaga cantitate de 
varză la murat. Și in
tr-adevăr, în loc ca 
varza să ajungă în bu

pe.piți-;; „ghețuri. Vrînd

toaie, a stat la conge
lat în cîmp. Coopera
tivei agricole din Tri- 
fești I.L.F.-ul i-a refu
zat preluarea a 20 000 
kg varză. Pină în luna 
decembrie varza a stat 
in grămezi pe cîmp, 
fiind surprinsă de în

să re-,
ciipereze ceva din ea, 
după fiecare îngheț, 
cooperatorii au înlătu
rat frunzele degerate 
folosindu-le ca hrană 
pentru iepuri. Pînă a- 
cum o asemenea ope
rație s-a făcut de trei 
ori și tot despuind var
za, prea a ajuns sub 
„stas", argument so
lid pentru I.L.F. de a 
o refuza. Deci, dacă 
n-a fost varză de sar
male. s-au bucurat în 
schimb iepurii. întru- 
cît n-a intrat varza 
la murat, trebuie să 
fie pus — cineva.

Cît consuma lampa 

lui Aladin?

pe sole, parcele sau locuri de mun
că este necesar să se facă cu multă 
chibzuință, de la bun început. Este 
foarte important ca producțiile dife
rențiate pe ferme, brigăzi și în ca
drul acestora pe parcelele ce urmea
ză a fi repartizate în acest an for
mațiilor de muncă, însumate, să asi
gure cel puțin producția totală sta
bilită pe fermă, brigadă și pe an
samblul cooperativei.

Deși în multe cooperative agricole 
volumul de muncă s-a stabilit pe 
baza unor calculații tehnico-econo
mice, devize de lucrări pe fiecare 
formație sau cooperator s-au întîlnit 
pe alocuri și cazuri cînd volumul lu
crărilor manuale la ha pentru o anu
mită cultură era cel mediu stabilit 
pe cooperativă, fără a fi diferențiat 
în funcție de producția și tehnologia 
stabilită pe fiecare tarla și loc de 
producție. Stabilirea unor sarcini de 
producție uniforme fără a se ține 
seama de condițiile concrete ,duce la 
slăbirea preocupării formațiilor de 
lucru pentru îndeplinirea și depăși
rea planului de producție.

O fază esențială în aplicarea acor
dului global o constituie stabilirea 
corectă a volumului de muncă ma
nuală în funcție de tehnologia adop
tată și de diferențierea acestuia pe 
fiecare cultură, Ioc de producție și 
formație de muncă. Determinarea 
volumului de muncă manuală șe 
face pe baza devizelor de lucrări în 
care normele constituie etalonul de 
măsură a muncii necesare și a gra
dului de participare a cooperatorilor 
la obținerea unui produs. Volumul 
de muncă, determinat și evidențiat 
într-un deviz localizat pentru o anu
mită cultură, potrivit operațiilor 
tehnologice ce trebuie aolicate pe un 
ciclu de producție, capătă caracter 
de volum de muncă planificat, care 
se exprimă în zile-om pe ha <și în 
număr norme de categoria I.

După stabilirea analitică a acestor 
elemente se trece la determinarea ta
rifelor de plată a muncii ne unitatea 
de produs sau la mia de Iei produc-

ție obținută. In aceste tarife se re
flectă puterea economică a coope
rativei. Iată cum se determină tari
ful de plată a muncii pe unitatea de 
produs (tonă sau la 1 000 lei). Vo
lumul de muncă stabilit pe formația 
de muncă (echipă, grupă de familii, 
familie sau chiar cooperator) se în
mulțește cu tariful de plată a mun
cii pe o normă de categoria I, 
stabilit pe întreaga cooperativă prin 
planul de producție și financiar po
trivit posibilităților economice. în a- 
cest mod rezultă fondul de plată a 
muncii pe suprafața, cultura și pro
ducția aferente formației respective. 
Fondul de plată a muncii astfel sta
bilit se raportează la sarcina canti-

200 lei, reprezentînd tariful de plată 
a muncii pe tonă.

în aceeași cooperativă sau chiar 
fermă, brigadă, datorită producțiilor 
și volumului de muncă diferit în ca
drul aceleiași culturi, vor rezulta și 
tarife variate de plată a muncii pe 
tonă. De exemplu. în aceeași fermă 
situația poate fi diferită în cazul unei 
grupe de familii căreia i s-au repar
tizat tot 20 ha porumb, dar cu o me
die de 4 500 kg la ha și o producție 
totală de 90 tone. Din devizul de lu
crări, la această parcelă, rezultă un 
volum de muncă manuală necesar la 
ha de 31 norme de categoria I, a- 
dică 620 pe întreaga suprafață. Fon
dul de plată a muncii la aceste 20

ducție obținută, forma întîlnită la 
cultura sfeclei de zahăr și cartofu
lui unde valoarea producției este in
fluențată de termenele de livrare, de 
sortare și de unele scăzăminte, 
(conținut de pămînt, decoletarea ne
corespunzătoare etc.) tariful de 
plată a muncii se stabilește prin îm
părțirea fondului total de plată a 
muncii la valoarea producției ce tre
buie obținută de formația respectivă 
exprimată valoric in mii lei. Plata 
tarifelor pe unitatea de produs sau 
la mia de lei producție obținută se 
poate face fie numai în bani sau în 
bani și natură după cum hotărăște 
adunarea generală a cooperatorilor.

în cazul în care se adoptă ■ plata

tativă ce trebuie obținută de fiecare 
formație de muncă. Se obține astfel 
tariful planificat de plată a muncii 
pe unitatea de produs.

Pentru înțelegerea clară a meto
dologiei de calcul să luăm exemplul 
unei formații de lucru căreia i s-au 
repartizat 20 hectare porumb cu o 
medie planificată de 3 500 kg la ha 
și o producție totală de 70 tone. Din 
devizul de lucrări rezultă un volum 
de muncă manuală necesară la ha 
de 20 zile om, ceea ce corespunde 
cu 28 norme de categoria I. Pen
tru cele 20 ha. volumul de muncă re
prezintă 560 norme de categoria I. 
Presupunînd că tariful pe o normă de 
categoria I aprobat de cooperativă 
este de 25 lei, rezultă că fondul de 
plată a muncii la cele 20 ha norumb 
boabe este de 14 000 lei (560X25). 
Fondul de plată a muncii astfel de
terminat se împarte la producția to- 
'tală stabilită și se obține cifra de

ÎN SECTORUL

CULTURILOR
DE CÎMP

ha este de 15 500 lei, revenind un 
tarif de 172 lei pe tonă. Din cele 
arătate reiese că tarifele de plată a 
muncii pe unitatea de produs pot fi 
diferențiate pentru aceeași cultură în 
funcție de volumul de muncă nece
sar, precum și de nivelul producții
lor stabilite. La cultura sfeclei de 
zahăr și a cartofului, determinarea 
tarifelor de plată a muncii se face 
in mod similar ca și la porumb.

în cazul cind se adoptă ca plata 
muncii să se facă la 1 000 lei pro-

muncii în bani și natură proporția 
acestora din tariful total poate fi 
luată din planul de producție și fi
nanciar al cooperativei.

în structura tarifului de plată a 
muncii ponderea părții în natură 
poate fi diferită de la o cultură la 
alta, în funcție de condițiile soclal- 
economice, de obligațiile cooperati
vei față de fondul de stat, precum și 
de nevoile interne ale cooperativei și 
cooperatorilor. In toate cazurile, atît 
partea în bani, cit și cea in natură 
trebuie să fie corelate cu posibilită
țile financiare ale cooperativei și cu 
balanța produsului respectiv Pe an
samblul cooperativei.

în alegerea formelor de plată a 
muncii în acord global, combinat cu 
plata suplimentară, sau a modalită
ților de plată în bani, ori în bani și 
natură, criteriul de bază il constituie 
stimularea contribuției și a interesu

lui cooperatorilor pentru îndeplinirea 
și depășirea producției prevăzute. 
Acordul global se poate aplica, în 
continuare, pe formații de muncă, 
brigăzi, echipă, grupe de familii și 
chiar pe cooperator. La alcătuirea 
formațiilor de muncă este necesar să 
se țină seama de preferințele coope
ratorilor, de gradul de dispersare al 
terenului, structura culturilor, posibi
litățile de mecanizare și volumul de 
muncă manuală. De asemenea, se pot 
organiza formații mixte de coopera
tori și mecanizatori, care urmează 
să ia în primire suprafețe de cul
turi, la care să execute întregul vo
lum de lucrări în scopul creșterii 
răspunderii și a retribuirii acestora 
în raport cu rezultatele obținute în 
producție.

* în anul care a trecut, dar mai ales 
în acest an, în foarte multe coope
rative agricole s-au încheiat înțele
geri scrise între formațiunile de 
muncă și conducerea cooperativei 
respective — practică pe cale de a 
fi extinsă în unitățile agricole. Prin
cipalul este ca atît consiliile de con
ducere ale cooperativelor agricole, 
cît și organele agricole să se ocupe 
în mod stăruitor și perseverent de 
asigurarea condițiilor necesare apli
cării prevederilor cuprinse în înțele
gerile scrise, să acorde cea mai mare 
atenție problemelor privind îndruma
rea tehnică și, în mod deosebit, asi
gurarea bazei materiale necesare în 
așa fel îneît formațiunile de muncă 
să-și poată realiza și depăși sarcinile 
prevăzute.

Acordul global, aplicat în forme 
adecvate particularităților producției 
agricole, deschide largi posibilități în 
afirmarea inițiativei, priceperii și 
hărniciei țărănimii cooperatiste. Atît 
acum, la începutul anului agricol, și 
pe parcurs. în toate perioadele anu
lui, este nevoie de o preocupare sus
ținută din partea specialiștilor, a con
siliilor de conducere din cooperative
le agricole pentru organizarea rațio
nală a locurilor de muncă. în vederea 
executării la timp, de calitate și cu 
randamente sporite a tuturor lucră
rilor agricole.

De la o vreme, în
treprinderea electro- 
energetică din Buzău 
avea bănuielile ei. în 
fiecare lună, cînd cal
cula energia elec
trică consumată de 
către întreprinderea 
de produse ceramice 
pentru construcții din 
Berea, nota de plată 
era atît de piperată 
îneît își zicea : mai 
mult ca sigur că la 
mijloc nu e lucru cu
rat. Oare cineva a tras 
o derivație de la insta
lația electrică a între
prinderii — niște „in
vadatori" extratereștri, 
sau vreo sală de bal 
cu activitate zilnică ? 
Cert este că sumele 
plătite de întreprinde
rea din Berea creșteau 
în continuare.

De fapt, misterul...

nu-i nici un mister. 
Alta ar fi povestea — 
și altul consumul de 
lumină — dacă cei din 
Berea ar fi montat ba
teriile de condensatori, 
în valoare de 200 000 
lei, plătite cu bani 
gheață. Dar, pentru a- 
ceasta, ar fi trebuit de
finitivată instalația e- 
lectrică, rămasă ne
terminată de acum 15 
luni. Or, aceasta cere 
un oarecare efort...' 
Iar din banii (statu
lui) se plătește mai 
lesne.

Dacă așa stau lucru
rile, propunem două 
soluții : să se lucreze, 
numai seara. în nopți
le cu lună plină, iar 
pentru celelalte să se 
închirieze lampa lui 
Aladin. Se pare că a- 
ceasta avea consum 
mai redus.

Focul de la inimioară
Coșurile sînt de mai 

multe feluri : de pa
pură. de răchită, sau 
de cărămidă pentru 
sobe. Mai sînt și co
șurile cele înalte ale 
fabricilor. Dacă cele 
din răchită sau papu
ră sînt... ușor infla
mabile, celelalte lasă 
să treacă aerul cald, 
dar e bine să nu ardă, 
însă mai sînt și ca
zuri cu... necazuri. La 
Slobozia s-a construit 
o centrală termică, la 
care centrală termică 
s-a adăugat și un coș. 
Numai că proiectantul 
a avut ideea șugubea
ță de a „gîndi" coșul 
Ia același nivel cu gu
rile de expansiune. Si

coșul nu avea ■ tiraj. 
Atunci, constructorul 
centralei termice — în
treprinderea de con
strucții montaj Ialo
mița — a mai avut o 
idee șugubeață și a 
„croșetat" doi metri 
de coș din... improvi
zații. Care improviza
ții. au trecut prin sta
rea de preincendiu, 
urmîndu-și drumul ne
abătut către...foc. Așa, 
la repezeală și într-o 
primă fază au inter
venit pompierii să 
stingă focul... coșului. 
Dar cine va stinge „fo
cul de la inimioara* 
celor care așteaptă 
căldura centralei ter
mice ?
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și apoi vom

RECICLAREA

Cunoștințele tn meseria șl specia
litatea fiecărui om al muncii nu pot 
fi acumulate o dată pentru totdea
una. Ele trebuie din timp în timp 
împrospătate, reînnoite. înzestrarea 
actuală a industriei noastre cu teh
nică modernă și folosirea ei supe
rioară, creșterea gradului de meca
nizare și automatizare a producției, 
perfecționarea continuă a proceselor 
tehnologice, cerințele conducerii și 
organizării științifice a producției și 
a muncii au impus, ca o necesitate 
imperioasă, ridicarea la rang de po
litică de stat a problemei îmbogățirii 
permanente a cunoștințelor tehnico- 
profesionale ale oamenilor muncii. A- 
ceasta și-a găsit concretizarea în Le
gea privind perfecționarea pregătirii 
profesionale a lucrătorilor din unită
țile socialiste votată de parlamentul 
țării în primăvara anului 1971.

De la adoptarea acestei legi 
către Marea Adunare Națională 
trecut aproape un an. O perioadă 
ficientă pentru ca pregătirile organi
zatorice în legătură cu aplicarea con
cretă a prevederilor legii să fie 
încheiate, o perioadă în care faza 
demarajului trebuia să fie de mult 
depășită. In ce măsură s-a trecut 
de la tatonări la transpunerea în 
viață a noilor reglementări legale ? 
De ce mai persistă unele întîrzieri ? 
Ce le-a determinat și, în special, ce 
trebuie întreprins pentru înlăturarea 
lor ? în investigații efectuate nu de 
mult timp intr-o serie de centrale și 
întreprinderi industriale am abordat 
modul de rezolvare a unora din pro
blemele legate de asigurarea cadru
lui organizatoric impus de aplicarea 
prevederilor noii legi. Intre care con
stituirea comisiilor de specialiști de 
pe lingă conducerile întreprinderilor, 
stabilirea. pentru toate nivelurile a 
formelor de perfecționare a pregătirii 
profesionale a 
planurilor și a 
me și cursuri.

