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Priorități pe agenda 
economică a noului an 

ÎN APROVIZIONAREA 
TEHNICO-MATERIALĂ

Convorbiră eu tovarâșul Virgil ACTARIAN
prim-adjunct al ministrului aprovizionârii tehnico-materiale și controlului gospodâririi fondurilor fixe

— Cum apreciați stadiul asi
gurării prin contracte a bazei 
tehnico-materiale a producției 
acestui an ?

— Desfășurată în tot cursul anului 
1971, activitatea complexă de înche
iere a contractelor economice a dus, 
în final, la așezarea pe baze mai 
sigure a echilibrului material al pla
nului de stat pe anul 1972. Cîteva 
date de sinteză demonstrează eloc
vent acest lucru. La Ministerul Mi
nelor, Petrolului și Geologiei, Minis
terul Industriei Lemnului, Ministerul 
Industriei Materialelor de Construc
ții, Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini, Ministerul Industriei 
Chimice gradul de acoperire cu con
tracte a producției-marfă planificate 
pe trimestrul I 1972 se situa la fi
nele anului 1971 între 91—100 Ia sută. 
La Ministerul Minelor, Petrolului și 
Geologiei și Ministerul Industriei 
Lemnului, practic, această activita
te în prezent este încheiată pentru 
întreg anul 1972.

Fără a subaprecia eforturile depu
se, vreau să menționez însă că re
zultatele obținute în acest domeniu 
de o serie de unități ale Ministeru
lui Industriei Metalurgice, Ministe
rului Industriei Ușoare, Ministerului 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor sînt încă ne-

satisfăcătoare, acoperirea producției- 
marfă cu contracte, atit'pe întregul 
an 1972, cit și pe trimestrul I, fiind 
încă destul de redusă. Iată de ce 
consider că se impun, din partea 
conducerilor ministerelor respective, 
a centralelor și întreprinderilor, mă
suri energice pentru definitivarea 
programelor de fabricație, nominali
zarea întregii producții, clarificarea 
de urgență a tuturor problemelor din 
faza precontractuală, astfel ca ac
țiunea de încheiere a contractelor 
economice pe acest an să fie termi
nată în cel mai scurt timp. Totodată, 
rămîne ca un obiectiv de prim or
din ăl ministerului nostru ca, împre
ună cu ministerele economice, să gă
sească soluții de simplificare a aces
tei activități, astfel ca ea să devină 
mai operativă și eficientă. Mă refer 
în mod concret la probleme ca cele 
legate de contractarea și desfacerea 
metalului, extinderea nomenclatoru
lui de produse cu contractare anuală 
între industrie și comerț, trecerea în 
proporție sporită ia încheierea de 

• contracte de lungă durată, probleme 
asupra cărora nu va trebui doar să 
discutăm la nesfîrșit, ci să le dăm in 
scurt timp soluții optime de rezol
vare.

— Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materidle și Controla-

In căutarea eroilor
din © mie de cărți

două 
ajuns
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lui Gospodăririi Fondurilor Fire 
este investit cu largi atribuții, 
competențe și răspunderi, cu po
sibilitatea de a acționa impor
tante pîrghii economice pentru 
respectarea disciplinei contrac
tuale. Or, în continuare, se 
constată că sînt împrejurări în 
care anumiți furnizori sau be
neficiari, contrar relațiilor sta
bilite intre întreprinderi și le
gilor statului, nu-și îndeplinesc 
obligațiile care le revin, atit în 
faza de încheiere, cit și de exe
cutare a contractelor. Concret, 
ce intenționează să întreprindă 
in 1972 ministerul în scopul in
troducerii ferme a unui spirit de 
ordine în sistemul relațiilor con
tractuale ?

De aproape 
decenii, un om, 
acum in pragul a opt
zeci de ani, străba
te kilometri și kilo
metri in căutarea 
unor eroi... din cărți. 
Din cărți pe care le-a 

ocitit. Din peste 
mie de cărți !

