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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a primit pe mareșalul LI. lakubovski
In cursul dimineții de miercuri, 

19 ianuarie 1972, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, îm
preună cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, a'u primit pe I. I. Iaku- 
bovski, comandantul suprem al 
Forțelor Armate Unite ale state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia, mareșal al Uniunii So
vietice.

Mareșalul I. I. lakubovski a fost 
însoțit de șeful Statului Major al

Forțelor Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, general de armată S. M. Ste- 
menko, și de ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, V. I. Droz
denko.

La întrevedere au participat ge
neral de armată Ion Ioniță, mi
nistrul Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România, și gene
ral-colonel Ion Gheorghe, prim- 
locțiitor al ministrului Forțelor Ar
mate, șeful Marelui Stat Major.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.
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IN INDUSTRIA
UȘOARĂ

5

Convorbire cu iovarâșul Ion CRĂCIUN, ministrul industriei ușoare

în anul 1972, potrivit prevede
rilor planului, pe agenda de lu
cru a conducerii Ministerului In
dustriei Ușoare sînt înscrise nu
meroase probleme importante. 
V-am ruga, tovarășe ministru, să 
vă opriți — pentru început — a- 
supra acelora care vor fi rezol
vate cu prioritate.

— O atenție deosebită se va acor
da în continuare — potrivit sarcini
lor trasate de conducerea partidului 
— diversificării cît mai operative a 
producției, ridicării constante a ca
lității și finisajului tuturor articole
lor fabricate, acestea realizîndu-se 
în condițiile creșterii nivelului indi
catorilor de plan în raport cu reali
zările din anul precedent. De exem
plu, se poate reține că valoarea pro
ducției globale în industria ușoară 
va fi mai mare, față de anul 1971, eu 
7,2 la sută, în cadrul căreia la țesă
turi creșterea va fi cu 12,6 la sută, 
la tricotaje cu 12,5 la sută, la con
fecții textile cu 8,6 la sută, Ia încăl
țăminte cu peste 10 la sută. Produc
tivitatea muncii va înregistra un 
spor de 5,3 la sută, ceea ce înseamnă 
că 75 la sută din sporul de produc
ție amintit se va obține pe baza 
creșterii productivității muncii. Aș 
mai dori să evidențiez un aspect im
portant, anume că în acest an chel
tuielile la o mie lei producție marfă 
vor fi diminuate — față de anul tre
cut — cu aproape 30 de lei, ceea ce 
va echivala cu 
aproximativ 1,5 
ceste economii,

economii insumind 
miliarde lei. Din a- 
circa 86 la sută se

vor realiza de pe seama reducerii 
cheltuielilor materiale de producție.

Referindu-ne la activitatea indus
triei ușoare în 1972, se mai poate 
arăta că la fondul pieței vor fi li
vrate cu peste 10,5 la sută mal multe 
produse decît în anul precedent, nu
mărul sortimentelor fabricate ur- 
mînd să ajungă ia 100 000, față de 
80 000 cite se produceau înainte cu 
doi ani. Este important de reținut că 
aproape jumătate din aceste sorti
mente sînt noi sau reproiectate, că 
au caracteristici îmbunătățite. De 
altfel, pornind de la concluziile 
desprinse de la cel de-al V-lea 

mostre de bunuri de 
organizat în 1971, în

textilă „Bucegi" din Pucioasa (Dîm
bovița) ș. a . se efectuează în prezent 
lucrări de dezvoltare și modernizare 
a secțiilor de finisaje, ceea ce va 
aduce încă un spor de 28,3 milioane 
mp țesături finisate pe an.

— Cumpărătorii ar vrea să știe 
totuși, mai concret, ce mărfuri 
noi vor fi prezente în acest an 
in rafturile magazinelor 7

Pavilion de 
larg consum, 
cadrul .căruia industria ușoară a pre
zentat circa 27 000 de sortimente de 
produse — aproape 66 la sută din 
aceste sortimente noi sau moderni
zate vor apărea în magazine încă în 
acest an — noi ne-am îngrijit să lăr
gim cadrul preocupărilor atît în pri
vința mai bunei organizări a pro
ducției și a muncii, cît și în direcția 
sectoarelor de creație industrială, 
stabilirii liniei modei, valorificării 
superioare a materiilor prime, prin 
creșterea substanțială a ponderii fi
brelor și firelor sintetice de fabrica
ție internă.

Pentru că șl îmbunătățirea finisa
jelor constituie o problemă majoră, 
doresc să arăt ,că> acest lucru va fi 
facilitat. între alte măsuri, prin da
rea în funcțiune în 1972 a două mo
derne centre de finisaj la Pitești Șî 
Giurgiu. De asemenea, 
textile „30 Decembrie" 
dustria textilă Lugoj,

la uzinele 
din Arad, In- 
întreprinderea

— In anul 1972, ponderea materii
lor prime chimice folosite în in
dustria ușoară va crește pînă la 40,3 
la sută, față de circa 35 la sută în 
1970. Ca urmare și sortimentația 
produselor fabricate din astfel de 
materii prime se va lărgi conside
rabil cu noi modele de tricotaje și 
țesături din fire poliesterice textu- 
rate. Vor mai apărea pe piață noi 
tipuri de țesături de bumbac sută la 
sută pentru cămăși, țesături din 
bumbac în amestec cu poliester — 
cu efect de țesătură jacard — pen
tru cămăși și bluze, țesături ușoare 
din bumbac în amestec cu celofibră 
pentru rochii de vară, țesături tip 
lină duble reversibile pentru parde- 
sie, taioare, rochii, țesături pentru

ușoare și voluminoase, țesături tip 
mătase supraclastice ș. a. Confec
țiile prezentate -în • magazine vor

Convorbire realizată de 
Sever UTAN

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Azi se deschide la sala Dalles 
al doilea Salon național al căr
ții, eveniment cultural de bună 
seamă pentru că o astfel de ex
poziție a produsului talentului, 
culturii, imaginației creatoare, 
marchează efortul extraordinar 
făcut de către organele de stat 
și cultură pentru construirea 
monumentului fără seamăn al 
științei și gîndirii românești 
din toate domeniile.

Volumele expuse sînt tot atî- 
tea cărămizi de marmură pe 
care inteligența noastră le pro
duce pentru alcătuirea nemuri
torului său edificiu, mîndru să 
stea alături de alte monumente 
culturale universale. Cifrele, ex- 
plicind o veritabilă explozie de 
cărți, au adînca semnificație a 
unei vieți culturale fără odihnă, 
a unui efort general de produ
cere și receptare a culturii, a 
unui particularism ce nu scapă 
nimănui. Standurile acestei ex
poziții de carte exprimă cu
ceririle ultimului an în gîndirea 
românească. Sînt prezente în 
minunatul salon cărți politice 
de o înaltă valoare, dacă e 
numai să pomenim opera se
cretarului general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acele pagini de un 
admirabil dinamism care carac
terizează prezența vie a con
ducătorului statului nostru în 
problemele cele mai acute, în- 
cepînd cu intervențiile sale în 
materie economică și termi- 
nînd cu definirea clară a po
liticii externe de mare răsunet 
a României noastre socialiste.

Impresionează în cifrele de 
care aminteam mai sus faptul 
că numita carte politică, carte 
de producție relativ recentă, a 
atins numai în anul ’71 cifra 
impresionantă de 190 de titluri 
și un tiraj de 4 600 000 exem
plare. Mi se pare imens și tul
burător pentru că lectura aces
tor milioane de cărți semnifică 
interesul major al cititorului

...Despre secția autoa
teliere Voineasa se spu
ne că este creierul elec
tronic al hidrocentralei. 
Aici, cinci la sută din 
muncitori se numără 
printre inovatori. Căută
rile lor s-au. soldat cu a- 
plicarea a numeroase so
luții tehnice noi și inova
ții. Bunăoară, pînă în 
prezent au fost asimilate 
barele de torsiune pentru 
autobasculante „Tatra", 
care se importau. Prin 
executarea lor în atelier, 
nu numai că s-a redus pre
țul de la 1900 lei la 1160 
lei, dar s-a rezolvat o 
problemă acută, aceea 
de a putea fi asigu
rate în orice moment. Tot 
aici au fost omologate și 
introduse în fabricație o 
serie de piese cum sînt : 
bucșa de rotație de la 
„jumbo", al cărui preț s-a 
redus de la 8900 Iei la 
800 lei, pistoanele de la 
perforatoarele pentru ga
lerii cu secțiune mică la 
care valoarea a scăzut de 
la 1500 lei la 500 lei. A- 
utori și executanți ? în
tregul colectiv din rîn- 
dul cărora se remarcă 
maiștrii Mihai Turbatu, 
Aurel Cîmpeanu, Mitu 
Drăgan, Walter Popovici, 
Vasile Șerban și 
alții.

...Pe inginerul 
Fleacă l-am găsit 
una din mașinile de as
cuțit burghie. își supra
veghea ideea pusă în... o- 
peră. Pînă acum fiecare 
burghiu era ascuțit de 
către un om într-o jumă
tate de oră. în plus, nu 
se putea face mai mult 
de trei ascuțiri, după 
care piesa era aruncată. 
Acum, ascuțirea durează 
mai puțin de un sfert de 
oră. iar prin respectarea 
unghiurilor de tăiere, nu
mărul ascuțirilor sporeș
te la opt. Economii ? 
75 000 lei valută.

...Exemplele ar 
continua. Șantierul, 
ceasta înaltă școală 
care constructorii au tre
cut și trec necontenit e- 
xamene dificile, consti
tuie un fertil'teren de In
firmare a personalității 
fiecăruia. Faptele, gîn- 
direa și hotărârea fiecă
ruia se înscriu în linia 
amplului efort general 
care animă nu numai pe 
oamenii șantierelor, ci pe 
toți constructorii socialis
mului din patria noastră.

Durata de execuție ? Nu
mai 18 luni. La sumarele 
explicații, un adaus : 
conducta aceasta este pri
ma lucrare de acest fel 
ce se execută în țara 
noastră. Aceasta a de
terminat pe proiectant să 
adopte pentru excava fie 
o tehnologie care s-a fo
losit la o lucrare simila
ră în Franța. Aplecați a- 
supra proiectului, cei trei 
ingineri reluau fiecare 
calcul, fiecare reper. Pă
reau stingheriți de ceva. 
De ce anume ? Poate de 
teama de a nu obține la 
timp utilajele din străină
tate. Poate pentru că do
cumentația transcrisă în

tonare am proiectat șî e- 
xecutat o serie de utilaje 
complexe, așa cum sînt 
instalațiile de betonare 
mecanizată pentru galerii 
secundare, a cadrelor 
pentru injecții pe aducți- 
unea principală, asimila
rea pompelor de injecții, 
confecționarea pompelor 
de toreretat care au dat 
și dau randament deo
sebit de mare etc.

Ce am putea să adău
găm la toate aceste pre
ocupări de ordin tehnic 
ale constructorilor de pe 
Lotru ? După cum aveam 
să aflăm, economiile ob
ținute se ridică Ia 4 mi
lioane lei valută. Este su-

Am căutat, totuși, să 
descifrăm ce înseamnă și 
ce ascunde acest „obiș
nuit".

Intr-adevăr, pe marele 
șantier de pe Lotru con
tinuă ritmurile obișnuite 
de lucru, în pofida aces
tei ierni geroase. Contu
rurile celei mai mari hi
drocentrale ae pe râuri
le interioare ale țării se 
statornicesc astfel, prin 
munca străbătută de pa
siune și abnegație a mii
lor de constructori. Oa
meni trecuți prin „școli
le" Bicazului, Argeșului, 
Porților de Fier.

Ritmuri obișnuite de 
lucru, de preocupări. In
tre acestea din urmă, au- 
toutilarea și mecanizarea 
6int pe agenda celor mai 
importante și actuale 
probleme.

— Aceasta, pentru că 
— ne-a spus tovarășul 
ing. Gheorghe Cocoș, di
rectorul general al hidro
centralei — volumul ma
re și complex de lucrări 
întinse pe 200 km pă- 
trați a cerut rezolvarea 
multor chestiuni legate de 
tehnologia de execuție, 
de utilajele adecvate cu 
care se execută fiecare 
lucrare. Ca să putem în
făptui acest deziderat a 
trebuit ca întregul nostru 
colectiv de muncă să-și 
pună în valoare spiritul 
creator, competența teh
nică, experiența căpătată 
la Bicaz și Argeș. Rezul
tatele ? Au fost mecani
zate toate încărcările prin 
introducerea în toate 
fronturile de benzi trans
portoare. La galeria de 
fugă de Ia Mălaia, de pildă, 
prin realizarea de către co
lectivul de aici a unui bun
căr tampon de mare ca
pacitate, autopropulsat, 
și a unei benzi încărcă
toare suplimentar, am 
reușit să. eliminăm stag
narea. . -transportului 
perit de o singură mași
nă „Dumper" în execu
tarea galeriilor. Mai pre
cis, prin folosirea noilor 
metode spriț-beton, am 
ajuns nu numai să eco
nomisim mari cantități de 
material lemnos de care 
aveam nevoie, dar și să 
mărim productivitatea 
muncii de aproape șapte 
ori. Tot ca o noutate la 
Lotru : la lucrările de be-

„LA LOTRU,

mc
NEOBIȘNUIT... “

mulți
Ion

lingă

ma unor susținute efor
turi de gîndire. Este va
loarea ingeniozității, pasi
unii și dăruirii construc
torilor de aici care scriu 
astfel o nouă pagină în 
cartea de aur a construc
ției socialiste. Se poate 
afirma fără greș că fie
care constructor toarnă în 
această operă de pe Lo
tru întreaga sa capacitate 
de creație, conferind șan
tierului acel climat de la
borator al căutărilor ne
întrerupte.

-...Tn.tr-un. birou . cu pe
reți căptușiți cu grafice, 
planuri și proiecte, ingi
nerul Alexandru Simio- 
nescu, șeful șantierului 
Ciunget, deschidea în fa
ța inginerilor Constantin 
Varga și George Șerbă- 
nescu proiectul de execu
ție al conductei forțate 
sosit în seara aceea. Ca
racteristicile acesteia : 
lungime 1300 m, înclinare 
32 de grade, diametru te
oretic aproximativ 4,8 m.

proiect nu era completă. 
Au urmat zile și nopți 
de căutări, nu întotdeau
na încununate de rezul
tate încurajatoare. în a- 
caste confruntări a încol
țit ideea schimbării solu
ției de execuție din pro
iect cu o altă soluție 
mult mai avantajoasă, 
care să permită exe
cutarea conductei for
țate cu utilaje confecțio
nate pe șantier. Par- 
curgînd zeci, sute de pa
gini din literatura de 
specialitate, . experiment 
tind totul de la a la z, 
ideea atît de mult contro
versată a prins 
soluția numită 
gia executării 
înclinate 1a o 
plină cu relee 
per". Pusă în
conducta forțată a 
executată cu trei luni mai 
devreme, realizîndu-se e- 
conomii în valoare 
peste 3 000 000 lei.

viață în 
„tehnolo- 
galeriilor 
secțiune 

de scre- 
aplicare, 

fost

putea 
a- 
la

Foto : M. Andreescu

mai bun 
jaloane
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Petre DOBRESCU . j 
corespondentul „Scînteii" î

LOTRU. Și de aici va izvorî lumină

aceleiași

cu

vvr

virste politice, oferă 
pe care numai sta
ll conferă celui mai

in generație, către

CUM îl CĂLĂUZIȚI PAȘII SPRE REINTEGRAREA SOCIALĂ?

Cele trei trepte
i

Undeva, intr-un oraș puternic renăscut al bătrînei 
Moldove, există o uliță a cărei toponimie — acordată 
prin decizie la 9 septembrie 1971 — răsplătește însușiri 
pe care copilăria le preia cu elan de la cei vîrstnici. 
Răsplătește dăruirea cu care tinerele vlăstare s-au an
gajat la una dintre minunatele lor fapte : să contri
buie prin muncă nemijlocită la amenajarea unei străzi, 
la decorarea cu arbori și flori a acesteia, la sporirea 
— după puterile lor — a cadrului de civilizație și fru
musețe a orașului, a ținutului natal, a patriei. Mo
derna arteră de beton și vegetație a orașului Piatra 
Neamț, Strada „Cravatelor Roșii", frumoasă operă 
colectivă a entuziasmului pionieresc, vorbește deopo
trivă despre situarea ca Individ, a fiecărui coautor al 
unei atare împliniri, la acel cîntec al vîrstelor in ar
monia căruia țara, prin aportul a tot ce are 
acest popor, își zidește prezentul și trasează 
Viitorului.

Fapte pionierești.
Mîine — fapte de ■ utecist.
Poimîine — operă durabilă de comunist.
Sînt virste îngemănate. Virste integrate 

patetice biografii a țării, a poporului căruia aparți
nem ; noblețe și cutezanță, patos comunist și dăruire

revoluționară, reunite în tripticul vibrant prin unita
tea căruia înfăptuim și transmitem creația socialistă, 
idealul comunist, din generație 
viitor.

Trei virste îngemănate, trei 
zilelor noastre acel relief aparte 
tornica vocație, continua înnoire 
înalt ideal uman al epocii cu care ne contopim.

Pionierii, pe a căror cravată roșie strălucește 
mândrie șuviță din steagul partidului, din tricolorul 
patriei, reprezintă în ochii întregii societăți personifi
carea nădejdii în ziua de mîine, oglinda vie a ceea ce 
sînt cei cărora se străduiesc copiii să semene — pă
rinții și frații mai mari, comuniștii și uteciștii. încon
jurați de grija părintească a partidului, a întregului po
por, copiii preiau cu aviditate nobilele trăsături de ca
racter ale celor vîrstnici : cinstea, hărnicia, abnegația 
revoluționară ale făuritorilor României socialiste.

Și dacă peste cîteva săptămâni, citeva luni, cîțiva 
ani, ei, copiii, se vor despărți de cravata de pionier, 
noua vîrstă in care vor intra, apartenența la organi
zația comunistă a tineretului va fi consfințirea întîiei 
lor trepte spre maturitate,.etapă decisivă în împlinirea 
visului de a deveni cîndva ei înșiși membri ai Parti
dului Comunist Român.

Sărbătorind in apropiatul prag de primăvară, al lunii 
martie, a 50-a aniversare a U.T.C.-ului, țara, yir stele 
sale îngemănate, aduc un omagiu proaspăt și încreză
tor tocmai acelei minunate decolări neîntrerupte prin 
care tot ce au mai bun, mai frumos, mai îndrăzneț, 
energiile națiunii își află vad și se desăvîrșesc în flu
viu incandescent sub steagul de luptă al partidului 
comunist.

Patetica îngemănare continuă a aderenței la idealu
rile comuniste, încă de la vîrstă fragedă, către senti
mentul plenar, al apartenenței active, pe care îl cu
noaște comunistul matur, conferă ștafetei cutezanței, 
a visurilor și realizărilor acestui popor o frumusețe 
vibrantă care, chiar dacă scapă uneori măiestriei crea
torilor de artă, insuflă întregii națiuni acel tonus ma
jor, însuflețitor, mobilizator la noi împliniri.

Pionier — utecist — comunist, noțiuni pline de sens, 
comune atîtor și atîtor biografii umane. Trepte de-a 
lungul cărora, modelînd și desăvîrșind caractere, 
timpul nostru se înnoiește el însuși continuu și își 
reliefează tot mai pregnant trăsături esențiale. Trăsă
turi pe care i le imprimă în înalt grad tinerețea 
continuă a idealurilor, a eticii și abnegației comuniste.

Mihai NEGULESCU

Un tinăr redescoperă viața

Scăpat de sub suprave
gherea părinților, Vasile 
V., un adolescent din co
muna Mînăstirea Cașin, ju
dețul Bacău, a fost prina 
furînd în repetate rin duri, 
în alte condiții ar fi deve
nit un rebut de care socie
tatea ar fi căutat să se dis
penseze, Prin grija organe
lor de stat el a fost trimis 
la un institut de reeducare. 
Aici, pe lingă educația pri
mită, pe lingă cunoștințele 
însușite, a învățat și o 
meserie. Astăzi tînărul 
este tîmplar în una din u- 
nitățile industriale de pe 
platforma petrochimică 
Borzești. bucurîndu-se de 
bune aprecieri din par
tea colectivului în care 
lucrează. Prin urmare, un 
om rătăcit a fost recupe
rat și redat societății.

Instituțiile create în a- 
cest scop dispun de o bază 
materială puternică, de ca
dre didactice cu o bogată 
experiență. Am vizitat un 
asemenea institut la Tg. 
Ocna, acolo unde și V.V. a 
învățat să fie om folositor 
celorlalți oameni. în noile 
și modernele pavilioane

funcționează săli de clasă, 
laboratoare, ateliere pen
tru diferite specialități, bi
bliotecă, săli de spectacole 
și de sport, staționar, că
mine, cantină. Cadrele di
dactice de aici pun un ac
cent deosebit pe activita
tea educativă, pe formarea 
unor trăsături morale, pe 
cultivarea deprinderilor de 
muncă. In anii petrecuți 
aici, tineri care au comis 
fapte infracționale, învață 
o meserie, devin lăcătuși, 
instalatori, tîmplari, croi
tori, zugravi. Repartizați 
apoi la diferite întreprin
deri, marea lor majoritate 
se integrează armonios in 
colectivele de muncă, unii 
dintre ei ajungind chiar 
printre fruntași. Un ase
menea tinăr am întîlnit la 

mobilă a 
Vorbln- 
maistrul 
caracte-

de i
Bacău, 

du-ne despre el, 
Radu Zaharia îl 
riza :

— De cînd lucrează în în
treprinderea noastră, 
nu ne-a dat niciodată bă
taie de cap. Este un mun
citor conștiincios, modest

fabrica
C.E.I.L.

F.L.

și harnic. Acum lucrează la 
furniruit, dar ne-a dove
dit-o că se pricepe tot atît 
de bine și la alte operații 
mal dificile. Are toate per
spectivele să devină un 
muncitor de prima mină.

Tineri care au trecut prin 
institutul de la Tg. Ocna 
am întîlnit și la întreprin
derea județeană de rețele 
electrice, la trustul de 
construcții industriale, la 
fabrica de încălțăminte 
„Partizanul". Despre modul 
în care ei s-au încadrat în 
viața colectivelor în care 
lucrează am auzit numai 
cuvinte frumoase.

— Prin școlarizare și ca
lificare institutul nostru 
pune însă doar premisele 
pentru reintegrarea socială 
a minorilor delincvenți — ne 
spune profesorul Dan Tu
dor, directorul Institutului 
de reeducare din Tg. Ocna. 
Prin factorii ei de influen
țare obștească, societatea 
trebuie să desăvîrșească a- 
cest început.

Firește, procesul de ree
ducare și integrare în so
cietate a foștilor delincvenți

minori nu este deloc sim
plu, linear. In afară de a- 
tenția acordată de institu
țiile specializate ale statu
lui, acest proces presupune 
totodată mult tact și răb
dare din partea tuturor ce
lor care trebuie să concure 
la recuperarea lor. Are 
dreptate tovarășul Tudor : 
răspunderea pentru recupe
rarea unui om util semeni
lor nu revine numai insti
tuțiilor specializate, ci și 
colectivelor din întreprin
derile unde sînt repartizați, 
organizațiilor de partid, de 
masă și, în ultimă instanță, 
fiecărui membru al socie
tății noastre.

Din păcate însă, acest lu
cru nu este totdeauna înțe
les de către toți factorii vi
zați. Nu rare sînt cazurile 
cînd. din comoditate, pen
tru a nu-și crea obligații 
în plus, conducătorii unor 
întreprinderi refuză pur și 
simplu să primească în u-

Gh. BALTĂ 
corespondentul „Scînteii

(Continuare în pag. a II-a)

Tovarâșului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

SOFIA

Dragă tovarășe Jivkov,
în numele Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România și al meu personal, 
vă transmit dumneavoastră și familiilor îndo
liate ale celor care și-au pierdut viața în explo
zia minieră din localitatea Pernik sincere con
doleanțe și expresia sentimentelor noastre de 
profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnul 
GHEORGHIOS PAPADOPOULOS

Președintele Consiliului de Miniștri
al Greciei

ATENA

Aflînd de catastrofa feroviară din apropierea 
localității Doxera, adresez Excelenței Voastre și 
familiilor îndoliate sincere condoleanțe și expre
sia sentimentelor noastre de compasiune.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

gâl©i
AL

CĂRȚII

român pentru politica Partidu
lui Comunist Român în toate 
domeniile. Iată, numai lucrarea 
legată de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie atinge cifra 
de 174 000 exemplare. Al 
cincilea volum din „Româ
nia pe drumul desăvîrși- 
rii construcției socialiste", de 
Nicolae Ceaușescu, atinge un ti
raj de 80 000 exemplare numai 
in limba română, ceea ce arată, 
dacă mai era nevoie, interesul 
general manifestat de pu
blic. Cărți care evocă lupta 
antifascistă a partidului comu
nist și a forțelor progresiste 
din țara noastră, opere mate
matice, cărți dedicate sociolo
giei, studii de logică și metodo
logie experimentală in materie 
de psihologie, volume dedicate 
industriei românești, economiei, 
o monumentală monografie e- 
nesciană, cum trebuie semna
lată cartea de mare valoare 
dedicată Istoriei patriei noastre, 
iată numai cîteva din titlurile de 
bază ale acestui salon plin de 
plăcute surprize. Literatura 
tehnică, numărând lucrări in 
domeniul biologiei, al elec
tronicii sau al agrozootehnicii, 
ca să nu mai vorbim despre 
cărțile dedicate silviculturii, ■ li
teratura medicală bogată sau 
literatura enciclopedică de in
formare, întregesc cu toatele 
acest impresionant panoramic 
al unui an rodnic. Intenționat 
nu am pomenit producția gran
dioasă de manuale pentru șco
lari pentru că despre ea s-a 
vorbit mai ades și i s-a marcat 
importanța în lumea școlarilor 
și studenților. în linia unei tra
diții vechi de sute de ani, ti
parul românesc este la înălți
me, cu toate greutățile obiective 
legate de absența unei canti
tăți mai mari de hîrtie, fapt 
care s-a răsfrînt asupra tiraje
lor unor cărți ce s-au epuizat 
în cîteva ore și a căror utilitate 
duce la repetiții de ediții.