Practica arată 
treprinderi — de pildă, Fabrica de 
confecții și tricotaje, întreprinderea 
„Metaloglobus", fabrica de încălță
minte „Dîmbovița" din Capitală, Fa
brica de sticlă din Turda și cea de 
faianță din Sighișoara, „Solidarita
tea" din Oradea, pentru a nu da decît 
cîteva exemple — s-a depășit faza 
de organizare și, de mai multe luni, 
activitatea privind perfecționarea 
pregătirii profesionale a sute și mii 
de lucrători a inceput efectiv — prin 
cursuri și alte forme de reîmprospă
tare și îmbogățire a cunoștințelor du

cadrelor, elaborarea 
programelor pe for-

că In numeroase în-

specialitate. Alte zeci și sute de mii 
de oameni ai muncii sint incluși in 
această acțiune în întreprinderile din 
industria construcțiilor de mașini, 
din metalurgie, chimie și alte ra
muri ale industriei socialiste.

Situațiile de ansamblu, numeroa
sele exemple pozitive ce există în 
fiecare ramură economică nu pot 
justifica, totuși, ritmul lent în care 
în multe unități s-a asigurat pînă 
acum cadrul organizatoric necesar 
reciclării. întreaga activitate de. per
fecționare a pregătirii profesionale a 
lucrătorilor are un scop precis — și 
anume ca, pe această cale, tehnica 
să fie folosită cu indici mai înalți, 
munca să devină mai productivă, 
mai eficientă. Pentru realizarea a- 
cestui țel, primii interesați sînt — în 
urma rezultatelor superioare ce le 
obțin în muncă — întreprinderea și 
lucrătorii săi. Fiindcă cel mai bun 
echipament industrial nu-și poate 
atinge indicii 'săi superiori de pro
ducție decît atunci cînd este mînuit 
de oameni cu o înaltă competență, 
stăpini deopotrivă pe tehnica deve
nită din ce în ce mai complicată, 
dar și pe metodele organizării știin
țifice a producției și muncii,

în lumina unor asemenea impera
tive este greu de înțeles de ce, în 
unele unități economice, comisiile de 
specialiști — care au menirea de a 
sprijini conducerile întreprinderilor 
în acțiunea permanentă de perfec
ționare a pregătirii profesionale a 
cadrelor — s-au înființat tirziu. abia 
spre sfirșitu! anului 1971. La 
fabrica de încălțăminte „Partizanul" 
din Bacău, de pildă, comisia respec
tivă s-a constituit în ziua de 25 no
iembrie 1971 „Este adevărat, am în- 
tîrziat" — a apreciat ing. Dan Pricop, 
directorul întreprinderii. Ne aștep
tam ca, în continuare, interlocutorul 
să ne înfățișeze cu claritate progra
mul de lucru al comisiei, răspunde
rile în cadrul ei, măsurile concrete 
ce se vor aplica pentru o muncă de 
conținut, de largă perspectivă în do
meniul reciclării și perfecționării cu
noștințelor profesionale. în loc de 
aceasta, directorul întreprinderii ne-a 
oferit un noian de explicații și justi
ficări.

In alte unități industriale (uzinele 
de reparații 
Grivița din 
parații auto 
metalurgică
specialiști s-au constituit (tot în ul
timele săptămini ale anului 
cut) și apoi... liniște deplină. „Din 
cei 11 membri ai comisiei

activează efectiv 2 sau 3 
spunea tov. Gh. Oaida, șef de birou 
la Uzina metalurgică din Bacău. Ce 
se constată, deci, în aceste unități ? 
Că sarcina asigurării cadrului or
ganizatoric necesar desfășurării acti
vității de perfecționare a pregătirii 
cadrelor a fost lăsată pe seama sala- 
riaților din cadrul compartimentului 
de personal și învățămînt, la care, 
uneori, se adaugă cîțiva membri ai 
comisiilor de specialiști. Nu puțini 
sînt factorii dc conducere din între
prinderi care încă nu au înțeles că 
tocmai ei răspund nemijlocit de mo
dul in care 
aceasta este 
nătate egală 
exemplare a 
spun : „Intii 
mai vedea",
Uzează oamenii, iar pentru ca aceștia 
să producă mai mult, mai ieftin și 
mai bine astăzi și mai ales în viitor — 
cind se va extinde și mai mult teh
nica nouă — este deosebit de impor
tant să-și lărgească 
zontul cunoștințelor 
fesionale.

• „Nu vă 
legătură cu 
știu cum se 
stin Steinberger, director adjunct la 
fabrica „Mondiala" din Satu-Mare).

nu ne-am ocupat

decurge reciclarea,
o sarcină 
cu aceea 
planului 
producția 

ui ti nd că planul îl rea-

pot da
reciclarea pentru că nu 
prezintă situația" (Erne-

iuWIM

auto Oltenița, Obor și 
București, Uzina de re- 
din Satu-Mare, Uzina 

din Bacău) comisiile de

tre-

dacă

MANIFESTĂRI COLWRALEÎH CADRUl „ZILELOfVĂRȘbVÎEI'J 
București cu acest prilej, alți membri 
ai corpului diplomatic.

La vernisaj Nicolae Stanciu, vi
cepreședinte al Consiliului popular 
municipal al Capitalei, și ambasado
rul Jaromir 
alocuțiuni.

Luni seara, 
Capitală, un colectiv 
„Ateneum" din Varșovia a 
un spectacol cu piesa „. 
Iacob" de T. Rittner.

In cadrul „Zilelor Varșoviei" 
avea loc mai multe spectacole 
Teatrului „Ateneum" 
„Peer Gynt" de Ibsen, 
de A. Camus, „Hyde Park' 
A. Kreczmar, precum și gale de fil
me documentare și artistice. De ase
menea, solii artei varșoviene se vor 
întilni cu reprezentanți ai vieții ar- 
tisticp și culturale a Capitalei.

în cadrul „Zilelor Varșoviei", ma
nifestare organizată sub egida Comi
tetului pentru cultură și educație so
cialistă — București, a avut loc in 
sala din Bulevardul Magheru din 
Capitală vernisajul unei expoziții de 
pictură contemporană și de fotogra
fii. Artiștii plastici și fotografi din 
țara prietenă prezintă numeroase 
exponate înfățișind aspecte din 
munca și viața locuitorilor capitalei 
Republicii Populare Polone. La ver
nisaj au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
comitetului municipal pentru cul
tură și educație socialistă, oameni de 
cultură și artă.

Au fost de față Jaromir Oche
duszko. ambasadorul R. P. Polone la 
București, membrii delegației secției 
culturale a Prezidiului Sfatului popu
lar al orașului Varșovia, aflați în

jr

Ocheduszko.
la Teatrul 

al

au rostit
Mic din 
Teatrului 
prezentat 

.Prostul de
vor 
ale 

cu piesele 
„Posedații" 
“ de

• „In 1971
așa de mult de această problemă, 
dar in 1972..." ;" ~ ' . . ' '
serviciu la aceeași întreprindere săt- 
măreană).|

• „In uzina noastră eu conduc ac
țiunea de perfecționare a pregătirii 
profesionale a lucrătorilor, ne spu
nea ing. Ștefan Lech, directorul Uzi
nei de reparații auto București-Gri- 
vița, omițînd să adauge că. deocam
dată, in această întreprindere reci
clarea nu depășise nici stadiul pri
mar al organizării acestei activități.

Dar să vedem ce au întreprins cei 
cîțiva salariațj din compartimentul 
de personal și învățămînt din unele 
unități socialiste. Practic, de aproape 
un an „înoată" în hîrtii. In unele mi
nistere, la centrale industriale, in 
întreprinderi, . în compartimentele 
respective ne-au fost prezentate zeci , 
și zeci de dosare, kilograme de hîr
tii ; dispoziții ministeriale, programe, 
desfășurătoare, adrese, răspunsuri, 
rapoarte — tomuri întregi erau ali
niate pe masă pentru a ni se do
vedi că „acțiunea este în plină des
fășurare". în spatele dosarelor nici 
nu mai vedeam cu cine stăm de vor
bă.,. Să mai adăugăm că îndărătul 
dosarelor nici activitățile practice de 
reciclare nu se prea vedeau ?

Desigur, lipsa unor spații cores
punzătoare de predare a cursuritbr, 
insuficiența — cantitativă și calitati
vă — a unei bibliografii măsura 
exigențelor pot constitui impedimen
te reale, dar nici acestea nu justifică 
cazurile de trecere greoaie la aplica
rea riguroasă a legii, tendințele de 
tergiversare din unele. întreprinderi 
in asigurarea . cadrului organiza
toric cerut de perfecționarea pregăti
rii profesionale a cadrelor! Este im
perios necesar să se depășească de 
urgență această etapă, iar acțiunea 
de reîmprospătare și îmbogățire a 
cunoștințelor de specialitate ale lu
crătorilor să fie privită cu toată răs
punderea. să se desfășoare efectiv în 
întreprinderi, cu cit mai bune rezul
tate. Experiența înaintată existentă 
într-un șir de locuri dovedește că a- 
cest lucru este pe deplin posibil.

Anchetă realizată de
M. DAN, V. VIȘINESCU, 
O. GRUMEZA, Gh. BALTĂ, 
A. POP

(Ana Feher, șef de

A apărut 
primul număr 

al revistei

A apărut revista lunară de tu
rism, bogat ilustrată, „România 
pitorească". In fiecare număr 
revista publică reportaje și note 
de călătorie din țară și străină
tate, excursii speciale în orga
nizarea redacției, opinii privind 
dezvoltarea mișcării turistice 
românești, dia'og cu cititorii, 
tezaure românești, calendarul 
manifestărilor turistice; jocuri, 
umor, filatelie, informații de pe 
glob

Din sumarul primului număr ; 
27 februarie — o excursie spe
cială, în organizarea revistei, 
pe un itinerar inedit ; Locuri și 
pîrtii ideale pentru schi ; Aven
tura soților Ciulii în Spitzber- 
gen ; Formule de excursii... for
mule de vacanță ; Crugul sau 
umblarea vremii în februarie 
de-a lungul a 2371 de ani ; Ba
dea Cîrțan — adevăr și legen
dă ; Turiștii întreabă : cine pe 
cine servește ? i Unicate turistice 
din România. Revista, al cărei 
cost este de 3 lei, se găsește de 
vînzare la toate punctele de di
fuzare a presei. Se pot face abo
namente la toate oficiile 
P.T.T.R.. factorii poștali și di- 
fuzorii de presă.

LA ORADEA
\'

Renovarea muzeului
Ady Endre

ORADEA (prin telefon).— în pre
zența reprezentanților organelor lo
cale de partid și de stat, ai Consi
liului Culturii și Educației Socialiste 
și a numeroși oameni ai muncii, la 
Oradea s-a redeschis, duminică, in
tr-un edificiu complet renovat, mu
zeul memorial consacrat vieții și ac
tivității poetului maghiar Ady Endre. 
Colecția de documente înfățișind 
viața și activitatea poetului a fost 
completată cu numeroase fotografii, 
facsimile și obiecte achiziționate în 
ultima perioadă. între ele se numără 
mărturii ale prieteniei ce a legat 
poetul de cărturarii români ai tim
pului, între care Iosif Vulcan, Octa
vian Goga și Emil. Isac. Totodată, 
sînt înfățișate vizitatorilor creațiile 
poetului, editate in limba română ca 
și în alte 25 de limbi.

Editura „Minerva", 
a adus o contribuție 
marcabilă la cunoașterea 
și răspîndirea în cercurile 
largi de cititori a marilor 
valori ale literaturii noas
tre vechi, alături de cea 
modernă și contemporană, 
tipărind în mari tiraje 
lucrări științifice capitale, 
considerate altădată doar 
un domeniu al specialiști
lor, a publicat, nu de mult, 
un volum compact de 
Contribuții ta istoria cul
turii românești, aparțipînd 
regretatului istoric și filo
log P. P. Panaitescu. Prin 
această carte, care se 
daugă edițiilor de 
și texte literare în 
slavonă (secolele al XV-lea 
— a! XVI-lea) și de opere 
ale lui Grigore Ureche, Mi
ron Costin, Dimitrie Cante- 
mir. originalelor sinteze în
ceputurile și biruința scri
sului în limba română, In
troducere Ia istoria culturii 
românești și altor lucrări cu 
care P.P. Panaitescu a îm
bogățit, în ultimele decenii, 
istoriografia românească de 
pe pozițiile materialismului 
istoric, se pun Ia îndemîna 
cititorilor aproape 20 de 
studii scrise între anii 
1928—1965.

Volumul se deschide cu o 
conferință prezentată în 
1928 la Institutul social 
român, care schițează în 
mod pregnant crezul ști
ințific al tînărului cercetător 
de atunci (avea 28 de ani), 
crez nedezmințit în cerce
tările sale ulterioare, ori
care au putut fi, în anumi
te momente, tribulațiile o- 
mului. Merită să subliniem 
faptul că. încă pe atunci, 
P P Panaitescu acorda un 
loc central materialismului 
istoric, care, „adoptat de is
torici a adus o imensă lăr
gime de orizonturi, a fost un 
izvor bogat de explicații", in 
special „în istoria claselor 
sociale. în revelarea rolu
lui istoric al claselor socia
le in evoluția istorică". 
Deși adoptarea acestei con
cepții nu se făcea cu to
tală consecvență, fiind pri
vită oarecum unilateral, nu 
este mai puțin adevărat că 
ea a jucat un rol primor
dial în studiile ce au ur
mat ale savantului, care în 
ultimii 20 de ani ai ; vieții 
sale, în condițiile noii o- 
rînduiri, s-a plasat cu fer
mitate . pe această platfor
mă teoretică, chiar 
nu toate explicațiile 
de el unor fenomene 
rice sau culturale din 
cutul țării noastre satisfac 
astăzi integral.