Omul nu este 
reporter, n-are 
o îndatorire profesio
nală sau materială. 
Il cheamă Apetri 
loan și este din 
tul Bistrița. Fișa 
cititor nr. 198 (e- 
xistentă la Biblio
teca municipală din 
Piatra Neamț) îți 
permite să „radio- 

■ grafiezi" in acest 
om o întreabă ga
lerie de personaje.

— Este un adevă
rat cărturar al sa
tului, deși nu posedă 
nici o diplomă, ne spu
nea directorul școlii 
din localitate. Casa 
lui bădie Apetri, cum 
îi mai spunem noi, s-a 
transformat 
adevărat 
documentare, 
nul 
ghid.
car 
tineretul

De i 
decenii, 
lună, i 
anonim 
în bibliotecile 
dețul Neamț, 
du-și doldora traista 
înflorită cu cărți. Căr
țile sint alese după 
criterii social-educa
tive bine conturate. 
Creangă, Sadoveanu. 
Hogaș, Arghezi sau 
Zaharia Stancu sînt

un
nici

N.

numai cițiva din au
torii preferați. Per
sonajele principale 
sînt rinduite cu gri
jă intr-un catalog a- 
parte și însoțite de o 
scurtă recenzie.

— După posibilități, 
lectura unor cărți o 
întregesc cu vizite de 
documentare la 
zeele memoriale 
lui Creangă, 
veanu, Hogaș, 
au scris și au 
după 
aceste

mu- 
ale 

Sado- 
care 

trăit, 
cum știți, pe 
meleaguri, ne

UN FAPT

intr-un 
centru de 

Bătri- 
a devenit un 

E un bibliote- 
voluntar pentru 

din comună, 
aproape

, o
acest

este

două 
dată pe 
cărturar 
prezent 
din ju- 

umptin-

spune bădie Apetri. 
Drumețiile îmi • dau 
mari bucurii. Mă în
tâlnesc aievea cu eroi 
din cărțile citite.

Împreună cu bădia 
Apetri am încercat să 
reconstituim și itine
rarele noi în căutarea 
eroilor de azi ai căr
ților citite. Pe un 
pinten al dealului 
Cernegura, unde isto
ria ne spune că 
afla o tabără 
ieșilor lui Ștefan 
Mare, octogenarul 
găsit pe chimiștii 
comuna Roznov, 
care, în granulele 
azot, pregătesc hrana 
pământului. Pe căra
rea argintie a Bistri
ței, pe care Hogaș a 
străbătut-o odinioară 
împreună cu plutașii,.

se 
a pla

cet
i-a 
din 
cei 
de

a apărut salba de hi
drocentrale, iar urma
șii plutașilor au de
venit energeticieni. 
Vitoriile Lipan din 
anii noștri sint la fel 
de aprige și inteli
gente muntence, țesă
toare de covoare și 
în cea mai mare par
te harnice coopera
toare pe ogoarele în
frățite.

La 80 de ani, bădia 
Apetri nu se satură 
să călătorească. E un 
sătean-turist, care-și 

explorează propria 
țară, dar e bogat 
cu acea imensă o- 
peră care nu stă la 
indemîna oricărui 
turist : știe ce
vede. Cunoaște is
toria, prezentul și 
literatura locurilor 
natale.

Se bucură cînd 
coperă locuri și 
ales eroi încă 
născuți în cărți, 
de mult născuți 
realitatea nouă 
rii.

Comparindu-i 
eroii 
cele 
cărți 
aproape 
nii, moș 
nea, cu o 
regret : „Cărțile 
cu adevărat o comoa
ră. Dar sînt încă raf
turi goale pentru eroii 
de azi, pentru 
menii minunați 
vremea noastră. Cred 
că scriitorii noștri 
au să le complete
ze- Eu, care am opt
zeci de ani, le cer să 
se șl grăbească".