Ajungînd, în sfîrșit, la be
letristică trebuie subliniat că în 
pofida pesimiștilor de peste 
graniță care văd încețoșat cul
tura noastră, numărul titlurilor 
a crescut cu circa 90 față de 
anul ’70, atingind impresionanta 
cifră de o mie, cifră ce evocă țări 
de mare cultură. A crescut nu
mărul operelor care reprezintă 
expresia spiritualității socialiste.

Eugen BARBU

(Continuare în pag. a IV-a)
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Zarurile au 
fost aruncate

Pe strada Nicolae Titulescu 
din Timișoara, într-o clădire a 
Trustului de construcții-montaj 
din localitate, un grup .de șapte 
salariați se adunaseră cică la 
o mică șuetă. Dar cum foarte 
repede „șueta" a devenit ex
trem de... sonoră, ea a atras a- 
tenția organelor de menținere a 
liniștii publice. Așa s-a consta
tat că subiectul pasionantei 
discuții nu era altul decît... 
suma de 1 425 lei aflați pe masă, 
reprezentînd potul unei partide 
de barbut. Pentru a scurta vorba, 
banii respectivi au fost confis- 
cați pe loc, conform prevederi
lor legale, iar celor ce mizau 
pe ei le-au fost aplicate amenzi 
între 1 000 și 1 500 lei. Și, cum 
„zarurile" au fost aruncate, ce
lor șapte „șuetiști" nu le mai ră- 
mîne decit... să plătească 1

Nu știu să 
se mire?

Tot satul știa că Gheorghe 
Homan din Izvorul Berheciului 
(Bacău) are antecedente penale 
și se mira cum a fost numit 
tocmai el responsabil și gestio
nar al noii secții de prestări de 
servicii de pe lingă cooperativa 
de consum. Conducerea coopera
tivei nu prea era dispusă insă 
să se mire. Așa că Gh. R. a de
venit primul „client" al 
secții de prestat servicii, 
citeva zile, și-a acoperit casa 
cu tablă sustrasă din gestiune. 
Au urmat, apoi, alte „servicii" 
de același fel, în urma cărora 
secția a ieșit cu pierderi seri
oase. Drept pentru care, de cu- 
rlnd, el a fost condamnat la 3 
ani închisoare. Cum rămine insă 
cu cei care l-au investit cu ges
tiunea, încâlcind prevederile le
gii ? N-ar fi cazul ca organele 
de resort să pună punctul pe i 
și în legătură cu această mirare?

Reflectii...
9

la rece
Gara de Nord, ora 22. Trenul 

I accelerat 101 București—Timi- 
. șoara a sosit la peron. Călătorii 

înghețați au început să urce în 
vagoane. Conductorii de tren și 
lăcătușii de revizie sînt asaltați 
cu întrebări. Iată și cîteva răs
punsuri : Ia vagonul 7 — „Con
ducta de încălzire este înfun- 

■j, dată, așa că,,.";, .la vagonul 10
— „instalația electrică e defec- 

| ' tă, dar pînă la Craiova poate 
că..." ; în sfîrșit, conductorul de 
la vagonul 421, situat mai a- 
proape de locomotivă, dă ulti
ma explicație : „Instalația de 
încălzire din stația de formare 
s-a defectat și garnitura a ple
cat rece la drum (asta cînd a- 
fară erau aproape 20 grade mi
nus — n.n.). Pe parcurs,
este posibil ca...“. Pină la 
Timișoara, în noaptea de sîm- 
bătă spre duminica trecută, 
nici unul din acești „poate" n-a 
produs însă nici un pic de căl
dură. De unde se vede că este 
necesar ca forurile de resort să 
ia măsuri pentru ca trenurile 
să fie alimentate cu căldură din 
alte... surse, mai practice și mai 
sigure 1 Mai cu seamă că, în ul
timele zile, s-au semnalat de
fecțiuni similare și pe alte tra
see.

De la bătaie 
la crimă

Acum cîteva zile, într-o locu
ință din orașul Codlea, str. Ne- 
goiului nr. 3, organele de mili
ție din localitate, sesizate de mai 
mulți cetățeni, au descoperit o 
fetiță decedată. Era vorba de 
Simona Dina, în vîrstă- de 12 
ani, fiica locatarului din imobi
lul amintit. Expertiza medicală 
efectuată a stabilit că decesul 
ei a survenit în urma a nume
roase lovituri aplicate cu un 
corp dur. După cercetările în
treprinse în continuare s-a 
constatat că, în zilele preceden
te, tatăl său, Savu Dina, o bă
tuse crunt cu o coadă de mă
tură. După definitivarea anche
tei, el va fi deferit instanței de 
judecată pentru a-și primi pe
deapsa ce i se cuvine.

„Salvamont“ 
în acțiune

Echipa „Saivamont" din ma
sivul Bucegi patrula pe drumu
rile de urcuș Sinaia — . cota 
2 000. Deodată, a observat pe al
bul zăpezii un om. S-a îndreptat 
spre el. Era Sandu Hera, de la 
Uzina de medicamente din Bu
curești, care, pornind spre Vîr- 
ful cu Dor, nu a mai putut răz
bi prin nămeți. „încălzit" de 
alcool, el s-a așezat în zăpadă 
(la minus 20 de grade Celsius) 
să se... odihnească un pic. fără 
să-si dea seama de pericolul 
înghețului. Un alt turist, Con
stantin Vasiliu. de la Fabrica de 
aparataj electronic din Bucu
rești, a făcut la fel. Pe 
drum, a căzut în zăpadă și... 
s-a trezit în spital. găsit la 
timp și internat de aceeași pa
trulă. „In săptămînă trecută — 
ne-a spus tov. Mihai Sîrbu, șe
ful grupului „Saivamont" din 
Sinaia — ne-au mai dat de lu
cru și o serie de tineri „foarte 
viteji" care, sfidînd condițiile 
aspre, au încercat să urce la ca
bane neechipați corespunzător". 
Deci, de reținut : alcoolul și 
îmbrăcămintea subțire, pe ger, 
nu fac casă bună cu muntele.

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților 
Scînteii".

Cum acționează primăriile comunale pen
tru a pune cit mai bine in valoare inițiativa și 
contribuția voluntară a cetățenilor ?

Ne răspunde GHEORGHE POP, prim-vicepreșe- 
dinte al Comitetului execuiiv al Consiliului popu
lar județean Maramureș.

UN „JURNAL DE Z!“
ÎNSEMNĂRI DESPRE

Avem în față un emoționant jur
nal. Prima însemnare datează din 
17 septembrie 1971 și este urmată 
de iscăliturile a 59 de comuniști — 
întreaga, organizație de partid a 

Șan- 
Aici, 
după 
1971, 

.. . .... _______  T_ fertil
dialog despre perfecționarea omului. 
Gîndurile și sentimentele celor 59 
de comuniști s-au concentrat atunci 
într-o chemare, adresată tuturor co
muniștilor din această mare între
prindere : „Fiecare comunist, un e- 
xemplu în muncă, în activitatea ob
ștească și în societate". Cu ea se 
deschide, mareînd sugestiv o etapă 
superioară de muncă, și originalul 
jurnal al organizației de partid.

Au trecut de atunci cîteva luni, 
însemnările s-au îmbogățit.

„Hotărît lucru — citim pe una din 
pagini — munca este o sarcină de 
partid ; dar trebuie ca fiecare co
munist, fiecare salariat din schimbul 
nostru să muncească nu oricum, ci 
în mod exemplar, să considere munca 
o onoare, o necesitate. Ce exemple 
pot oferi tinerilor Gheorghe Opriță 
și Sucuri Muhuri ? De discutat 
mîine cu biroul...".

Cel care ne dăduse jurnalul era 
maistrul Ion Munteanu, secretarul 
organizației de partid a schimbului II. 
ÎI întrebăm : Cei Ia care vă referiți 
reprezintă cazuri deosebit de grave ?

— Orice atitudine care poate în
greuna atingerea obiectivelor pe care 
ni le-am propus prezintă gravitate. 
De doi ani, noi construim nave ma
ritime de 2 000 de tone. Partidul ne-a 
încredințat acum sarcina ca, din 1972, 
să construim nave de 60 000 tone.

întreaga
schimbului IÎ din secția intii a 
tierului naval din Constanța, 
in această organizație de partid, 
apariția documentelor din iulie 
s-a declanșat un înflăcărat și

EXEMPLUL PERSONAL
apoi de un tonaj
tru aceasta avem .. ... _____
bine pregătiți. Cine altcineva decît 
noi, comuniștii, să se îngrijească de 
formarea acestor eșaloane de mun
citori ? Fiecare membru de partid se 
ocupă acum de pregătirea profesio
nală a cel puțin doi tineri. Iată de 
ce exemplul în muncă al fiecărui co
munist are în cazul nostru o mare 
forță și valoare educativă. Or. oa-

și mai mare. Pen- 
nevoie de oameni

(

viața de partid

meni ca Opriță și Muhuri. cu deprin- 
chiul și risipă, nici vorbă că 
fi buni pedagogi.
ce a urmat ?
o însemnare datînd cu vreo 

„Biroul

deri de 
nu pot

— Și
Citim ___  _____

două săptămîni mai tîrziu : 
a convocat adunarea extraordinară a 
organizației de partid. Tovarășul O- 
priță informează despre munca lui 
în secție. A căutat să se laude. Dar 
în fața argumentelor aduse de mai
ștrii Ion Matei, Gheorghe Nula și de 
alți muncitori, vorbele de laudă au 
pălit. Aspru, dar drept, i s-a spus 
că risipa de metal, atitudinea ușu
ratică față de lucrările încredin
țate îl îndepărtează de colectiv. 
Critica dreaptă, tovărășească, să de
vină instrumentul nostru principal de 
lucru cu oamenii".

— Și, de atunci, continuă ideea se
cretarul de partid, Opriță a început 
să se schimbe. Practic, nu i se mai 
poate reproșa nimic. E pe calea cea

noii
In

Cînd

abatere.

Retribuția: după grafic sau
orele lucrate?

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE

alți 
La 
de 
63

Carol BORA
Consiliul popular 
județean Dolj

a celor 63 de 
de cetățeni, 

oameni, ani- 
un adevărat 
emulație, au

Și
răspundere.

funcție de 
autovehi- 

nu pe baza 
de mate-

sînt ignorate

ignorat. nu e 
generează ano- 
care nemulțu- 
numeroși cefe-

Ion SBÎRCIOG 
Sînnicolau Mare

ore 
se 

în-

prevederile legii

Rînduri frumoase dintr-o 
veche așezare bănățeană 9

trotuarele ei au fost 
„retușate" — asfaltate, 
pavate și betonate — 
pe o suprafață de încă 
18 000 mp, iar haina 
verde a îmbrăcat 
25 000 mp teren, 
îndemnul celor 63 
deputați, din cele 
de circumscripții elec
torale și 
comitete 
12 000 de 
mâți de 
spirit de 
efectuat mii și mii de 
ore de muncă patriotică 
Mulțumită lor, orașul 
a obținut de două ori 
locul I pe țară în ac
țiunea de înfrumuse
țare și gospodărire. In 
virtutea obiceiului, a- 
cești oameni și-au pro
pus ca în 1972 să am
plifice activitatea edi- 
litar-gospodărească. Cu 
fonduri de la buget și 
prin contribuție în 
muncă se vor efectua

Sînnicolau Mare. Pei
sajul fostei comune 
colbuite, cu atmosferă 
stătută, a dispărut ca 
prin farmec, locul 
ei fiind luat de un 
oraș în adevărata ac
cepțiune a cuvîntului. 
Un oraș unde s-au în
ființat și se dezvoltă 
nenumărate unități e- 
conomice și instituții, 
unde s-au construit 
școli generale și licee, 
casă de cultură, blocuri 
de locuințe ; un oraș 
cți magazine moderne, 
cu. străzi asfaltate, un
de s-au „țesut" covoa
re florale pe zeci 
mii de metri i "

Ceea ce s-a 
reprezintă, de 
„noile glorii" ale 
nicolaului Mare. 
’71, bunăoară, a adău
gat, prin grija edililor 
și cu sprijinul nemij
locit al cetățenilor, al
te frumuseți localității 
bănățene. Străzile și

de 
pătrați. 

făcut 
fapt, 
Sîn- 

Anul

Legea este o normă 
cu caracter obligatoriu, 
garantată și apărată 
de statul oamenilor 
muncii ; ea se identi
fică nemijlocit cu in
teresele generale ale 
societății.

Cîteva abateri con
statate într-un control 
recent, făcut la șan
tierul de construcții 
nr. 4 al T.C.L. Craio
va, demonstrează că 
unii salariați tratează 
această chestiune, de
osebit de importantă, 
cu multă ușurință 
lipsă de

Unele documente, în 
special facturile pri
vind plata transportu
rilor efectuate de 
către I.T.A. Craiova, 
duc lunar la achitarea 
unor valori de 500 000— 
800 000 lei. Cu toate a- 
cestea, documentele 
respective nu sînt vi
zate — așa cum este 
legal — de către con
tabilul șef. Deficiența 
este și mai gravă dacă 
avem în vedere faptul 
că majoritatea foilor

de parcurs au fost con
firmate în 
capacitatea 
culelor, și 
cantităților 
riale efectiv transpor
tate. Aceste abateri de 
la normele legale în 
vigoare au atras seri
oase consecințe econo
mice: pe o perioadă de 
6 luni de zile s-a plă
tit nelegal către I.T.A. 
Craiova suma de 
133 000 lei. Tot din pri
cina neurmăririi plăți
lor ce se efectuează, a- 
cest șantier a plătit 
nelegal către C.F.R. u- 
nele taxe de locații și 
magazinaj în sumă de 
17 000 lei.

Organele de control 
financiar intern din ca
drul Consiliului popu
lar județean Dolj au 
stabilit, de asemenea, 
că inventarierea valo
rilor materiale la Io
turile din cadrul șan
tierului s-a făcut pe 
baza soldurilor scrip
tice, în loc să se efec
tueze un control fap
tic pe teren. Care este 
efectul? Materiale care

AL COMUNISTULUI
Cu Muhuri, care avea obiceiul 
plimbe prin secție, să-i țină

Tn conformitate cu 
principiul repartiției 
socialiste, fiecare sa
lariat este remune
rat în funcție de 
cantitatea și calita
tea muncii pe care o e- 
fectuează. In unitatea 
noastră, însă, lucrurile 
nu se petrec chiar așa. 
Intre munca efectiv 
prestată și drepturile 
bănești pe care salaria- 
ții le încasează există 
unele neconcordante, 
ducînd la aprecieri de
formate, la inechități. 
Mai concret, iată des
pre ce este vorba. Di
recția regională C.F.R. 
București, de care a- 
parțineam pînă nu de 
mult, prin resortul său 
financiar, întocmește a- 
nual grafice de lucru 
cu orele care trebuie 
efectuate lunar de fie
care schimb. Din aces
te grafice reies însă 
disproporții intre orele

efectuate de salariații 
schimburilor care au 
același regim de lucru, 
aceeași funcție și ace
eași încadrare. Firește, 
diferită este și remu
nerația. De pildă, pen
tru o anumită lună 
a anului trecut, prin 
grafic, primului schimb 
i s-a stabilit să 
presteze 185 de ore, ce
lui de-al doilea — 199 
de ore, iar celui de-al 
treilea — 216
Dintr-o privire, 
poate vedea că 
tre turele I și a III-a 
este o diferență de 31 
ore. Această diferență 
există insă doar teore
tic. în realitate, altele 
au fost orele prestate 
efectiv. Dar în loc să 
se plătească după ore 
efectiv lucrate, s-a 
procedat în felul ur
mător : salariații turei 
a III-a (cei care au e- 
fectuat practic cele mai

5
lucrări de înfrumuse
țare a orașului a căr 
ror valoare va depăși 
5,5 milioane lei.

La ora actuală, 
schițele inginerilor, pe 
planșele proiectanților 
se conturează 
rele construcții, 
nului în curs 
cincinalului 
într-un viitor nu prea 
îndepărtat aici se vor 
deschide noi șantiere : 
al filaturii de 
groase, al fabricii 
produse lactate și 
celei de piine, al com
plexului comercial eta
jat, al noilor blocuri 
de locuințe... Iar toate 
aceste obiective, o dată 
cu darea lor în func
țiune vor constitui 
tot atîtea trepte spre 
progres ale orașului 
nostru.

figurau în stoc, 
data inventarului, 
valoare de 20 000 
fuseseră de mult 
corporate în diferite 
lucrări, fără a se în
tocmi formele legale 
de eliberare din maga
zie. Intr-un alt caz — 
la lotul „408“ din Ga- 
licea Mare — s-a con
statat că s-a întocmit 
un proces verbal fic
tiv de casare a, unor 
bunuri, încercîndu-se 
în felul acesta să se 
acopere unele lipsuri 
din gestiunea de ma
teriale.

A respecta legea nu 
înseamnă doar să te 
declari de acord, în 
mare, cu spiritul ei, ci 
și să o cunoști și să o 
aplici cu corectitudine, 
hotărîre și intransi
gență, neadmițînd nici 
o

multe ore) au primit 
salariul normal, iar cei 
din tura I. în afara sa
lariului cuvenit, au pri
mit și valoarea a încă 
31 de ore. care efec
tiv nu aveau cînd să 
fie lucrate. Consecin
ța : salariați, care deși 
au aceeași funcție, a- 
ceeași încadrare și a- 
celași regim de lucru, 
încasează salarii dife
rite. Diferențe, care u- 
neori se ridică la l 000 
de lei anual.

Acest sistem de lu
cru, pe bază de grafic, 
prin care marcajul o- 
relor prestate real este 
total 
corect, 
mal ii 
mese 
riști din stațiile unde 
se lucrează in ture.

Matei FLOREA 
stația C.F.R.
Constanta-Port

bună, 
să se 
de vorbă și pe alții, am procedat 
altfel. La sugestia biroului organi
zației de bază i-am cerut, într-o zi, 
să serie imediat un articol la gazeta 
de perete din secție despre felul cum 
folosește cele 480 minute de lucru. 
„Dați-mi răgaz cîteva zile", a stă
ruit el atunci jenat. „De ce ? i-am 
zis. Doar știi foarte bine cum folo
sești timpul de lucru, așa că nu-i 
greu să scrii". Din ziua aceea Mu
huri s-a lăsat de plimbări, iar peste 
vreo săptămînă, cam stingherit, a 
adus și articolul, care, bineînțeles, 
era autocritic. Pentru această în
tîrziere nu l-am mai criticat...

— Citim în jurnal o însemnare 
despre preocuparea biroului organi
zației de bază pentru mobilizarea co
muniștilor la acțiuni obștești. Se 
pare că, la început, nu toți au înțe
les prea bine legătura dintre e- 
xemplul în muncă al comuniștilor în 
uzină și în afara ei...

— Ne străduim să găsim liantul 
dintre munca în uzină și cea din 
afara ei. Comitetul județean de 
partid a inițiat, în luna octombrie, 
unele acțiuni politice menite să mă
rească aportul oamenilor muncii din 
întreprinderi la sprijinirea activită
ții unităților agricole. în patru 
zile de repaus am răspuns „pre
zent" la aceste acțiuni și 
zînd cum participăm noi, ni s-a 
alăturat întreg schimbul. Apoi, am 
extins munca patriotică, plantînd pe 
faleză aproape 1 000 de arbori și ar
buști ornamentali. Tot prin munca 
patriotică facem ordine în casa noas
tră, cum se spune, ajutînd construc
torii să-și organizeze mai repede lu
crările. în vederea executării investi
țiilor destinate pregătirii producției 
navelor de foarte mare tonaj. Și, 
fiind vorba despre acțiuni obștești, 
biroul organizației de bază și-a pro
pus să asculte. în următoarele adu
nări generale, scurte informări ale 
celor 25 comuniști care fac parte din 
echipele de control obștesc, din aso
ciațiile de locatari. Urmărim, în acest 
fel, să ajutăm organele municipale 
în rezolvarea unor probleme de in
teres general, cetățenesc.

Ar putea fi amintite încă multe 
pagini din „jurnalul de zi" al celor 
59 de comuniști din schimbul II al 
secției navale — jurnal născut toc
mai în dorința lor de a munci mai 
bine, mai organizat, de a consemna 
izbînzi, experiențe în activitatea 
complexă, de mare răspundere, con
sacrată dezvoltării conștiinței oameni
lor. Chemarea organizației de partid 
din schimbul II a avut un larg ecou. 
Recent, plecînd de la inițiativa aces
tei organizații de partid, spre a o 
generaliza, comitetele județean și 
municipal de partid Constanța au 
organizat o consfătuire unde comu
nistului Ion Munteanu i s-a dat pri
mul cuvîntul, pentru a relata despre 
munca organizației de bază care a 
lansat chemarea amintită, și efortu
rile ei stăruitoare de a o onora prin 
fapte. Un schimb de experiență util, 
din care toți participanții au avut de 
învățat. în primul rînd. Că la temelia 
izbînzilor întregii organizații - de 
partid stau izbînzile de zi cu zi ale 
fiecărui comunist, calitatea înaltă a 
exemplului său personal.

vă-

E un fapt cunoscut, 
dar pe care îl voi reaminti : 
maramureșenii sînt nu nu
mai receptivi la tot ce in
teresează dezvoltarea edi- 
litar-gospodărească a loca
lităților în care trăiesc, d 
și dornici să contribuie e- 
fectiv, atît cu sume de bani, 
cît și cu brațele. Mai mult, 
ei fac sute de propuneri 
valoroase, interesante, vin 
cu sugestii prețioase, cu 
soluții practice pentru în
florirea satelor. In ultimii 
patru ani, contribuția în 
bani și în muncă a săteni
lor din județul nostru se'ri
dică la peste 33,5 milioane 
lei. La această valoare se 
adaugă alte zeci de milioa
ne înglobate în lucrările e- 
fectuate prin muncă patrio
tică. Dar în acest domeniu, 
al inițiativei și contribuției 
cetățenești, în județul nos
tru există încă rezerve ne
bănuit de mari. Firește, va
lorificarea lor depinde, în 
primul rînd, de gradul de 
receptivitate al primăriilor, 
al primarilor. M-aș referi 
la un singur exemplu : ce
tățenii 
Mare ■ 
proces de urbanizare 
votat, într-o 
Iară, ca din 
nească și în 
struiască un 
cultural, eu o sală de spec
tacole de 400 locuri, biblio
tecă, club și alte depen
dințe. Valoarea devizului 
se ridică la 1,8 milioane 
Ce a făcut primăria ? 
ajutorul deputaților, 
membrilor comitetelor 
cetățeni a mobilizat 
treaga comună mai întîi la 
ridicarea căminului. Toți 
locuitorii aii răspuns, ca 
unul, la chemarea primă
riei. Meșterii din comună 
au prestat, în cadrul con
tribuției în muncă, lucră
rile care cereau calificare. 
Intr-un scurt timp, căminul 
a fost ridicat Ia roșu. Din 
suma de 140 000 lei. votată 
de adunarea populară, nu 
s-a cheltuit decît 50 000 lei. 
Restul de bani au fost eco
nomisiți prin munca patrio
tică a cetățenilor. Dar acest 
stil de muncă operativ, ca
racterizat prin contactul 
strîns cu cetățenii, nu este 
nici pe departe apanajul a- 
cestei primării. In multe al
te comune din Maramureș 
— și aș aminti primăriile 
din Ocna Sugatag, Seini, 
Ulmeni, Cicîrlău, Cimpu- 
lung la Tisa — există se
rioase și perseverente pre
ocupări pentru stimularea 
inițiativei cetățenești, pen
tru gospodărirea bună a 
sumelor provenite din con
tribuția bănească a 
nilor. De obicei 
snun ; trebuie să 
buim cu toții la 
rea satului în care 
Consiliul popular județean

a generalizat experiența 
bună cîștigată de comite
tele de cetățeni la lucrări și 
obiective de interes ob
ștesc, a organizat schim
buri de experiență cu aces
tea la fața locului, le-a 
popularizat. Aș zice că ini
țiativele primăriilor se în
trepătrund organic, armo
nios cu cele ale sătenilor, 
au la bază consultarea și 
propunerile lor. De aceea 
ele cîștigă în valoare, se 
înfăptuiesc cu operativi
tate, se amplifică. Așa 
cum s-a desprins din Con
ferința pe țară a secretari
lor comitetelor comunale 
de partid și a primarilor,

țiativă al deputaților, 
membrilor comisiilor per
manente, al comitetelor de 
cetățeni. De altfel, aceasta 
se vede, cu prisosință, și 
în aceste zile de ianuarie, 
cînd adunările sătenilor sta
bilesc, în lumina noii legi 
adoptate de Marea Adu
nare Națională, contribuția 
voluntară a cetățenilor pe 
anul 1972. '

Sînt, din păcate, și une
le comitete executive ale 
consiliilor populare comu
nale, primari, care s-au o- 
bișnuit să bată pasul pe 
loc. Ei vorbesc frumos de
spre inițiativa cetățenilor 
numai la sesiuni, la ședin
țe de comitet executiv, dar 
cînd să treacă la transpu
nerea in viață a declarații
lor 
de 
ță,

i

de intenții dau dovadă 
comoditate, de neglijen- 
se complac într-o at-

Sâ contribuim
comunei Șomcuța 
o localitate în plin 

au 
adunare poou-
contribuția bă- 
muncă să con- 
modern cămin

Iei. 
Cu 
al 
de 

in

la înflorirea

satului

în care tram
' . ' ' Z .