Partea întîi a volumu
lui cuprinde cîteva studii 
de sinteză, dintre care u- 
nele larg cunoscute in

cercurile specialiștilor din 
țară și din străinătate : Li
teratura slavo-română (se
colele al XV-lea — al 
XVII-lea) si importanța sa 
pentru Istoria literaturilor 
slave (prezentată în limba 
franceză, la primul Con
gres internațional al sla- 
viștilor. ținut la Praga. în 
1929). Cultura feudală

XVI-lea sau chiar la Înce
putul celui de-al XVII-lea 
și atribuindu-le unui „că
lugăr român", dar trebuie 
să recunoaștem, în același 
timp, analiza temeinică a 
epocii lui Neagoe Basarab. 
pasibilă și ea de unele re- 
tușări. și acuitatea obser
vațiilor sale, care au inci
tat pe partizanii autentici

Contribuții
:>

românești"

(1958), 
al aces- 

vechii 
explicat

dacă 
date 
isto- 
tre-

(1957) și Cronicile în lim
ba slavonă din Moldova in 
secolul al XV-lea 
studiu aprofundat 
tui gen major al 
noastre literaturi,
pe fondul social-politic al 
epocii lui Ștefan cel Mare.

Urmează patru studii, 
scrise între 1944—1963, con
sacrate învățăturilor lui 
Neagoe Basarab, „cea mai 
interesantă, cea mai mește
șugită, dacă nu cea mai 
frumoasă operă a literatu
rii slavo-române"'. . Este 
drept că P. P. Panaitescu 
nu credea în autenticitatea 
și nici măcar în contempo
raneitatea lor cu Neagoe 
Basarab, plasîndu-le — 
împotriva vechimii manu
scrisului slavon, datat azi 
cu precizie între 1518—1538 
— la sfîrșitul secolului al

tății la dezvoltarea unor 
noi argumente.

Prima parte se încheie 
cu un amplu studiu de is
torie culturală, scris în 
1958, cu prilejul împlinirii 
a 450 de ani de la prima 
carte tipărită în Țara Ro
mânească : Liturghierul
lui Macarie (1508) și înce
puturile tipografiei în Ță
rile Române, în care se 
scoate în evidență locul 
preeminent pe care-1 ocu
pă țara noastră în sud-es- 
tul Europei în răspîndirea 
cărții imprimate, 
după inventarea 
în 1455.

Dacă articolul 
rile literaturii în
mână (1943) are astăzi doar 
o valoare documentară, 
prin schițarea unor teze ce 
vor fi dezvoltate ulterior.

curînd 
tiparului,

Inceputu- 
liniba ro-

în schimb cele două studii 
din partea a doua, ce-i 
urmează — începuturile 
dreptului scris in limba 
română (1954) și începutu
rile istoriografiei în Țara 
Românească (1962) — au 
constituit la data apariției . 
adevărate revelații, lumi- 
nind și punînd în adevăra
tele coordonate, pe baza 
unei bogate documentări, 
două sectoare importante 
ale culturii noastre din se
colele al XVI-lea și al 
XVII-lea. Este prețioasă, 
în special, analiza temeini
că a Letopisețului Canta- 
cuzinesc, scriere păstrată în 
ultima formă din secolul al 
XVII-lea, dar în care au 
fost identificate cu exacti
tate părțile redactate ini
țial în cursul secolului al 
XVI-lea. la început in 
limba slavonă și apoi 
transpuse în română.

Reproducerea, în conti
nuare, a studiilor introduc
tive la edițiile operelor lui 
Grigore Ureche (1955 ; ed. 
2. 1958) si Miron Costin 
(1958 ; ed. 2, 1965), are da
rul să reamintească citito
rilor cit datorește 
grafia noastră 
„contribuției 
naitescu la 
structurii, 
conținutului 
celor mai importante cro
nici românești din secolul 
al XVII-lea".

în sfîrșit, cele 
dii din partea a 
tril Movilă și 
(1942) și Legăturile cultu
rale ale Țărilor Române 
cu Rusia în epoca refor
melor Iul Petru I — Noî 
contribuții (1958), pun în 
lumină aspecte necunoscu-, 
te anterior ale activităț.'\ 
culturale și literare ale u- 
nor cărturari români din 
secolele al XVII-lea și al 
XVIII-lea ce și-au desfă
șurat activitatea în Ucra
ina și în Rusia, punîndu- 
și-o însă în același timp și 
în slujba poporului nos
tru ; Petru Movilă și Teo
dor Corbea, ca să nu mai 
vorbim de Nicolae Milescu 
Spătarul și Dimitrie Can- 
temir, cărora 
naitescu le-a 
două ample 
(1925, și, respectiv, 
neincluse în volumul 
față.

Volumul pe care 
prezentat reprezintă 
un act de recunoaștere, 
cit și o contribuție ia 
dezbaterea mereu actuală 
a unora din problemele 
fundamentale ale istoriei 
vechii noastre culturi și li
teraturi.

G. MIIIĂILA
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CIND MEDIUL FAMILIAL DEVINE
CONTRAPONDEREA" ȘCOLII

CUrmares din pag. I)

plecat de acasă în interes 
de serviciu. Cind se întoar
ce, primul drum este in
tr-adevăr spre școală, unde, 
de fiecare dată, are insă 
„surprize". Tatăl se plînge 
consternat :

— De fiecare dată cînd 
vin acasă îi aduc cadouri, 
îi satisfac orice gusturi și 
ea...

ATUNCI l-AM CONDAMNAT PE TOȚI LA MOARTE"

ÎN CURÎND PE ECRANE

<
1

Producție a studioului cinematografic București. Cu AMZA PELLEA, Ion 
Besoiu, lurie Darie, Gh. Dinică, Ioana Bulcă, Octavian Cotescu, Cristian So- 
fron, Maria-Clara Sebdk. Scenariul : TITUS POPOVICI. Regia: SERGIU NICO- 
LAESCU. Muzica : TIBERIU OLAH. imaginea : ALEXANDRU DAVID.

— Pentru ce este nece
sar să-i aduceți perma
nent cadouri ?

— Mă gîndesc că este 
singurul copil și să-i fac o 
bucurie. S-a obișnuit astfel, 
și prima întrebare cind ne 
revedem este „ce mi-ai 
adus tăticule ?“. Nu 
s-o dezamăgesc.

— Dar ea gîndește ia 
fel ? Adică să nu vă 
zamăgească, să vă ofere o 
surpriză plăcută cind vă 
întoarceți, prin rezultate 
bune la învățătură 7

— Nu.
— Atunci de ce vi se pare 

că gesturile dv. de atenție 
sînt necesare 7 Ce recom
pensați prin cadourile a- 
duse, ce eforturi ale ele
vei trebuie răsplătite ? De 
ce vi se pare că i se cu
vine orice, iar ea nu e o- 
bligată să dea în schimb 
nimic ?

Părintele îmi dă dreptate, 
dar... data viitoare proce
dează la fel. înțeleg astfel 
că singur, numai sfatul nos
tru, al școlii, nu mai este 
suficient. Este necesar să a- 
liem aici și forța educativă 
a celorlalți factori sociali — 
tovarăși de muncă, prie
teni. Pentru că lipsa de 
răspundere a unui tînăr 
față de îndatoririle sale șco
lare de astăzi poate dege
nera mîine în fuga de în
datoririle sociale, de muncă, 
de participarea la viața so
cială.

Al doilea exemplu. Eleva 
G.E. — tatăl inginer intr-un

pot

de-

minister, mama funcțio
nară. Eleva, inteligentă, ca
pabilă să-și însușească cu 
multă ușurință cunoștințele 
prevăzute în programă. Sub 
influența nefastă a unui 
„cere de prieteni", cunoș
tințe „de ceai", a început 
să chiulească de la ore, să 
ia note tot mai slabe. Luînd 
legătura cu mama, prima 
rugăminte a 
fost : „să nu 
pentru că 
ver" (!?). Dar grija mamei 
merge mai departe. Atră- 
gîndu-i atenția asupra fap
tului că eleva nu prea jus
tifică prin munca școlară 
îmbrăcămintea elegantă, 
după ultimele reviste de 
modă, pe care o poartă, 
mama a replicat :

— Eu îmi îmbrac copilul 
cum cred,! Pentru asta 
muncim. Doar n-o să ră- 
mină mai prejos față de 
alte colege.

— Dar ea muncește pen
tru a merita să i se satis
facă prompt toate capricii
le ? Este ea la înălțimea 
celorlalte colege care înva
ță și muncesc. conștiincios ?

Intr-o zi, insă, tatăl a gă
sit-o acasă, chiulind de la 
școală, împreună cu cîțiva 
tineri fără ocupație care au 
căutat să dispară, sărind pe 
geam. Fata a mărturisit că 
împreună cu o prietenă 
voiau să închirieze o ca
meră și... să plece de aca
să. După această întîmplare 
părinții au venit amîndoi la 
școală, mama smerită, tatăl 
distrus sufletește, dispuși 
acum, atît de tirziu, să în
frunte adevărul. că au o 
vină efectivă pentru în
treaga fizionomie morală a 
copilului lor, că au greșit 
respingînd ajutorul cali
ficat și obiectiv al școlii, al 
profesorilor, că n-au avut 
curajul să se „amestece" în 
preocupările educative ale 
altor familii, ale altor pă-

e
acesteia a 
afle tatăl 
foarte se-

fiicarinți cu ai căror copii 
lor era prietenă.

Nu mai relatez pe 
ultimul caz. Menționez nu
mai „sfatul" pe care mama 
elevei T.M. mi l-a dat :

— Nu e bine să exagerăm, 
tovarășe profesor ; sînteți 
pedagog și trebuie să fiți 
mai înțelegător, să priviți 
lucrurile mai larg. I

„Lucrurile" pe care tre
buia să le privesc cu îngă
duință erau absențele ne
motivate de la școală cu zi
lele, neîndeplinirea înda
toririlor școlare de către o 
elevă realmente dotată pen
tru învățătură, compania 
dubioasă cu tineri fără nici 
o ocupație, clienți ai baru
rilor. cu atitudini huligani
ce ! Noi, profesorii, tre
buia, deci, să fim mai îngă
duitori. Să ne alăturăm do
cil unui asemenea sfat, în
chizând ochii în fața neso
cotirii unor îndatoriri edu
cative de părinte care se 
autoamăgește și se autoli- 
niștește considerînd școala 
„prea exigentă" și „neînțe
legătoare" față 
le și dorințele 
vîrstei tinere.

De remarcat 
întilnim elevi 
mai cu greutăți materiale 
care să urmeze o astfel de 
evoluție, că asemenea cazuri 
apar în special acolo unde 
copiilor și tinerilor li se 
creează condiții bune de 
viață, unde munca este nu
mai obligația părinților, nu 
și a copiilor, unde princi
piile echității sociale se o- 
presc Ia ușa locuinței fami
liei 1 Tezele false de tipul : 
„mi-am scăpat copilul din 
mină", „nu mai știu ce să-i 
fac, l-am bătut și tot nu în
țelege", „nu mai am nici un 
ascendent asupra lui", „știți, 
nu vrea să mai asculte" 
sînt de fapt rezultatul lip
sei de autoritate a părin
ților. Prestigiul real se ob
ține prîntr-o muncă educa-

larg

de cerințe- 
firești ale

că rareori 
din familii

tivă perseverentă și unita
ră din partea ambilor pă
rinți (nu doar prin satis
facerea tuturor capriciilor 
copiilor), prin control'per; 
manent asupra întregii ac
tivități școlare și extrașco- 
lare, în strînsă colaborare 
cu școala.

Concluziile mi se par 
evidente, iar răspunsurile 
la întrebările de la în
ceput clare ; nu avem drep
tul să uităm că noi, părin
ții, răspundem de educația 
copiilor noștri dintr-o per
spectivă mult mai 
decît ni se pare la 
vedere. Răspundem și de 
educația copiilor din bloc, 
de pe strada noastră, din 
autobuze, troleibuze, tram
vaie. Conducerea parti
dului și statului nostru
ne-a atras în repetate rin- 
duri atenția — și documen
tele plenarei Comitetului 
Central din noiembrie 1971 
au definit eu claritate înda
toririle tuturor factorilor e- 
ducativi — că răspundem în 
fața societății pentru felul 
cum pregătim tineretul în 
vederea activității civice și 
profesionale, 
viitoare. Iar 
seamnă toți 
cresc în fiecare familie in 
parte. Ca urmare, răspun
derea individuală a fami
liei capătă o semnificație 
socială (" 
tuîndu-și 
ponderea, 
tă poziție 
mai dreptul, dar și dato
ria să participăm cu sfa
turi, sugestii. deci cu 
„imixtiuni" în educația co
piilor în familie ; iar școa
la, organizațiile de partid, 
organizațiile obștești din 
uzine și instituții pot și tre
buie să discute cu părinții 
despre rolul și răspunderea 
ce le revine în importanta 
calitate de educatori 
propriilor copii.

PENTRU APĂRAREA PĂCII

largă 
prima

productive 
tineret în- 
copiii care

deosebită, accen- 
semnificația și 

. De pe aceas- 
avem nu nu-

Comitelui Național pentru Apă
rarea Păcii din Republica Socia
listă România organizează pentru 
Fondul Păcii un concurs pe bază 
de buletine dotat cu 816 premii in 
bani șl excursii. Concursul are ca 
temă „Contribuția României socia
liste ta cauza păcii și colabotării 
intre popoare". Tematica concursu
lui are un caracter instructiv-edu- 
catlv și sc adresează maselor largi 
de oameni ai muncii dc cele mai 
diferite categorii de la orașe și 
sate — tineri și vîrstnici. Con
cursul se desfășoară între 20 ia
nuarie—31 mai 1972.

Fiecare cetățean poate participa 
cu unul sau mai multe buletine, 
100 fiind numărul maxim de bu
letine admis pentru un concurent. 
Buletinele de concurs se pot 
procura prin comitetele județene, 
municipale și orășenești de luptă 
pentru pace, precum și prin inter
mediul organizațiilor de masă din 
cadrul întreprinderilor și Institu
țiilor (U.T.C., sindicat). In Bucu
rești, ele pot fi procurate prin co
mitetele de luptă pentru pace din 
fiecare sector, precum și de la se
diul C.N.A.P., str. Polonă nr. 19, 
sectorul 1. Costul unui buletin este 
2 lei. Concursul este dotat cu ur
mătoarele premii : 
Un libret C.E.C. in 
25 000 Ici. PREMIUL 
C.E.C. in valoare dc 
care. PREMIUL

PREMIUL I : 
valoare de 

II : 5 libreto 
10 000 lei fle-

III : 10 librete
C.E.C. in valoare de 5 000 Iei fie
care. PREMIUL IV : 50 premii a 
cite o excursie „Turul Republicii 
Socialiste România". PREMIUL V : 
750 librete C.E.C. în valoare de 250 
lei fiecare.