Ion MANEA

— In timpul relativ scurt oare a 
trecut de la înființarea ministerului 
nostru am putut interveni operativ 
în soluționarea unor probleme legate 
de echilibrarea balanțelor materiale, 
de stabilirea unor priorități la con
tractare, în ordonarea și corelarea 
fazelor de încheiere a contractelor 
economice. Totodată, analizele perio
dice, de regulă lunare, efectuate îm
preună cu conducerile ministerelor 
furnizoare și beneficiare, ne-au per
mis să adoptăm măsuri operative 
pentru preîntîmpinarea unor ' dere
glări în procesul de aprovizionare pe 
care le-ar putea provoca nerealiza- 
rea unor contracte economice.

Cu toate acestea, trebuie să recu
noaștem că, mai ales în procesul de 
derulare a contractelor economice, se 
mențin importante neajunsuri. De 
aceea, se impune ca atit ministerele 
economice, centralele industriale, cil 
și ministerul nostru să desfășoare o 
activitate mai susținută în domeniul 
disciplinei contractuale. Centrul acti
vității noastre va trebui mutat în u- 
nitățile economice astfel ca, îm
preună cu ele, să găsim soluții efi
ciente pentru depășirea operativă a 
unor neajunsuri. De altfel, chiar în 
prezent, colective de specialiști din 
ministerul nostru, Ministerul Finan
țelor. Banca Națională, deputați din 
cadrul comisiei economice a Marii 
Adunări Naționale, cu sprijinul Con-

des- 
mai 
ne- 
dar 

in 
ță-a

cu 
in 

de 
cele 

dece-

descoperiți 
peste 1 000 
citite, în 

două 
Apetri spu- 

undă de 
sint

oa- 
din

Pe șantierul hidrocentralei
de pe valea Uzului

BACAU (corespon
dentul „Scînteii", Gh. 
Baltă). Pe șantierul 
Complexului hidroteh
nic din valea Uzului 
au început lucrările de 
construcție la ultimul 
obiectiv prevăzut in 
plan. Este vorba de 
hidrocentrala Poiana 
Uzului, cu o putere in
stalată de circa 5 000 
kW. în ciuda gerului

din ultimele zile, con
structorii efectuează 
săpăturile pentru fun
dație și pentru bazi
nul de liniștire al noii 
centrale. Betoniștii din 
brigăzile conduse de 
Dumitru Pușcașu și 
Ștefan Scurtu se stră
duiesc să . toarne în 
corpul uriașului ba
raj ultimele cantități

de beton. încă 30 000 
mc de beton, și toate 
cele 33 de ploturi 
(blocuri) ale barajului 
vor ajunge la' cota fi
nală. In momentul de 
față, datorită hărniciei 
de care au dat dovadă, 
constructorii au un a- 
vans de un an și patru 
luni de zile față de ter
menul planificat.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceausescu, a primit 

scrisorile de acreditare
a ambasadorului Republicii Sierra leone

Joi, 20 ianuarie a. c., președin
tele Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Edward Wilmot Blyden, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare

In calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republi
cii Sierra Leone la București. (Cu- 
vlntările rostite în pagina a V-a).
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• EDITAREA OPERELOR 
LUI V. I. LENIN IN 
ȚARA NOASTRĂ

® „CONDUCĂTOR, TO
VARĂȘ, OM"

© CU SPRIJINUL CETĂ
ȚENILOR, ÎN INTE
RESUL LOR

® FAPTUL DIVERS

H CONGRESUL 
UNIUNII 

NAȚIONALE A 
$] COOPERATIVELOR 

AGRICOLE
Î&21 FEBRUARIE

ÎN ÎNTÎMPINAREA

CONGRESULUI

ȚĂRĂNIMII

COOPERATISTE

întrecerea

pentru ameliorarea

Prezența

LA „CA TEDRA
ACTIVITĂȚILOR

EXTRADIDACTICE"

FIE FĂCUTA CU ROST,

SA FOLOSEASCĂ ANI

Șl ANI.

activitate educa-*'

MAI DIJMUI RECOL-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Convorbire realizată de 
Comeliu CÂRLAN pregătirea temeinică pentru 

copiilor și tinerilor, educa
te spiritul dragostei față de

pămîntiirilor
FIECARE LUCRARE SĂ

în județul Brâila : EX

CESUL DE APĂ NU VA

TA I Largă desfășurare 

de forțe pe 17 000 ha.