îfi bancă. In acest timp, pe 
șantierele unor 
obștești — școli, 
culturale, trotuare 
nu se simte nici 
care. Mai mult, 
rii comunelor amintite — 
și nu numai ei — așteaptă 
ca totul — materiale, meș
teri etc. — să le „pice" de 
la județ. La Bîrsana, de 
pildă, se construiește o 
școală cu etaj. Trebuiau de 
mult terminate două din 
sălile de clasă. Materialele 
au fost asigurate, dar pri
marul se plinge că n-a 
găsit meșteri. A umblat si 
pe la Sighet, pe la Vișeu 
de Sus, dar... n-a găsit 
meșteri 
ultima vreme, 
pe șantier au 
se desfășoară în 
voios. Știe, însă, 
nu există comună în care 
să nu se afle oameni pri
cepută în zidărie, tîmolă- 
rie, tinichigerie. Doar, îna
inte vreme, părinții noștri
— și chiar noi — nu „con
tractam" construirea școlî-

■ lor cu meseriașii sau cu în
treprinderile de la oraș. în 
alte comune — Bogdan Vo
dă, Ciulești, Moisei, Pe
trova, Suciu de Sus — 
primăriile nu s-au ocupat 
în mod sistematic, cu per
severență, de încasarea su
melor votate de cetățeni. 
Acestea sînt strînse cu 
multă întîrziere, de obicei 
în trimestrele III sau IV. 
Din această cauză obiecti
vele stabilite de adunările 
populare n-au putut fi re
alizate la timp, în condiții 
de calitate dorite, se tără
gănează extrem de mult ; 
adesea materialele strînse 
cu trudă se degradează, se 
distrug sau sînt sustrase, 
ceea ce, pe bună dreptate, 
atrage nemulțumirea cetă
țenilor.

Noi sîntem pe deplin 
conștienți că pe cuprinsul 
județului există suficiente 
resurse materiale și umane 
pentru ca toate obiectivele 
stabilite de cetățeni să fie 
realizate. Cu atît mai mult 
cu cît pentru procurarea u- 
nor materiale și instalații
— înainte dirijate — nu 
vom mai întîmpina greută
țile cunoscute. Noua re
glementare a contribuției 
bănești și în muncă a ce
tățenilor prevede clar că 
astfel de materiale vor fi 
prevăzute în mod distinct 
pentru fiecare județ, în 
planul de stat. Această le
ge dă frîu liber inițiativei 
cetățenești, cît și experi
enței acumulate pînă acum. 
Putem afirma cu certitu
dine că sînt create toate 
premisele ca toate iniția
tivele 
prindă 
scopul 
tățirea 
tocmai
— cetățenii.

n-a 
calificați decît în 

Lucrările 
trenat și 
ritm ane- 
oricine că

//

în

viitoa- 
ale a- 
și ale 
actual.

cetățe- 
sătemi 
contri- 
înflori- 
trăim !

desfășurat și primăriile 
comunele Ardusat, Ie- 
Lăpuș, care nu au tre
ia înfăptuirea obiecti-

Vasîle GAFTONE 
corespondentul „Scînteii

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii

și muncim

maramureșenilor să 
viață, pentru că 

final este îmbună- 
condițiilor de viață 
ale inițiatorilor lor

</•

In felul cum arata satul se oglindește hârnicia gospodarilor săi. In fotografie: o vedere de ansamblu din satul Ziduri, judejul Dîmbovița

(Urmare din pag. I)

Un tînăr
redescoperă viața

din 
la 
de

reu- 
pre-

Mi

nitățile lor asemenea tineri. 
Iată un caz care ni s-a pă
rut ieșit din comun. După 
ieșirea din institut, D. E., 
un tinăr de prin părțile 
Clujului, a fost ajutat să 
urmeze liceul și. apoi să se 
înscrie la Institutul agrono
mic. Obținînd diploma de 
inginer, el a fost repartizat 
la ferma Dumbrava a 
I.A.S. Roman, județul 
Neamț. Aici, chiar de la în
ceput, a fost întîmpinat de 
director cu ostilitate.

— După ce s-a uitat la 
acte, m-a măsurat de cîte
va ori din cap pînă în pi
cioare, apoi mi-a spus des
chis : „Pentru dumneata nu 
avem loc acolo". Și aceasta 
deși știam precis că pe pos
tul ce-mi fusese repartizat 
lucra cineva care avea doar 
pregătire de tehnician (din 
declarația lui D.E.).

Nu l-am găsit pe direc
torul întreprinderii. In 
schimb, am stat de vorbă 
cu inginerul șef Liviu 
Toma.

— Este adevărat că D.E. 
nu a fost încadrat la ferma 
Dumbrava unde fusese re
partizat. în schimb i s-ao- 
ferit un alt post. Cred că 
nu s-a greșit cu nimic prin 
aceasta.

L-am întîlnit pe tînărul 
inginer D. E. Ia ferma Ne- 
gritești . a aceleiași între
prinderi. Fusese trimis aici 
cu delegație pentru a-1 a- 

' juta pe șeful fermei la în
tocmirea situațiilor de sfîr- 
șit de an. Neîncrederea 
conducerii întreprinderii îl 
jignise profund.

O atitudine asemănătoare 
a avut-o și conducerea fa
bricii de încălțăminte „Par
tizanul". Trimise să lucreze

aici, C.B. și A.C., două ti
nere absolvente ale Institu
tului de reeducare 
București, sînt supuse 
proba practică alături
alte trei fete din oraș. Deși 
cele două absolvente 
șese, întreprinderea a 
ferat șă le angajeze pe cele 
care nu obținuseră califica
tivul necesar. Și aceasta 
pentru singurul motiv că 
cele două tinere veneau

dintr-un institut de reedu
care.

Cazurile lui D.E., C.B., 
A.C. pot constitui prilejuri 
de rodnice reflecții pentru 
toți cei ce ar avea de re
zolvat asemenea situații : 
trebuie înțeles că, proce- 
dîndu-se în asemenea fel, 
tot ce s-a clădit cu răbda
re și migală timp de ani de 
zile se poate dărîma intr-o 
clipă, că avem de-a face cu 
oameni vii, cu toată com
plexitatea unor biografii și 
destine adesea întortochea
te. nu cu hîrtii parafate și 
clasate o dată pentru tot
deauna. că vigilența — ne
cesară și firească — nu 
trebuie să știrbească încre
derea — la fel de necesară

inițiativa cetățenilor, do
rința de a gospodări cît 
mai bine comuna sau satul 
lor trebuie să găsească un 
ecou favorabil la consiliile 
populare, personal la pri
mari. Aceștia trebuie să se 
zbată, să insiste pentru 
realizarea fiecărei propu
neri sau sugestii care vi
zează ridicarea edilitar-gos- 
podărească a satelor. Ma
joritatea consiliilor popu
lare comunale, a primarilor 
dau dovadă, cum spuneam, 
de un crescînd interes, ac
ționează cu simț de răs
pundere în direcția fructifi
cării cît mai bune a con
tribuției bănești și în mun
că a sătenilor, stimulează 
spiritul de căutare, de ini-

și firească — ci s-o conso
lideze conferindu-i mai 
multă temeinicie, mai mul
tă forță morală. Trăim în
tr-o societate ale cărei 
principii umaniste ne im
pun să valorificăm ce e mai 
bun în om. Ni se poate re
plica : bine, dar cum pu
tem avea încredere în a- 
cești tineri devreme ce nu 
știm încă dacă s-au lepădat 
de vechile năravuri ? Răs-

pundem : cum vom căpăta 
vreodată convingerea că 
au devenit oameni cinstiți, 
demni de încredere, dacă 
nu-i vom primi în mijlocul 
nostru, dacă nu le vom a- 
corda încrederea de a do
vedi prin fapte actuala lor 
condiție morală ?

Consecințele neîncrederii, 
suspiciunii, refuzului de a 
fi încadrați în colectiv pot 
fi uneori catastrofale. Nu 
de puține ori. simțindu-se 
respinși de un colectiv, a- 
cești tineri iau din nou ca
lea infracțională. Așa s-a 
intîmplat, bunăoară, cu 
L.D. din Bacău. După ab
solvea Institutului de ree
duc ie. el a fost încadrat ca 
lăcăjaș mecanic la Fabrica

mosferă de liniște și pace. 
Cunosc pe unii primari, 
care, în loc să se gîndească 
la modul cum ar putea 
gospodărită mai bine 

se străduiesc

fi 
co

muna, se străduiesc din 
răsputeri să adune justifi
cări pentru propria inacti
vitate. Pentru un asemenea 
„stil" de muncă au fost 
revocați din funcție prima
rii din comunele Giulești și 
Călinești. O activitate ne
satisfăcătoare pe linia fo
losirii mai bune a contri
buției bănești și în muncă 
au 
din 
ud, 
cut 
velor votate de cetățeni, țin 
sumele strînse imobilizate

de confecții din Bacău. 
După aproape o jumătate 
de an, conducerea între
prinderii i-a desfăcut con
tractul de 
Pentru că 
nemotivat 
teva zile, 
colectivul 
reuișise să 
L.D. a căzut din nou 
influența 
declasate cu care s-a apu-

muncă. De ce ? 
tinărul a lipsit 

de la lucru cî- 
îndepărtat din 

cu care de acum 
se armonizeze, 

sub 
unor elemente

cat de furat. Astăzi el se 
găsește arestat și-și așteap
tă pedeapsa pentru faptele 
săvîrșite. Iată cum, prin- 
tr-o simplă trăsătură de 
condei, un om recî'tigat 
societății cu eforturi și 
criticii a fost din nou 
virlit la marginea ei. 
este insă de mirare e că 
răspunzători de această 
tuație consideră că nu 
ce-și reproșa.

— După trei zile de lipsă, 
i-am trimis o înștiințare să 
se prezinte numaidecît la 
lucru — ne spune inginera 
Elena Hulubei, pe atunci 
directoarea fabricii. Apoi 
am procedat conform legii.

Aparent, inginera are 
dreptate. Legea a fost res-

sa- 
az- 
Ce 
cei 
si- 
au

pectată. Dar, dacă zgindă- 
rim un pic pojghița lustrui
tă de la suprafață, descope
rim că nici tovarășii din 
conducerea fabricii, nici cei 
din conducerea organizației 
de partid, a organizației de 
U.T.C., nu au întreprins 
nimic pentru a se apropia 
de acest tînăr, pentru a afla 
ce se petrece în sufletul 
lui, cine-i sînt prietenii, cu 
ce se ocupă după orele de 
producție. In asemenea 
condiții este explicabil de 
ce puterea de convingere a 
celor din afara fabricii, a 
„prietenilor" răuvoitori a 
învins.

Uneori chiar și atmosfe
ra creată în jurul acestor 
tineri nu oferă mediul pro
pice pentru continuarea 
procesului educativ și inte
grarea lor deplină in socie
tate. Repartizate să lucreze 
la fabrica de bere, tinerele 
H.I. și C.A. au fost supuse 
unui tratament „special", 
obligate să efectueze munci 
ce nu aveau nimic comun 
cu calificarea lor. Jignite, 
șicanate la tot pasul, pri
vite mereu cu suspiciune, 
ele au fost nevoite, în 
cele din urmă, să părăseas
că fabrica. Nu este greu de 
închipuit că, atunci cînd 
ești tînăr și porți în spate 
o faptă comisă intr-un mo
ment de rătăcire, orice alu
zie poate declanșa un grav 
dezechilibru sufletesc.

Să nu uităm nici o clipă 
că partidul și statul nostru 
fac eforturi mari pentru e- 
ducarea și integrarea în so
cietate a acestor tineri. 
Dar, așa cum am mai ară
tat, aceste eforturi se cuvin 
conjugate cu aportul între
gii societăți, al fiecărui ce
tățean în parte, pentru a 
face din ei oameni în rin- 
dul oamenilor.
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Proiectul de lege privind

GOSPODĂRIREA PĂDURILOR
Să se precizeze cine asigură

materialul săditor
Spre deosebire de reglementările 

stabilite în hotărîrile anterioare, a- 
cest proiect de lege, elaborat în con
cordanță cu noua organizare a uni
tăților silvice, reglementează, pe baza 
unor noi prinoipii, refacerea fondu
lui forestier de producție administrat 
de consiliile populare comunale, 
în trecut, nu exista un mijloc? care să 
cointereseze și în același tirrfp să o- 
blige consiliile populare la executa
rea împăduririlor. Acest lucru a dus, 
an de an, la nerealizarea sarcinilor 
de plan la împăduriri și degradarea 
plantațiilor datorită neîntreținerii lor. 
în perioada 1980—1971, în raza Ocolu
lui silvic Aiud s-au executat lucrări 
de plantații pe o suprafață de numai

Fondul silvic 
comunal să 
rămină la 

dispoziția celor 
care il creează

Proiectul de lege pus în dezba
tere aduce o serie de îmbunătățiri in 
ceea ce privește gospodărirea pădu
rilor administrate de comitetele exe
cutive ale consiliilor populare. Bazat 
pe experiența noastră de pînă acum, 
consider că prevederea din articolul 
14, capitolul III, referitor la redistri
buirea fondurilor constituite prin va- > 
lorificarea masei lemnoasa și produ
selor accesorii np. are,un efect stimu
lativ pentru unele comune în direc
ția valorificării potențialului econo
mic. Aș dori să exemplific.

în comuna Teaca, vecină cu noi, 
care are o suprafață de pădure echi
valentă cu a noastră, pînă acum nu 
s-a realizat în nici un an fondul sil
vic al comunei; deoarece nu s-au luat 
măsuri pentru valorificarea lemnelor 
rămase din curățirea pădurilor, în
casarea taxelor de pășunat etc. Nu- 
s-a amenajat o pepinieră corespun
zătoare cu puieți, astfel că regenera
rea pădurilor a rămas în urmă;

Dacă sumele disponibile ar rămîne 
la dispoziția comitetului executiv al 
consiliului popular comunal, unde se 
creează, ar putea fi utilizate în para- ’ 
lei cu contribuția voluntară în mun
că a cetățenilor la împăduriri, ame
najarea drumurilor de acces spre 
păduri, etc. La noi, în cazul pădurii 
Albești, din cauza ploilor și torenți- 
lor, drumul de hotar s-a degradat, 
oamenii circulînd cu căruțele pe te
renul agricol unde produc multe pa
gube. în pădurea amintită noi vom 
exploata masa lemnoasă circa 15 ani, 
deci amenajarea unui drum ar fi 
deosebit de eficientă. Fondurile dis
ponibile ar putea fi utilizate și pentru 
procurarea de mijloace de transport, 
în special cai pentru pădurari. De
plasarea lor pe jos este -anevoioasă 
șj nu acoperă întreaga suprafață în- 
tr-un timp util, fiind astfel posibilă 
comiterea delictelor.

145 ha, deși cele 19 păduri comunale 
existente au o suprafață de 385 ha.

Noua lege reglementează în mod 
just refacerea fondului forestier de 
producție prin plantații, legînd pre- 

,darea parchetelor spre exploatare 
numai în procentul în care se reali
zează planul de împăduriri. De ase
menea, se reglementează și raportu
rile dintre ocoalele silvice și consi
liile populare privind executarea di
feritelor lucrări. Pentru ca refacerea 
acestor păduri să se realizeze în con
diții bune și Ia timp propun ca le
gea să precizeze și modul de orga
nizare a producerii puieților, mate
rialului săditor. în anii din urmă 
acțiunea de împădurire a stagnat și 
datorită faptului că materialul sădi
tor se procură greu, iar comunele 
nu au avut posibilitatea să organi
zeze pepiniere. întrucît refacerea 
fondului silvic este o activitate de 
mare importanță economică, este 
bine ca în lege să se stabilească pre
cis cine asigură materialul săditor. 
De asemenea, multe plantații tinere 
s-au degradat, fiind sufocate de lăstă
riș, deoarece nu au fost îngrijite. Or. 
pentru a obține o producție de lemn 
bună, pădurile tinere trebuie îngri
jite corespunzător sub îndrumarea 
unor specialiști. Pentru ca prevede
rile legii să se aplice unitar și, în 
general, activitatea de îmbogățire a 
fondului forestier să fie bine coor
donată și să nu fie lăsată numai pe 
seama pădurarilor comunali, este ne
cesar ca la nivelul consiliului popu
lar județean să existe un tehnician 
de specialitate care să urmărească și 
să coordoneze această activitate.

Ing. Flavlu BOANCA
Ocolul silvic Aiud, județul Alba

SÂ FIE LĂRGITE 
ATRIBUȚIILE 
COMITETULUI 

DE GOSPODĂRIRE 
A PĂDURII I

Proiectul legii privind gospodări
rea pădurilor administrate de co
mitetele executive ale consiliilor 
populare comunale este suscep
tibil de unele modificări și îmbună
tățiri. Astfel, art. 14 ar putea fi mo
dificat în sensul că fondul silvic co
munal se administrează pe baza 
planurilor anuale de venituri și 
cheltuieli care se întocmesc de co
mitetul de gospodărire a pădurii 
comunale, ajutat de organul de spe
cialitate (contatiîl) ăl comitetului 
executiv al comunei respective și 
se supun aprobării adunării delega- 
ților pe comună. în acest fel s-ar 
lărgi atribuțiile acestui organ, ceea 
ce este mai democratic.

în ce privește sumele disponibile, 
propun să fie utilizate pentru lu
crări în folosul comunei respective 
— ceea ce ar ti de natură să sti
muleze crearea acestor disponibili
tăți — în loc de a fi redistribuite 
pentru aceeași destinație altor co
mune. Adunarea delegaților pe co
mună constatînd. pe ,baza dării de 
seamă asupra gospodăririi pădurii 
comunale, că s-au creat unele sume 
disponibile, ar putea hotărî ca a-

Nicolae COSMA
pădurarul comunei Galații Bistriței, 
județul Bistrifa-Năsăud

(Urmare din pag. I)
atrage atenția cumpărătorilor prin 
multitudinea de modele noi, mo
derne. prin bogata paletă de culori 
în care vor fi realizate, prin mate
rialele neșifonabile care se vor ex
tinde la o diversitate tot mai mare 
de sortimente pentru bărbați, femei 
și copii

— Dar compartimentele de în
călțăminte, marochinărie, de uz 
casnic ce vor oferi nou în acest 
an magazinelor ? Întrebăm acest 
lucru întrucît, in ciuda unor 
progrese notabile, cumpărătorii 
mai „aleargă" încă mult pînă 
găsesc produsul în modelul 
căutat.

— Pentru a manifesta o cît 
mai mare operativitate și adap
tabilitate față de cerințele cum
părătorilor, în 1972 s-a convenit 
cu Ministerul Comerțului Interior 
ca fondul de marfă să fie con
tractat pe întregul an din punct de 
vedere cantitativ — .ceea ce ușurea
ză aprovizionarea'magazinelor — iar 
specificațiile de structură să fie sta
bilite semestrial. în funcție de in
fluențele pieței (stocuri, cereri), cu
rentelor de modă și altor factori. In 
1972 comerțul va putea desface un 
volum net îmbogățit de sortimente 
de încălțăminte, marochinărie, arti
cole de uz casnic ș. a. Cîteva .exem
ple. Vom fabrica modele noi de în
călțăminte comodă și flexibilă cu 
fețe velurate sau din piele sintetică: 
articolele de menaj se vor găsi în
tr-o sortimentație variată, cuprinzînd 
produse pentru aproape toate nevoile 
și gusturile gospodinelor, ca : vase 
șl tacîr—iri din oteluri Inoxidabile, 
mașini de gătit mixte pentru com
bustibil gazos și curent electric, du
lapuri uscătoare cu rezistențe elec
trice — pentru rufe ș. a. Aceleași 
lucruri le-aș putea spune și pentru 
articolele de marochinărie Ca o con
cluzie la cele amintite, menționez că

Paza bună înlătură
primejdia rea

Comuna noastră dispune de 376 ha 
de pădure în două loturi aproxima
tiv egale ca suprafață. în fiecare an 
exploatăm de aici lemnul necesar 
consumului particular, cît și pentru 
diferite lucrări din comună. De pildă, 
anul trecut am electrificat satul 
Tăuți. Lemnul necesar stîlpilor l-am 
procurat din pădurea comunală ; am 
construit un pod peste rîul Someș 
și am valorificat peste 60 de stîlpi 
pentru comuna Mărișelu. Exploatarea 
masei lemnoase atît pentru construc
ții, cît și pentru consum o facem, de 
obicei, prin munca patriotică a tinere
tului și chiar a vîrstnicilor, astfel ca 
valorificarea să se poată face la pre
țuri avantajoase. în fiecare an rea
lizăm fondul silvic comunal planifi
cat, ba mai obținem și ceva sume în 
plus.

în același timp, consiliul popular 
al comunei dă o mare atenție refa
cerii fondului forestier comunal. An 
de an, prin munca patriotică a cetă
țenilor, facem plantări în goluri sau 
poieni, care nu pot fi utilizate altfel, 
sau pe pășuni degradate, pentru a 
preveni eroziunea. în acest scop fo
losim puieți din pepiniera proprie 
Avem astfel avantajul că puieții din 
speciile cele mai bune sînt recoltați 
și plantați proaspeți.

Dacă pădurea comunei noastre este 
frumoasă, situația se datorește și asi
gurării pazei și întreținerii ei. Este 
foarte bine că proiectul legii noi pri
vind gospodărirea pădurilor admi
nistrate ie :ătre comitetele execu
tive ale consiliilor populare, la capi
tolul II, articolul 8, prevede că paza 
pădurilor se asigură de către corni-S 
tetele executive ale. consiliilor popu
lare comunale, prin pădurarii comu

nali ; că angajarea lor se face cu 
avizul organelor silvice și al miliției; 
că aceștia sînt salarizați ca și pădu
rarii silvici și au dreptul la unifor
mă. în perioada de iarnă, cînd se 
exploatează masa lemnoasă, noi mai 
angajăm in sprijinul pădurarilor și 
cîte un responsabil de parchet pe 
care-1 plătim din fondul silvic. Este 
bine să se mențină acest sistem. Tot
odată, am propune ca pădurarii co
munali să aibă și ei dreptul să poar
te armă, ca și cei silvici, deoarece 
sarcinile unora nu diferă de ale al
tora.

De asemenea, e bine că se dă drepr 
tul consiliilor comunale, respectiv 
comitetelor executive, să stabilească 
necesarul de pădurari în cadrul nor
mativelor și ca paza să se facă con
form instrucțiunilor date de către or
ganele silvice. Acestea asigură o 
pază calificată, o conducere compe
tentă a lucrărilor de exploatare și 
împădurire. Noi știm ce înseamnă o 
pază bună și una rea. Pînă acum trei 
ani unul dintre pădurarii noștri 
nu-și făcea datoria și furturile se ți
neau lanț. L-am înlocuit cu un om 
cinstit și exigent. Acum, cei doi pă
durari. îndrumați și controlați de că
tre comitetul executiv, asigură o pază 
bună, corectă. în felul acesta se pre- 
intîmpină și încălcarea legii. Anul 
trecut nu s-a înregistrat decît o sin
gură contravenție.

Am dori, însă, ca lucrările de îm
păduriri să fie mai strict controlate 
și îndrumate de către cadrele tehnice 
ale ocolurilor silvice.

Dumitru CRIȘAN 
primarul comunei Florești, 
județul Cluj

LA C.E.l.L.-BRĂILA

Crește gradul de mecanizare 
a procesului de producție
BRAILA (Corespondentul „Scinteii", N. Gr. Mără- 

șanu). — Preocuparea colectivului de muncă de la 
C.E.I.L.-Brăila pentru ridicarea gradului de mecani
zare a procesului de producție s-a concretizat într-o 
nouă realizare: transportorul suspendat — teleflex. 
Această modernă instalație constă dintr-un transpor
tor cu lanț suspendat pe care sînt prinse mai mul
te miniconteinere. Printr-o mișcare circulară con
tinuă, conteinerele execută operația de transport 
interfazic a semifabricatelor intre diferite sectoare 
de producție. Cind conteinerul a ajuns în dreptul 
mașinii, lucrătorul își ia semifabricatul, îi adaugă 
operațiunile respective, îl așează din nou în con- 
teiner, iar acesta îl transportă către o nouă fază 
de prelucrare. Operația este simplă și economi
coasă.

— Pînă acum, toate aceste operații se executau 
manual — ne spune șeful serviciului tehnic, in
ginerul Horia Gugulea, unul din coautorii acestei 
instalații. Trei muncitori din fiecare schimb cărau 
semifabricatele cu ajutorul unor cărucioare. Acum 
este complet eliminată manipularea manuală a ma
terialelor. Un alt avantaj constă in aceea că se 
asigură o alimentare continuă a locurilor de mun
că, în ordinea succesiunii operațiilor, astfel incit 
timpii morți sînt, practic, eliminați.

' ■

cestea să fie utilizate pentru efec
tuarea unor lucrări de folos ob
ștesc care să servească tot comu
nei cafe a reușit, printr-o bună 
gospodărire, să-și creeze acele dis
ponibilități.

Consider că prin noua reglemen
tare se va ajunge la o gospodărire 
eficientă și o valorificare pe plan 
superior a acestei importante avu
ții naționale care sînt pădurile țării.

Panait M. BÎRSANESCU 
procuror,
Procuratura județeană Prahovo

X

CE SE ÎNTÎMPLĂ 
CU COMUNELE FĂRĂ 

PĂDURI ?

Pe lingă cele 27 articole bine gîn- 
dite și documentate 'din proiectul 
de lege privind gospodărirea pă
durilor administrate de comitetele 
executive ale consiliilor populare 
comunale lipsește unul care pen
tru noi, cetățenii din comuna Bră
duleț. ar fi de mare importanță. 
Este vorba de dotarea cu păduri 
comunale a consiliilor populare care 
nu au astfel de pădure. Introdu
cerea acestui articol în proiectul de 
lege ar da posibilitatea tuturor lo
cuitorilor de la sate să se aprovi
zioneze cu lemne de foc și pentru

construcții prin consiliile populare 
comunale.

Comitetul de gospodărire 
a fondului silvic — co
muna Brăduleț, județul 
Argeș

PENTRU CA LEMNUL 
SĂ NU FIE RISIPIT

După cum rezultă din articolul 11 
al proiectului de lege, o cotă de 
material lemnos, pînă la 30 la sută, 
se atribuie comunelor pentru lu
crări obștești. Același lucru îl pre
vede și hotărîrea 2315, dar aceasta 
constituia un mijloc de înstrăinare 
a lemnelor. Spun aceasta, deoarece 
în comuna Oteșani s-a hotărît sâ 
se facă o moară și, în acest scop, 
s-au tăiat mai mulți stejari. Pînă 
la urmă moara nu s-a făcut, iar 
lemnele au dispărut. De asemenea, 
s-a făcut un podeț pentru care s-au 
rezervat 30 metri cubi de material 
lemnos, dar nu erau necesari decît 
15 metri cubi. Iată de ce propun 
că atunci cînd se atribuie comu
nelor material lemnos el să se dea 
numai pe baza unui deviz întocmit 
de inginerul constructor și numai 
atunci cînd construcția respectivă 
începe. în felul acesta s-ar putea 
evita risipa.