Premierea concurenților care, po
trivit regulamentului, au realizat 
numărul necesar de răspunsuri 
exacte la întrebări, se face prin 
tragere la sorți. Locul șl data tra
gerii la sorți a premiilor concursu
lui vor fi publicate în revista „Pen
tru Apărarea Păcii", în ziarul 
formația Bucureștiului" și în | 
locală.

I „In-
presa

t V

PROGRAMUL I I

9,00—10.00 Teleșcoală • Matematică, 
clasa a VlII-a ; Elemente de geo
metrie (I). Relații metrice • Geo
grafia României — clasa a VIII-a: 
Masivul Retezat « Literatura ro
mână — clasa a VIII-a : Mihail 
Kogâlniceanu — îndrumător și 
luptător pentru propășirea țării. 
Micii meșteri mari.
Revista literară TV. 
Arta plastică. Prin expoziții. 
Publicitate.
1001 de seri : Aventurile celor doi 
cățel.

19,30 Telejurnalul de seară.
20.00 Reflector.
S0,20 Teatru liric TV. Opera „Alexan

dru Lăpușneanu" de Alex. Zirra 
(premieră). Adaptare pentru tele-

18,00

19,15
19,20

viziune de Constanța Anghelescu- 
Drobotă șl Angliei Ionescu-Ar- 
bore. Iși dau concursul : Mugur 
Bogdan, Mariana Stoica, Ion Sto- 
ian, Gheorghe Crăsnaru, Marțha 
Kessler, Antonius Nicolescu, A- 
drian Ștefănescu, Aida Săvescu, 
Orchestra de studio și corul Ra- 
dioteleviziunii dirijate de Carol 
Litvin și Aurel Grigoraș.

21,30 Prim plan. Marla Spiridon — 
creatoare de artă populară din 
comuna Avrig. județul Sibiu. 
Emisiune de Carmen Dumitrescu. 

22,00 Parada vedetelor. Cu : Hary Be- 
lafonte, Diahanne Carrol, Mina, 
Lola Falana, Gilbert Băcaud, 
Marcel Amont, Sașa Borisov, Fri
da Paine, Franck . Fernandel. 
Dean Martin, Franck Sinatra. 
Sergio Endrigo.

22,45 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

20,45
20,50

21,15
21,30

21,55

absolvenți ai Invătămîntulul su
perior.
Buletin de știri.
Cărți și idei. Mircea Malița : 
„Aurul cenușiu".
Blocnotes de Eugen Mândrie.
Portativ '72. Revista muzicii ușoa
re TV.
Film serial : „Planeta giganților” 
(reluare).

cinema

20,00

20.20
20.30

Tineri interpreți : balerina Cris
tina Saru.
Desene animate.
Unlversilaria. „De-aț mai fi o 
dată student...". Anchetă printre

0 Neînfricatul Gyula, vara și Iarna : 
VICTORIA — 9: 11,15: 13,30; 16; 18.30; 
20.45.
0 Cea mal frumoasă soție : CEN
TRAL — 9; 11,45; 14,30; 17.15; 20. EX
CELSIOR - 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15; 
20.30, GLORIA - 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20.30.
© Mirii anului II : SCALA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 9;

re

• Steaua de tinichea : MOȘILOR 
15,30; 17,45; 20.
• Păcatul dragostei : VITAN — 15,30; 
18; 20,15
• Floarea de cactus : LAROMET — 
15,30; 17,30; 19,30.

• Filarmonica de stat „George Enes- 
cu“ (Ateneul Român — sala Studio) : 
Tineri interpreți pe scenele Filarmoni
cii. Recital de pian susținut de Car
men lonescu Romanați și recital de 
violoncel susținut de Andrei Csaba — 
la pian Elena Cosma — 20.
• Opera Română : Liliacul — 19,30.
• Teatrul de operetă : Contele de Lu
xemburg — 19.30.
q Conservatorul de muzică „Ciprian 
Porutnbescu" : Concert comemorativ 
George Encscu — 20.

■.......... ■---------i : GRI VI-
8; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30, 

L — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18.15;

11,15; 13.30; 16,30; 18.45; 21, FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
20,45.
© Love Story : PATRIA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15, LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15, 13,30; 16; 18,30; 21, CAPITOL
— 9.15; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; If”
© Decolarea : LUMINA — 
continuare, VIITORUL — 16;
0 Copacii mor in picioare : 
VAL — 9; 11,15: 13,30; 16;
FEROVIAR - 9; 11,15; 13,30:
20,45.
• B.D. ta munte și la mare 
ța - c.
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; lâ.iu, xo.xu, 
20,30, FLAMURA - 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15: 20,30.
© Oliver : ARTA — 15,30: 19, DOINA
— 11,30: 16; 19.30.
• Program de desene animate pentru 
copii : DOINA - 10.
0 Hugo și Josefina : 9—18,30 In con
tinuare. Program de filme documen
tare - 20.15 ' TIMPURI NOI.
e Livada din stepă : FLOREASCA — 
15.30; 18; 20,30.
0 Pygmalion — 10; 12; 14.15, Tăcerea 
e de aur — 16.30: 18.45, Cel uitați — 
21 : CINEMATECA (sala Union).

• Sorgul roșu : LIRA — 15,30; 18;
20,15.
o Anna celor o mie de zile : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18; 20,30, DRUMUL 
SARU - 16; 19.
• Duel straniu : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE - 15,30; 17,45; 20.
• Trenul: TOMIS — 9; 11.45; 14,30; 
17.15; 20, BUCEGI — 15,30; 18: 20.30.
• Pădurea dc mesteceni : UNIREA 
- 16; 18; 20.
• Marele premiu : FERENTARI —
15,30; 19.
o Nu te Întoarce : POPULAR —
15.30; 18: 20.15.
O Waterloo : GIULEȘTI - 15.30; 19, 
MIORIȚA — 9; 12; 16; 19,30.
• Nici un om pentru Camp Detrick : 
MUNCA - 16; 18: 20.
« Mihail Strogoff : PACEA - 15.45; 
13; 20, RAHOVA - 15,30; 18; 20,30.
0 Gara bielorusă : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
© Articolul 420 : PROGRESUL — 15,30: 
19,30.
© Să cumpărăm o mașină de pom
pieri : CRlNGAȘI - 15,30; 18; 20,15,
• O floare și doi grădinari : AURORA 
— 9.30; 12.30; 16: 19.30.
• Castanele slnt bune : FLACARA — 
15.30:18: 20,15.

• Teatrul „Ateneum" din Varșovia 
sala Teatrului Giulești) : Peer Gynț
— 19,30.
• Teatrul Național „1. L. Caraglale" 
(sala Comedia) . Părinții teribili — 20; 
(sala Studio) : Moartea ultimului go
lan — 20.
• Teatrul de Comedie ; Interesul ge
neral — 20.
o Teftrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Play Strindberg — 20; (sala din str. 
Alex. Sahia) : Mincinosul — 20.
• Teatrul Mic : Balul absolvenților — 
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Stu
dio) : Schimbul — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : Ninigra și Aligru — 15; 
(sala din str. Academiei) : Cartea cu 
Apolodor — 17.
0 Teatrul evreiesc de stat : Douâ 
nunți și un divorț — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie „Ion 
Vasilescu" : Intr-un ceas bun ! — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) . Bimbirlcă — 19,30; (sala 
din Calea Victoriei nr. 174): Groapa
— 19.30.
• Circul Globus ; ’72 Circ ’72 — 19,30.
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Plecarea tovarășului Gheorghe Rădulescu
la Moscova

Luni la amiază a plecat la Mos
cova tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul permanent al 
României în Consiliul de Ajutor E- 
conomic Reciproc, pentru a participa 
la lucrările celei de-a 56-a ședințe a 
Comitetului Executiv al C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

erau prezențl tovarășii Leonte Răutu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

TRANSMIT:

CURIER JUDEȚEAN
viața internațională

Un nou act samavolnic
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

CU PR5LEWL ÎNCETĂRII DIN VIAȚĂ A MAIESTĂȚII SALE 
REGELE FREDERIK AL IX-LEACondoleanțe prezentate ambasadoruluiDanemarcei la București

Vicepreședintele Consiliului de 
Stat, Manea Mănescu, împreună cu 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, și Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, au ex
primat luni condoleanțe ambasado
rului Danemarcei la București, Tor- 
ben Busck-Nielsen, în legătură cu în
cetarea din viață a Maiestății Sale 
regele Frederik al IX-lea.

Reprezentanții statului român au 
păstrat un moment de reculegere în 
fața portretului îndoliat al defunc-

tulul și au semnat în cartea de con
doleanțe.

★
In cursul aceleiași zile, la sediul 

ambasadei au prezentat condoleanțe 
membri ai conducerii unor instituții 
centrale, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au mai prezentat condoleanțe șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați în Republica Socialistă România 
și alți membri ai corpului diploma
tic. (Agerpres)

Universități 
populare agricole
In comunele Bucinișu și Fărcașele 

și-au deschis cursurile primele u- 
niversități populare cu profil agri
col. La cursuri participă coopera
tori fruntași, brigadieri, fermieri, 
președinți și ingineri șefi din coo
perativele agricole. Lectorii acestor 
universități populare sint cercetă
tori de la stațiunile experimentale 
Caracal, Șimnic și Ișalnița, cadre 
didactice de la Universitatea din 
Craiova, asigurînd o temeinică pre
gătire cunsanților, care iși însușesc 
astfel noile cuceriri ale științei și 
tehnicii agricole.

precum și la casa de cultură din 
Cîmpina, în fața unui numeros pu
blic, s-a desfășurat o pasionantă în
trecere între echipele de teatru, 
brigăzile artistice de agitație, reci
tatorii și păpușarii pionieri din 
Prahova, aflați în faza județeană 
a festivalului teatrului școlăresc. 
De subliniat că atît costumele, cît 
și decorurile au fost confecționate 
de către școli, cu concursul larg 
al părinților.

străzi și trotuare 
.5.), amenajări și extin- 

■ spații verzi, pe 24 de hec- 
plantarea a 10 000 arbori și 

, lucrări de extindere a 
po-

reparații de 
(275 000 mp.' 
deri de spat 
tare, ].'
arbuști, lucrări de extindere 
canalizării și a rețelei de apă 
tabilă.

' NEAMȚ

-GALAȚI

Cea mai mare
librărie

In centrul municipiului Galați 
xst deschisă cea mai mare librăi

lancea

Manifestări consacrate

semicentenarului Uniunii

Măiestrie populară
în municipiul Focșani s-a deschis 

o expoziție cu vînzare, în cadrul 
căreia 42 de cooperative agricole 
din județ prezintă produse ale sec
țiilor industriale. Sînt deosebit de 
anreciate covoarele, costumele na
ționale și țesăturile cooperatorilor 
din Mihălceni și Nereju, împletitu
rile din răchită albă de Ia Suraia, 
articolele din lemn de la Cimpuri și 
Tulnici. S-a hotărît ca această ex
poziție să rămînă permanent des
chisă și bine aprovizionată.

In centrul municipiului Galați a 
fost deschisă cea mai mare librărie 
a orașului. Noua unitate este, de 
fapt, constituită din trei librării 
specializate în desfacerea de cărți 
de beletristică; de artă, școlare și 
tehnice. Librăria centrală, cum 
se spune noii unități, dispune 
un bogat fond de carte și este 
cadrată cu personal calificat

Un mare complex 
meșteșugăresc

La Piatra Neamț, unde există 
o bogată tradiție în executarea o- 
biectelor de artă populară, a 
fast dat in folosință unul dintre 
cele mai mari și moderne com
plexe meșteșugărești din țară. In 
noul complex, înzestrat cu insta
lații și utilaje adecvate, se vor rea
liza obiecte de artizanat, covoare de 
tip oriental, cusături cu motive 
populare, podoabe din metale nobi
le și înnobilate.

Prima
confruntare

Motel în Dumbrava
Fon-

Tineretului Comunist IKHtfflt
Sibiului

al autorităților franchiste
• CONDAMN AREAUNUI MEMBRU AL COMITETULUI EXECUTIV 

AL P.C. DIN SPANIA
MADRID 17 (Agerpres). — Tribu

nalul ordinii publice din Madrid a 
condamnat pe Luis Lucio Lobato 
Espronceda, membru al Comitetului 
Executiv al P.C. din Spania, care a 
fost acuzat de „asociere și propa
gandă ilegală", la 21 de ani și jumă
tate închisoare și la plata unei a- 
menzi de 10 000 de pesetas. In rechizi
toriul său, procurorul a acuzat pe 
Lobato Espronceda că a organizat la 
Madrid, în anul 1970, tipărirea unor 
manifeste ale Partidului Comunist 
din Spania și „Comisiilor muncito-

reștl” (sindicatele nerecunoscute de 
guvern)

In același timp cu Lobato Espron- 
ceda au fost condamnați " 
Garcia-Crespo — la 5 ani 
și o amendă de 10 000 de pesetas — și 
Angel Sanchez-Hernandez — la 3 ani 
și jumătate închisoare și o amendă 
de 10 000 de pesetas. Un al patrulea 
acuzat, Roman Martin, a fost achi
tat, din lipsă de dovezi.

Enrique 
închisoare

SOSIREA IM CUBA

A um GRUP
DE UTECIȘTI ROMÂNI

TINERII VOR PARTICIPA 
LA CONSTRUIREA UNEI ȘCOLI 

SECUNDARE SĂTEȘTI

în. întreaga țară continuă mani
festările cultural-educative consacra
te aniversării a 50 de ani de la crea
rea Uniunii Tineretului Comunist.