(ÎN PAGINA A III-A)

După cum se știe, sfera de ac
țiune și de influență educativă a pro
fesorului este cuprinzătoare, impli- 
cind predarea cunoștințelor științi
fice și formarea orizontului de cu
noaștere al elevilor, conturarea și 
consolidarea unei concepții mate
rialiste despre lume și viață, mode
larea caracteru
lui și personali
tății fiecărui tî- 
năr, pregătirea 
concretă a aces
tuia pentru o par
ticipare activă Ia 
opera de edifica
re socialistă a 
patriei. Se înțele
ge că o asemenea 
tivă complexă nu se poate limita la 
cadrul strict al lecției, al orei de 
clasă, că ea presupune în mod nece
sar- o prezență activă a profesorilor 
în întreaga viață școlară, în activita
tea organizațiilor de tineret. Asupra 
cîtorva dintre elementele caracteris
tice ale acestei prezențe intenționez 
să mă opresc în rindurile de față.

Principalele direcții spre care se 
îndreaptă astăzi efortul de perfecțio
nare a muncii educative desfășurată 
de organizația pionierilor și de U.T.C. 
vizează 
viață a 
rea lor

puncte de vedere

muncă, stimularea inițiativelor lor 
creatoare și orientarea spre acțiuni 
folositoare întregii societăți. Stimu
larea spiritului de inițiativă, a capa
cității de organizare a propriei ac
tivități, cu alte cuvinte adâncirea de
mocrației socialiste în activitatea 

"pionierilor și uteciștilor'implică o con
siderabilă crește
re a rolului tu
turor cadrelor di
dactice. La a Il-a 
Conferință na
țională a Organi
zației pionierilor, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subli
nia că datoria 

este „de a-și con-

Ce e nou anul
în turismul românesc?

— Ce elemente concrete, de 
sinteză, evidențiază dezvoltarea 
pe care o cunoaște turismul in 
ansamblul economiei noastre 2

— Aș vrea să încep prin a spune 
că dezvoltarea turismului, ca mijloc 
de cunoaștere între popoare, ca for
mă de valorificare a bogatului tezaur 
de frumusețe, de valori materiale și 
spirituale de care dispune țara noas
tră, se bucură de cea mai mare aten
ție din partea conducerii partidului 
și statului nostru, atenție reflectată 
atîț în orientarea cu prioritate a in
vestițiilor, cit și în perfecționarea 
conducerii și organizării acestei noi 
ramuri de activitate. Numai în anii 
1966—1970, statul a alocat fonduri de 
investiții pentru construcții și ame
najări cu destinație turistică în va
loare de 3,5 miliarde lei, iar pentru 
cincinalul 1971—1975 sînt prevăzute, 
în același scop, circa 5 miliarde de 
lei. Avem astăzi aproape un sfert de 
milion de locuri de cazare pentru ne
voile turismului intern și interna
țional — hoteluri, vile, moteluri etc 
— și alte numeroase posibilități 
complimentare (cazare la cetățeni, în 
cămine studențești. în sate de va
canță).

In ultimii ani, statisticile interna
ționale relevă cu o frecvență con
stantă prezența României în rîndul 
țărilor cu o dinamică turistică deo
sebit de ridicată. Dacă in anul 1965 
se înregistrau 3 milioane de cetățeni 
români in circulația turistică internă 
și aproximativ 700 000 de turiști ve
niți de peste hotare, în anul 1971 nu
mărul turiștilor interni s-a dublat, 
iar al celor străini a fost de aproape 
patru ori mai mare.