Ion CERCEL
comuna Oteșani, județul Vîlcea

Primul an al „fabricii 
de case“ din Buzău

BUZĂU (Corespondentul „Scînteii", Radu Gheor
ghiu). — întreprinderea de prefabricate din beton 
din Buzău, cea mai tînără unitate industrială a orașu
lui, este o adevărată „fabrică de case". La scurt 
timp după intrarea în funcțiune a primelor linii de 
fabricație, printre care și cea la care se confecțio
nează panourile mari pentru locuințe, produsele în
treprinderii au și devenit apreciate. S-au luat apoi 
măsuri și s-au depus eforturi pentru intrarea în 
funcțiune, înainte de termen (circa un trimestru), 
a unor noi capacități de producție. S-au creat astfel 
premisele pentru ca întreaga întreprindere să-și 
atingă parametrii proiectați în termen și în bune 
condiții. De la directorul întreprinderii, ing. Mihai 
Stoenescu, am aflat că întregul colectiv de aici 
depune eforturi pentru a îmbunătăți calitatea și a 
diversifica producția. „Multe din sortimentele noas
tre sînt deja cunoscute peste hotare — ne spune el. 
Sîntem vizitați de specialiști în industrializarea 
construcțiilor, care ne apreciază produsele". Secțiile 
care produc elementele de construcții pentru apar
tamente, construcții industriale și agricole (cu pa
nourile mari confecționate aici se pot construi 
apartamentele prevăzute în planul de investiții din 
trei județe) se preocupă permanent pentru a asi
mila modernele tehnologii de industrializare a con
strucțiilor. Străduința lor a fost încununată de 
succes. Astfel, linia a treia de elemente curbe cu 
deschiderea de 18 m și-a atins parametrii după 
numai două luni de la intrarea în funcțiune.

in 1972 unitățile industriei ușoare 
vor fabrica pentru fondul pieței un 
important volum de produse noi și 
modernizate Deci creația. înnoirea 
produselor din sector constituie o 
preocupare permanent prioritară a 
lucrătorilor industriei ușoare.

— In timpul dezbaterii cifrelor 
de plan pe anul 1972 în unele 
întreprinderi șt centrale s-au 
auzit — ce-i drept rar — anu
mite „voci" care îndemnau la 
fixarea unor sarcini mai ușoare.

în deplina realizare a tuturor înda
toririlor ce ne revin din planul de 
stat pe anul în curs își are temei. în 
primul rînd. în capacitatea de mun
că, de creație, în hotărîrea și devo
tamentul oamenilor muncii din in
dustria ușoară de a indeplini exem
plar sarcinile compiexe care ne stau 
in față. Avem demarate o serie de 
acțiuni, de programe de măsuri pen
tru ridicarea nivelului pregătirii teh- 
nico-profesionale a cadrelor — de 
exemplu, în actualul an de învăță- 
mînt pregătim prin școli profesio-

cap. Mă gîndesc, bunăoară, Ia faptul 
că nu întotdeauna și în toate cazu
rile s-au respectat parametrii prevă- 
zuți de calitate, motiv pentru care, 
în mod îndreptățit, comerțul a res
pins unele produse. Alte deficiențe 
se referă la modul necorespunzător 
în care unele unități își gospodăresc 
materiile prime și materialele, la ni
velul, pe alocuri ridicat, al consumu
rilor specifice, al 'cheltuielilor de 
producție, la insuficienta operativi
tate în adaptarea producției la soli
citările tot mai pretențioase (ceea ce

ÎN INDUSTRIA UȘOARĂ
■J

la nivelul unul efort minim. De 
fapt, răspunsul cuvenit a fost dat 
chiar pe loc de către lucrătorii 
unităților respective : în fiecare 
unitate a industriei ușoare, așa 
cum am aflat, s-a acționat cu 
fermitate pentru mobilizarea re
zervelor interne de sporire a 
producției, de ridicare a calită
ții. V-am ruga, tovarășe mi
nistru. sâ arătați care sînt mij
loacele principale pe care le a- 
veți în vedere pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor ce 
revin industriei ușoare in 1972 7

— Este adevărat că noul an In care 
am intrat pune în fața ministerului 
sarcini deosebite, mobilizatoare. La 
cele spuse pînă acum aș adăuga, de 
exemplu, punerea în funcțiune a 44 
noi și importante capacități de pro
ducție. încrederea ce o manifestăm

nale, de maiștri, de specializare 
postjiceală și licee industriale din 
subordinea M.I.U aproape 34 000 de 
elevi, la care mai putem adăuga circa 
30 000 de oameni ai muncii care în 
acest an vor urma cursuri de califi
care de scurtă durată : avem elabo
rate. de asemenea, importante pla
nuri de cercetare ș. a. Toate acestea 
concură la realizarea sarcinilor 
mobilizatoare prevăzute pentru anul 
1972.

— In aceeași notă, a judecării 
obiective a realităților activității 
productive desfășurate oină a- 
cum. vă rugăm lă vă opriți, fie 
și numai mccint asupra princi
palelor neajunsuri...

i
— Este adevărat, au existat și mai 

există unele probleme a căror solu
ționare a dat și mai dă bătaie de

este un lucru bun) ale pieței interne 
și externe. Nu o dată colaborarea 
noastră cu organele de comerț (pe 
care o apreciem tot mai dinamică și 
eficientă) a cunoscut, din motivele 
relevate, și unele aspecte nedorite de 
ambele părți Judecind obiectiv lu
crurile. răspunderea pentru o serie 
de lipsuri revine ministerului nostru, 
care, mai ales în prima parte a anu
lui trecut, nu a intervenit prompt, cu 
soluții eficace, pentru lichidarea unor 
neajunsuri apărute, nu s-a ocupat 
îndeaproape de Îndrumarea „vechi
lor" combinate, scăpînd uneori din 
mină unele aspecte esențiale ale pro
ducției. Analizînd cu răspundere, 
critic, situația care s-a creat, ince- 
pînd cu luna iunie a anului trecut 
s-au luat o serie de măsuri eficiente 
care să ducă Ia lichidarea acestor 
deficiențe, măsuri ce se urmăresc 
îndeaproape de actualele centrale in

dustriale. M-am referit la aceste cî
teva aspecte critice, știind că ele 
trebuie prevenite în acest an, că stă 
în puterea colectivelor noastre de 
întreprinderi să determine un revi
riment în anumite domenii deficita
re pînă in prezent.

— O ultimă întrebare, tovarășe 
ministru : care va fi „cota" de 
participare a produselor indus
triei ușoare pe piața externă în 
1972 7

— Urmărim ca volumul produse
lor exportate anul acesta să depă
șească simțitor realizările anului 
precedent. în același timp, vom a- 
corda o sporită atenție și exigență 
cooperării industriale și tehnico-ști- 
ințifice cu țările socialiste, cu alte 
state cu care întreținem astfel de 
relații, convinși fiind de rezultatele 
reciproc avantajoase care decurg de 
aici. Vom intensifica activitatea de 
marketing, organizarea pe baze mai 
concrete a creației industriale și es
tetice a produselor industriei ușoare. 
Calitatea tuturor produselor destina
te exportului se va afla stăruitor în 
centrul atenției factorilor care răs
pund de realizarea acestora.

Anul t972 va consemna o multitu
dine de alte realizări în industria 
ușoară. Unitățile noastre vor produ
ce o parte din mijloacele tehnice ne
cesare dotării întreorinderilor — cir
ca 15 550 tone de utilaje moderne, 
față de numai 11 200 tone utilaje 
realizate în sector în anul 1970. Tot 
în sectorul nostru se vor fabrica circa 
90 Ia sută din piesele de schimb so
licitate de întreprinderi în acest an 
Vom dezvolta rețeaua magazinelor 
proprii de prezentare și desfacere, 
în așa fel ca numărul lor să ajungă 
anul acesta ta aproape 100 de unități 
Măsuri de mare Importantă pentru 
satisfacerea cerințelor cumpărători
lor - principalii beneficiari ai pro
ducției industriei ușoare.

plan și pe

unor

cereri 
agri-

promovarea 
producție, la

Borzești, 
trebui să

presupu- 
raționat. în

adrese peste

mărului

Prețul orelor libere...

e-ntuneric beznă

Centrala

CONTRASTE

De-ar fi să concre
tizăm valoarea muncii 
de concepție desfășu
rată în decursul pri
mului an al cincina
lului de sutele de ino
vatori din cadrul celor 
trei uzine de pe plat
forma industrială pe
trochimică 
atunci ar 
spunem că aceasta se 
materializează în circa 
30 milioane lei. Pen
tru economia naționa
lă, milioanele de lei 
respective înseamnă 
mai mult cauciuc sin
tetic, mai mult poli- 
stiren, mai multă sodă 
caustică, policlorură 
de vinii, antidăunători 
ș.a. Toate cele 260 de 
inovații propuse și a- 
plicate în ultima vre
me nu reprezintă alt
ceva decît strădaniile 
chimiștilor de aici de 
a-și aduce contribuția 
într-o măsură tot mai 
mare la 
noului în

optimizarea proceselor 
tehnologice din insta
lațiile de fabricație. în 
acest context se în
scrie și inovația reali
zată de inginerii loan 
Drăgușin și Ștefan 
Moldoveanu, împreună 
cu maiștrii Vasile Sava 
și Aron Vodă, prin a- 
plicarea căreia s-a 
redus simțitor consu
mul specific de sol
vent, realizîndu-se o 
economie în valoare 
de aproape un milion 
Iei. La fel de valoroa
se s-au dovedit și ino
vațiile chimiștilor Ni
colae Vătămanu și 
Constantin Dulhac, ca 
și cele realizate de 
Stefan Crainic, Arpad 
Konyo, Lucian Vințan 
și atiția alții. în orele 
lor libere, aceștia de
senează, calculează, 
experimentează în fo
losul producției. Și 
din gîndirea lor ies 
milioane de lei pentru 
economia națională !

„Legea ne interzice 
să fabricăm produse 
care nu au desfacere 
asigurată. Dar dacă nu 
s-a oferit nimeni să 
cumpere ceea ce pro
ducem (sau ceea ce ne 
convine să fabricăm) 
ce sîntem noi de vi
nă ? Legea o fi ea 
lege. Am mai încăl
cat-o și altă dată și 
tot nu ne-a tras ni
meni la răspundere 1 
Sâ ne realizăm noi 
indicatorii globali pre- 
văzuți în 
urmă...".

Cam așa 
nem că au 
sinea lor, unii condu
cători de unități eco
nomice, în loc să se 
preocupe serios de 
căutarea unor parte
neri siguri de contract 
și să fabrice ceea .ce,, 
aceștia ău nevoie. ,Și, 
consecințele? Uzina 
„Colorom" din Codl.ea - 
a fabricat „pentru 
stoc" 215 tone de colo
rant: în valoare de 12 
milioane lei ; Fabrica 
de motoare electri
ce din Pitești a pro
dus mai mult de 
27 809 de motoare de 
diferite tipuri — în 
vreme ce beneficia
rii potențiali au ne
voie acută' de, alte 
tipuri : întreprinderi 
din cadrul Centralei 
industriei pielărie și 
încălțăminte cu pro
dusele realizate și ne
contractate puteau a- 
sigura încălțămintea 
necesară unei popu
lații echivalente cu 
aceea a municipiului 
Reșița : la fel au pro
cedat și întreprinderea 
integrată de lină din

Constanța, unități din 
Centrala industriei 
bumbacului, din Cen
trala industriei sticlei 
și ceramicii fine, din 
Centrala industriei i- 
nului și cînepei. Cel 
puțin, întreprinderea 
de materiale izolatoa
re Berceni, deși avea 
încă din anul 1970 un 
stoc. greu vandabil de 
6 684 000 mp impislitu- 
ră bituminoasă, a mai 
fabricat, așa ca să fie, 
încă 3 619 000 mp.

Oare să nu conteze 
pentru aceste între
prinderi că s-au imo
bilizat importante mij
loace circulante, pen
tru care se plătesc do- 
bînzi penalizatoare, și 
că s-au irosit însem
nate cantități de ma
terii prime, energii u- 
mane și capacități de 
producție în,; produse ■>o 
fără utilitate socială, 
sau care nu-și găsesc 
valorificarea imediată 
în economie ? întru- 
cît se pare că aceste 
consecințe economice 
nedorite nu-i tulbură 
pe cei care respectă 
sau nu legea după bu
nul lor plac, interven
ția forurilor „depozi
tare" ale sancțiunilor 
este cît se poate de 
necesară. Sau poate se 
preferă altă soluție : 
decît un șir de între
prinderi sau centrale 
să se ocupe cu pro
ducția de dragul pro
ducției sau, cum se 
mai zice, de florile 
mărului,; poate s-ar 
concentra toate aces
tea într-una singură, 
îneît restul să produ
că doar ce este real
mente necesar econo
miei ?

inlocuiți creioanele 
cu excavatoare!

Oficiul de îmbunătă
țiri funciare de pe 
lingă Direcția gene
rală a agriculturii a 
județului Caraiș Seve
rin are în schemă 23 
de salariați. Din nu
mărul de mai sus. 18 
posturi (dintre care 14 
sînt ocupate) sînt 
destinate lucrătorilor 
tehnico-administrativi. 
Dotarea s-a făcut și ea 
în consecință : birouri, 
scaune, hîrtie. creioa
ne. cerneală, pastă de 
lipit, mături, fărașe 
etc. Și nu s-ar putea 
spune că lucrul nu se 
desfășoară din plin, 
iar „capacitățile de 
producție" n-ar fi fo
losite integral. Se fac 
proiecte, se mătură de 
trei ori pe zi, paznicul 
nu doarme în post, 
contabilii fac la timp 
ștatele de salarii, cei 
în cauză ridică banii 
fără întîrziere. Hîrtia 
își găsește o maximă 
și intensă utilizare. Se 
trimit 
adrese direcției gene
rale și comitetului ju-

dețean de partid, solî- 
citindu-se încadrarea 
unor muncitori care 
să lucreze... la utilaje. 
Pentru că la îmbună
tățiri funciare poate 
lucra (dar nu lucrează) 
în momentul de față 
numai un singur trac
tor S-l 300. Restul u- 
tilajelor sînt defecte 
și părăsite pe terito
riu. Cu o asemenea 
organizare și dotare 
este cam greu de pre
supus că oficiul va 
putea sâ asigure exe
cutarea lucrărilor ne
cesare pentru amena
jarea a 916 hectare in 
vederea irigării, pre
cum și satisfacerea 
numeroaselor 
ale unităților 
cole din județ pri
vind desecarea 
însemnate suprafețe. 
Și, totuși, lucrările a- 
mintite mai sus vor 
trebui făcute. Mai 
ales dacă la oficiul de 
îmbunătățiri funciare 
o parte din creioane 
vor fi înlocuite 
excavatoare.

La moara fără noroc

Locuitorii satelor Bă- 
biceni, Broșteni și 
Guranda. județul Bo
toșani. au dat o mină 
de ajutor cînd s-a 
pus problema amena
jării unei clădiri pen
tru moară. Prin con
tribuție voluntară a 
fost reparată construc
ția morii și. în pre
zent. ea este întreți
nută în bune condiții. 
Fiind așezată și la vad 
bun. se poate spune că 
moara are ce măcina 
tot timpul. Și totuși, 
cu toate că este foarte 
solicitată, lucrează nu
mai ziua. Noaptea.

cînd unii cetățeni 
dori să macine, moara 
se oprește. Nu că ar 
dormi morarul, ci din 
lipsa luminii electrice. 
Stilpii cu conductorii 
electrici nu-s prea 
departe, așa că moara 
ar putea fi electrifica
tă. Numai că 
prinderea de 
și panificație 
Botoșani nu 
contribuția 
trificare. 
cetățenii 
Cînd se 
mină — 
se facă

tntre- 
morărit 
de la 

plătește 
la elec- 

lată de ce 
se întreabă : 

va tace lu- 
pentru ca să 

și făină ?
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Cît de științific sînt difuzate...
CUNOȘTINȚELE ȘTIINȚIFICE?

— Ascultînd conferințe pe teme 
științifice, Iuînd parte la seri de 
experiențe, am ajuns Ia concluzia 
că la așezămintele culturale multe 
lucruri s-ar putea explica mai pe 
îndelete, nu de pe o zi pe alta, ci pe 
baza unui plan mai îndelungat. De 
aici s-a iscat inițiativa noastră de 
a înființa o universitate populară să
tească, unde să se țină cursuri care să 
ne facă mai buni cunoscători ai lu
mii ce ne înconjoară.

Sînt cuvintele cu care cîțiva ță
rani cooperatori din comuna Mur- 
geni, județul Vaslui, descriu începu
tul unei forme elevate și organizate 
de propagare a științei : Universi
tatea populară sătească, condu
să de dr. Constantin Vrabie, 
directorul spitalului din comună, și 
avînd concursul larg al obștii satu
lui, al intelectualilor. Cursurile îm
bracă aici domenii variate ale cu
noașterii : „Momente din istoria 
partidului", „Frumusețile și bogă
țiile patriei", „Universul văzut de 
știință și religie", „Medicină profi
lactică”. Merită relevat faptul că în
treaga inițiativă a pornit de la să
teni, care și-au manifestat deschis 
opțiunile și au pus umărul ca adevă- 
rați organizatori și propagatori ai 
propriului lor proiect.

Exemplul este caracteristic pentru 
marea „deschidere" spre cunoaștere 
pe care o putem observa în satul 
românesc de azi, pentru exigențele 
întemeiate ale acestuia față de așe
zămintele de cultură, în sensul unei 
contribuții sistematice, de înaltă ți
nută ideologică și metodologică, la 
generalizarea viziunii materialist
dialectice despre natură, om și so
cietate.

Referindu-se la această cerință 
majoră a educației socialiste a ma
selor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia, la plenara din noiembrie 
1971 a C.C. al P.C.R. : „Va trebui 
să ne gîndim Ia organizarea unei ac
țiuni de masă în vederea răspindirii 
cunoștințelor științifice ; formarea 
unei concepții înaintate despre viață 
nu se poate realiza fără cunoașterea 
cuceririlor științei, începînd cu apa
riția vieții pe pămînt, întregul pro
ces de formare a omului, de dez
voltare a societății și a diferitelor 
concepții filozofice și terminînd cu 
noile descoperiri ale științei mo
derne".

Cum răspund așezămintele cultu
rale înaltelor așteptări ale oameni
lor muncii ? Este un fapt că. nici 
in acest domeniu, nu sîntem încă la 
nivelul de continuitate, de largă ac
cesibilitate și atragere a publicului, 
pe care îl presupune acțiunea cultu
rală de masă. In același județ, cămi
nul cultural din comuna Duda-Epu- 
reni nu ne putea arăta, recent, nici o 
dovadă privind organizarea., într-o 
perspectivă mai largă, mai cuprin
zătoare, a activității sale de difu
zare a științei și culturii. La solici
tările noastre, directorul căminului 
nu a putut prezenta un program de 
educare științifică. Iar aceasta duce,

aici, ca și în multe alte părți, la 
desfășurarea — paradoxal — neștiin
țifică a propagandei... științifice ! 
Este o situație care trebuie depă
șită, întrucît, după cum bine se știe, 
diferitele laturi ale conștiinței so
cialiste trebuie să se dezvolte armo
nios. sistematic, fără a lăsa loc u- 
nor omisiuni și scăderi.

Din acest punct de vedere, expe
riența multor cămine culturale din 
județul Neamț ni se pare revela
toare. Aici, sub îndrumarea comite
tului județean de partid, planurile 
și programele activității culturale în 
comune sînt concepute ținînd seama 
de toate componentele educației co
muniste. In acest cadru, locul rezer

cluzie pledează amenajarea la cămin 
și în aer liber a unor expoziții des
pre Univers, serile literare despre 
autori care s-au împotrivit, prin 
creația lor, obscurantismului, pro
gramul brigăzii artistice de agitație 
care a luat atitudine fermă împotriva 
unor manifestări locale de misticism, 
înșiruirea nu vrea decît să sublinieze 
faptul că la dispoziția educatorilor 
comuniști stau nu numai două sau 
trei (și cu atît mai puțin numai „cla
sica" conferință), ci multiple moda
lități de manifestare.

In același timp, spiritul de iniția
tivă al activiștilor culturali nu poate 
ocoli comportamentele umane, fap
tele concrete ale vieții sociale.

Ă O f • . ..
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vat manifestărilor pentru formarea 
concepției materialist-dialectice des
pre lume este primordial. Astfel, 
in comuna Piatra-Șoimului. căminul 
cultural, avînd o zestre materială 
destul de modestă, reușește, depășind 
limite care altora (în spiritul „pa- 
latomaniei” combătute în articolul 
ce a inaugurat această dezbatere) le 
par de nedepășit, să desfășoare nu 
o campanie, ci o activitate perma
nentă, de propagare a unei concepții 
înaintate despre lume. Pornind de 
la postulatul că fundamentală în a- 
similarea materialismului dialectic 
este popularizarea adevărului știin
țific, au fost folosite prilejurile oferite 
de diferite fenomene ale naturii și 
evenimente din lumea științei — e- 
clipse de Soare și de Lună, expedi
ții cosmice etc. — pentru a pune la 
îndemîna sătenilor o explicație con
secvent științifică și a evita inter
pretările confuze. Lună de lună, în 
anul 1971 au fost prezente pe a- 
genda căminului date — expuse ac
cesibil — privind contribuțiile fizi
cii, matematicii, astronomiei, chi
miei, biologiei la dezvoltarea civili
zației contemporane.

Am vrea să ne oprim la un a- 
mănunt. Din cuprinsul unui „alma
nah științific" s-a dedicat o „pa
gină" progreselor industriei chimice 
românești (mulți locuitori ai comu
nei lucrează la Săvinești). La invi
tația conducerii căminului, mai mulți 
maiștri chimiști au relevat semnifi
cația acestor progrese și prin prisma 
afirmării capacității omului de a stă- 
pîni natura. Este un exemplu care 
se adaugă și altora, atestînd preocu
parea meticuloasă a conducerii a- 
cestui cămin de a folosi toate re
sursele culturii de masă, toate su
gestiile vieții, ale realităților noastre 
socialiste în vederea formării conști
ințelor în spiritul concepției științi
fice despre lume. Pentru aceeași con

— Observînd că, în comuna noas
tră, unii cetățeni mai erau prizonieri 
unor credințe perimate .privind lu
mea, unor obiceiuri dăunătoare în 
primul rînd pentru ei înșiși — ne-a 
spus Nicolae Florian, locțiitor al se
cretarului comitetului comunal de 
partid din comuna Vînători, ju
dețul Neamț — am stat de vor
bă cu fiecare dintre ei. Asemenea 
discuții directe cu oamenii, despre 
acele chestiuni la care ei caută răs
puns, se impun cu prisosință. Din 
confruntarea directă cu rămînerile 
în urmă în domeniul conștiinței, din 
acțiuni izvorite ca un reflex nemij
locit al vieții locale, s-a constituit 
brigada științifică comunală, ceea ce 
a permis o mai sistematică activitate 
de răspîndire a cunoștințelor, în 
toate domeniile care vizează concep
ția omului despre lume.

Brigada științifică comunală — 
iată o formă promițătoare pentru di
namizarea activității de lărgire a o- 
rizontului cunoașterii ! Ea presupune 
un contact mai direct cu auditoriul 
local, pe care-1 poate face mai lesne 
părtaș la dezbatere. Este îmbucură
tor că, în zone ce resimt cu priso
sință nevoia unui demers cultural 
mai intens și mai sistematic, numă
rul brigăzilor științifice este în ra
pidă creștere. Este, de pildă, cazul 
județului Maramureș, unde 45 din
tre cele 62 de comune au brigadă 
științifică proprie, care se depla
sează și în satele aparținătoare. Am 
avut prilejul în comuna Copalnic- 
Mănăștur să aflăm amănunte despre 
una dintre aceste formații de sne- 
cialiști-educatori, alcătuită din trei 
medici, doi ingineri agronomi, trei 
profesori și secretarul consiliului 
popular comunal. Ea străbate cu re
gularitate cele 12 sate ale comunei, 
răsfirate pe o lungime de 30 de ki
lometri, răspunde întrebărilor, oferă

consultații individuale, își însoțește 
răspunsurile cu experiențe științifice 
etc. Prin asemenea contribuții se 
răspunde constructiv recomandării cu
prinse în cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului la recenta con
ferință pe țară a secretarilor comi
tetelor de partid și a .președinților 
consiliilor populare comunale : „Este 
necesar să organizăm în așa fel ac
tivitatea incit învățătorii, profesorii și 
ceilalți intelectuali de la sate să ia 
parte într-o măsură mai mare și mai 
organizată la desfășurarea întregii 
munci cultural-educative".

Am ajuns astfel la „cheia" creșterii 
gradului de eficiență al activității de 
educație științifică la sate : valori
ficarea întregului potențial uman și 
material local. Oameni competenți 
există : ei trebuie însă sensibilizați, 
cîștigați de partea unei contribuții 
pasionate și pasionante. Trebuie 
spus că este de așteptat, ca urmare 
a acestei participări active, ca și 
mijloacele materiale — diafilmele; 
diapozitivele, aspectomatele, apara
tele diascol — să fie mai intensiv 
folosite.

— Se resimte acut nevoia moderni
zării propagandei științifice — ob
serva și dr. Constantin Potîngă, se
cretar al Comitetului județean 
Neamț al P.C.R. Aceasta presupune 
valorificarea, în primul rînd, a do
tărilor existente. In același timp, nu 
fructificăm încă toate sursele de 
care dispunem spre a spori zestrea 
bazei materiale pentru difuzarea ști
inței și, mai ales, spre a o racorda 
la cerințele actualității. Ar fi de 
dorit să se editeze caiete, pliante sau 
casete cu material ilustrativ, difuzate 
fie separat, fie ca suplimente la revis
tele de cultură, pe bază de abona
ment. Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste ar putea, de asemenea, să 
elaboreze mai intens și să transmită 
modele de acțiuni cultural-educa
tive, seturi cu fotografii, bibliogra
fii, însoțite de indicații pentru folo
sirea lor.