în județul Dolj a fost inaugurat 
luni ciclul de expuneri cu tema „Pa
gini din istoria Uniunii Tineretului 
Comunist". Activiști de partid și 
U.T.C., precum și cadre didactice vor 
conferenția în fața tinerilor despre 
locul și rolul acestei organizații în 
educarea tinerei generații, precum și 
despre sarcinile ce-i revin tineretului 
în înfăptuirea programului de fău
rire în patria noastră a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Tinerii din județul Mehedinți În
tîmpină semicentenarul U.T.C. cu 
importante acțiuni. Elevii școlilor 
generale și tinerii săteni, membri ai 
cooperativelor agricole de producție 
din Salcia, Jiana și Orevița Mare, 
vor organiza șantiere locale pentru 
executarea unor lucrări de comba
tere a excesului de umiditate a tere
nului din perimetrele localităților 
lor. Inițiative similare au fost luate 
și în alte comune ale județului.

La înfăptuirea programului de 
hidroameliorații din această parte a 
țării vor luaiparte1 idlr'câr'25 000 deți
neri — activitatea lor urmind să. se 
concretizeze, între altele, în deseca
rea și scoaterea de sub influența ex
cesului de umiditate .a 1 000 ha, iri
garea a 350 ha și combaterea ero
ziunii pe alte 50 ha.

în orașul Abrud a început luni 
„Săptămîna dedicată luptătorilor 
pentru dreptate socială și eliberare 
națională din Țara Moților".

Programul acestei acțiuni inițiate 
de Comitetul orășenesc U.T.C. cu
prinde expuneri, mese rotunde, con
cursuri și alte activități menite să 
facă cunoscute tinerilor aspecte din 
lupta locuitorilor acestor meleaguri 
sub conducerea lui Horia, Cloșca și 
Crișan și Avram Iancu, precum și 
momente din istoria Partidului Co
munist Român și a U.T.C. Vor fi, de 
asemenea, organizate vizite ale tine
rilor și elevilor la locurile și casele 
istorice din oraș. Deschiderea festivi
tăților a fost marcată de simpozionul 
cu tema „Momente din trecutul glo
rios de luptă al moților".

în județul Mureș au fost organi
zate numeroase acțiuni specifi
ce tinerilor de la orașe și sate. 
Peste 700 de uteciști iau parte în a- 
ceastă perioadă la concursul „Mese
ria — brățară de aur", iar alți 1 100 la 
„Olimpiada mecanizatorului". Sub 
titlul generic „50 de ani de luptă și 
muncă sub conducerea partidului", 
în județ au loc, de asemenea, simpo
zioane, expuneri, mese rotunde, dez
bateri. recitaluri de cîntece și poezii 
patriotice, inspirate din activitatea 
revoluționară a organizației de tine
ret. Numeroși tineri români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți din județ întîmpină sărbătoarea 
semicentenarului organizației lor an
trenați în formații de muncă patrioti
că. Ei și-au propus colectarea în acest 
an a peste 4 500 tone fier vechi, efec
tuarea de lucrări de împădurire și 
întreținere a arboretelui pe 250 ha, 
pregătirea și amenajarea a 
ren pentru irigații, lucrări 
nătățiri funciare pe mai 
300 ha. Valoarea totală a 
patriotice realizate de tineri în acest 
an se va ridica la circa 50 milioane 
tei. V. ■■ I (Age'rpres) f'
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„Vox maris"
La Constanța, sub egida Comite

tului județean pentru cultură și 
educație socialistă, a luat ființă o 
nouă formație vocală, corul de ca
meră — „Vox maris." Membrii a- 
cestei formații au fost selecționați, 
prin concurs, dintre cei „mai talen- 
tați artiști amatori care activează 
în formațiile corale ale' cluburilor 
din întreprinderi și instituții. „Vox 
maris", prima formație corală de 
amatori de acest fel din județ, își 
pregătește, pentru debut, un reper
toriu cu ajutorul Teatrului liric din 
Constanța.

• //

în imediata apropiere a campin
gului din pitoreasca Pădure a 
Dumbrăvii, au fost terminate lu
crările unui modern motel cu o 
capacitate de 82 de locuri. Tot 
aici, turiștii vor avea la dispoziție 
un restaurant, terenuri de sport, o 
stație de spălare-gresare pentru 
autoturisme.

BUZĂU

Prin munca

patriotică

250 ha te- 
de îmbu- 
bine de 
acțiunilor

Festivalul teatrului 
școlăresc

Pe scena teatrelor de dramă, de 
.estradă și de păpuși . din . Ploieșt^

ȘTIRI CULTURALE
Luni seara a avut loc la cinema

tograful „Republica" din Cluj un 
spectacol de gală cu filmul „Deco
larea", noua producție’ a studioului 
cinematografic „București". Filmările 
la această peliculă, inspirată din 
eroismul cotidian al lucrătorilor avia
ției utilitare, au fost făcute, în mare 
parte, la Cluj 
împrejurimi.

și in localitățile din

★
luni seara al orches-Concertul de _

trei simfonice a Filarmonicii de Stat 
din Oradea a fost dirijat de Joseph 
Eger din S.U.A. Programul a cuprins 
„Variațiuni pe o temă de Haydn" de 
Brahms, „Rapsodia 1“ de George 
Enescu și „Simfonia a V-a“1 de 
Ceaikovski. (Agerpres)
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vremea
Ieri în țară : Vremea s-a men

ținut geroasă, îndeosebi în nord- 
estul țârii. Cerul a fost mai mult 
senin în Maramureș, Crlșana și 
Transilvania. In rest, cerul a fost 
variabil, mai mult acoperit în su
dul Banatului, Oltenia, sud-vestul 
Munteniei și pe litoral, unde au 
căzut ninsori temporare. Vîntul a 
suflat potrivit, cu intensificări lo
cale în Banat și sud-estul Tran- 
silvanjei. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între minus 18 grade 
la Suceava și minus 3 grade la 
Holod. In București : Vremea a 
fost friguroasă, cu cerul variabil. 
Vîntul a suflat potrivit, cu unele 
intensificări. Temperatura maxi
mă a fost de minus 10 grade.

Timpul probabil pentru 19, 20 șl 
21 ianuarie. In țară : Deși timpul 
se va menține friguros, mal ales 
în nordul Moldovei și Maramureș, 
temperaturile vor înregistra o 
creștere mai ales în Banat, Olte
nia și Cîmpia Dunării, unde cerul 
va fi acoperit șl vor cădea ninsori 
temporare, iar vîntul va prezenta 
intensificări, viscolind zăpada. In 
rest, ninsorile vor fi locale. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 
15 si minus 7 grade. în sudul tării 
și între minus 22 și minus 16 grade 
în rest, iar maximele între minus 
10 și zero grade. In București : 
în următoarele trei zile cerul va 
fi mai mult acoperit. Vor cădea 
ninsori temporare însoțite de in
tensificări de vint. care vor spul
bera zăoada. Temperatura în creș
tere ușoară. AVERTIZARE î In 
următoarele trei zile, în sudul tă
rii va ninge viscolit.
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La Galeriile de artă ale 
dului Plastic din Timișoara s-a 
deschis ' o expoziție a tinerilor 
plasticieni — unii abia ieșiți de pe 
băncile facultății — oferindu-le 
posibilitatea de a-și face cunoscute 
lucrările, intr-o confruntare largă 
cu opiniile celor ce așteaptă de 1a ei 
o artă autentică, inspirată din reali
tățile construcției socialiste. Rețin 
in mod deosebit atenția lucrările 
semnate de Viorel Toma, Gheorghe 
Văleanu, Suzana Molnar, Peter 
Schweg, Estera Takăcs, Ion Per
ciun, Gherghina Vidac, Ion Nanu.

Zilele acestea s-a încheiat bilan
țul edilitar-gospodăresc al anului 
1971. S-a constatat că oamenii 
muncii buzoieni au prestat un 
mare volum de muncă patriotică, 
executînd lucrări a căror valoare 
însumează aproape 31 milioane 
lei. Cîteva din principalele obiective 
Țealjțzjate prin muncăț; ,;p3.triotică :

.'J;-? U ■<'■! î

HAVANA 17. — Corespondentul 
Agerpres, Victor Stamate, transmite : 
La Havana a sosit un grup de ute
ciști din România, care vor participa, 
în cadrul brigăzii internaționale 
„Julio Antonio Melia" a F.M.T.D., la 
construirea în Cuba a unei școli se
cundare sătești. Tinerii români au 
fost întimpinați la aeroportul „Jose 
Marti" de Luis Dominguez, secretar 
organizatoric al Biroului Național al 
Uniunii Tinerilor Comuniști (U.J.C.), 
și Julio Lemus, secretar al Comitetu
lui Național al U.J.C.

SAARBRUCKEN

Reuniune

Convorbiri intre delegațiile 
P.C. din Danemarca si P.S.U.G.■

COPENHAGA 17 (Agerpres). — La 
invitația P.C. din Danemarca, o de
legație a C.C. al P.S.U.G., condusă 
de Harry Tisch. membru supleant al 
Biroului Politic al P.S.U.G.. a făcut o 
vizită la Copenhaga. Delegația a fo;t 
primită și a avut convorbiri cu Knud 
Jespersen, președintele P.C. din 
Danemarca, și cu membri ai Birou
lui Politic al P.C.D.

Părțile au subliniat că există pre
mise favorabile pentru convocarea 
în anul 1972 a conferinței general- 
europene în problema securității și 
colaborării. A sosit timpul, subliniază 
comunicatul, ca propunerile con
structive privind convocarea confe
rinței să fie transformate în faptă. 
O condiție a securității europene este 
ca toate statele să recunoască inviola
bilitatea frontierelor apărute în Europa 
în urma celui de-al doilea război 
mondial și să renunțe la folosirea 
forței și la amenințarea cu folosirea 
forței.

In prezența reprezentanților 
ganelor locale de partid și de stat 
a avut loc la sectorul din Cluj al 
Institutului de studii istorice și so- 
clal-politice înmînarea, în semn de 
omagiu, văduvei cunoscutului luptă
tor comunist și antifascist, Iozsa 
Bela, a monografiei dedicate vieții 
și .'activității.acestuia. » —
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„MECIUL PRIETENIEI"
Echipele de tenis de masă ale României și R.P. Chineze 

s-au întâlnit aseară în sala Fioreasca

Numeroși spectatori au urmărit 
aseară în sala sporturilor Floreasca 
din Capitală dubla întîlnire interna
țională amicală de tenis de masă 
dintre reprezentativele masculine și 
feminine ale României și R. P. Chi
neze. Desfășurate într-o ambianță de 
mare sportivitate, meciurile au fost 
de un valoros nivel tehnic, consti
tuind o bună propagandă făcută a- 
cestei discipline și în același timp 
un minunat schimb de experiență 
dintre jucătorii celor două țări prie
tene.

In meciul masculin, oaspeții au re
purtat victoria cu scorul de 5—3, din
tre ei remarcindu-se Tian Ven-iuan.' 
Dintre reprezentanții noștri o fru
moasă comportare au avut Șerban 
Dobosi și Sergiu Luchlan. Iată rezul
tatele tehnice : Tian Ven-iuan-Gh.' 
Teodor 21—18, 21—19 ; Lian Ko-lian- 
Șerban Dobosi 18—21, 21—18, 18—21; 
Li Cin-kuan-Sergiu Luchian 13—21, 
14—21; Tian Ven-iuan-S. Dobosi 
21—17, 21—17; Li Cin-kuan-Gh. Teo
dor 21—9, 21—17 ; Lian Ko-lian-S. Lu
chian 21—12, 21—16; Tian Ven-iuan-

S. Luchian 18—21, 21—16, 21—11; Li 
Cin-kuan-S. Dobosi 20—22, 21—11,
16—21.

Șl în meciul feminin, spectatorii 
au fost martorii unor întreceri re
marcabile, aplaudînd deseori la 
„scenă deschisă" jocul variat al 
componentelor celor două formații. 
Selecționata țării noastre a obținut o 
prețioasă victorie cu scorul de 5—4. 
In meciul decisiv, la scorul de 4—4, 
Eleonora Mihalca-VIaicov a reușit 
să o învingă cu 14—21, 21—19, 21—16 
pe C-ian Huai-yn.

Foarte bine a jucat și Carmen Cri- 
șan, care a realizat două victorii — 
cu 21—12, 21—12 la Li Li și cu 21—18, 
21—18 Ia Huan Si-pin. Celelalte re
zultate : Cian Huai-yn—Maria Ale
xandru 21—14, 21—14 ; Li Li—Eleo
nora Mihalca-VIaicov 21—17, '17—21, 
21—17 ; Li Li-Maria Alexandru
20— 22, 21—11, 21—15 ; Huan Si-pin-
Eleonora Mihalca-VIaicov 11—21, 
14—21 ; Huan Si-pin—Maria Alexan
dru 19—21, 21—19, 18—21 ; Cian
Huai-yn—Carmen Crișan 21—15,
21— 17). .

înaintea începerii întrecerilor, o fotografie pentru „albumul prieteniei”
Foto : Gh. Vințilă
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în. cîteva rînduri

Duminică, pe patinoarul aco
perit „23 August", in penultimul 
cuplaj al turului III la hochei 
pe gheață, rezultate normale : 
Dinamo—Avintul 7—0, Steaua— 
Agronomia 9—1. Ieri, ecnipele 
au avut zi de odihnă. Astă-seară, 
ultimul cuplaj, cel mai impor
tant. Două partide decisive : de 
la ora 16,30 Agronomia Cluj— 
Avintul Miercurea Ciuc (in par
tidele anterioare și-au împărțit 
victoriile) și, de la ora 19, 
Steaua—Dinamo (de asemenea, 
la egalitate de victorii după 
meciurile precedente).

BASCHET. — In cadrul turneului 
internațional masculin de baschet 
de la Varșovia, reprezentativa ora
șului București a susținut două noi 
intilniri în primul meci, baschet- 
baliștii noștri au învins cu scorul de 
59—58 (30—29) echipa SKRA Var
șovia. în cea de-a doua partidă, for
mația română a întilnit redutabila 
selecționată a orașului Moscova, 
principala favorită a competiției, în 
fața căreia a pierdut cu 70—96 
(29—48). în clasamentul grupei con
duce echipa orașului Moscova cu 
8 puncte, urmată de București și 
Sofia — cu cite 5 puncte. SKRA și 
Legia Varșovia — cu cite 3 puncte.

BONN 17 (Agerpres). — în I 
congreselor din Saarbrticken 
deschis o reuniune organizată 
Partidul, Comunist German, la 
participă aproximativ 1 500 de 
soane, transmite agenția A.D.N.

La începutul reuniunii, care mar
chează deschiderea Săptămînii de 
acțiune a P.C.G., participanții au 
adoptat o declarație de solidaritate 
cu lupta popoarelor din Indochina.