— Cum se conturează, pentru 
România, anul turistic 1972 ?

— Nu 
unui an 
cutie, in 
prognoză

putem vorbi de pregătirea 
turistic fără a ‘ lua in dis- 
primul rînd, elementele de 
asupra circulației turistice.

Interviu cu tovarâșul Ion COSMA ministrul turismului

Studiile efectuate pe piețele turisti
ce internaționale, precum și corela
rea lor cu datele legate de dezvolta
rea turismului intern, în condițiile 
creșterii continue a nivelului de trai 
al întregului popor, au stat la baza 
elaborării previziunilor referitoare

cerințele pieței turistice, creșterea 
eficienței 
valutare, 
sistemului 
și îmbunătățirea

economice și financiare 
perfecționarea organizării 

de servicii turistice 
.,___ ____ âțl._a nivelului calitativ
al acestora sînt numai cîteva din
tre principalele direcții care

© MW de locuri in plus în hoteluri și moteluri 
® Confortul general —
® Un angajament: 1972
șabile a serviciilor • Noi trasee turistice, de mare 
atracție • Hoteluri înzestrate cu mijloace proprii 

de tratament

substanțial îmbunătățit 
— anul calității irepro-

cale prin care vom putea răspunde 
cerințelor. Peste 50 la sută dintre 
locurile de cazare ce se vor construi 
anul acesta în hoteluri și moteluri 
— respectiv circa 6 000 — revin lito
ralului. Este prevăzută, de asemenea, 
extinderea spațiilor de cazare în 
campinguri cu încă 2 000 de locuri.

Ceea ce va fi nou anul acesta în 
dotarea bazei materiale (și acest lu
cru nu privește numai litoralul) este 
substanțiala îmbunătățire calitativă 
a acesteia, ridicarea gradului de con
fort, diversificarea formelor de ca
zare și de alimentație, sporirea mij
loacelor de distracție și de agrement. 
O dată cu începerea sezonului esti
val, oaspeții litoralului vor avea 
dispoziție încă 16 restaurante, cu 
capacitate de 6 400 de locuri, 32 
piscine, 13 terenuri de minigolf,

la circulația turistică pînă la sîîr- 
șitul actualului cincinal. Pe baza 
acestor studii ne așteptăm ca în 
1972 să oferim serviciile noastre 
unui număr de 3 milioane de turiști 
străini și la 7.5 milioane de cetățeni 
români, cifre care în 1975 vor ajun
ge la 16 milioane, dintre care 4 
milioane vor fi numai turiști veniți 
de peste hotare.

Pe baza acestor previziuni, Minis
terul Turismului și-a concentrat 
atenția asupra unor probleme ma
jore ale activității, cum ar fi : așe
zarea pe baze științifice a sistemu
lui de organizare și conducere 
turism, dezvoltarea bazei 
în direcția valorificării cit 
a potențialului turistic, 
politicii comerciale și de

în 
materiale 
mai bune 
adaptarea 
tarife la

jalonează activitatea industriei noas
tre turistice în 1972.

— Ne așteaptă, așadar, un an 
cu un flux turistic mult supe
rior celor trecuți. Desigur, prin
cipalele solicitări se îndreaptă, 
ca și pină acum, spre 
Este pregătit litoralul 
față acestor cerințe ?

— Intr-adevăr, dacă avem 
dere stadiul actual al contractărilor 
pe piața externă, precum și solicită
rile numeroase primite de către ofi
ciile județene din partea turiștilor 
interni, ajungem la concluzia că în 
1972 vom înregisi-'i 6 importantă 
creștere a circulației turistice spre 
litoral. Dezvoltarea, in continuare, a 
bazei materiale reprezintă' singura

litoral, 
să facă

ln ve-

la 
o 

de 
- . 3 

săli de bowling, noi terenuri de sport, 
săli de jocuri mecanice, baruri, ca
fenele, numeroase magazine, grădi
nițe de copii, grupuri sanitare, uni
tăți de plajă cu profil alimentar ș.a. 