Astfel, activitatea de educație ști
ințifică ar fi ajutată să iasă dintre 
cei patru pereți ai căminului cultu
ral, să pătrundă pe ulițele satului, 
ca și la cercurile de lectură, în ca
sele oamenilor, corelîndu-și aportul 
cu acela al presei, al cărții, al radio- 
televiziunii. Există un public gene
ros și receptiv, ce poate fi lesne 
activizat ca partener statornic al a- 
șezămintelor culturale, pentru ca 
mesajul științei să se răspîndească 
la scara întregii populații, contri
buind la conturarea profilului spiri
tual al omului nou. Există, de ase
menea, condiții pentru ducerea la 
bun sfîrșit a acestei acțiuni. Rămîne 
ca răspunderea pentru educarea ști
ințifică, materialist-dialectică a ce
lor mai largi categorii de oameni să 
se concretizeze in inițiative de certă 
eficiență, cu continuitate și cu o clară 
conștiință a perspectivei pe care o 
implică munca educativă.

Teodor GHEORGHIU

• Abel, fratele tău : CENTRAL — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
Q Mirii anului II : SCALA — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30;
21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
16; 18,15; 20,30, MELODIA 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
$ Love Story : PATRIA ~

18/
13.1

ȘTEFAN POPESCU 
strălucit exponent 

al peisagisticii românești
____________ v _______ .__ .11,30; 
14: 16,30; 19: 21,15, LUCEAFĂRUL
— 9: 11,15; 13,30: 16; 18,30; 21, CA
PITOL — 9,15; 11.30; 14
18.30; 20,45, MODERN — 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
d Decolarea : LUMINA 
în continuare, VIITORUL 
18; 20.
• Copacii mor in picioare
TIV AL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, FEROVIAR — 9; .........
16; 18,30; 20,45.
• Cea mai frumoasă soție
CELSIOR — 9; 11,15; 13,:
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 
13,30; 16; 18,15;.20,30.
• B. D. la munte și la mare : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 
18,30; 20,45, GRIVIȚA — 9; 11 
13,30; 16; 18,15; 20,30, VOLGA 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 2C 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15’ 20,30.
o Oliver : ARTA — 15,30; 19. DOI
NA — 11,30; 16; 19,30.
e Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
O Hugo și Josefina : 9—18,30 în 
continuare, Program de filme do
cumentare — 20,15 : TIMPURI NOI. 
0 Livada din stepă : FLOREASCA
— 15,30: 18; 20,30.
• Discipolul diavolului — 10: 12
14.15. Zi de sărbătoare — 16,30 
18.45, Al 41-lea — 21 : CINEMA 
TECA (sala Union).
ft Sorgul roșu ; LIRA — 15,30; 18;
20.15.
0 Anna celor o mie de zile 
ZESTI — 15.30; 18; -----
SĂRII — 16; 19.
a Duel straniu î 
ÎNTRE POPOARE
20.
• Trenul : TOMIS — 9; 
14,30: 17.15; 20, BUCEGI — 
18: 20.30.
• Pădurea de mesteceni :
REA — 16; 18; 20.
• Marele premiu : FERENTARI
— 15,30; 19.
• Nu te întoarce : POPULAR 
15,30; 18: 20,15.
ft Waterloo : GIULEȘTI — 15,30 
19, MIORIȚA — 9; 12; 16; 19,30.
• Nici un om pentru Camp Die
trick : MUNCA — 16; 18; 20.
ft Mihail Strogoff :
15,45; 18; 20, RAHOVA — 15,30; 18; 
20,30.
• Gara bielorusă ; COSMOS 
15,30; 18; 20,15.
ft Articolul 420 : PROGRESUL 
15,30; 19.
e Să cumpărăm o mașină de 
pompieri : CRÎNGAȘI — 15,30; 18;
20.15.
• O floare și doi grădinari : AU
RORA — 9,30; 12,30; 16; 19,30.
• Castanele sînt bune : FLACĂ
RA — 15,30; 18; 20,15.
• 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.

11,15; 13.30:

! : BU-
20,30, DRUMUL

ÎNFRĂȚIREA
- 15,30; -----17.45:

11,45;• 
15,30;

UNI-

PÂCEA

: Cher An-

ț

- 20.
L. Cara-

Regele 
■ Să nu-ți 

20.
din Varșo- 
Mlc) : Po-

/✓

Grîgore ARBORE

impunea 
abordării

po- 
Cu 

este
burgheze, 

autorul

pasionan- 
de istorie,

investigație, 
în același

ZZȘ/ d foșt om H
A.R.I.A. Palatului) :

„Albâ-ca-zăpada și cei 7... invada
tori" — 18.
O Radioteleviziunea Română (stu
dioul din str. Nuferilor) : Festival 
Mozart. Dirijor: Carlo Zecchl — 
20.
e Opera română : Seară viencză 
— 19,30.
q Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.
e Conservatorul de muzică „Cl- 
prlan Porumbescu" (sala G. Enes- 
cu) : Recital instrumental susținut 
de Margareta Tartler — violă și 
Vania Crișan — vioară
® Teatrul Național „I. 
giale" (sala Comedia) 
Lear — 20, (sala Studio) 
faci prăvălie cu scară
• Teatrul „Ateneum" 
via (în sala Teatrului 
sedații — 19,30.
• Teatrul de comedie 
toine — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : D-ale carnavalului — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Spec
tacol de poezie și muzică — 20.
• Teatrul Mic (în sala Teatrului 
Glulești) : Pisica sălbatică — 19.30.
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30: 
(sala Studio) : O lună la țară - 
20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Snoave 
cu măști — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu Aii — 17. 
(sala din str. Academiei) : Cartea 
cu Apolodor — 15.
O Teatrul evreiesc de stat : Adam 
și Eva — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didinel —
19.30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică —
19.30, (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.

• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La izvoare de frumu
sețe — 19,30.
O Circul Globus : ’72 circ *72 
16; 19.30.

PROGRAMUL I
16,00—17,00 Lecții TV. pentru lucră

torii din agricultură.
17.30 Emisiunea în limba maghiară.
13.30 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
18,50 Confruntări. Cum aplicăm le

gea ? Azi, despre funcționarea 
contractului economic.

19,10 Pentru sănătatea dv.
19,20 1001 de seri : „Aventurile ce

lor doi cățel".
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Festival Mozart. Orchestra 

simfonică a Radioteleviziunli. 
Dirijor : Carlo Zecchl. So
liști : Ludovic Lang și Geor
ge Hamza. In program : Se-

note de lectură • note de lectură • note de lectură • note de lectură ® note de lectură • note de lectură

MIRCEA MALITA HARALAMB ZINCĂ

//Auru/
Cartea lui Mir-

Malița impune 
titlu original 

la obiect. „Au- 
cenușiu" este, din-

cea 
un 
și
rul 
colo de metafora inge
nioasă, o laudă adusă 
gindirii moderne, nu 
cu bătăile entuziaste 
ale inimii, ci cu pu
terea argumentelor. 
Dar în limbaj artistic. 
Compendiu al unor teze 
de stringentă actuali
tate, cartea conține 
meditațiile unui 
telectual marxist, an
gajat, în cultura căruia 
științele și artele se 
întrepătrund armo
nios. Forma de prezen
tare este a breviarului, 
a sintezei, eseul con- 
centrindu-se uneori 
pînă la dimensiunile 
tabletei.

Există o firească tru
fie a matematicianului 
în eseurile de față — 
astăzi cînd matemati- 
cile stau la baza tutu
ror marilor aventuri 
ale spiritului uman. 
Capitolele devin osmo
tice, idei din „Gîndirea 
modernă" revenind de
taliat în „Glose despre, 
inteligență", iar din 
„Arta sau știința con
ducerii ?“ în „Prospec
tiva : de la vis la cal
cul".

Analizîndu-se gîndi
rea modernă, i se face 
inefabilului o veritabi
lă radiografie, rezulta
tele fiindu-ne comuni
cate cu tact metodolo
gic și limpezime. Față 
de gîndirea mistică, 
abstractă, scolastică a 
veacurilor revolute, lu
mea contemporană și-a 
durat o gîndire func
țională care să influen
țeze și să dinamizeze 
viața socială. Exemple

in-

și chiar mici istorioare, 
din toate domeniile al
cătuiesc oaze de far
mec în rigorile acestei 
demonstrații. Acolade
le în politică, econo
mie, tehnică și cultură, 
toate cu perspective 
deschise în viitor, întă
resc caracterul progra
matic al cărții.

Pretutindeni, întîl- 
nim pledoarii pentru o 
tehnică ultramodernă 
în domeniul cercetării 
științifice. Mașini mo
derne de calcul, ar 
urma să ducă pînă și 
la abolirea birocratis
mului, deși se recu
noaște în această abo
lire rolul conștiinței 
umane, a sentimente
lor civice în etica 
muncii și în crearea 
unor sănătoși curenți 
de opinie.

Revenim la capitolul 
consacrat științei con
ducerii, deoarece aceas
ta este o preocupare 
deosebită a partidului 
și statului nostru. Au
torul circumscrie sfera 
noii științe, insistă 
asupra priorității o- 
biectului chiar în dau
na resurselor (care, la 
rîndul lor, pot influ
ența dialectic obiectul), 
face distincție de cla
să, de orîndiiire socială 
în domeniul conducerii 
(și în capitolul urmă
tor, al planificării), 
subliniază caracterul 
colectiv al conducerii 
moderne.

O caracteristică a 
eseurilor din „Aurul 
cenușiu" este aceea a 
convingerii lectorului, 
fără retorică, fără spe
culații.

Latura prospectivă a 
conducerii este reluată

în capitolul următor, 
mai cu seamă pe linia 
planificării. Incursiuni 
în gîndirea lui Marx și 
Lenin pun bazele dis
cuției, ca apoi din nou 
să se facă delimitarea 
netă între planificarea 
din statele capitaliste 
(„o modă spectaculoa
să") și cea din statele 
socialiste unde „cerce
tările prospective se 
încadrează organic în 
filozofia de bază a 
acestor societăți". Se 
face din nou o radio
gramă amănunțită a 
planificării și progno
zei, pe termen mai 
scurt sau mai lung, 
uneori cu metafore 
bine alese. Se apelează 
la optica noastră 
această problemă, 
lucrările 
Nicolae
Este adus în sprijinul 
argumentației un citat, 
metaforic, din cuvîntă- 
rile conducătorului 
partidului nostru, în 
care se spune că cei ce 
vor privi înapoi „vor 
păți ca Făt Frumos din 
poveste care, părăsind 
țara tinereții fără bă- 
trînețe, pe măsură ce 
se apropia de trecut, a 
îmbătrînit și a murit". 

„Aurul cenușiu" este 
o carte nu numai fru
moasă ci și folositoare, 
un fel de manual prac
tic pentru cititorul care 
caută într-o carte în
vățămintele adevărate 
și călăuzitoare pe dru
mul vieții. Deși cu 
adresă spre toate gene
rațiile, tinerii vor găsi, 
în mod deosebit. în 
această carte, un sfet
nic înțelept.

în 
la 

tovarășului 
Ceaușescu.

Al. ANDRIȚOIU

renada K.V. 388 ; Simfonia 
concertantă pentru vioară, 
violă și orchestră.

20.50 Tinerii despre ei înșiși. Stu-

«B 3

■ dențimea și mișcarea revolu
ționară de tineret. Masă ro
tundă cu participant! la Sim
pozionul național organizat de 
C.U.A.S. din Universitatea

București în întîmpinarea

semicentenarului Uniuni! Ti
neretului Comunist.

21,25 Comici vestiți ai ecranului. 
Mai aveți o întrebare ? , 
stea și nouă planete in obiec
tivul astronomiei și astronau- 
ticii".
Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL II
Festival Mozart. Orchestra 
simfonică a Radioteleviziunli. 
Dirijor : Carlo Zecchi. 
Poveste cu Oblio și Săgeată 
Melodii scrise și interpretate 
cu Harry Nilsson. Comentator 
Dustin Hoffman.
Film serial : Patru tanchlști 
și un cîine (X).

22,10

22,55

20,00

20,50

22,10

Există un mod de a 
scrie istoria făcînd 
abstracție de capa
citatea evocatoare a 
faptelor, ca și de 
mobilurile de natură 
subiectivă, ce duc la 
precipitarea unor fe
nomene sau acțiuni. 
Istoria de tip didactic 
apelează ades la un 
mod de prezentare în 
care cauzele și efectele 
sînt analizate cu o- 
biectivitate, dezvăluin- 
du-se — de pe pozițiile 
clasei al cărui purtător 
de cuvint se face au
torul — o anume opi
nie. Istoria de manual 
este istorie interpre
tată. analiză pe înțele
sul tuturor. Istoria de 
document este mai ales 
o istorie semnificativă, 
pentru cei care pose
dă datele și cunoștin
țele necesare abordării 
ei dintr-o anume per
spectivă, în contextul 
unor anume raporturi, 
în primul caz, funcția 
lucrării respective este, 
în primul rînd, peda
gogică, în al doilea ea 
are un pregnant ca
racter de cunoaștere. 
A uni aceste funcții, a 
transfera cititorului o 
parte din pasiunea 
pentru cunoaștere a 
autorului, a-1 face păr
taș la 
scontînd, 
timp, pe un efect de 
tip educativ al comu
niunii astfel create în
seamnă, de fapt, a 
scrie istorie în spiritul 
cel mai modern cu pu
tință.

întîmplarea face ca 
„Și a fost ora H“ să 
fie opera unui scriitor 
care în lucrările sale 
anterioare a cultivat 
neprevăzutul, investi
gația reportericească 
analitică prin care fap
tele relevă mănunchiul 
de implicații în mijlo
cul cărora se situează. 
Pentru a fi un bun is
toric al contempora
neității se cere, însă, 
— lucrul e foarte cu
noscut — nu doar cu
noașterea la suprafață 
a evenimentelor și a 
consecințelor, ci a îm
prejurărilor ce au con
curat la declanșarea 
lor. Cei mai buni Is
torici ai epocii actuale, 
se știe, sînt „repor
terii frenetici" ai ma
rilor cotidiene, socio
logi, publiciști, mili-

tanți politici activi 
pe terenul literelor. 
Nu se poate spune, de
sigur, că în cartea sa, 
referitoare la actul in
surecției armate de la 
23 August 1944, Hara- 
lamb Zincă s-ar fi 
ghidat după anume 
„rețete" deja puse în 
circulație de „maeștri" 
ai genului. Dorind să 
scrie un reportaj is
toric, avem impre
sia că însuși au
torul s-a descoperit 
scriind o 
tă carte 
mai pasionantă poate 
decît un roman exce
lent scris, pentru că 
cititorul află noutate 
după noutate, urmă
rește cum caracte
rul unor personaje 
și contribuția lor la 
un act care a deschis 
o nouă eră în fața Ro
mâniei se încheagă din 
cîteva replici. Este uti
lă o asemenea carte ? 
Fără îndoială că da. 
Ea nu vrea să umple 
doar un gol bibliogra
fic în literatura istori
că sau cea beletristică 
dedicată zilei de 23 
August. Ea reconstituie 
cu forța documentului, 
expresiv pus în valoa
re, istoria nașterii a- 
cestei zile, făcînd-o să 
apară ca un punct no
dal, în care se concen
trează, esențializate, 
toate aspirațiile pozi
tive spre progres ale 
societății românești 
antebelice, dar și po
zițiile conservatoare, 
antipopulare ale cla
selor exploatatoare.

Eroul principal al a- 
cestei cărți este, așa 
cum era și firesc. Par
tidul Comunist Român. 
Urmînd regulile unei 
cărți de literatură, au
torul îi justifică 
acțiunile, explică mo
tivele ce le-au gene
rat, sondează în psiho
logia personajelor, în 
modiil lor de a gîndi. 
Tulburătoare sînt, în 
acest sens, paginile 
consacrate activității 
tipografice clandestine, 
ca și cele consacrate 
luminoasei figuri de 
activist comunist a lui 
Lucrețiu Pătrășcanu.

Există, desigur, șî 
„eroi negativi" ai în
fruntării descrise în 
carte : partidele 
litice 
acestea

necruțător : o do
cumentație bogată, pe 
care o pune în evi
dență, îl scutește a- 
proape de 
mentarii. 
permanent 
combinate, 
succesiv la 
știri (tehnică ___
buințată cu efect deo
sebit de John Dos Pas- 
sos în romanele sale), 
la relatarea brută a 

, unei întîmplări, așa 
cum a fost auzită ea 
de la un martor ocular, 
sau la schimbarea 
brusc - cinematografi
că a planurilor acțiu
nii — autorul nu a fă
cut altceva decît să se 
conformeze cerințelor 
pe care le 
necesitatea 
din unghiuri multiple 
a unui material do
cumentar deosebit de 
vast și de' bogat în 
Semnificații,

Reiese cu pregnanță, 
pe tot parcursul cărții, 
caracterul esențial- 
mente salutar al ro
lului partidului co
munist în organiza
rea și înfăptuirea ac
tului insurecțional de 
la 23 August. In mod 
egal, se pune în evi
dență starea generală 
de spirit a întregului 
popor, a clasei munci
toare și a țărănimii 
muncitoare, a intelec
tualității, care au fa
vorizat, prin acțiuni 
concrete, desprinderea 
României de Germania 
hitleristă și întoarce
rea armelor împotriva 
acesteia, lupta în. ca
drul 
lor 
de 
merit 
cărții constă în 
cizia documentară 
în încrederea 
o are autorul 
revelatoare a 
„Și a fost ora 
una dintre cărțile pa
sionante apărute în 
ultimul timp. Aceasta 
se datorește formulei 
sale specifice, îmbină
rii cu ingeniozitate a 
evocării istorice și a 
reportajului literar, 
priceperii cu care au
torul a știut să extra
gă din cotidian acele 
aspecte revelatoare, 
capabile să rețină a- 
tenția cititorilor.

orice . co- 
Utilizînd 
procedee 

recurgînd 
colaj de 

între-

coaliției forțe- 
antifasciste. E 

subliniat că un 
fundamental al 

pre- 
și 

pe care 
în forța 
faptelor. 
H“ este

ale lui A.D. Xe-

lare românești, ilustrații reluînd mo
tive din repertoriul ornamental al 
monumentelor de artă veche româ
nească, pe care artistul le-a studiat 
cu grijă, așa cum o dovedesc nume
roasele și foarte precisele desene e- 
xecutate ca urmare a acestui studiu.

Revista engleză de artă „Studio", 
în 1904 (reprezentantă, la acea dată, 
a acestor curente), publicînd un ar
ticol privitor la o expoziție româ
nească de pictură, îl remarcă in mod 
special pe Ștefan Popescu, pentru 
preocupări legate de problematica, 
atît de actuală în epocă, a funcției 
decorativului. în cadrul acelorași pre
ocupări se înscriu și încercările de 
pictură decorativă — un proiect de 
frescă pentru Ateneu și lucrări de 
pictură murală în unele locuințe 
bucureștene.

După perioada miincheneză ur
mează un stagiu la Paris, unde, cu 
același entuziasm dar și cu același 
echilibru senin al firii, Ștefan Po
pescu studiază operele din muzee, din 
expoziții, lucrează febril și își expri
mă „pe pînză sau pe hîrtie, ca un 
copil naiv, bucuria de a trăi și de a 
simți", așa cum își notează în schița 
de autobiografie.

In toată această

a-

Printre pictorii care au contribuit, 
prin creația lor, la diversificarea 
fenomenului artistic românesc din 
prima jumătate a secolului XX, la 
loc de cinste se află și Ștefan Po
pescu. Activitatea sa artistică, des
fășurată pe o perioadă de aproape o 
jumătate de veac, a exprimat o 
echilibrată îmbinare între consec
vența in concepția generală asupra 
rosturilor artei' și a raportului dintre 
artă și realitate, și o atentă aplecare 
a auzului la rumoarea noului năs- 
cînd, la căutările celor tineri sau a 
unor colegi de breaslă care gîndeau 
altfel decît el. Deprinsese această 
suplețe spirituală și deschidere a ca
pacității de a înțelege în ambianța 
intelectuală a prieteniilor sale de ti
nerețe : Constantin Miile, Dobro- 
geanu Gherea, A.D. Xenopol. Co
respondența lui Ștefan Popescu cu 
marele istoric, publicată în „Arhiva" 
din Iași, demonstrează foarte bine 
interesul artistului pentru cele mai 
acute probleme ale creației plastice 
la noi în primul deceniu al secolu
lui : problema raporturilor dintre 
decorativ și expresiv, problema 
ierarhiei genurilor. Dar demonstrea
ză, mai ales în fața unor puncte de 
vedere mai rigide 
nopol, știința de a 
regiza nuanțele, 
nevoia de a dis
cerne și echilibra 
curiozitatea,
tracția față de 
ideea nouă și lu
ciditatea aprecie
rii valorii ei. 
Cînd, în 1922, Ște
fan Popescu se 
va adresa pictorilor tineri printr-un 
articol în revista Flacăra, va fi mî- 

............... . a 
timpului în mers, pe care o va ma
nifesta și cîțiva ani mai tîrziu, cu 
prilejul unei vizite în atelierul bra
șovean al tînărului Mattis Teutsch, 
ale cărui lucrări le comentează po
lemic și cu generozitatea unui cu
noscător și iubitor de artă.

Prin toate acestea, Ștefan Popescu 
se înscrie în falanga acelor figuri 
ale culturii românești care, la în
ceputul veacului, au însuflețit un 
mediu, au luat parte, ca oameni vii, 
la frământările vieții artistice, și-au 
investit energia în fapte rodnice, pe 
o întinsă rază de acțiune.

Ștefan Popescu s-a născut în satul 
Fintești. județul Buzău, la 20 ianuarie 
1872. După studiile gimnaziale de la 
Ploiești, intră la școala de institu
tori, unde l-a avut profesor de fran
ceză pe Ionescu-Gion, mare amator 
de artă și de pitoresc, și care a știut 
să trezească la elevul său dorința de 
a-și realiza înclinările native. „Plă
cerea, aș putea spune pasiunea pen
tru desen și în urmă pentru pictură, 
în acea școală mi s-au dezvoltat", va 
mărturisi mai tîrziu pictorul. Priete
nia dintre elev și profesor avea să 
continue și mai tîrziu, Ionescu- 
Gion socotind că lucrările, chiar de 
debut, ale tînărului artist, meritau 
să _facă parte dintr-o colecție de 
artă. Ca și-alți artiști ai generației 
sale, Ștefan Popescu pleacă să 

- ■ « unde, la
înfruntau 

____ secesio
niste. Atotputernic încă în școlile de 
artă, academismul făcea loc în expo
ziții tendințelor și căutărilor inova
toare, care, în toate domeniile artei 
se afirmau puternic. Martor atent și 
inteligent, tînărul pictor studiază cu

La centenarul marelui 
pictor și grafician

nat de aceeași lucidă conștiință

perioadă, Ștefan 
Popescu ia parte 
la acțiunile care, 
la început de se-‘> 
col aveau drept 
scop să imprime 
artei românești 
un spirit nou. 
Membru fondator 
al societății „Ti
nerimea artistică", 
și mereu pre

mers al acestei so-ocupat de bunul 
cietăți, Ștefan Popescu participă cu 
lucrări la expozițiile ei. Din vremea 
șederii în Franța datează o serie de 
peisaje din Bretania, regiune care, 
după cum se știe, îi inspira și pe 
Grigorescu și avea să constituie un 
izvor prețios de motive peisagistice 
și pentru Gh. Petrașcu.

întors acasă, pictorul cutreieră țara 
în lung și în lat descoperind colțuri 
expresive, care răspundeau gustului 
său pentru un pitoresc de bună cali
tate. Din părțile Bistriței, (1910—1918), 
din Deltă (1921, 1924, 1929), din
părțile Sibiului (1927) sînt inspi
rate peisaje de o factură picturală 
solidă, susținută de un bun și expre
siv desen. Dincolo de faptul că, sub 
aspectul valorii artistice a culorii, o- 
pera lui Ștefan Popescu este, compa
rativ cu a altor pictori români con
temporani lui, mai puțin relevantă, 
peisajele sale oferă un capitol vred
nic de reținut al peisagisticii româ
nești. Un lirism sincer, expansiv și 
totuși o reținere, o discreție bărbă
tească se desprind din cele mai bune 
din aceste peisaje (în baltă, Fa
brică, Reșița, Peisaj de 1 
Una din cele mai cunoscute 
este compoziția „Odihna la 
Rezultat al unor studii după 
îndelungate și stăruitoare,

iarnă), 
picturi 
cîmp". 

natură, 
_________ această 
compoziție dovedește pregătirea pro- . 
fesională temeinica a pictorului, știr 
ința de a echilibra o compoziție șl, 
de a-stabili'AîapbrtUri, spațiale evo
catoare. „Prînzul secerătorilor" este, 
de asemenea, și din punctul de ve
dere al realizării cromatice una din 
lucrările cele mai reușite ale artis
tului, prin luminozitatea pură și cal
mă a armoniilor de culoare.

Un capitol important — poate cel 
____„_________ __ <_u mai durabil al operei lui Ștefan Po- 
discernămînt fenomenele. își expri- ; pescu — îl constituie grafica lui. De- 
mă entuziasmul pentru arta unui J-----■—----- ■
Biichlin ; îl atrage expresivitatea, e- 
nergia limbajului, manifestînd, în a- 
celași timp, o curiozitate neistovită 
pentru dezvoltarea artelor decorative 
și aplicate, care, la finele secolului 
căpătau caracterul unui adevărat ma
nifest pentru democratizarea artei, 
pentru intrarea ei în circuitul vieții 
cotidiene. Aceste preferințe ale ar
tistului se acordau foarte bine cu con
vingerile sale politice, cu aderarea sa 
la activitatea și preocupările cercu
rilor de stingă. Lucrări din acea vre
me atestă această adeziune de tine
rețe a lui Ștefan Popescu. Astfel, o 
pictură datată 1892 (aflată azi la Mu
zeul de artă al Banatului din Timi
șoara) înfățișează, printre obiectele 
grupate, în atelierul pictorului, și pu
blicații muncitorești. Acest mod de a- 
firmare a unor convingeri politice îl 
vom întîlni, în aceeași perioadă, și la 
alți pictori simpatizanți ai mișcării 
muncitorești — de pildă la Nicolae 
Vermont.