Luînd 
Gautier,

R. S.

organizată

German

Echipele feminine de handbal
au reluat campionatul

TIMIȘOARA (Corespondentul „Scîn- 
teii", Cezar Ioana). Ieri s-au reluat 
în sala „Olimpia" întrecerile celor 
mai bune formații feminine de hand
bal ale țării. Beneficiarele etapei au 
fost, fără îndoială, echipele bucu- 
reștene Rapid și Confecția care, ter- 
minînd la egalitate cu Mureșul Tg. 
Mureș și, respectiv, Textila Buhuși 
— formații din prima parte a clasa
mentului — au cîștigat cite un punct 
deosebit de prețios pentru evitarea 
zonei retrogradării, unde se află 
deocamdată plasate. Universitatea 
Timișoara iși menține locul întîi în 
clasament. Ea a dispus clar de for
mația studentelor din Cluj, încă 
slab pregătite pentru acest început 
de sezon în sală. Deosebit de dispu
tată a fost întrecerea dintre Î.E.F.S. 
și „Rulmentul". După ce la pauză

scorul a fost egal, în partea a doua 
fiecare echipă forțează victoria, însă 
nici una nu reușește să conducă la o 
diferență mai mare de un punct Cu 
un minut înainte de sfîrșlt condu
cea echipa din Brașov. Bucureșten- 
cele însă au egalat. In ultima partidă 
a zilei, Universitatea București a în
trecut, nu fără eforturi, pe ambi
țioasa formație din Odorhei.

Rezultate tehnice : Mureșul Tg. 
Mureș — Rapid București 10—10 
(6—6) ; Textila Buhuși — Confecția 
București 13—13 (8—6) ; Universitatea 
Timișoara — Universitatea Cluj 27—9 
(13—4) ; I.E.FB. București — Rul
mentul Brașov 14—14 (7—7) ; Uni
versitatea București — Voința Odor
hei 13—9 (6—3).

Astăzi, după-amiază, întrecerile 
continuă în aceeași sală.

(Urmare din pag. I)

ne s-au pronunțat în favoarea 
organizării, în acest scop, a unei 
Adunări a forțelor sociale și po
litice reprczentînd opinia publică 
din toate țările europene. Acționînd 
în favoarea unei largi popularizări 
a acestei inițiative, participanții la 
reuniune au urmărit, în același timp, 
extinderea continuă a sferei parti
cipanților, prin angrenarea și a 
altor forțe politice vital interesate 
în problemele păcii și securității pe 
continent. Ulterior, un grup de lucim 
restrins, reunit în octombrie 1971, a 
hotărît convocarea întilnirii consul
tative desfășurate în urmă cu cîteva 
zile la Bruxelles.

al conducerii Partidului Socialist Ita
lian, etc. In fața acestora s-au aflat 
mai multe chestiuni legate de pro
blemele complexe ale securității și 
cooperării în Europa. Apreciind ro
lul important ce revine opiniei pu
blice în promovarea ideii securității 
europene, participanții au hotărît or
ganizarea la Bruxelles, între 2—5 iu
nie 1972, a unei Adunări a reprezen
tanților opiniei publice pentru secu
ritate și cooperare europeană. Un co-

Sala 
s-a 
de 

care 
per-

apoi cuvîntul, Hermann 
membru al Prezidiului P.C.

F. IUGOSLAVIA

German, a arătat că principala sar
cină a partidului în perioada ime
diat următoare o reprezintă crearea 
unei puternice mișcări populare în 
favoarea ratificării tratatelor sem
nate de R.F. a Germaniei cu Uniu
nea Sovietică și Polonia, precum și 
în favoarea convocării conferinței 
de securitate europeană în anul 1972. 
Vorbitorul s-a pronunțat pentru pri
mirea, pe bază de egalitate în drep
turi, a R.D.G. și R.F.G. în Organiza
ția Națiunilor Unite.. i. ■

BILANȚ AL SCHIMBURILOR
COMERCIALE EXTERNE PE ANUL 1971

BELGRAD 17 (Agerpres). — Di
rectorul general al Institutului Fede
ral de Statistică al R.S.F. Iugoslavia, 
Ibrahim Latifici, a informat luni, în 
cadrul unei conferințe de presă, că 
producția industrială iugoslavă reali
zată anul trecut a înregistrat o creș
tere de 10,4 la sută (depășind de a- 
proape două ori sporul prevăzut in 
plan). El a declarat că industria iu
goslavă a început bine acest an și 
că există toate condițiile pentru ca 
producția să sporească în continu
are.

Referindu-se la schimbul de 
mărfuri cu străinătatea, Ibrahim La
tifici a arătat că, în anul trecut, a- 
cesta a înregistrat o creștere de 11 la 
sută, exportul sporind cu 8, iar im
portul cu 13 procente. Deficitul din 
balanța comercială, a spus el, a fost 
cu 20 la sută mai mare decît în 1970, 
inregistrînd cifra valorică de peste 
21,5 miliarde dinari. Dar, în momen
tul de față, a declarat Ibrahim Lati
fici, situația în ceea ce privește

viitoarea întîlnire de la Bruxelles are 
drept scop să deschidă și mai. larg 
porțile unor dezbateri la scara con
tinentului, care să antreneze toate 
forțele sociale vital interesate în 
asigurarea unei păci și securități 
trainice pe continent.

Ața cum se arată și în Declarația 
dată publicității, viitoarea întîlnire va 
oferi un cadru propice unui schimb 
de vederi, pe picior de egalitate, tu
turor forțelor sociale și politice care

CUVlNTUL OPINIEI PUBLICE EUROPENE

■ schimburile comerciale externe este 
în mod sensibil mai favorabilă decit 
cea oglindită de rezultatele globale 
din anul 1971. Tendințele pozitive, a 
spus el, au început să se manifeste 
încă la mijlocul anului trecut, iar 
luna decembrie a fost, în ceea ce 
privește exportul, cea mai bună din 
ultimii ani. Datorită acestui fapt, și 
balanța totală a schimburilor cu stră
inătatea a fost în 1971 mult mal 
bună decit cea realizată în primele 
șase luni ale anului.

Referindu-se la structura exportu
lui, Ibrahim Latif ici a arătat că par
ticiparea industriei a fost de 85,6, iar 
a agriculturii de 12,9 la sută. între 
partenerii comerciali ai țării, U.R.S.S. 
s-a situat pe primul loc, lmportînd 
mărfuri iugoslave în valoare de circa 
4 miliarde dinari. Pe locui doi s-a 
plasat Italia, fiind urmată de R. F. a 
Germaniei. Cantitățile cele mai mari 
de mărfuri au fost importate din R.F. 
a Germaniei, Italia și Uniunea So
vietică.

@ @ @

— Care au fost caracteristicile 
și obiectivele actualei intilniri și 
la ce concluzii au ajuns partici
panții ?

— în primul rind, aș dori să subli
niez „evantaiul politic" al participan- 
ților, diversitatea orientărilor sau po
zițiilor lor ideologice sau filozofice — 
fiind vorba de reprezentanți ai unor 
partide comuniste, socialiste, social- 
democrate, ai unor organizații sindi
cale și de tineret, precum și de nu
meroși parlamentari, oameni de știin
ță, cultură și artă, slujitori ai culte
lor, militanți pe tărîm obștesc din 27 
de țări europene.

Printre participanți pot fi amintiți : 
Robert de Gendt, secretar internațio
nal al mișcării mondiale a muncito
rilor creștini, Reino Oittinen, preșe
dintele Comitetului finlandez pentru 
securitate, A. P. Sitikov, președinte
le Camerei Uniunii a Sovietului-Su
prem al U.R.S.S., Jean Terfve, fost 
ministru, vicepreședintele Partidului 
Comunist din Belgia, Raymond 
Bousquet, ambasador, deputat în 
parlamentul francez, Louis Saillant, 
militant al mișcării muncitorești din 
Franța, Albert de Smaelle, socialist, 
fost ministru în guvernul belgian, 
Giorgio Amendola, membru al condu
cerii P.C. Italian, Halina Skibniew- 
ska, vicepreședinte al Seimului R. P. 
Polone, Luciano de Pascalis, membru

Acțiuni practice imediate 
pentru pregătirea conferinței

rîtatea și cooperarea se vor stator
nici numai prin convergența efortu
rilor tuturor. ~ 
participanții Ia 
xelles, salutind 
unei conferințe 
statelor, s-au pronunțat pentru con
vocarea sa cit mai curînd posibil, 
iar în acest scop, pentru 
imediată Ia faza de lucru, 
tirea ei practică, concretă, 
unor intilniri multilaterale.

Aș cita în acest sens ca deosebit de 
semnificative cuvintele rostite de. 
Ragnar Grimson, membru al Comi
tetului Executiv al Partidului Pro
gresist din Islanda : Consider că s-a 
vorbit destul la modul general des
pre securitate, că au fost făcute foar
te multe declarații de bune intenții. 
De aceea, sint de părere că este 
timpul să se treacă la acțiuni și mă
suri concrete.

Trebuie subliniat că 
întîlnirea de la Bru- 
inițiativa convocării 
general-europene a

trecerea 
Ia prcgă- 
in cadrul

Ce ne puteți spune despre, 
participarea delegației reprezen
tanților opiniei publice din 
România la intilnirea de la Bru
xelles ?

de securitate
mitet internațional de inițiativă, în 
componența căruia au fost aleși re
prezentanți din toate țările partici
pante. a primit sarcina pregătirii și 
organizării concrete a adunării. De 
asemenea, in cadrul actualei intil
niri au fost sugerate diferite teme 
care ar putea constitui obiect de dez
batere în cadrul proiectatei adunări, 
cum ar fi : desfășurarea unor eforturi 
active în favoarea păcii în Europa 
și convocării conferinței statelor, 
intensificarea cooperării pe diverse 
planuri între toate statele continen
tului, dezvoltarea unui sistem de 
secu-itate europeană, raportul secu
ritate europeană — pace mondia
lă etc. în concepția participanților,

se pronunță in favoarea destinderii 
și cooperării in Europa. In acest 
sens, reuniunea noastră a adresat un 
apel tuturor acestor' forțe, fie că sint 
sau nu la putere, să-și aducă contri
buția la definirea programului, la 
stabilirea procedurii și la desfășura
rea adunării din iunie 1972.

Și de această dată a reieșit clar că, 
departe de a se contrapune, inițiati
vele la nivelul reprezentanților opi
niei publice și tratativele dintre gu
verne privind convocarea conferinței 
general-europene — acționînd fieca
re in sfera proprie de competență și 
responsabilitate — nu pot decît să se 
completeze, să se susțină și să se în
tărească reciproc, deoarece secu-

— Delegația română, exprimînd po
ziția generală constructivă a țării 
noastre, a adus o contribuție impor
tantă la reușita reuniunii, participînd 
activ la dezbaterile din ședințele ple
nare și din comisii, precum și la ela
borarea documentelor adoptate. In 
intervențiile sale, delegația noastră 
a subliniat activitatea intensă des
fășurată de țara noastră pentru îm
bunătățirea climatului politic pe con
tinent, pentru promovarea ideii de 
securitate, pentru materializarea a- 
cestei idei. Pronunțindu-se în spri
jinul inițiativei privind convocarea 
unei adunări a reprezentanților opi
niei publice europene, delegația noas
tră a susținut, alături de alte dele- . 
gații, ca această reuniune să fie con
cepută ca un forum larg, reprezen
tativ și deschis tuturor forțelor sociale 
și politice, indiferent de convingerile 
filozofice și religioase, tuturor celor 
dornici să-și aducă contribuția la 
realizarea nobilelor idei ale păcii și 
înțelegerii, securității și cooperării 
intre toate popoarele din Europa.



O importantă manifestare

internațională in sprijinul

popoarelor din Indochina
® Reuniunea Comitetului pregătitor al Adunării mondiale 

pentru pacea și independența popoarelor indochineze

PARIS 17 (Agerpres). — Agenția V.N.A. informează că la Paris a'avut 
loc o reuniune a Comitetului pregătitor al Adunării mondiale pentru pacea 
și independența popoarelor indochineze, care urmează să-și țină lucrările în 
cursul lunii februarie, în capitala Franței. Au participat peste 70 de reprezen
tanți din partea unor organizații internaționale și naționale, precum și dele
gații din R. D. Vietnam, Republica Vietnamului de Sud, Laos și Cambodgia.

Comitetul pregătitor a dat publi
cității un comunicat, în care se arată 
că Adunarea mondială de la Paris 
„va fi cea mai importantă manifes
tare internațională de pină acum în 
sprijinul popoarelor din Indochina și 
va marca o etapă nouă în mobilizarea 
opiniei publice din toate părțile 
lumii".

Documentul subliniază că pacea ar 
putea fi restabilită neîntârziat in 
Vietnam,, dacă guvernul Statelor Uni
te, ca răspuns la programul în șapte 
puncte al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, ar hotărî un termen rezona
bil pentru retragerea tuturor trupe
lor S.U.A., precum și a tuturor mij
loacelor americane de purtare a 
războiului și ar înceta să sprijine

regimul de la Saigon Negocierile 
privind o astfel de soluție politică — 
se' arată în continuare — trebuie 
duse pînă la capăt la Conferința de 
la Paris privind Vietnamul.

în Laos — subliniază comunicatul 
— S.U.A. trebuie să lase părțile in
teresate din această țară să-și regle
menteze propriile lor probleme în 
conformitate cu soluția politică pro
pusă de Frontul Patriotic Laoțian.

în Cambodgia — menționează In 
'încheiere documentul : — instaurarea 
păcii depinde numai de încetarea 
agresiunii S.U.A. și a sprijinului 
acordat, de acestea regimului de la 
Pnom Penh și de retragerea trupelor 
saigoneze, în conformitate cu poziția 
exprimată de Guvernul Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei.