Pe aceeași linie se înscriu, de ase
menea, și eforturile ce se fac în pre
zent pentru înzestrarea, începînd cu 
acest an, a unor unități hoteliere din 
Eforie Nord, Eforie Sud, Mangalia și 
Agigea cu mijloace proprii de trata
ment și agrement, în vederea extin
derii sezonului turistic și în ano
timpul rece.

După părerea noastră, în ansamblu, 
baza materială de care vom dispune 
Ia deschiderea sezonului este în mă
sură să satisfacă, atît cantitativ, cit 
și calitativ, cerințele turiștilor străini 
și români. Dacă anul trecut și-au 
petrecut concediul pe litoral 320 000 
de oameni ai muncii, trimiși prin 
agențiile de turism (cifra nu-i inclu
de pe cei veniți pe cont propriu sau 
în organizarea Biroului de turism 
pentru tineret, a sindicatelor și a

Interviu consemnai de
Const. PRIESCU

(Continuare in pag. a U-a)

cryjrelor didactice 
sacra întreaga pricepere, puterea de 
muncă și talentul pedagogic cauzei 
nobile a formării unei generații ti
nere cu un larg orizont de cunoș
tințe, bine înarmată 
și viață, călăuzită 
materialist-dialectică 
societate, de politica 
tru comunist, hotărită 
întreaga energie în slujba dezvoltă
rii României socialiste".

Pentru a realiza aceste deziderate, 
socotesc că este necesar ca de la 
virsta copilăriei să fie transferate 
treptat, pe umerii tinerei generații, 
răspunderi și sarcini, deoarece căli- 
rea morală se realizează numai de- 
punind eforturi și invingind greu
tăți pe măsura fiecărei virste. Men
ținerea pionierilor și uteciștilor in
tr-o stare de tutelă, deloc justificată 
prin așa-zisa intenție „de a-i feri de 
griji", îi poate crește slab pregătiți 
pentru viață, insuficient formați pen
tru misiunea de răspundere de cetă
țean al patriei noastre socialiste.

Unii profesori au crezut că e mai 
ușor să gindească ei in locul copii
lor și tinerilor, atunci cînd era vor
ba, bunăoară, de alegerea și desfă
șurarea activităților cultural-educa
tive din timpul liber. Așa s-a ajuns 
ca un program de activitate conceput 
de adult să fie impus copiilor. Este 
adevărat, e mai greu (și durează 
mai mult) ca ei, tinerii, să înjghe
beze o planificare de perspectiva, pe 
baza consultării reciproce și a liberei 
opțiuni. Dar numai astfel ciștigul 
real se va putea vedea ulterior. In 
timp ce la primul program aderența 
e cel mai adesea formală, oficială, 
la al doilea ea este angajantă, „bene
ficiarii" consacrindu-se cu elan rea
lizării propriilor lor dorințe.

In procesul acesta de proiectare, 
luare de decizii și desfășurare a unor 
acțiuni, între tineri se creează rela
ții ce prefigurează multe dintre ra
porturile sociale cu care mai târziu, 
ca adulți, se vor intilni in viață. Ei 
iși aleg după propria lor dorință li
derii, în detașamente și unități de 
pionieri sau in comitetele U.T.C., cp- 
laborind cu aceștia din ce în ce mai 
bine, criticind sau supunîndu-se cri
ticii, invățind să conducă și să fie 
conduși. Conferințele orășenești, mu
nicipale, județene și națională ale 
Organizației pionierilor au demons
trat valoarea imensă a acestor de
prinderi dobindite încă din copilă- . 
rie, concretizate și în dezinvoltură, 
curajul, sinceritatea, combativitatea 
și originalitatea sugestiilor făcute de 
copii.

Se vorbește adesea, în legătură cu 
relația profesor-elev, educator-tinăr, 
despre tact pedagogic, ca o modali
tate eficientă de a ciștiga încrederea 
și înțelegerea copiilor și tinerilor.