Ecoul tendințelor dominante în se- 
cesionismul miinchenez, și al preocu
părilor legate de arta țiecorativă, a- 
pare vizibil în activitatea lui Ștefan 
Popescu, în perioada primului dece
niu al secolului, și mai ales în jurul 
lui 1 900, în desene decorative cu 
motive inspirate din basmele popu-

sale, ' 1,— 
studieze Ta Miinchen, 
finele secolului, se 
academismul și mișcările

senator de prim rang, gravor iscusit. 
Ștefan Popescu stăpînaște toate se
cretele meșteșugului. în laviu, acua
relă, în cărbune sau tuș, folosind pe
nița sau condeiul de trestie, în lito
grafie sau în lemn, Ștefan Popescu 
urmărește toate nuanțele raporturilor 
dintre motiv și tehnica de expri
mare, adecvarea dintre idee și ma
terie. Peisaje din țară sau din O- 
rient, figuri omenești, scene de inte
rior sînt „trăite" de artist care știe 
să scoată din fiecare resursele dra
matice, dinamismul ascuns în forme, 
capacitatea de explozie a expresiei. 
Comparate cu picturile sale calme, a- 
șezate, desenele și gravurile lui Ște
fan Popescu dovedesc o capacitate de 
concentrare a efectelor, o preferință 
pentru contrastele nervoase, pentru 
dialogul acut și precis al formelor în 
spațiu, rezolvat însă totdeauna în 
armonia1 încheiată a compoziției. 
Prezentate în 1969 într-o cuprinză
toare expoziție a Muzeului de artă al 
Republicii, desenele și gravurile lui 
Ștefan Popescu s-au arătat, prin 
unele din cele mai bune exemplare, 
apropiate în concepția grafică de de
senele și gravurile unor mari artiști 
ai lumii.

Amelia PAVEL

Un salon al cărții
(Urmare din pag. I)

La îndemnul secretarului gene
ral al partidului scriitorii și-au 
îndreptat mai cu luare aminte a- 
tenția înspre realitatea socialistă, 
a fost redescoperită uzina ca fac
tor de civilizație socialistă, au 
fost redescoperiți minunății 
constructori ai societății noastre 
noi, nu în culori de zori de zi, 
dulci, ci în toată amploarea 
conștiinței lor dedicate fericirii 
de astăzi și mîine a României. 
Către o proză și poezie sincere, 
deschise tuturor problemelor, dar 
afirmînd mai ales pe acei eroi ai 
clasei muncitoare care nu precu
pețesc nimic pentru a fi primii 
în muncă și indivizi exemplari 
în viața socială, țintește noua li
teratură română — și asta se poa
te vedea limpede din titlurile și 
conținutul acelor cărți care au 
marcat în anul '71 marea ani
versare a partidului nostru ; cum 
anul ’72 va marca, în alte romane 
și volume de versuri, o sem
nificativă aniversare, jubileul 
U.T.C.-ului. Scriitori tineri sau 
vîrstnici au același drum este
tic (în ciuda experimentelor și 
a încercărilor de a epata ivite 
încă ici și colo). Recolta literară 
a anului care a trecut este bună 
și promite și mai mult. Volume 
ale criticilor cinstesc, de aseme
nea, acest drum plin de reali
zări. Cartea de artă este excelent 
reprezentată in acest salon, eu

exponate îmbelșugate și de o 
mare ținută. Volume cum sint 
„Columna" sau „Paris", „Palla- 
dy“ și „Paciurea" fac cinste 
oricărei edituri. Nu aș vrea să 
trec peste bogatele titluri ale e- 
diturilor în limbile naționalită
ților conlocuitoare — 155, in
tr-un milion de exemplare — 
bilanț plin de semnificație care 
arată puternica activitate crea
toare a concetățenilor noștri, 
contribuția lor la cultura țării 
noastre.

Salonul de carte al anului ’72 
va fi însoțit de manifestări or
ganizate de către Consiliul Cul
turii ■ și Educației Socialiste, 
împreună cu universitatea 
populară. Vor fi ținute con
ferințe, se vor organiza dez
bateri cu editorii, legate de ac
tivitatea în domeniul tipărituri
lor; vor fi aduse la cunoștință 
succesele cărții românești peste 
hotare, precum și proiectele pe 
anul în curs ale celor ce în
lesnesc drumul cărții de la ma
nuscris la pagina tipărită.

Intr-un cuvint, acest salon te 
îndeamnă să-1 vizitezi ; el este 
un mijloc eficace, pregnant dea 
face din vizitatorii lui, fideli 
cumpărători de volume, admira
tori și prieteni ai scriitorilor. Ca 
om care trimit în eternitate mo
deste pagini de literatură, salut 
pe cei care au făcut frumoasa 
faptă de a ne deschide acest 
chilim fără seamăn, de vorbe 
scrise...

I
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< BUZĂU
__________________________

realizate de către unitățile indus
triei locale din județ. Cumpărătorii 
găsesc aici o gamă largă de pro
duse, de la articole de artizanat 
pină la garnituri complexe de mo
bilă. Cea mai mare parte dintre a- 
cestea sînt realizate prin valorifica
rea resurselor locale.

lexandria, a fost dat în folosință 
un modern spital, cu 700 de paturi. 
Noua unitate, care dispune de per
sonal calificat mediu și superior, 
este înzestrată cu aparatură medi
cală din cea mai modernă.

u-

Metalurgiștii 
satului

Folosind ajutorul colectivului
zinei de sîrmă și al altor unități 
industriale din Buzău, Consiliul 
popular al comunei Pogoanele a 
devenit beneficiarul unei moderne 
turnătorii. Produsele acestei unități 
cu caracter industrial asigură ne
voile de semifabricate și piese ale 
unor stațiuni pentru mecanizarea a- 
griculturii. Turnătoria de la Pogoa
nele sporește considerabil puterea 
economică a comunei respective.

SUCEAVA!.
v PRAHOVA

Autobuze noi
întreprinderea de transporturi 

comun din Craiova a fost înzestra
tă cu 44 noi autobuze de mare ca
pacitate. Creșterea parcului de au
tobuze a creat posibilitatea ca linia 
18 să fie prelungită în ambele sen
suri. făcînd acum legătura directă 
între uzina „Electroputere" și Com
plexul de legume și fructe Cernele. 
In felul acesta, muncitorii nu mai 
sînt nevoiți să schimbe mijloacele 
de locomoție, timpul de deplasare 
fiind mult scurtat.

în

Festivalul 
plaiurilor

în cadrul tradiționalei întreceri 
„Plaiuri sucevene", în mai multe 
comune s-au desfășurat manifestări 
cultural-artistice și sportive. Orga
nizată de către comitetul județean 
de cultură și educație socialistă, 
împreună cu alte organizații de 
masă și obștești, ediția de iarnă a 
acestei întreceri își propune să con
tribuie la sporirea contribuției că
minelor culturale în activitatea de 
educare socialistă oamenilor
muncii de la sate.

Vînătorii ocrotesc 
vînatul

•••

Zeci de vînători sportivi praho
veni au fost în aceste zile „pe te
ren". Dar nu numai să vîneze ani
male răpitoare, ci și să asigure con
diții de hrană — pe această vreme 
aspră — pentru iepuri, fazani, po- 
tîrnichi etc. Astfel, vînătorii din 
filialele Valea Călugărească, Cîmpi- 
na, Valea Doftanei și Brazi au a- 
sigurat vînatului aproape 260 tone 
trifoi, lucernă, fin de pădure, frun
zare, cereale și gozuri. precum și 
o cantitate de 300 tone sare, care 
au fost așezate în locurile prefe
rate de căprioare, cerbi și 
negre.

BRAȘOV

capre

„întreprinderea" 
elevilor

O noua centrala

*

Atelierele 
laboratoarelor

La Institutul de izotopi stabili din 
Cluj s-a inaugurat complexul de 
ateliere proprii menit să producă, 
în serie mică, aparatură de labora
tor experimentală, instrumente de 
mare precizie necesare centrelor 
științifice.

Pentru o mai bună pregătire teh- 
nico-productivă a elevilor, la Li
ceul nr. 1 din Caracal s-a amena
jat. la scară redusă, schema organi
zatorică a unității economice care 
îl patronează întreprinderea inter- 
cooperatistă din localitate. în „în
treprinderea" elevilor, care dispune 
de ateliere dotate cu diferite ma
șini și unelte de lucru, se confec
ționează porți și cuiere metalice, 
plase de sîrmă, căruțe pe pneuri 
etc. Ea este condusă, sub îndru
marea cadrelor didactice, de 
mai buni elevi la învățătură.

telefonica
Tn zona noului cartier „Steagul 

Roșu", cel mai mare din municipiul 
Brașov, se construiește o nouă cen
trală telefonică. Ea este , prevăzută 
pentru 3 000 numere și va fi echi
pată cu aparataj construit în țară.

BOTOȘANI ■s

cei

BACĂU
Magazine sătești

Autorecomandare
Utilul"

TELEORMAN

/z
Este numele primului magazin 

deschis la Bacău în care se desfac 
articole de uz casnic și gospodăresc

Spital nou
Alături de alte obiective socîal- 

culturale de larg interes cetățenesc, 
ridicate în ultimii ani în orașul A-

La Cerchejeni. Roma și I-Ioria 
s-au dat în folosință, din fonduri 
centralizate și cu contribuția cetățe
nilor, noi magazine ale cooperației 
de consum. în scopul modernizării 
continue a rețelei comerciale. în 
acest an, in numeroase sate botoșă- 
nene se vor da în folosință noi spa
ții comerciale și unități prestatoare 
de servicii către populație.

I 
I 
I
I
I 
I 
I
I

*

i
I

s

i
*

i

*

j

Dejun oferit de președin
tele Consiliului Culturii și 

Educației Socialiste
Miercuri, Dumitru Popescu, pre

ședintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, președintele 
Consiliului Național al Radiotelevi- 
ziunii Române, a oferit un dejun 
în cinstea directorului Agenției de 
informații a Statelor Unite ale Ame
rica. Frank Shakespeare, care se află 
în țara noastră, cu prilejul deschi
derii oficiale a Bibliotecii americane 
la București.

Au participat Alexandru Ionescu, 
redactorul șef al ziarului „Scînteia", 
Ion Mărgineanu, directorul general 
al agenției române de presă „Ager- 
pres“, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
Ion Bucheru, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Radioteleviziunii 
Române.

A luat parte Leonard Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la București.

Inaugurarea oficială
In Capitală a avut loc, miercuri 

după-amiază, deschiderea oficială a 
Bibliotecii americane, cu sediul în 
strada Alexandru Sahia nr. 9. Biblio

teca dispune de o secție de împrumut 
de cărți, o secție de documentare, o 
sală de lectură pentru ziare și re
viste, o sală de audiție muzicală, o 
bibliotecă de microfișe și microfilme 
pentru specialiști în domeniul știin
ței, istoriei, dreptului.

La festivitatea inaugurării au par
ticipat Alexandru Ionescu, redactor- 
șef al ziarului „Scînteia". Ion Măr
gineanu, director general al agenției 
române de presă „Agerpres". Ion 
Brad, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Mih- 
nea Gheorghiu, prim-viceoreședinte 
al Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, oa
meni de artă și cultură. Au luat par
te Leonard Meeker, ambasadorul 
S.U.A. la București, membri ai am
basadei. Au fost, de asemenea, de 
față șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București și membri ai 
corpului diplomatic, ziariști români 
și corespondenți ai presei străine.

Luînd cuvîntul. Frank Shakespeare 
și Vasile Gliga au subliniat că Bi
blioteca americană de la București, 
precum și Biblioteca română de 
la New York, deschisă recent, vor 
prilejui o mai bună cunoaștere reci
procă a valorilor culturii și artei ce
lor două popoare, vor oferi un cadru 
favorabil extinderii relațiilor cultu
rale dintre România si Statele Unite.

Cu prilejul inaugurării bibliotecii, 
ambasadorul S.U.A. la București a 
oferit un dineu, iar seara. în saloa
nele ambasadei, a fost oferită o re
cepție. (Agerpres)

CU OCAZIA semicentenarului/

Salut colegial 
revistei JflOKUNKĂS“!

Orașe premiate
Miercuri a avut loc festivitatea 

înminării Diplomei și premiului I 
pe țară, acordate orașului Dorohoi 
pentru rezultatele obținute în anul 
1971 în întrecerea patriotică pentru 
înfrumusețarea și buna gospodărire 
a localităților cu o populație de peste 
10 000 de locuitori. Este pentru a 
patra oară consecutiv cînd orașul 
Dorohoi primește o asemenea dis
tincție ca urmare a muncii entuzias
te a locuitorilor săi de transformare 
a tîrgului de odinioară într-un oraș 
modern al zilelor noastre.

într-o atmosferă entuziastă, parti
cipanta la festivitate au adresat o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, prin 
care-și exprimă hotărirea de a con
tinua tradiția acțiunilor de muncă 
patriotică pentru înfrumusețarea și 
buna gospodărire a orașului în care 
trăiesc și muncesc.

(Agerpres)
★

GALAȚI (Corespondentul „Scîn- 
teii". T. Oaneea). — In, cursul zilei 
de 19 ianuarie, într-un cadru festiv, 
orașului Tg. Bujor, județul Galați, u- 
nul din tinerele orașe apărute in ul
timii ani pe harta tării, i-a fost de
cernat premiul I pe țară pentru re
zultatele obținute în întrecerea pen
tru gospodărire și înfrumusețare a 
orașelor cu o populație sub 10 000 de 
locuitori.

în încheierea festivităților de pre
miere a fost adoptată o telegramă a- 
dresată C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care locuitorii 
din Tg. Bujor se angajează să ob
țină și în acest an rezultate bune în 
gospodărirea orașului lor.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA NR. 3 DIN 19 IANUARIE 1972

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 
2 326 426 lei din care 1 062 402 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 6 30 31 25 34 41. 
FOND DE CÎȘTIGURI : 1 463 766 lei 
din care 810 208 lei report categ. I. 
EXTRAGEREA A Il-a : 7 44 21'23 14. 
FOND DE CÎȘTIGURI : 862 660 . lei 
din care 252 194 lei report categ. A.

IN TAȘKENTUL

Semnarea Programului de schimburi culturale, 
științifice și tehnice pentru anii 1972-1973 

intre România și Franța
Miercuri a avut loc la Ministerul 

Afacerilor Externe semnarea Pro
gramului de schimburi culturale, 
științifice și tehnice pentru anii 
1972—1973 între Republica Socialistă 
România și Republica Franceză.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de ambasadorul Valentin 
Lipatti. directorul relațiilor culturale 
din M.A.E., iar din partea franceză 
de Andre Saint-Mleux. ministru 
plenipotențiar, directorul schimburi
lor culturale din Ministerul Afaceri
lor Externe al Franței. La semnare 
au fost de față Vasile Gliga. adjunct

al ministrului afacerilor externe, fon 
Dodu Bălan, vicepreședinte al, Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
și alte persoane oficiale.

Programul prevede organizarea a 
numeroase acțiuni de colaborare 
culturală și științifică, printre care 
schimburi de expoziții și de ansam
bluri artistice, vizite reciproce ale 
unor oameni de știință și cultură, 
oferirea de burse, inițierea în co
mun a unor teme de cercetare știin
țifică. schimburi de lectori de limbă 
și literatură română și, respectiv, 
franceză. (Agerpres)

Acum o jumătate de veac a 
apărut primul număr al re
vistei „Ifjumunkăs", organ în 
limba maghiară al Comitetu
lui Central al Uniunii Ti
neretului Comunist. Consemnind 
cu bucurie acest jubileu, ii feli
cităm călduros pe colegii noștri 
din redacția „Ifjumunkăs" urîn- 
du-le noi și noi succese.

Editat sub conducerea Parti
dului Comunist Român. „Ifju- 
munkâs" — aidoma tuturor pu
blicațiilor comuniste apărute in 
anii luptei ilegale a partidului — 
adesea confiscat și de nenumă
rate ori interzis a renăscut de 
fiecare dată sub nume și în
fățișări grafice noi. afirmîpdu-se 
ca o publicație militantă în ma
rile bătălii revoluționare organi
zate și conduse de comuniști, 
pentru doborîrea regimului bur- 
ghezo-moșieresc, pentru demo
crație și socialism, pentru uni
tatea și înfrățirea tinerilor de 
orice naționalitate în lupta con
sacrată libertății și fericirii tu
turor oamenilor muncii.

4 In anii de după eliberarea 
tării, revista a oglindit și con
tribuit la efortul constructiv 
fără precedent al poporului- 
nostru. Jș., marile împliniri ce 
dimensionează evul nostru so
cialist — industrializarea ță
rii. transformarea socialistă a 
agriculturii, făurirea unei eco
nomii moderne, în plin avînt, 
ridicarea gradului de civilizație 
și cultură al oamemlor muncii, 
rezolvarea marxist-leninistă a 
problemei naționale. îngemăna
te. paginile revistei sînt parte in
tegrantă dintr-o impresionantă 
frescă a participării entuziaste 
a generației tinere, cu întreg e-

lanul și energia clocotitoare a 
vîrstei, la înfăptuirea politicii 
partidului, a cronicii muncii și 
luptei înfrățite a tinerilor ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități pentru edifica
rea socialistă a patriei comune, 

în ansamblul presei noastre, 
„Ifjumunkăs" și-a cucerit un 
prestigiu binemeritat. bucu- 
rîndu-se de prețuirea tineretu
lui. Revista militează activ 
pentru înfăptuirea mărețelor 
obiective ale făuririi socie
tății socialiste multilateral-dez- 
voltate, stabilite de Congresul 
al X-Iea al P.C.R. In fața redac
ției acestei reviste, ca și a tutu
ror colectivelor redacționale din 
presa de tineret, se află înda
torirea majoră de a-și spori 
contribuția la pregătirea tineri
lor pentru muncă și viată, pen
tru realizarea marilor îndatoriri 
de azi și de mîine ce le revin 
ca participant: activi, competenți 
la opera de construire a socia
lismului. Găzduind în coloanele 
sale ample și profunde schim
buri de experiență între organi
zațiile U.T.C.. dezbătînd pe larg 
căile educării tineretului în spi
ritul responsabilității sociale, al 
dragostei înflăcărate de patrie și 
creșterii contribuției la propăși
rea ei. „Ifjumunkăs" își.- va 
spori aportul la realizarea sar
cinilor încredințate.

Adresînd un salut colegial co
lectivului redacțional, tuturor 
colaboratorilor revistei „Ifjti- 
rnunkăs". le dorim tot mai im
portante împliniri în activitatea 
lor pusă în sluiba Part’dului 
Comunist Român, a înfloririi 
patriei noastre. Republica So
cialistă România.

Cu prilejul „Zilelor Varșoviei"
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ț lui au fost distruse.
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RENĂSCUT
Străbătînd Uniunea 

Sovietică de la nord la 
sud, ajungi intr-o zonă 
de un deosebit interes 
și farmec, cu pămîn- 
turi ..................... ..
taia 
Este 
vast 
de-a 
Sir Daria și Amu Da
ria. acoperit, în mare 
parte de nisipuri care, 
în timpul verii, se în
cing puternic ridicînd 
temperatura pînă la 
50—60 grade, tn Uzbe
kistan poți afla mi
nunate basme și le
gende legate de istoria 
multiseculară a acestor 
ținuturi, ale cărei 
mărturii se mai păs
trează și azi însă fapte 
nu mai 
resante 
lea care se 
tesc cu trecutul 
2500 de ani ale Samar- 
kandului sau Buharei, 
s-au desfășurat și con
tinuă să se desfășoare 
pe aceste meleaguri 
astăzi, sub privirile 
oamenilor Este voroa. 
în esență, de renașterea 
Tașkentului, capitala 
Uzbekistanului sovie
tic.

Implantat de două 
milenii pe acest pă- 
mînt. Tașkentul a cu
noscut pe vremuri fu
ria devastatoare a 'ui 
Gingis Han. Orașul a 
supraviețuit însă și, 
timp de secole, a con
tinuat să trăiască, du- 
cînd însă o existență 
vegetativă, cufundat 
in înapoiere feudală.

tn anii puterii sovie
tice el a cunoscut, 'a 
toate celelalte orașe 
trezite la viață de forța 
oamenilor eliberați de 
exploatare, o dezvol
tare fără precedent. 
Dar. cum se știe, cu 
puțini ani în urmă, 
Tașkentul a cunoscut 
unul din cele mai dra
matice. mpfnente din 
istoria sa tn dimineața 
zilei de 26 aprilie 1966, 
oamenii s-nu trezit 
într-o atmosferă de 
infern Pămîntul era 
zguduit de un cutre
mur puternic, al cărui 
epicentru se afla chiar 
în inima orașului Vic
time au fost puține, 
dar o enormă parte 
dintre clădirile nrașu-

scăpărînd în bă- 
soarelui arzător. 
Uzbekistanul — 
teritoriu situat 

lungul rîurilor

puțin 
decît

ihte- 
ace- 

împle- 
de

pînă în prezent aproa
pe 1 000 de mișcări se
ismice, de diferite in
tensități. se poate a- 
firma cu toată convin
gerea că reconstrucția 
Tașkentului constituie 
o victorie strălucită 
repurtată de om, de 
știință și tehnică în în
fruntarea cu forțele 
oarbe ale naturii.

...Străbați, cu uimire, 
bulevardele largi și 
drepte, de-a lungul 
cărora se înșiruie clă
diri noi, înalte și zvel
te. Chiar în zona epi
centrului cutremurului 
se înaltă un edificiu 
cu 19 etaje, alături de 
care, răsărite ca din 
pămînt. se etalează nu
meroase alte blocuri 
de locuințe, clădiri

ÎNSEMNĂRI 
CĂLĂTORIE 
UNIUNEA
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DE 
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Cronica zilei
La București s-au desfășurat lu

crările Grupei de lucru româno-so- 
vietice pentru colaborare economică 
și tehnico-științifică in domeniul 
construcțiilor de mașini grele, ener
getice și de transport. Cu această o- 
cazie s-au purtat discuții privind po
sibilitățile de lărgire a colaborării și 
cooperării româno-sov.ietice și de 
sporire a schimburilor reciproce în 
acest domeniu.

Delegația sovietică, condusă de 
A. G. Eismond, adjunct al ministru
lui construcțiilor de mașini grele, e- 
nergetice și de transport, care a par
ticipat la lucrări, a părăsit Capitala.

★
Cu prilejul Zilei forțelor armate 

populare de eliberare laoțiene. mi
nistrul forțelor armate ale Republi
cii Socialiste România, general de 
armată Ion loniță, a trimis o tele
gramă comandantului forțelor armate 
de eliberare a poporului laoțian, 
Khamtay Siphandone. prin care, în 
numele militarilor români și al său 
personal, adresează cadrelor și luptă
torilor forțelor armate populare de 
eliberare laoțiene cele mai calde fe
licitări

★
Miercuri după-amiază, Corneliu 

Mănescu, ministrul afacerilor exter-

ne, a primit pe dr. Edward W. Bly- 
den. ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Sierra Leone 
in Republica Socialistă România, in 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor sale de acreditare.

*
' Miercuri după-amiază, numeroși 

tineri muncitori, ingineri și tehni
cieni. profesori și medici, elevi și 
studenți s-au întîlnit la Casa tine
retului din Craiova cu tovarășul 
Constantin BăbălăU, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului județean Dolj al P.C.R., 
care a evocat aspecte din trecutul 
de luptă al organizației revoluțio
nare de tineret din țara noastră 
și a subliniat pe larg sarcinile ce 
revin tineretului din această parte a 
țării, alături de întregul . tineret al 
patriei, pentru traducerea în viață a 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
X-lea al P.C.R.

★
Miercuri seara a părăsit definitiv 

țara noastră Denis Seward Laskey, 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Marii Britanii în Repu
blica Socialistă România.

Miercuri la amiază membrii dele
gației secției culturale a Prezidiului 
Sfatului popular al orașului Varșo
via, condusă de Jerzy Matulewicz. și 
cu un grup de actori ai Teatrului 
polonez „Ateneum" au fost primiți 
de Ion Brad, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de opinii și impresii asupra 
vieții cultural-artistice din cele două 
capitale.

★
Teatrul „Ateneum" din Varșovia a 

prezentat, miercuri seara, pe scena 
Teatrului Mic, spectacolul cu piesa 
„Posedații", o dramă de Albert Ca
mus. după romanul cu același nume 
al scriitorului, rus Fiodor Dostoievski. 
Realizat într-o viziune scenică ine
dită de regizorul Janusz Warminski, 
spectacolul s-a bucurat de o frumoa
să primire din partea publicului

bucureștean, care a aplaudat îndelung 
arta interpretativă a acestui colectiv 
teatral de prestigiu.

★
în cadrul „Zilelor Varșoviei", 

miercuri seara la cinematograful 
„Capitol" din București a avut loc 
un spectacol de gală cu filmul „Abel, 
fratele tău", producție a studiourilor 
poloneze. Filmul este realizat de re
gizorul Ianusz Nasfeter. In rolul prin
cipal apare actorul Filip Lobozinski.