VIETNAMUL DE SUD: Puternice acțiuni
ofensive ale forțelor patriotice

SAIGON 17 (Agerpres). — Coman
damentul american de la Saigon a 
anunțat că în ultimele zile în Viet
namul de sud au fost semnalate 30 
de acțiuni ofensive declanșate de 
forțele patriotice împotriva trupelor 
americano-saigoneze . Unul dintre a- 
tacuri, care a constat dintr-un intens 
foc de baraj, a fost îndreptat împo
triva bazei aeriene Cam Ranh. situa

tă la 314 km nord-est de Saigon. îrț 
cursul bombardamentului, mai mulți 
militari saigonezi au fost uciși, iar o 
serie de vehicule militare americane 
au fost distruse. Un alt atac a fost 
declanșat împotriva bazei aeriene Tuy 
Hoa. Agențiile de presă apreciază că 
actualele acțiuni ofensive ale forțelor 
F.N.E. sînt cele mai puternice din ul
tima perioadă.

LAOS: Alte unități tailandeze trimise
pe fronturile de luptă

(Agerpres). — 
__ _ .. surse occiden
tale citate de agenția China Nouă, 
in urma puternicelor lovituri sufe
rite de unitățile militare de dreapta, 
de „forțele speciale" ale generalului 
Vang Pao și de trupele intervențio- 
niste tailandeze, în Valea' Ulcioarc- 
lor și în regiunea Sam Thong — Long 
Cheng, autoritățile militare ameri
cane și aliații lor au pus la cale tri
miterea în sectorul Long Cheng a 
încă 3 000 militari tailandezi. Agenția 
France Presse relatează că aceștia 
„au fost însoțiți de agenți ai C.I.A."

XIENG QUANG 17 
După cum relatează

Comitetul Permanent format din 
reprezentanții Comitetului Central al 
Frontului Patriotic Laoțian și al Co
mitetului Alianței forțelor patriotice 
neutraliste laoțiene a subliniat, în
tr-un document adoptat în cadrul 
unei reuniuni comune, importanta 
semnificație strategică a recentelor 
victorii obținute de forțele patriotice, 
informează agenția 
Lao.

Comunicatul dat 
cheierca 
riaiismul 
continuă 
agresive 
altor trupe tailandeze.

â

Khaoșan Pathet
publicității la în- 
condamnă împe- 
și a col iții săi care

reuniunii 
american ,. 
să pregătească noi acțiuni 
prin trimiterea în Laos a

CAMBODGIA „Acțiuni menite să ducă
la perpetuarea și extinderea războiului"

PEKIN 17 (Agerpres). — Purtăto
rul de cuvînt al Ministerului Aface
rilor Externe al Guvernului Regal 
de Unitate Națională al Cambodgiei 
(G.R U.N.K.) a dat publicității o de
clarație în legătură cu planurile 
americano-tailandeze privind trimi
terea de noi trupe ale regimului de 
la Bangkok în Cambodgia. De la în
ceputul actualului sezon uscat — se 
spune în declarație — poporul cam
bodgian și forțele sale de rezistență 
au zdrobit trupele lonnoliste, care 
constituiau coloana vertebrală a pla
nului S.U.A. de „khmerizare” a răz
boiului. De asemenea, trupele inter- 
venționiste saigoneze au trebuit să 
se retragă în Vietnamul de sud. în 
pofida acestor infringed suferite, 
S.U.A. Intenționează trimiterea de noi 
contingente de militari tailandezi in 
Cambodgia.

Declarația G.R.U.N.K. formulează 
un protest energic împotriva acestei 
noi acțiuni, menită să ducă la per-

petuarea și extinderea războiului în 
Cambodgia și in intreaga Indochină, 
și pentru care întreaga răspundere o 
poartă Statele Unite și regimul de la 
Bangkok. Declarația exprimă convin
gerea G.R.U.N.K. că poporul cambod
gian și forțele sale de rezistență vor 
da riposta meritată noilor trupe inva
datoare și vor obține noi victorii în 
lupta lor împotriva agresiunii impe
rialiste, pentru salvarea națională.

BERUN Lucrările Comisiei mixte
guvernamentale de colaborare

economică între România României ia Moscova

17 — Corespondentul
Deju, transmite : Luni

BERLIN
nostru,' Șt. ___________  . ___
dimineață a început, la Berlin. în
tîlnirea de lucru a președinților ce
lor două părți în Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare econo
mică între Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană. Delegația română este 
condusă de Mihai Marinescu, vice-

Germană
președinte al Consiliului de 
niștri, președintele părții române în 
Comisia mixtă, iar delegația R.D. 
Germane — de Kurt Fichtner, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții R.D. Ger
mane in comisie. La lucrări parti
cipă Nicolae Ghenea, ambasadorul 
României în R.D. Germană, și mem
brii celor două delegații.

La întîlnirea de lucru se anali
zează. activitatea de colaborare și 
cooperare economică și tehnică din
tre cele două țări, îndeosebi în do
meniile construcțiilor de mașini, 
electrotehnicii și electronicii, in
dustriei chimice, precum și schim
burile comerciale, în scopul dezvol
tării. în continuare a relațiilor econo
mice și tehnice dintre cele două țări.

Mi-

va avea 
cu forță 
unei noi

Greva celor 280 000 de mineri bri
tanici a intrat în cea de-a doua 
săptâmînă, bucurîndu-se de solidari
tatea ailor centrale sindicale en
gleze. în fotografie: un pichet al 
greviștilor în faja termocentralei 

Fulham din londra

GHANA

ACCRA 17 (Agerpres). — Consiliul 
Redeșteptării Naționale al Ghanei, 
care a preluat puterea în urma lo
viturii de stat de la 13 ianuarie, a 
dat publicității o proclamație. Pre
ședintele Consiliului Redeșteptării 
Naționale rămine în continuare co
lonelul I. K. Achampong, organizato
rul loviturii de stat. C.R.N. 
„dreptul de a emite decrete 
de lege" pină la promulgarea 
constituții.

Referindu-se la instaurarea 
ministrații, colonelul Achampong a 
declarat că este vorba de o măsură 
temporară și că, „imediat ce împre
jurările vor permite", puterea poli
tică va fi încredințată unui guvern 
civil ales.

noii ad-

Noi măsuri de naționalizare 
în Pakistan

a
RAWALPINDI 17 (Agerpres). — 

Ministrul finanțelor și dezvoltării al 
Pakistanului, Mubashir Hassan, 
anunțat că guvernul pakistanez, 
preluat conducerea altor 11 fir

a
— r—— .— ■ .^—. — — ,—. a 
preluat conducerea' altor 11 firme 
industriale din țară — relatează a- 
genția Associated Press. Printre 
noile întreprinderi trecute sub con
trolul guvernului se află o rafină
rie de petrol, cinci întreprinderi 
siderurgice, compania pentru energie 
electrică din Rawalpindi si mai 
multe fabrici de ciment. în felul 
acesta, numărul întreprinderilor tre
cute sub controlul statului, după 
instalarea noului guvern, se ridică la 
31. După cum se știe, în urmă cu 
două săptămini, guvernul pakistanez 
a naționalizat alte 20 de firme, a- 
parținînd celor mai bogate 22 de fa
milii din țară.

Anunțînd noile măsuri de naționa
lizare, ministrul Mubashir Hassan a 
informat, de asemenea, despre hotă
rî rea guvernului 'de a. anula licen
țele a cinci companii care urmau șă 
se ocupe de asamblarea automobile
lor. El a menționat că Pakistanul ia 
în considerare prohibirea in întregi
me a producției de autoturUme, în 
așa fel incit să-și concentreze toate 
eforturile pentru producerea de. auto
camioane și tractoare.

Intr-un discurs pronunțat la Laho
re. ministrul pentru problemele legis
lative și parlamentare al Pakistanu
lui, țțlian Mahmoud Qasuri, a declarat 
că președintele Zulfikar Aii Bhutto l-a 

, autorizat să procedeze la pregătirea 
elaborării proiectului noii constituții 
a țării. El a menționat că nu a fost 
fixat un termen limitativ pentru 
elaborarea proiectului, dar că el va 
căuta să îndeplinească această sar
cină în cel mai scurt timp posibil. 
Potrivit declarației lui Qasuri, pre
ședintele Bhutto ar dori ca drepturile 
fundamentale să fie mai bine reflec
tate în noua constituție decît în pre
cedentele legi supreme ale țării, din 
anii 1956' și 1962.

Pe de 
kistanez 
putea să 
legislație 
să naționalizeze proprietățile private 
în interesul economiei naționale. în 
acest caz, a menționat Qasuri, cabi
netul n-ar fi obligat șă plătească 
compensații posesorilor, dacă aceștia 
au violat legile țării. Agenția Reuter 
subliniază că această declarație re
prezintă o'referință la cele mai bo
gate familii din Pakistan, cărora li 
s-a cerut să cedeze devizele aflate în 
posesia lor pînă la 25 ianuarie.

altă parte, ministrul pa- 
a declarat că guvernul ar 
introducă în scurt timp o 
care șă-1 împuternicească

Conferința europeană va duce
la progrese in domeniile

MOSCOVA 17. — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, transmite : 
La 17 ianuarie, ministrul afacerilor 
externe al Uniunii Sovietice, A. A. 
Gromîko, a oferit un dejun în o- 
noarea ambasadorului extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în U.R.S.S., Teodor 
Marinescu, în legătură cu apropiata 
plecare definitivă a acestuia în pa
trie.

La dejun, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, prieteneas
că, au participat N. N. Rodionov, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S.. G. A. Kiseliov, 
adjunct al șefului Secției relații ex
terne a C,C. al P.C.U.S., directori, 
alți funcționari superiori din M.A.E. 
al U.R.S.S., precum și membri ai Am
basadei române la Moscova.

VIOLAREA SPAȚIULUI
AERIAN AL R.P.D. COREENE 

DE CĂTRE UN AVION
MILITAR AMERICAN

PHENIAN 17 (Agerpres). — Un 
avion de mare viteză și altitudine de 
tip „SR-71", aparținînd forțelor mili
tare ale Statelor Unite, a pătruns la 
16 ianuarie în spațiul aerian al 
R.P.D. Coreene în scopuri de spionaj 
și pentru a comite acte ostile. Men- 
ționind că această pătrundere consti
tuie un act fățiș de agresiune împo
triva R.P.D. Coreene, agenția A.C.T.C. 
relevă că S.U.A. și aliații lor trebuie 
să fie conștienți de consecințele pe 
care le pot avea asemenea provocări.

Scrisoarea
reprezentantului Indiei 

la 0. N. U. adresată
secretarului general

K. Waldheim
NEW YORK 17 (Agerpres). — Re

prezentantul Indiei la Națiunile Uni
te, Samar Sen, a adresat secretaru
lui general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
o scrisoare in care dezminte acuza
țiile formulate de autoritățile pakis
taneze referitoare la o serie de atro
cități pe care forțe ale Indiei și Ban
gla Desh le-ar fi comis în regiunea 
Dacca, informează agenția United 
Press International.

Scrisoarea lui Samar Sen consti
tuie un răspuns la cele trei note 
prin care reprezentantul Pakistanu
lui la O.N.U., Agha Shahi, a atras 
atenția secretarului general al Orga
nizației Națiunilor Unite asupra ști
rilor referitoare la o posibilă acțio
nare în judecată de către guvernul 
de la Dacca a fostului guvernator al 
Pakistanului.de est și a altor ofi
cialități civile.

★

DELHI 17 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută la Jullundur în Pun
jab, Swaran Singh, ministrul afaceri
lor externe al Indiei, a relevat că 
țara sa este , gata să ducă tratative 
directe cu Pakistanul, fără condiții 
prealabile, transmite agenția Associa
ted Press. El a respins cererea preșe
dintelui Pakistanului, Zulfikar Aii 
Bhutto, ca India să-și retragă mai 
întîi forțele sale din Pakistanul de est 
și să elibereze prizonierii de război.

securității și colaborării
DECLARA MINISTRUL DE EXTERNE VEST-GERMAN

BONN 17 (Agerpres). — într-un 
interviu radiodifuzat, ministrul de 
externe al R. F. a Germaniei, Walter 
Scheel, a declarat că „Occidentul nu 
trebuie să se arate șovăielnic în ac
ceptarea propunerilor privind confe
rința pentru securitatea europeană". 
O conferință pentru securitate și co
laborare în Europa — așa cum indică 
chiar numele ei — nu poate decît 
să aducă progrese în domeniile secu
rității și colaborării, a spus el. Men- 
ționînd că o asemenea conferință nu 
va fi un panaceu care să furnizeze 
soluții rapide la toate problemele 
europene, Walter Scheel a declarat : 

' „Cu toate acestea, singura alterna
tivă la o asemenea conferință nu ar

® ® O

putea fi decît izolarea și confrun
tarea".

în continuare, ministrul de externe 
vest-german a spus : „Guvernul fe
deral a mai declarat și în trecut că 
urmărește relații normale cu toate 
țările, firește, inclusiv cu Republica 
Populară Chineză. Dorim cele mai 
bune relații posibile cu China și sta
bilirea de relații diplomatice, la mo
mentul oportun". în încheiere, Wal
ter Scheel a apreciat drept „inexac
te aprecierile potrivit cărora efortu
rile guvernului vest-german în di
recția normalizării 
rile socialiste ar fi 
R.F.G. cu celelalte

relațiilor cu ță- 
slăbit raporturile 
țări occidentale".

agențiile de prese
transmit

La Dacca a fost dat publi
cității comunicatul comun 
cu privire la vizita oficială făcută 
în Republica Bangla Desh de minis
trul de externe al R.D. Germane, 
Otto Winzer — informează agenția 
A.D.N. Convorbirile purtate cu mi
nistrul de externe al Republicii Ban
gla Desh, Abdus Samad Azad, au 
abordat probleme de interes bilate
ral. părțile exprimîndu-și speranța 
că relațiile reciproce se vor adinei 
în viitor, îndeosebi în domeniul co
laborării economice și tehnico-știin- 
țifice. Cele două guverne au căzut de 
acord să stabilească relații diploma
tice. în cursul șederii . la Dacca, 
Otto Winzer a fost primit de pre
ședintele Abu Sayeed Choudhury și 
de primul ministru Mujibur Rahman.

Convorbiri japono-frmi- 
(jeZS. Ija Tokio au început luni 
convorbirile japono—franceze, la care 
participă delegații conduse de miniș
trii de externe ai celor două țări, 
Takeo Fukuda și Maurice Schumann.

Pe agenda convorbirilor figurează 
probleme privind cooperarea econo
mică și tehnico-științifică, schimburile 
comerciale bilaterale, precum și re
lațiile economice și comerciale din
tre Japonia și Piața comună.