Sub această denumire aș cuprinde 
delicatețea sufletească, sinceritatea, 
firescul acționării in toate împrejură
rile. evitarea jignirii copilului sau 
tinărului, generozitatea, omenia pro- 
fesorului-educator, îmbinate cu înal
tă exigență și principialitate comu
nistă si cu valoarea' ireproșabilă a

pentru muncă 
de concepția 

despre lume și 
partidului nos- 

să-și puni

Patița SILVESTRU

(Continuare în pag. a IV-a)
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EDITAREA OPERELOR LUI V. I. LENIN 
în țara noastră

Se împlinesc astăzi 48 de ani de la moartea lui Vladimir IIlcl Lenln, discipol 
credincios și continuator strălucit al lui Marx și Engels, conducător al proletaria
tului, militant neobosit pentru triumfal socialismului și comunismului.

Editarea operei lui Vladimir Ilici Lenin are in Ro
mânia vechi și bogate tradiții. începînd cu cel de-al 
doilea deceniu al veacului nostru, și cu deosebire după 
crearea partidului comunist, traducerea, tipărirea și 
răspîndirea tezaurului de idei leniniste, au devenit, 
in pofida condițiilor grele ale ilegalității, preocupări 
constante, ceea ce a avut o deosebită însemnătate in 
procesul de clarificare ideologică din mișcarea mun
citorească, de călire revoluționară a militanților comu
niști.

In anii construcției socialiste, editarea operelor lui 
V. I. Lenin a cunoscut un puternic avînt, integrîn- 
du-se vastei și sistematicei activități desfășurate de 
partidul nostru pentru triumful ideologiei socialiste, 
pentru educarea comunistă a celor ce muncesc. Prin 
grija partidului, România socialistă a devenit una din 
puținele țâri din lume în care cetățenii pot citi, în 
limba lor, întreaga operă a lui V. I. Lenin. In anul 
centenarului nașterii lui Lenin s-a încheiat tipărirea 
seriei de Opere complete în 55 de volume, după ce 
între 1950—1965 s-au editat cele 40 de volume din se
ria Opere.

O expresie sintetică a amplitudinii activității de e- 
ditare a operelor lui Lenin o constituie faptul că în 
Editura politică au văzut lumina tiparului, de la eli
berarea patriei și piuă In prezent, aproape 180 de ti
tluri, însumînd peste 6 500 000 de exemplare. Aceste ci
fre înglobează, în afara operelor în serii, mai multe 
ediții, în cite 2 și 3 volume, de Opere alese, o ediție 
bibliofilă, într-un volum, de Opere alese, precum și 
cele mai importante lucrări ale lui V. I. Lenin apă
rute separat in cadrul colecției „Biblioteca marxist-le- 
ninistă". Astfel „Materialism și empirlocriticism" a fost 
tipărită in tiraj de 74 000 exemplare. Lucrarea „Impe
rialismul — stadiul cel mai înalt al capitalismului",

apărută In șapte ediții, a totalizat 224 000 exemplare, 
iar „Stîngismul, boala copilăriei comunismului" — 
200 000 exemplare.

în ajutorul celor ce studiază în învățămîntul de par
tid și de stat s-au tipărit într-un tiraj ce depășește 
500 000 exemplare 25 de culegeri tematice încorporind 
lucrări și extrase din opera lui Lenin. Amintim cîteva 
titluri : „Despre alianța dintre clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare", „Despre construcția de partid", 
„Despre productivitatea muncii", „Despre cultură și 
artă", „Despre tineret", „Despre mișcarea muncitoreas
că și comunistă internațională", „Despre unitatea par
tidului" ș.a.

S-au tipărit, de asemenea, numeroase lucrări bio
grafice și memorialistice ce reliefează viața și acti
vitatea marelui învățător și conducător al proletaria
tului : „Lenin — Scurtă expunere asupra vieții sale" 
(trei ediții), „Scurtă schiță biografică" (două ediții), 
„Amintiri despre V. I. Lenin" (două ediții), „Lenin — 
tovarăș, om" și multe altele.