La spectacol au asistat funcționari 
superiori din Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, cineaști, alți 
oameni de artă și cultură, un nume
ros public. Au fost de față Jaromir 
Ocheduszko. ambasadorul R. P. Po
lone la București, și membri ai dele
gației secției culturale a Prezidiului 
Sfatului popular al orașului Varșovia 
aflați la București cu acest prilej.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 și 23 ianuarie, tn țară : Vremea va 
fi în general închisă. Vor cădea preci
pitații locale, atît sub formă de burni
ță și oloaie, cit și sub formă de lapo-

viță șl ninsoare, mal frecvente în su
dul țării. Vîntul va sufla potrivit. Tem
peraturile mir. mie vor fi cuprinse între 
minus 7 și plus 3 grade, izolat mai 
ccborîte în depresiuni și în nordul 
Moldovei, iar maximele între minus 4 
șj plus 6 grade, mai coborîte în nord* 
estul țării. Local se va produce ceață. 
La București : Vreme în general închi
să, cu precipitații mai ales sub formă 
de burniță și ploaie. Vînt potrivit. Tem
peratura în creștere.

m

La handbal feminin

Duelul U. Timișoara - U. București continuă
TIMIȘOARA (Corespondentul „Scîn- 

teii", Cezar Ioana). — Ieri s-au dis
putat ultimele partide din cadrul ce
lui de-al doilea turneu de sală al 
campionatului feminin de handbal. 
O asistență record — peste 2 000 de 
spectatori — a asistat în sala „O- 
limpia" la întreceri viu disputate, 
dar, din păcate, deficitare sub raport 
tehnico-tactic.

In prima partidă („Rulmentul" 
Brașov — „Voința" Odorhei) victoria 
a revenit brașovencelor (cu 17—14). 
Jocul și... nervii jucătoarelor au fost 
insă influențate de miză, greșelile de 
tehnică și faulturile fiind deci nenu
mărate. Handbalistele de la „Rapid" 
București au cîștigat pe „linia de so
sire" partida cu studentele din Cluj, 
după ce fuseseră conduse pînă a- 
proape de sfîrșit. Rezultatul final : 
15—14 (8—8). Ca și în zilele anteri

oare, și ieri, „solista" etapei a fost 
„Universitatea" Timișoara, care — 
aplaudată la „scenă deschisă" — a 
întrecut pe „Textila" Buhuși cu 
19—9 (11—5). „Universitatea" Bucu
rești. deși nu a atins forma sa cea 
mai bună, a depășit greu pe „Con
fecția" București : 23—19 (13—9)

în derbiul zilei s-au întîlnit două 
formații de forte sensibil egale : 
I.E.F.S. București și „Mureșul" Tg. 
Mureș. A fost o luptă epuizantă, în
cheiată finalmente cu victoria bucu- 
reștencelor la scorul de 13—7 (8—5).

După 12 etape. în clasament conti
nuă să conducă „Universitatea" Ti
mișoara (22 puncte), urmată de „U- 
niversitatea" București (21 p.).
I.E.F.S., „Mureșul", „Rulmentul", 
„Rapid". „Textila". „Voința" Odor
hei, U. Cluj și „Confecția".

ÎN
TENIS

La „Royal Albert Hali" din Lon
dra a început turneul de tenis 
„Rothmans", al treilea din seria 
circuitului internațional pe teren 
acoperit. în primul tur („optimi" de 
finală) al probei de simplu, campio
nul român Iile Năstase l-a întîl
nit pe sud-africanul Ray Moore pe 
care l-a învins în două seturi cu 
6—3. 6—3.

La rindu-i. Ion Țiriac a repurtat 
un frumos succes. învingîndu-1 cu 
6—4, 6—4 pe iugoslavul Franulovici.

FOTBAL
Dacă înainte de tragerea la sorți 

jucătorii și antrenorii de la Steaua 
își doreau să joace în sferturile de 
finală ale .Cupei Cupelor" cu o ad
versară foarte puternică, cum e Ba
yern Miinchen, iar după cunoașterea 
rezultatelor tragerii la sorți se ară
tau satisfăcuți de deznodămînt. — în 
schimb, antrenorul lui Bayern, Udo

CÎTEVA RÎNDURI
Lattek. nu pare îneîntat de viitoarea 
rivală a echipei sale. „Steaua Bucu
rești este exact tipul de echipă pe 
care nu mi l-am dorit ca adversară 
— a declarat Lattek ziariștilor vest- 
germani ctre i-au cerut părerea, 
împotriva acestei echipe cu nume 
mai puțin cunoscut e foarte greu de 
jucat, ca. de altfel, împotriva tutu
ror echipelor românești. Nu poți să 
calculezi nimic dinainte. deoarece 
nu joacă niciodată la fel în două 
meciuri diferite. Aș fi preferat drept 
adversari pe A.C. Torino sau pe 
Glasgow Rangers" (I).

• LA SAINT MORITZ s-au dispu
tat PRIMELE DOUA MANȘE ALE 
CAMPIONATELOR EUROPENE DE 
BOB 4 PERSOANE. în fruntea cla
samentului se află R. F. a Germaniei 
cu 2’28”91/100, urmată de Elveția III 
(2’29’’51/100) și Austria I (2’29”88/100). 
La aceste întreceri boberii noștri nu 
participă, ei aflîndu-se in prezent la 
Sapporo, unde se antrenează în vede
rea „Olimpiadei Albe".

• TURNEUL INTERNATIONAL
MASCULIN DE BASCHET DE LA 
VARȘOVIA s-a încheiat, tn finală, 
echipa Moscovei a întrecut Polonia 
Varșovia cu 95—71 (53—33). Pentru 
locurile 3—4 ; Sofia—AZS Varșovia 
129—83 (65 44) ; pentru locurile
5—6 : București—Budapesta : 83—55 
(45—27).
• INTÎLNIREA INTERNAȚIO

NALA AMICALA DE ȘAH DINTRE 
ECHIPA MEDICINA BUCUREȘTI 
ȘI FORMAȚIA START-VARȘOVIA, 
campioana Poloniei — disputată la 
Varșovia - a fost cîștigată de 
gazde cu scorul de 11,5—8.5 puncte.

• ECHIPA IUGOSLAVA! DE FOT
BAL ZELEZNICIAR SARAJEVO a 
jucat Ia Sao Paulo cu formația Por- 
tugue-sa de Desportos. Fotbaliștii 
brazilieni au obtinut victoria cu sco
rul de 2—0 (2—6) prin golurile mar
cate de cunoscuții internaționali 
Aldomiro (min. 32) și Rivelino 
(min. 45).

N'iua legendă începe 
de aici La chemarea 
PCUS, întregul po
por sovietic s-a oferit 
să participe în diver
se forme la recon
strucția Tașkent.'ihii. 
desfășurînd o acțiune 
de proporții gigantice 
pentru refacerea aces
tui oraș cu un milicn 
și jumătate de locui
tori. care se Întinde 
pe o arie cu un diame
tru de 50 de kilometri 
Și dacă se ține seama 
că de la acest cutre
mur au mai avut loc

pentru instituții admi
nistrative, lăcașuri de 
cultură Un fapt ce ar 
părea paradoxal : cei 
care au suferit cel mai 
mult în timpul cutre
murului cer să li se 
repartizeze locuințe 
tocmai tn această zo
nă Pentru ce ? Pentru 
că noile metode de 
construcție folosite 
aici - rod al activității 
intense a oamenilor 
de știință, inginerilor, 
arhitecților. muncitori
lor — au dus la ridi
carea unor clădiri 
deosebit de solide. în 
stare să înfrunte cu
tremure de pămînt 
dintre cele mai mari. 
De altfel, aceste me
tode de construcție au 
stîrnit un real interes 
în rîndurile specialiș
tilor din Japonia, Sta
tele Unite și din alte 
țări

Tașkentul oferă și 
astăzi imaginea unui 
imens șantier, activi
tatea prodigioasă, ero
ică pentru dezvolta-ea 
continuă a orașului 
desfășurîndu-se neîn
trerupt Vorbind des
pre ■- această muncă, 
gazdele amintesc cu 
mîndrie despre contri
buția adusă la reface
rea Tașkentului de di
feritele orașe din U- 
niunea Sovietică — ?n 
primul rînd de Mos
cova Leningrad. Kiev 
și altele - care au tri
mis aici nu numai ma
teriale ci și impor
tante brigăzi de con
structori și de specia
liști. Toată această ac
tivitate de' construcție 
s-a desfășurat, și se 
desfășoară pe baza u- 
nui plan de sistemati
zare bine fundamentat.

urmărindu-se crearea 
unui oraș modern, care 
să corespundă orică
ror exigențe. Bilanțul 
eforturilor depuse pînă 
acum în această direc-. 
ție este deosebit de 
rodnic. în ultimii ani 
construindu-se locuințe 
care însumează cu cir
ca un milion mai mult 
decît acelea distruse Je 
cutremur. Proiectele e- 
dililor orașului țin
tesc însă mai departe. 
Se prevede între altele 
pînă în 1980, cînd ca
pitala Uzbekistanului 
sovietic va fi populată 
de două milioane de 
oameni, ca toate casele 
scunde, care au doar 
parter, să fie demola
te. iar in locul lor să 
se înalțe 
moderne.

Renăscut 
Tașkentul 
mai frumos 
Cititorul își va pune 
poate întrebarea : cum 
este posibil să se dez
volte un oraș atît de 
mare în această zonă 
de stepă uscată, nu de
parte de nisipurile ro
șii care acoperă încă 
mari suprafețe din A- 
sia Centrală ? în pri
mul rînd. pentru că 
aci s-au executat și se 
execută în continuare 
mari sisteme de iriga
ții care transformă 
tinderile de nisip 
grădini înfloritoare, 
poi. Tașkentul este 
tuat la întretăierea 
nor importante dru
muri care duc din nord 
spre sud și din est spre 
vest. drumuri cu
noscute din cele mai 
vechi timpuri. Ast
fel. Tașkentul este 
un însemnat nod al 
traficurilor aeriene, de 
pe aeroportul său de- 
cnlînd și aterizînd a- 
vioane care duc și a- 
duc. în zilele de vîrf, 
8 060—10 006 de călă
tori De asemenea, nu 
trebuie uitat că. în a- 
nii construcției socia
lismului și comunismu
lui. aici s-a dezvoltat 
o puternică industrie 
care produce excava
toare. mașini t.ext'le. 
Combine pentru re
coltarea bumbacului, 
oomne aparate de pro
iecție cinematografică 
și multe altele în 
subsolurile Uzbektsta- 
nului s-au descoperit 
vaste zăcăminte de pe
trol și gaze, de aur și 
diferite alte metale ne
feroase.

Tot ce se înfăptuieș
te aici nu-i un basm 
din o mie și una de 
nooti. ci o realitate vie, 
palpabilă, o mărturie 
a uriașelor capacități 
creatoare ale popoare
lor Uniunii Sovietice, 
constructoare ale co
munismului.

construcții
din ruine, 
se înalță 
ca orieînd.

în- 
în 
A- 
si- 
u-
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Extinderea 
relațiilor comerciale

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Re
ferindu-se la dezvoltarea comerțului 
exterior al U.R.S.S., ministrul Niko
lai Patolicev relevă în ziarul „Trud" 
că U.R.S.S. „este satisfăcută de fap
tul că majoritatea țărilor capitaliste 
dezvoltate iau măsuri pentru desfiin
țarea diferitelor piedici din calea co
merțului, normali7ind relațiile eco
nomice cu țările socialiste și, in 
speță, eu U.R.S.S.". Volumul comer
țului exterior al U.R.S.S, cu țările 
capitaliste dezvoltate, scrie ministrul 
sovietic, a fost, în perioada 1966— 
1970, de 19.4 miliarde ruble, față de 
12,2 miliarde în cincinalul precedent. 
Se dezvoltă cu succes relațiile co
merciale .cu Franța, Finlanda, Japo
nia. Italia. Anglia, R.F.G., Austria. 
Suedia și alte țări. Aceasta duce, pe 
de o parte, la întărirea relațiilor in
terstatale. iar pe de altă parte la 
dezvoltarea comerțului reciproc avan
tajos.

în ultimii ani s-a dezvoltat îndeo
sebi comerțul sovieto-francez. Este 
activ comerțul cu Finlanda. De e- 
xemplu. numai în perioada 1951— 
1970. această țară a livrat Uniunii So
vietice peste 1 200 de nave de dife
rite tipuri.

Referindu-se la comerțul dintre 
U.R.S.S. și S.U.A., ministrul sovietic 
subliniază că acesta continuă să ră- 
mină la un nivel deosebit de scăzut 
— sub 200 milioane ruble pe an. Dar. 
subliniază N. Patolicev, ministrul a- 
merican al comerțului, Maurice 
Stans, a declarat, într-una din cu- 
vintările sale, că recenta sa vizită în 
Uniunea Sovietică a fost încununată 
de succes și speră că aceasta va con
tribui Ia îmbunătățirea relațiilor și 
Ia dezvoltarea comerțului dintre ță
rile respective. „Noi, scrie Nikolai 
Patolicev, nu vom face pronosticuri. 
Vreau doar să spun că partea sovie
tică a căutat totdeauna să norma
lizeze relațiile și să dezvolte comer
țul cu S.U A.“.

Ministrul sovietic a relevat că locul 
principal în comerțul exterior al 
U.R.S.S. îl ocupă, de mai mulți ani, ță
rile membre ale C.A.E.R. Ponderea 
acestor țări în comerțul exterior al 
Uniunii Sovietice reprezintă 56 Ia 
sută, volumul schimburilor ridieîn- 
du-se, în decursul ultimului cincinal, 
la aproximativ 52 miliarde ruble, a- 
dică cu 45 la sută mai mult decît în 
cincinalul precedent.
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Dezvoltarea 
comerțului exterior
SOFIA 19 (Agerpres). — în anul 

1971, valoarea schimburilor comer
ciale externe ale R. P. Bulgaria s-a 
cifrat la aproximativ 5 miliarde de 
leva, față de 4.5 miliarde în anul pre
cedent, a anunțat ministrul bulgar al 
comerțului exterior. Ivan Nedev. în 
cadrul unei conferințe de presă. Ex
portul. a precizat ministrul, a înre
gistrat un spor de 11 procente, in 
timp ce importul a crescut cu 17 pro
cente.

în prezent, Bulgaria întreține le
gături comerciale cu 110 țări de pe 
toate continentele. 80 la sută din 
schimburile externe se realizează cu 
țările socialiste, iar 55 la sută din 
acest procent se asigură prin schim
burile comerciale cu Uniunea So
vietică. în afara creșterii continue a 
schimburilor comerciale cu țările so
cialiste, ministrul bulgar a evidențiat 
evoluția favorabilă a relațiilor co
merciale ale tării sale cu state din 
Occident, precum și cu țările „lumii 
a treia". în 1971, peste 60 la sută din 
valoarea totală a exporturilor s-a 
realizat pe seama produselor indus
triale, Bulgaria exportînd, în primul 
rînd, nave, strunguri, electroteleferi- 
ce. motoare electrice asincrone, apa
ratură telefonică, metale chimicate 
etc.

Referindu-se la perspectivele co
merțului exterior bulgar în cel de-al 
șaselea cincinal. Ivan Nedev a pre
cizat că schimburile de mărfuri vor 
crește în 1975 cu aproximativ 60 la 
sută față de 1970. iar structura ex
porturilor se va schimba în favoarea 
produselor industriale. în context, el 
a arătat că 43 la sută din valoarea 
exporturilor se va realiza pe seama 
producției industriei construcțiilor de 
mașini. Ministrul a subliniat, totoda
tă. că cel de-al șaselea plan cincinal 
va însemna pentru Bulgaria o perioa
dă de progres tehnic rapid, de per
fecționare în continuare a structurii 
economiei sale, de concentrare, spe
cializare și cooperare în diferite ra
muri economice. Aceasta va crea con
diții pentru ridicarea eficienței co
merțului exterior, afirmarea în con
tinuare a prestigiului Bulgariei ca 
partener comercial, a declarat în în
cheiere Ivan Nedev.



MAURICE SCHUMANN• SINGURA CALE BELGRAD

ȘEDINȚA PREZIDIULUIA PÂCII ÎN INDOCHINA

viața internațională

AUTODETERMINAREA POPOARELOR general-europene » ® ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR COMISIEI MIXTE 
GUVERNAMENTALE

TOKIO 19 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Franței, Maurice 
Schumann, aflat într-o vizită oficia
lă la Tokio, a ținut o conferință de 
presă în care s-a referit, în special, 
la situația din sud-estul Asiei. El s-a 
pronunțat pentru stabilirea unei zone 
de pace și neutralitate în Indochina, 
împotriva extinderii conflictului din 
peninsulă, a bombardamentelor a- 
mericane asupra teritoriului R. D. 
Vietnam și a așa-zisei „vietnam!zări" 
a războiului. Pentru Franța, a 
spus Maurice Schumann, „Indochina 
rămâne o problemă, pentru că răz
boiul continuă, pentru că, departe de 
a fi reduse, operațiunile militare se 
multiplică, pentru că teatrul acestor 
operațiuni se extinde in Laos și în 
Cambodgia, pentru că, în modul cel 
mai deplorabil, au fost reluate bom
bardamentele asupra teritoriului R.D. 
Vietnam". Pentru popoarele vietna
mez, laoțian și cambodgian — a con
tinuat ministrul de externe francez

RAIDURI ALE AVIAȚIEI AMERICANE
horite deasupra teritoriului R.D. 
Vietnam se ridică la 3 431.

HANOI 19 (Agerpres). — într-o 
declarație a Ministerului Afacerilor 
Externe al R.D. Vietnam din 19 ia
nuarie se arată că avioanele ameri
cane bombardează, în raiduri repetate, 
puncte dens populate din provincia 
Nghe An. Aceste bombardamente — 
arată declarația — reprezintă un act 
de război al imperialiștilor ameri
cani, un atentat la suveranitatea și 
securitatea R.D. Vietnam, o nesocotire 
a opiniei publice mondiale și a cerin
țelor populației progresiste din Sta
tele Unite, care condamnă viguros 
escaladarea de către S.U.A. a războiu
lui împotriva R.D. Vietnam.

Ministerul Afacerilor Externe 
R.D.V. cere cu hotărîre imperialiști
lor americani să pună capăt imediat 
și pentru totdeauna actelor care aten
tează la suveranitatea și 
R.D. Vietnam.

al

securitatea

HANOI 19 (Agerpres). 
ale forțelor antiaeriene ale 
nam au doborît în după-amiaza zi
lei de 19 ianuarie alte două avioane 
americane de tip „F-4", în timp ce 
efectuau raiduri asupra unor zone 
populate din provincia Nghe An, a- 
nunță agenția V.N.A. în felul acesta, 
numărul avioanelor americane do-

— Unități 
R.D. Viet-

din Laos a regiunii Thong-Long Cheng
• PRINȚUL SUFANUVONG : „O 

SAJUL PREȘEDINTELUI R. D.

XIENG QUANG 19 (Agerpres). — 
Prințul Sufanuvong, președintele Co
mitetului Central al Frontului Patrio
tic Laoțian, a adresat un mesaj 
populației și forțelor armate din 
provincia Xieng Quang cu prilejul 
eliberării regiunii Thong-Long Cheng.

Această marcantă victorie — se 
arată în mesaj — are o semnificație 
deosebită, deoarece reprezintă o lovi
tură fără precedent dată „forțelor 
speciale" ale lui Van Pao, 
află sub comanda directă a 
Unite. Victoria a bucurat 
popor laoțian, ea a întărit 
rea forțelor patriotice în
finală, reprezentînd, totodată, un nou 
eșec al politicii Administrației ame
ricane fată de Laos și un sever a- 
vertisment adresat trupelor. tailan- 
deze complice. Prințul Sufanuvong 
a chemat forțele armate și populația 
din Xieng Quang să-și mențină 
înalta lor vigilență, să acționeze tot 

, mai strîns și mai coordonat cu toate

care se 
Statelor 
întregul 
încrede- 
victoria

TAILANDA furnizoare de „carne de tun
pentru agresiunea imperialistă

De cîteva zile, atenția presei mon
diale este atrasă de intensificarea 
participării Tailandei la agresiunea 
americană din Indochina. Ultimele 
telegrame sosite din această zonă a- 
rată că autoritățile de la Bangkok au 
trimis pe fronturile de luptă din Laos 
zeci de noi batalioane. Numai în sec
torul Long Cheng, unde „forțele spe
ciale" antipopulare ale generalu’uî 
Van Pao se află într-o situație dis
perată in urma puternicelor lovituri 
ale patrioților. au fost aruncați în 
luptă alți 3 000 de militari tailandezi, 
ceea ce face ca numărul total al efec
tivelor dislocate de Tailanda în Laos 
să se ridice la peste 30 000 de oameni, 
în același timp, s-a anunțat că auto
ritățile de la Bangkok intenționează 
să trimită noi efective și in Cambod- 
gia.

Se știe că de mulți ani Tailanda a 
fost transformată într-un cap de pod 
al S.U.A. pentru acțiunile agresive 
împotriva popoarelor din Indochina, 
într-un pion al strategiei imperialiste 
a intervenției prin intermediari îm
potriva altor popoare. Potrivit unor 
date recente. în Tailanda se află a- 
proape 50 de baze aero-navale și te
restre ale S.U.A.. deservite de peste 
45 000 de militari : de aici decolează 
bombardierele strategice „B-52". uti
lizate de comandamentul american 
de Ia Saigon pentru bombarda-ea 
R. D. Vietnam, a nordului și sudu
lui Laosului și a regiunilor din 
Vietnamul de sud situate în apro
pierea zonei demilitarizate.

Concomitent cu oferirea teritoriu
lui țării pentru amplasarea acestor 
baze, regimul de la Bangkok a anga
jat pe fronturile de luptă din Viet
namul de sud, Laos și Cambodgia 
contingente militare tot mai nume- 
roase. Este cunoscut, faptul că. pînă 
nu de mult, în Vietnamul de sud a 
acționat un corp expediționar tailan-
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— toate acestea reprezintă civili și 
militari, morți și răniți, prizonieri și 
ruine. Dacă aceasta înseamnă viet- 
namizarea războiului, atunci o spun 
deschis că resping o asemenea idee
— a afirmat el. „Singura vietnami
zare, care pentru Franța are sens, 
este vietnamizarea păcii", a adău
gat șeful diplomației franceze.

In continuare, Maurice Schumann 
s-a referit la impasul tratativelor 
cvadripartite de la Paris, subliniind 
necesitatea relansării acestor convor
biri și a studierii, în mod serios, a 
propunerilor făcute, menționînd că 
singura soluție este politică.

„Singura cale spre pace — a 
spus M. Schumann — este reali
zarea unul acord care să recunoască 
dreptul poporului vietnamez la auto
determinare și care, în spiritul acor
durilor de la Geneva, să asigure sta
bilirea în Indochina a unei zone de 
pace și neutralitate".

HANOI 19 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al Republicii 
Democrate Vietnam a dat publicității 
o declarație în legătură cu măsurile 
americano-saigoneze privind punerea 
în aplicare a planului de evacuare 
forțată a milioane de locuitori din 
provincia Quang Tri și din alte pro
vincii din nordul Vietnamului de sud 
în zonele meridionale ale țării, anun
ță agenția V.N.A. In declarație se 
subliniază că aceste măsuri urmă
resc transformarea provinciilor situa
te la sud de zona demilitarizată in
tr-un „pămînt al nimănui" și demon
strează că Administrația S.U.A. pre
lungește și intensifică războiul în 
Vietnamul de sud, clica lui Nguyen 
Van Thieu fiind un instrument al po
liticii de „vietnamizare".

Guvernul R. D. Vietnam sprijină 
în întregime declarația din 17 ianua
rie 1972 a M.A.E. al G.R.P. în legă
tură cu această problemă și cere Sta
telor Unite să renunțe la planul stră
mutării forțate, să pună capăt răz
boiului de agresiune și politicii de 
„vietnamizare".

V1CTOR1E MARCANTA" 9 ME- 
VIETNAM, TON DUC THANG

forțele patriotice neutraliste șl să 
fie gata să dea riposta cuvenită im
perialismului american și acoliților 
lui, să obțină victorii și mai mari,

HANOI 19 (Agerpres). — Ton Duc 
Thang, președintele R.D. Vietnam, 
președintele Prezidiului C.C. al 
Frontului Patriei, a adresat un me
saj prințului Sufanuvong, președin
tele C.C. al Frontului Patriotic Lao
țian, în care exprimă deplina soli
daritate a poporului vietnamez cu 
lupta poporului din Laos. După ce 
salută noile victorii ale forțelor pa
triotice laoțiene, mesajul subliniază 
că Administrația S.U.A. trebuie să 
respecte acordurile de la Geneva din 
1962 privind Laosul, să pună capăt 
războiului agresiv din Laos, să înce
teze bombardamentele asupra aces
tei țări și să dea un răspuns serios 
propunerilor de pace ale F.P.L., pen
tru ca poporul laoțian să-și poată 
soluționa singur problemele, fără 
amestec străin.

dez, care număra 12 000 de militari. 
Anunțînd „repatrierea" diviziei res
pective pînă în februarie 1972, șeful 
guvernului militar tailandez, Tha- 
nom Kittikachorn, nu avea în vedere 
cîtuși de puțin o eventuală dezanga
jare a trupelor din Indochina, ci, 
dimpotrivă, sublinia că „retragerea 
este cerută de situația din Laos și 
Cambodgia", ceea ce vădea intenția 
precisă — acum confirmată de fapte — 
de a-și spori participarea la agresiu
nea împotriva acestor țări. Referin- 
du-se la aceasta, ziarul „Le Monde" 
relatează că „săptămîna aceasta, în
tre regimurile de la Bangkok și 
Pnom Penh va fi semnat un acord 
de colaborare militară în zonele de 
frontieră", care implică operațiuni 
comune în regiunile respective. De 
asemenea, autoritățile tailandeze au 
anunțat că vor permite generalului 
Van Pao să-și replieze rămășițele 
armatei sale de mercenari pe terito
riul Tailandei, „dacă situația ar de
veni prea dificilă pentru el în par
tea de nord a Laosului".