Purtătorul de cuvînt egip
tean, Tahseen Bashir, a făcut o 
declarație în legătură cu acordul in
tervenit. între Washington și Tel Aviv, 
prin care se permite Israelului să 
producă material militar conceput de 
Statele Unite — informează agenția 
M.E.N. Purtătorul de cuvint egiptean 
a arătat că acordul menționat consti
tuie o escaladare a rolului militar al 
Statelor Unite în Orientul Apropiat.

Președintele Republicii 
Cuba, OsvaIdo Dort>cos Torrado, « 
primit delegația P.C. din Cehoslova
cia, condusă de Josef Lenart, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.C., 
prim-seCretar al al P.C. din
Slovacia.

Tokio : muncitori japonezi demonstrînd pentru apărarea dreptului la muncă

„NHAN DAN":TAILANDA — bază a agresiunii americane
HANOI 17 (Agerpres). — Zia

rul „Nhan Dan", organ al Par
tidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, publică un comenta-' 
riu in care adresează un sever 
avertisment autorităților tailan- 
deze pentru acțiunile lor de 
sprijinire a agresiunii Statelor 
Unite in Indochina. Regimul 
tailandez, se arată in comen- 
tarlu, a transformat Tailanda 
într-o bază logistică și opera
țională a Statelor Unite, intr-o 
rezervă de carne de tun desti
nată agresiunii imperialiste în 
Indochina. Totodată, autoritățile 
de la Bangkok sînt gata să sem
neze cu administrația de la 
Pnom Penh „un acord privind 
colaborarea de frontieră, care 
implică operațiuni comune ale 
patrulelor din regiunile de 
graniță".

Evocind atacul reușit lansat 
recent de forțele patriotice tai- 
fandeze împotriva bazei aeriene 
americane de la Utapao, ziarul 
apreciază că această puternică 
lovitură constituie un avertis
ment sever la adresa cercurilor 
conducătoare tailandeze.

„America, Europa «celor șase» și 
Japonia trebuie să-și reconsidere 
relațiile reciproce, ținind seama că 
fiecare urmărește să fie competi
tiv în raport cu celălalt pe piețele 
internaționale" 
rul „FRANCE SOIR" Sub 
t-iul acestei. cerințe, 
nimente desfășurate 
țiilor comerciale 
reliefează un ghem 
vergențe — care, de . , 
tuit unul din principalele subiecte 
discutate în cadrul întîlnirilor re
cente ale președintelui Nixon cu 
conducătorii unor state capitaliste, 
urmate apoi de o suită de întîl- 
niri „în triunghi".

Prima tentativă de a descurca 
ghemul divergențelor s-a făcut pe 
linia S.U.A.—Piața comună. După 
un turneu de informare în țările 
Pieței comune, avînd misiunea de 
a prezenta punctul de vedere al 
S.U A cu privire la relațiile co
merciale interatlantice în conjunc
tura actuală, o delegație de con
gresmeni a avut vineri și sîmbătă 
la Bruxelles negocieri cu 
zentanți ai Comisiei CiEE. în cen
trul atenției s-a aflat un 
deosebit de „inflamabil" 
blema comerțului cu produse agri
cole. Partea americană a solicitat 
țărilor Pieței comune să renunțe la 
practicile discriminatorii și restric
tive stabilite prin reglementările 
de funcționare a „Europei verzi", 
care afectează grav pătrunderea 
produselor agricole americane Nu 
demult. consilierul economic 
Casei Albe. Peter Peterson, a dat 
publicității un raport în care . se 
aduc, critici . . . '"1 " „
comunitare față de alte țări. între 
altele, se 
protectionist 
C.E.E.. care 
produse agrare americane de ex
port. ca și nivelul în general mai 
ridicat al barierelor vamale ale 
Pieței comune în fața produselor 
finite provenite din afara cercului 
„celor șase" în sprijinul acestor 
doleanțe a căror îndeplinire ar 
avea ca efect o redresare a balan
ței de plăți americane, Washingto
nul a reamintit aliaților săi vest- 
europeni că poverile asumate de 
S.U.A pe plan militar. în slujba 
„intereselor comune" se cer ..com
pensate" de către aceștia cu „soli
citudine” pe plan comercial

scria recent zia-
impe-

ultimele eve- 
pe scena rela- 
intercapilaliste 
încîlcit de di- 
fapt, a consti-

rep re
subiect 

— pro-

al

severe politicii- agricole
reproșează caracterul 

al reglementărilor 
lovesc în principalele

Pe celălalt mal al Atlanticului 
răspunsul nu a întîrziat. Respin
gi nd criticile, „cei șase" au „con
traatacat". la rîndul lor, arătînd 
că, de fapt, Washingtonul este cel 
care dă tonul în gama măsurilor 
protecționiste. După ce a precizat, 
într-o notă recentă, că din 1958 
(anul intrării în vigoare a Tratatu
lui de la Roma, „actul de naștere" 
a Pieței comune) și pînă azi, în 
comerțul cu S U.A. „cei șase" înre
gistrează un deficit mediu global de 
2 miliarde de dolari pe an, Comi-

de la San Clemente — „cea mai 
dură dintre toate întrevederile ce 
le-a avut președintele S.U.A. în ul
timul timp cu principalii parteneri" 
(FRANCE PRESSE) — reprezen
tantul special al Casei Albe, W, 
Eberle, a reînceput discuțiile cu 
ambasadorul nipon la Washington, 
Oshiba Lucrurile nu sînt mai sim
ple nici in cazul disputei Wa- 
shington-Tokio, S.U.A. acuză Ja
ponia că menține restricții, bariere 
comerciale și financiare inaccepta
bile, frînînd considerabil investi-

care au deținut-o în perioada ante
belică in ansamblul producției mon
diale capitaliste, devenind concu- 
renți redutabili pentru mărfurile 
S.U.A. „E limpede — pune punctul 
pe „i“. ziarul „COMBAT" — că 
Washingtonul este pe cale să a- 
bandoneze orice susținere a orga
nismului vest-european. deoarece 
vede în Piața comună un concu
rent asupra căruia nu mai poate 
exercita nici cea mai mică in
fluență".

Statisticile arată că pe piața a-

RELAȚIILE COMERCIALE INTERCAPITALISTE

sia C.E.E. a acuzat S.U.A. că men
țin restricții cantitative la impor
tul a numeroase produse agricole 
(grîu. zahăr, bumbac, arahide, pro
duse lactate, carne de vită etc). Pe 
de altă parte s-au exprimat și o- 
pinii în legătură cu. caracterul con
junctura! al dosarului cu doleanțe 
completat recent de Washington 
„Cererile americane în 
agricol depind de rațiuni 
evidente, în perspectiva 
lor prezidențiale din noiembrie" 
— a declarat ministrul francez al 
agriculturii. Michel Cointat ; înțe- 
legînd prin aceasta că actuala ad
ministrație caută să dea satisfacție 
cultivatorilor americani din Vestul 
mijlociu în ce privește cerealele, 
iar californienilor la capitolul ci
tricelor. Negocierile S.U.A.—Pia
ța comună s-au încheiat fără a se 
ajunge la vreuh acord, o nouă în- 
tilnire fiind programată pentru 
data de 3 februarie.

Un al doilea front al divergențe
lor rămine deschis pe terenul re
lațiilor comerciale japono-ameri- 
cane. După întîlnirea Nixon-Sato

domeniul 
politice 
alegcri-

țiile de capital nord-american în 
această țară. Partea japoneză consi
deră insă că. a făcut — 
valorizarea } 
voluntară a exporturilor 
textile pe piața americană — toate 
concesiile posibile. în această si
tuație, observatorii de presă sînt 
de părere că, deocamdată, un a- 
cord nu e previzibil și că, in con
secință, contenciosul comercial ja- 
pono-american se va prelungi.

Noile manifestări ale divergen
țelor intercapitaliste. se desfășoară 

■ în condițiile nou create în urma 
mutațiilor intervenite în ultimii 
10—15 ani în însăși structura lumii 
capitaliste. Majoritatea economiș
tilor occidentali sînt azi de părere 
că poziția dominantă a S.U.A. 
piața capitalistă mondială 
supusă unui puternic proces de 
..eroziune". Europa occidentală și 
Japonia au început să-și reciștige ■ 
în mod treptat, pas cu pas. pozițiile 
pe care le pierduseră imediat după 
război. Țările vest-europene și Ja
ponia nu numai că și-au restabi
lit. dar au și depășit ponderea pe

prin re- 
yenuluj și limitarea 

• sale de

mericană a avut loc în ultimii ani 
o penetrație masivă a produselor 
țărilor vest-europene și japoneze. 
Astfel, ponderea celor șase 
membre ale C.E.E. pe piața 1 
aproape s-a dublat in i 
ultimelor două decenii, iar 
Japoniei a crescut de 9 ori. 
vență consemnată în biroul 
trului de finanțe american. 
Connally, este 
ventâ în acest 
unui vizitator ordinatorul de pe bi
roul său de lucru, ministrul i-a 
precizat : „Nu este nici I.B.M. și 
nici „Honeywell". Este un ordina
tor japonez. Sîntem victimele unui 
adevărat Pearl Harbour tehnolo
gic". Japonezii recunosc aceasta nu 
fără malițiozitate. „INTERNATIO
NAL HERALD TRIBUNE" citează 
părerea unui diplomat nipon care 
declara : „Cred că putem spune 
adio zilelor de demult", lăsînd să 
se înțeleagă Că Japonia este tot 
mai puțin dispusă să cedeze în 
fața presiunilor ame-icane, solici- 
tînd locul ce i se cuvine în struc
tura sistemului intercapitalist. con
form dezvoltării economiei sale. în

țări
S.U.A. 
cursul 
cea a 

O sec- 
minis- 

John 
deosebit de eloc- 
sens. Arătindu-i

total, cei șase, plus Japonia, fur
nizează. in prezent, peste 30 la 
sută din importurile Statelor Unite. 
Astfel, soldul activ al balanței co
merciale americane s-a erodat 
treptat, anul 'trecut înregistrin- 
du-se primul deficit de la începu
tul secolului. Factorul determinant 
al acestei situații îl reprezintă, după 
cum sublinia revista de speciali
tate „ENTREPRISE", „degradarea 
competitivității tehnolog.ee a in
dustriei americane". Angrenată în 
costisitorul război din Vietnam, e- 
conomia americană s-a orientat cu 
precădere spre ramurile indus
triilor de armament, ceea ce a în
tîrziat progresul in domeniul teh
nologiilor civile, direct productive.

Vii temeri au apărut în ultima 
vreme în cercurile de afaceri din 
S.U.A. în legătură cu eventualele 
repercusiuni ale intrării Angliei, 
Danemarcei, Norvegiei și Irlandei 
în Piața comună. Potrivit unor esti
mări. de pildă, în momentul cînd 
Anglia va importa fără taxe va
male mărfuri din celelalte țări ale 
C.E.E., S.U.A. vor pierde in fiecare 
an circa 2.3 milioane dolari din vo
lumul exporturilor destinate a- 
cestei țări.

Un imens „triunghi al divergen
țelor" apare astfel delimitat în ta
bloul relațiilor comerciale dintre 
țările lumii capitaliste — Washing
ton, Bruxelles („cartierul general" 
al Pieței comune) și Tokio. Modi
ficările profunde survenite în ra
portul de forțe pe piața canitalistă. 
deteriorarea pozițiilor S.U.A. în 
acest domeniu și afirmarea puter
nică a grupului de țări din Piața 
comună și a Japoniei au creat o 
situație nouă in privința contra
dicțiilor economice și comerciale 
dintre principalele puteri canita- 
liste. Precipitarea ultimelor eveni
mente sporește dimensiunile „no
dului gordian" al contradicțiilor 
intercapitaliste. Cert este că în 
economia capitalistă contemporană 
se manifestă pregnant ciocnirile 
dintre necesitatea obiectivă de a se 
înlătura barierele și obstacolele 
create in virtutea vechilor stări de 
lucruri și recrudescența manifes
tărilor protecționiste. ca mijloc de 
a rezista presiunilor concurenței tot 
mai ascuțite.

Kim lî Sen, președintele Ca
binetului de Miniștri al R. P. D. Co
reene, a primit o delegație guverna
mentală a Republicii Burundi, con
dusă de Artemon Simbananiye, mi
nistrul afacerilor externe, cooperării 
și planificării, care efectuează în pre
zent o vizită în R. P. D. Coreeană.

Varșovia a aniversat luni 
27 de ani de la eliberare. 
Cu acest prilej, în Sala Congresului 
din . Palatul Culturii și Științei din 
capitala poloneză a avut loc un con
cert festiv in cinstea fruntașilor în 
muncă, veteranilor mișcării muncito
rești și ai luptei împotriva ocupanți- 
lor hitleriști. La sfatul popular oră
șenesc au fost înmînate distincții, de 
stat' unor activiști ai mișcării munci
torești. Dimineața, locuitorii capitalei 
au cinstit memoria ostașilor polonezi 
și sovietici căzuți în lupta pentru eli
berarea Varșoviei. Au fost depuse co
roane la Monumentul Eroilor Varșo
viei din Piața Teatrului, la Monu
mentul Eroului Necunoscut, la Cimi- 
tirul-mausoleu al ostașilor sovietici.

0 delegație a Consiliului Ge
neral al Sindicatelor (SOHYO) și a 
Federației Sindicatelor Independente 
din Japonia efectuează. în prezent, 
o vizită de prietenie în China, la in
vitația Asociației de prietenie China- 
Japonia. în fruntea delegației se află 
Makoto Ichikawa, președinte al 
SOHYO. și Makishiro Abe. președinte 
al Federației Sindicatelor Indepen
dente, menționează agenția China 
N ouă.

Viorel POPESCU

Explozie ia o mină din 
Pernik (R.P, Bulgaria). DuPă 
cum informează agenția B.T:A., luni 
la una din minele întreprinderii 
„Gheorghi Dimitrov" din localitatea 
Pernik s-a produs o explozie, în 
urma căreia au fost înregistrați șapte 
morți și 12 răniți. Președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
Stanko Todorov, a numit o comisie 
guvernamentală, sub conducerea mi
nistrului industriei grele. Hristo Pa- 
naiotov, care a sosit la locul acciden
tului pentru a elucida cauzele ex
ploziei. Au fost adoptate neîntîrziat 
măsurile corespunzătoare în vederea 
ajutorării celor răniți și a familiilor 
persoanelor decedate.
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