Intensificarea participării Tailandei 
la agresiunea din Indochina și. legat 
de aceasta, situația tot mai precară 
a economiei țării, politica antipopu
lară a regimului dictatorial și pre
zența militară străină — toate au ca 
urmare creșterea continuă a nemul
țumirii poporului tailandez, a luptei 
sale pentru a-și smulge țara din 
chingile dependenței față de S.U.A. 
în pofida măsurilor represive ale 
autorităților, mișcarea de partizani 
din Tailanda ia o amploare tot mai 
mare, crește în combativitate. O e- 
locventă mărturie în acest sens o 
constituie incursiunea recentă a unei 
formațiuni de patriot! împotriva ba
zei militare de la Utapao, conside
rată a fi cea mai mare bază aeriană 
a S.U A. in Asia de sud-est — ac-

„Există toate premisele 
pentru ținerea conferinței

în 1972
- declară Lorenz Knorr, 

membru al Directoratului 
Partidului German al Păcii

KOLN 19 (Agerpres). — Există 
toate premisele pentru ținerea con
ferinței general-europene asupra secu
rității și a cooperării în 1972 — 
a declarat Lorenz Knorr, membru al 
Directoratului Partidului German al 
Păcii, unui corespondent al agenției 
T.A.S.S. Crearea unui sistem euro
pean de securitate colectivă este în 
interesul tuturor țărilor europene și 
conferința ar putea constitui un prim 
pas în această direcție, a subliniat el.

Pentru a se lichida urmările răz
boiului rece — a spus Knorr — sînt 
necesare acorduri bilaterale și multi
laterale privind renunțarea la folo
sirea forței în rezolvarea probleme
lor politice. Aceste acorduri ar pu
tea fi semnate prin recunoașterea, 
pe baza normelor de drept interna
țional, a rezultatelor celui de-al 
doilea război mondial.

Tratatele semnate de R.F.G.
cu U.R.S.S. si Polonia«

ÎN DISCUȚIA COMISIEI 
EXTERNE

A BUNDESRATULUI
BONN 19 (Agerpres). — Comisia 

externă a Bundesratului vest-german 
a examinat miercuri, în prezența can
celarului federal, Willy Brandt, și a 
ministrului afacerilor externe, Wal
ter Scheel, tratatele semnate de 
R.F.G. cu Uniunea Sovietică și eu 
Polonia. Aceasta este a doua etapă 
a procedurii vizînd ratificarea trata
telor de către Parlamentul R.F.G. ; 
săptămîna trecută, după cum se știe, 
tratatele au fost examinate de Comi
sia juridică a Bundesratului, care a 
constatat că ele sînt conforme Con
stituției țării și nu necesită aproba
rea Camerei superioare a Parlamen
tului.

în cadrul ședinței Comisiei externe, 
Willy Brandt și . Walter Scheel au pre
zentat expuneri pe marginea celor 
două tratate.

Poporul Zimbabwe spune „NU" 
acordului anglo-rhodesian!

DE CE AU DESCHIS RASIȘTII FOCUL ASUPRA MINERILOR 
DE LA SHABANI

„Alo, Salisbury ! Aici localitatea 
Shabani. Minerii au declarat greva. 
Clădirile administrației au fost incen
diate. Trimitefi de urgentă întăriri". 
Apelului disperat al șefului postului 
de poliție din mica așezare minieră 
(pe care l-am reprodus după ziarul 
„International Herald Tribune"), au
toritățile de la Salisbury i-au răspuns 
prompt trimițind întăriri. S-a deschis 
focul asupra minerilor. Un african a 
fost ucis. Alți nouă au fost răniți. 
Numeroși mineri au fost arestați.

Cum s-a ajuns la aceste evenimente 
sîngeroase ? Cu puțin timp in urmă, 
din capitala țării au plecat, în mai 
multe centre ale Rhodesiei, membrii 
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țiune soldată cu avarierea gravă a 
unor super-bombardiere „B—52". 
Alte atacuri ale patrioților împotriva 
trupelor guvernamentale au fost sem
nalate în mai multe provincii ale 
țării.

Noile acțiuni ale guvernului Tai
landei în sprijinul agresiunii ameri
cane în Indochina determină o pu
ternică dezaprobare în rîndul po
poarelor din întreaga Asie de sud- 
est, ca și de pretutindeni. Demas- 
cînd aceste acțiuni, o declarație re
centă a - C.C. al Frontului Patriotic 
Laoțian subliniază : „Toate acestea 
constituie o încălcare a acordurilor 
de la Geneva din 1954 cu privire la 
Indochina și, în special, a acorduri
lor din 1962 asupra Laosului, a că
ror semnatară este și Tailanda". La 
rîndul său, Guvernul regal de Uni
tate Națională al Cambodgiei, rele- 
vînd că planurile privind trimiterea 
de noi trupe tailandeze în Cambod
gia „sînt menite să ducă la perpe
tuarea și extinderea războiului în 
Cambodgia și in întreaga Indochină", 
a formulat un protest energic împo
triva acestei noi acțiuni.

Opinia publică din țara noastră, 
care și-a afirmat întotdeauna solida
ritatea și sprijinul față de lupta 
dreaptă dusă de popoarele din In
dochina pentru libertate și indepen
dență. pentru apărarea ființei lor na
ționale, condamnă cu hotărîre inten
sificarea participării Tailandei la a- 
gresiunea din Asia de sud-est. Po
porul nostru cere să fie retrase neîn- 
tîrziat trupele S.U.A. și ale aiiaților 
lor din Indochina, să se asigure drep
tul popoarelor vietnamez, laoțian și 
cambodgian de 
destinele, fără i 
afară.

• a-și hotărî singure 
nici un amestec din

Eugen IONESCU

BERLIN 19. — Corespondentul A- 
gerpres, Ștefan Deju, transmite : în
tre 17 și 19 ianuarie a avut loc, la 
Berlin, întîlnirea de lucru a președin
ților celor două părți în Comisia 
mixtă guvernamentală de colaborare 
economică între Republica Socialistă 
România și R. D. Germană. Delegația 
română a fost condusă de Mihai Ma
rinescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, iar delegația R. D. Ger
mane — de Kurt Fichtner, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri.

Cu acest prilej, ambele părți au 
constatat că, în perioada de după se
siunea a 4-a a Comisiei mixte inter- 
guvernamentale, care a. avut loc Ia 
București, în mai 1971, s-au obținut 
rezultate pozitive în lărgirea și adîn- 
cirea colaborării și cooperării econo
mice și tehnico-științifice între cele 
două țări, îndeosebi în domeniul in
dustriei construcțiilor de mașini, elec
trotehnicii și electronicii, industriei 
chimice. Au fost finalizate și sînt în 
curs de tratative importante acțiuni 
de colaborare și cooperare în fabrica
rea de mașini-unei te, mijloace de 
transport auto, construcții navale, uti
laje miniere, realizarea de instalații 
chimice și alte echipamente indus
triale.

în vederea dezvoltării 
nuare a activității de 
cooperare și specializare 
ție, s-au examinat noi 
interes reciproc, care să contribuie la 
înfăptuirea, în cadrul colaborării din
tre Republica Socialistă România și

în conti- 
colaborare, 
în produc- 
acțiuni de

COMUNICATUL 
COMITETULUI

AL UNITĂȚII POPULARE 
DIN CHILE

REUNIUNII 
POLITIC

2

SANTIAGO DE CHILE 19 (Ager
pres). — După cum anunță agenția 
Prensa Latina, la Santiago de Chile 
a avut loc o reuniune a Comitetului 
Politic al Unității Populare consa
crată analizării situației politice ge
nerale și rezultatelor alegerilor par
țiale care au avut loc la 16 ianuarie 
în provinciile Colchagua, O’Higgins 
și Linares. La sfîrșitul reuniunii a 
fost dat publicității un comunicat în 
care se apreciază că „în prezent, gu
vernul prezidat de Salvador Allende 
contează 
ternic al 
superior 
perioada 
clusiv în _ 
diție, Unitatea Populară nu a avut 
niciodată majoritatea".

pe sprijinul deosebit de ptt- 
maseior, sprijin cu mult 

celui de care dispunea în 
alegerilor prezidențiale, in- 
provinciile în care, prin tra-

misiunii britanice „Pearce", sosite de 
la Londra, cu o săptămînă în urmă, 
în vederea sondării opiniei popu
lației africane în legătură cu recenta 
înțelegere anglo-rhodesiană’ privind 
reglementarea relațiilor dintre Lon
dra și Salisbury.

După cum se știe, negocierile din
tre guvernul britanic și regimul ra
sist al lui Ian Smith s-au încheiat cu 
un compromis, care nu aduce schim
bări esențiale în situația populației 
africane care formează marea majo
ritate și care este exploatată și asu
prită de rasiști. Acordul conține o 
recunoaștere de facto a regimului ra
sist de la Salisbury. Pentru a de
monstra reprezentanților englezi că 
acordul are adeziunea „largă" a în
tregii populații, autoritățile de la Sa
lisbury au organizat o campanie de 
„convingere" în mai multe centre 
nevralgice ale țării. Dar înscenarea 
nu a dat rezultatele scontate. Puter
nice manifestații de protest împotri
va prevederilor acordului anglo- 
rhodesian au avut loc în capitala ță
rii. precum și în localitățile Mkoba, 
Monomotapa Belingwe și Gwelo. Au
toritățile rasiste au recurs la argu
mentul lor obișnuit — „bîta", pentru 
a împrăștia pe demonstranți. S-au 
luat măsurile cele mai severe împo
triva simpatizanților cu mișcarea de 
protest a populației africane. Astfel, 
Reginald Garfield Todd, fost prim- 
ministru al Rhodesiei în intervalul 
1953—1958, și fiica acestuia, au fost 
arestați pe baza unor mandate sem
nate de ministru] justiției, sub pre
textul de „instigare la comiterea 
unor acte care ar pune în primej
die securitatea publică și ar produce 
dezordini". Totodată, au fost contra
mandate audierile pe care membrii 
misiunii britanice „Pearce" urmau 
să le aibă în localitatea Gwelo.

La Shabani, minerii s-au pronun
țat, de asemenea, cu hotărîre împo
triva mașinațiilor guvernului lui 
Smith. Drept răspuns, patronii mine
lor de azbest au concediat pe 12 din 
cei mai activi militanți africani pen
tru drepturi, în speranța că astfel 
vor dezorganiza opoziția muncitori
lor. în semn de solidaritate cu tova
rășii concediați, minerii au intrat în 
grevă. De teama extinderii grevei și 
în alte centre muncitorești, autorită
țile de la Salisbury au hotărît să 
reprime mișcarea. Mașinile cu poli
țiști și-au făcut apariția în localitate. 
Muncitorii însă, umăr la umăr, au 
barat trecerea spre mine. Asupra 
greviștilor au fost aruncate bombe 
cu gaze lacrimogene. Muncitorii au 
ripostat cu pietre. Așa cum am ară
tat, poliția a tras in muncitori. Greva 
însă nu a putut fi înăbușită. După 
cum se arată într-o declarație pu
blicată la Alger de Frontul de Eli
berare Zimbabwe referitoare la pu
ternicele manifestații populare care 
au loc în prezent in Rhodesia, „mi
siunea „Pearce" a obținut răspunsul 
populației Zimbabwe : acesta este 
„Nu". De acum înainte ea nu mai 
are ce face in Rhodesia".

T. PRELIPCEANU

într-un ritm susținut, 
anul 1971, volumul schim- 
mărfuri a crescut cu circa 
față de anul precedent, iar 

privind schimbul de

R.D. Germană, a programului com
plex al adîncirii și perfecționării în 
continuare a colaborării și dezvoltării 
integrării economice socialiste a ță
rilor membre ale C.A.E.R.

în ceea ce privește schimburile co
merciale dintre cele două țări, s-a 
constatat cu satisfacție că acestea se 
dezvoltă ‘ ' 
Astfel, în 
burilor de 
20 la sută 
protocolul 
mărfuri pe anul 1972 prevede o ma
jorare cu 18 la sută față de volumul 
realizat în anul 1971.

Lucrările întîlnirii s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, 
prietenie și înțelegere reciprocă. Pro
tocolul încheiat cu acest prilej a 
fost semnat de președinții celor două 
părți în comisia mixtă guvernamen
tală.

★
In seara zilei de 19 ianuarie, vice

președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D. Germane, Kurt Fichtner, a 
oferit o masă în cinstea delegației 
române.

„Comuniștii față de actuala
criză politică** din Italia

© ÎNCHEIEREÂ PLENAREI C.C. AL P. C. ITALIAN
ROMA 19. — Corespondentul A- 

gerpres, N. Puicea, transmite : După 
două zile de dezbateri, la Roma 
s-au încheiat lucrările plenarei C.C. 
al Partidului Comunist Italian, care 
a analizat tema : „Comuniștii față 
de actuala criză politică". Plenara 
a aprobat raportul prezentat de Aldo 
Tortorella, membru al Direcțiunii 
P.C.I., și a adoptat o rezoluție în 
care cheamă întregul partid, pe toți 
oamenii muncii și tineretul să lupte 
uniți „pentru a impune o soluționare 
democratică a crizei politice și so
ciale, grave și profunde, care fră- 
mîntă țara". Rezoluția subliniază ne
cesitatea de a se înfrunta cu hotărîre 
problemele șomajului, securității 
muncii, lipsei de locuințe, situația 
învățămîntului și cea a agriculturii, 
reforma asistenței medicale și alte 
chestiuni urgente.

„înapoi — se spune în document — 
nu se mai poate reveni. Nu pot fi 
puse în discuție cuceririle sociale 
și politice obținute de mișcarea mun
citorească și democratică în acești 
ultimi ani. Dimpotrivă, este nevoie 
să se meargă înainte pe calea dez
voltării democratice, a reformelor, 
a programării economice, în cadrul 
unei politici externe de pace și de 
independență națională, de 
mare și de securitate, în Europa și 
în lume”. Pentru aceasta — men
ționează rezoluția — este necesar 
să se renunțe în mod net la orice 
discriminare față de forțele de 
stingă, este necesar un guvern care 
să-și asume un angajament precis de 
reînnoire și să realizeze un raport de 
încredere cu marile mase.

„Comuniștii, se spune în încheie-

dezar-

tokio Conferința națională
9

a activiștilor P. C. din Japonia
TOKIO 19. — Corespondentul Ager

pres, F. Țuiu, transmite : La Tokio 
s-au deschis marți lucrările Confe
rinței naționale a activiștilor Partidu
lui Comunist din Japonia.

Președintele C.C. al P.C.J., Sanzo 
Nosaka, a arătat în cuvîntul de des
chidere că obiectivul conferinței este 
„transpunerea deplină în practică a 
sarcinii de a cunoaște situația internă 
și externă, de a îmbunătăți activi
tatea organizatorică a partidului, de 
a întări și extinde rîndurile lui, in 
întîmpinarea semicentenarului creării 
P.C.J., așa cum a hotărît cea de-a 
șasea' plenară a Comitetului Cen-

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT S. U A

Președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem «1 
U.R.S.S. NiitoIai Podgornîi, I-a 
primit miercuri pe ministrul afaceri
lor externe al R. P. Bulgaria, Petăr 
Mladenov, aflat în vizită în Uniunea 
Sovietică la invitația guvernului 
U.R.S.S. în aceeași zi, Nikolai Pod
gornîi l-a primit pe Kendzo Kono, 
președintele Camerei Consilierilor 
a Parlamentului Japoniei, care face 
o vizită în Uniunea Sovietică.

In clădirea Muzeului 
„V. I. Lenin" din Praga 
a avut loc inaugurarea festivă a „Să
lii leniniste", cum a fost denumită 
încăperea unde. în urmă cu 60 de 
ani, a avut loc a Vl-a Conferință a 
Partidului Muncitoresc Social-Demo
crat Rus. La festivitate au participat 
Gustav Hușak. secretar general al 
CC al P.C din Cehoslovacia, alte 
persoane oficiale

Protocol comercial po- 
lono-albanez. Var?ovia a 
fost semnat protocolul privind schim
burile comerciale și plățile pe anul 
1972 între Polonia și Albania. Proto
colul, relatează agenția P.A.P., pre
vede dezvoltarea în continuare a 
schimburilor reciproce de mărfuri.

Partidul Congresul Națio
nal Indian, de Suvernămînt. a 
dat publicității un manifest care des
chide campania sa pentru alegerea, 
în luna martie, a membrilor adunări
lor locale în 15 din cele 21 de state 
ale Indiei. Partidul de guvernămînt 
apreciază ca obiectiv primordial re-

R.S.F. IUGOSLAVIA
• ÎN DEZBATERE - PROBLEMELE DEZVOLTĂRII ECONOMICE

BELGRAD 19 (Agerpres). — Pre
zidiul R. S. F. Iugoslavia a examinat 
rezultatele activității de elaborare a 
rezoluției guvernului privind bazele 
politicii social-economice pe 1972 și 
planul de dezvoltare economică a 
țării. Președintele Consiliului Exe
cutiv Federal, Gemal Biedici, a pre
zentat o expunere.

Prezidiul — relevă agenția Taniug 
— a constatat un progres însemnat 
în ceea ce privește acordul republi
cilor și provinciilor în legătură cu 
soluțiile privind planul de dezvol
tare a țării și politica economică pe 
1972. S-au apreciat pozitiv acordurile 
realizate în legătură cu regimul co
merțului exterior și valutar, politica 
și sistemul prețurilor și elementele 
de bază ale rezoluției privind poli
tica economică pe 1972. S-a tras 
concluzia că există toate condițiile 
pentru a se ajunge la o înțelegere, 
în cadrul comitetelor interrepubli- 
cane competente și al Comisiei de 
coordonare a Consiliului Executiv 
Federal, în legătură cu celelalte pro
bleme. Prezidiul consideră că acor-

spirit 
întrucît 
schim-

rea rezoluției, cheamă masele mun
citoare și populare să intervină și să 
lupte cu toate forțele și în 
unitar pentru a impune, 
acest. lucru este posibil, o 
bare hotărîtă în interesul democra
ției și națiunii italiene. Comuniștii 
declară că. în lipsa unor angaja-, 
mente clare și precise de reînnoire, 
ar fi deosebit de gravă și pericu
loasă pentru Italia prelungirea unei 
situații de incertitudine și de confu
zie, și aceasta nu ar putea fi tolerată 
de către oamenii muncii. Comuniștii 
sînt gata să se angajeze pe deplin 
în lupta pentru a se da o lovitură 
oricărei tentative reacționare și con
servatoare, pentru a face să avanseze 
mișcarea democratică și populară".

★
în cadrul consultărilor în vederea 

rezolvării crizei de guvern, președin
tele Italiei, Giovanni Leone, a primit 
miercuri la Palazzo Quirinale pe re
prezentanții partidelor comunist, de- 
mocrat-creștin și liberal. în prima 
parte a zilei, el s-a întîlnit cu Luigi 
Longo, secretar general al P.C.I., îm
preună cu Pietro Ingrao, șeful grupu
lui parlamentar comunist în Camera 
Deputaților, și senatorul Perna, vice
președinte al grupului senatorial al 
P.C.I. După discuțiile cu șeful sta
tului, Pietro Ingrao a declarat zia
riștilor : „Pentru noi, comuniștii, sar
cina fundamentală și urgentă în acest 
moment este de a da curs unui nou 
tip de dezvoltare economică, bazată 
pe reformele cerute de masele mun
citoare, pe dezvoltarea democrațieiși ‘ 
pe lupta împotriva fascismului".

Consultările președintelui Leone 
continuă.

trai, ținută în decembrie 1971, și de 
a crea baza pentru a se avansa în 
făurirea unui partid de avangardă 
al maselor". Șeful secretariatului C.C. 
al P.C.J., Tetsuzo Fuwa, a prezen
tat apoi, în numele Prezidiului C.C., 
un raport în care a definit caracte
risticile capacității actuale a parti
dului, subliniind importanța îmbună
tățirii activității P.C.J. în scopul 
dezvoltării unui partid de avangar
dă, leninist, al maselor, acționînd 
potrivit condițiilor Japoniei.

Lucrările conferinței, desfășurate a- 
tît în ședințe plenare, cit și în comi
sii, se încheie la 20 ianuarie.

lansarea programului de dezvoltare a 
economiei naționale. Este reafirmată 
hotărîrea Indiei de a-și valorifica in
tens. prin eforturi proprii, resursele 
de care dispune.

între reprezentanții or
ganizațiilor de Cruce Roșie 
din R. P. D. Coreeană și din 
Coreea de sud 3 avut 10c> 
miercuri, la Panmunjon, o nouă șe
dință în cadrul convorbirilor preli
minare.

0 nouă întîlnire,ntre primul 
ministru al Maltei, Dom Mintoff, mi
nistrul apărării al Marii Britanii, lor
dul Carrington, și secretarul general 
al N.A.T.O., Joseph Luns. în cadrul 
căreia au fost abordate probleme re
feritoare la aciuala criză intervenită 
în relațiile dintre Malta și Marea 
Britanie, a avut loc miercuri la 
Roma. La sfîrșitul celor trei ore de 
discuții, Dom Mintoff a declarat : 
„Noi am făcut progrese, dar negocie
rile nu au luat sfîrșit. Ne vom intîlni 
din nou joi dimineața".

Convorbiri Andrei Gro- 
mîko - Otto Winzer. Mos_ 
cova au avut loc. miercuri, convor
biri între Andrei Gromiko, ministrul 
afacerilor externe al U R.S.S., și 
Otto Winzer, ministrul afacerilor ex
terne al R. D. Germane, care a făcut 
o scurtă vizită în capitala Uniunii So
vietice după vizitele la Delhi și Dacca. 
Cei doi miniștri au făcut un schimb 
de păreri cu privire la relațiile din
tre U.R.S.S și R.D.G., precum și în 
probleme internaționale de interes 
comun.

dul cu privire la bazele politicii so- 
cial-economice pe 1972 ar trebui rea
lizat cit mai curînd, 
mite organizațiilor de muncă 
coordoneze hotărîrile 
economică adoptată, 
generală a politicii 
propusă de Consiliul 
ral. Prezidiul consideră că o atenție 
deosebită trebuie acordată politicii 
prețurilor și măsurilor în acest sens. 
Totodată, se apreciază că ar trebui 
adoptat cît mai repede planul de 
dezvoltare a țării.

în continuarea ședinței, Prezidiul 
a examinat darea de seamă a dele
gației Consiliului Executiv Federal 
și darea de seamă a Consiliului de 
politică externă al Prezidiului în le
gătură cu conferința celor 77 de țări 
în curs de dezvoltare care a avut loc 
la Lima în noiembrie anul trecut și 
pregătirile pentru participarea Iu
goslaviei Ia apropiata conferință a 
Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare.

pentru a per- 
sâ-și 

lor cu politica 
Sprijinind linia 
de stabilizare 
Executiv Fede-

*

BELGRAD 19 (Agerpres). — Pre
zidiul Conferinței federale a Uniunii 
Socialiste a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia s-a reunit miercuri, la 
Belgrad, pentru a examina proiectul 
de rezoluție guvernamental privitor 
la bazele politicii social-economice 
iugoslave în 1972, informează agen
ția Taniug. Tn cursul discuției, mem
brii Prezidiului au sprijinit princi
palele prevederi conținute în proiec
tul de rezoluție, făcînd, totodată, su
gestii în vederea unei mai bune rea
lizări a obiectivelor propuse. Conclu
ziile Prezidiului urmează să fie îna
intate Adunării Federale a R.S.F. Iu
goslavia, care va lua în dezbatere, 
la sfîrșitul acestei luni, proiectul 
menționat.

deviza reformei agrare 
din Algeria

Președintele Consiliului revoluției 
și șeful guvernului algerian, Houari 
Boumediene, a prezidat la Palatul 
Națiunilor de la Club des Pins, de 
lingă Alger, prima întrunire a Co
misiei naționale de aplicare a refor
mei agrare, instituită prin ordonanță 
prezidențială în urmă cu cîteva zile.

Cu acest prilej, președintele 
Boumediene a rostit o euvîntare în 
care a subliniat rolul tuturor facto
rilor de răspundere din Algeria în 
transpunerea în viață a reformei 
agrare. „Revoluția agrară — a de
clarat Houari Boumediene — nu se 
rpduce Ia o simplă limitare a pro
prietății funciare. Ea va marca în
ceputul unor transformări radicale a 
satelor algeriene, care au avut de 
suferit mult de pe urma ocupației 
coloniale". Aplicarea reformei agra
re este favorizată de faptul că ea 
a fost precedată de importante trans
formări în ansamblul economiei. 
Astfel, „principalele ramuri in
dustriale aparțin în întregime sta
tului și sînt, în consecință, în pro
prietatea poporului ; toate băncile și 
structurile financiare sînt naționali
zate : comerțul exterior, sursele de 
energie și rezervele de hidrocarburi 
au trecut, de asemenea, sub contro
lul statului".

„In sfîrșit — a conchis președin
tele — în fruntea statului se află o 
putere revoluționară care acționează 
în interesul maselor populare, al ță
ranilor săraci și nevoiași, pe care 
revoluția agrară își propune să-i 
sc^pe de mizerie și de subdezvoltare 
economică și sociaiă. Deviza noastră 
este : «Pămîntul aparține celor ce-1 
muncesc»".

Alger C. BENGA

GREVA DOCHERILOR
DE PE

COASTA DE VEST
(de la corespon- 
Alexandroaie). De

Statelor Unite, de la Golful 1 
pînă la granița cu Canada, 
complet paralizată de greva 
cherilor declarată după eșecul 
gocierilor dintre reprezentanții

satisfacerii 
conti- 

grevei de 100 de zile începută 
15 000 de docheri la 1 iulie 
întreruptă la 6 octombrie ca 
a intervenției Administrației

WASHINGTON
dentul nostru C. __________ _ „„
trei zile activitatea în toate cele *24 
de porturi de pe coasta de vest a 

Mexic 
este 
do- 
ne- 

și ai companiei patronale „Asociația 
Maritimă a Pacificului".

Conducerea sindicatului docherilor 
a declarat că aceasta nu este o nouă 
grevă, pentru obținerea 
unor noi revendicări, ci este 
nuarea 
de cei 
1971 și 
urmare 
prin invocarea legii antimuncitoresti 
Taft- Hartley.

Docherii revendică garantarea de 
către patronat a unul salariu lu
nar minimal. garanții împotriva 
micșorării săpt.ămînii de lucru sub 
36 de ore. majorarea salariilor, pen
siilor și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. Conducerea sindicatului do
cherilor a declarat că este hotărîtă 
să nu lanseze ordinul de încetare a 
grevei pînă cînd toate revendicările 
docherilor nu vor fi satisfăcute.