Atenția deosebită acordată de partidul nostru edi
tării operelor lui Lenin constituie o expresie grăitoare 
a fidelității partidului nostru față de principiile mar- 
xist-leniniste. In amplul program de educație comu
nistă, adoptat de plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1971, s-a pus un accent deosebit pe înarmarea 
membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, cu 
concepția despre lume și viață a clasei muncitoare, 
cu teoria revoluționară, subliniindu-se necesitatea stu
dierii aprofundate a operelor lui Lenin, ca și ale ce
lorlalți clasici ai marxism-leninismului, a înțelegerii 
lor aprofundate, în concordanță cu cerințele 
vieții, cu problemele contemporaneității, a aplicării lor 
creatoare, potrivit realităților concrete ale țării 
noastre.

„Conducător, tovarăș, om"
Publicăm cu acest prilej un fragment 

din amintirile despre Lenin ale Elenei Stasova, 
militantă de seamă a mișcării revoluționare 
ruse și a Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice.

L-am cunoscut pe Vladi
mir Ilici prin Nadejda 
Konstantinovna Krupskaia. 
Eram amîndouă învățătoare 
la o școală duminicală. în
torși din deportare, Vladi
mir Ilici și, mai tîrziu, Na
dejda Konstantinovna au 
plecat în străinătate. Am 
început să corespondăm, și 
pînă în 1905 am purtat o 
corespondență foarte activă 
în legătură cu diferite pro
bleme ale partidului.

îmi amintesc că în peri
oada dintre Congresul al 
II-lea și Congresul al III- 
lea al partidului, Lenin ne 
mustra că nu eram destul 
de energici în ceea ce pri
vește atragerea unor oa
meni noi în muncă. Trebuie 
să recunosc că într-adevăr 
eram foarte prudenți cînd 
era vorba de alegerea acti
viștilor, deoarece ne te
meam de pătrunderea unor 
dușmani în rîndurilă noas
tre. Cînd surveneau căderi, 
ne plîngeam de obicei că 
avem prea puțini oameni.

Intr-un rind, Vladimir 
Ilici ne-a scris : „E nevoie 
de forțe tinere. In Rusia sînt 
foarte mulți oameni ; tre
buie doar să recrutăm tine
retul pe o scară mai largă 
și cu mai mult curaj, cu 
mai mult curaj și pe o sca
ră mai largă, încă o dată 
pe o scară mai largă și încă 
o dată cu mai mult curaj, 
fără a ne teme de el... Lă- 
sați-vă de toate vechile de
prinderi de imobilitate, de 
respect față de ranguri etc. 
înființați în rîndurile tine
retului sute de cercuri de 
vperediști (n.n. — organiza
ție revoluționară ilegală) șl 
încurajați-le să activeze din 
plin".

în aceste minunate cu
vinte ale lui Lenin era ex
primată credința lui pro
fundă și fierbinte în puter
nicele forțe revoluționare 
ale proletariatului din Ru
sia.

La întrunirea social-de- 
mocraților ruși din 20 oc
tombrie (2 noiembrie) 1905, 
l-am auzit pentru prima 
oară pe Vladimir Ilici vor
bind în fața unei adunări. 
A făcut o expunere despre 
evenimentele politice din

Rusia. Erau de față nu nu
mai bolșevici, ci și menșe- 
vici și socialiști-revoluțio- 
nari, totuși cit timp a du
rat expunerea nu s-a auzit 
nici o replică, nici o excla
mație. Cînd a terminat, 
președintele a anunțat că 
se pot pune întrebări. Ni
meni n-a formulat vreo în
trebare. Ce se întîmplase, 
oare menșevicii și socialiș
tii-revoluționari erau de a- 
cord cu tezele expuse 
în referat ? Desigur că nu! 
Dar cuvîntarea lui Lenin 
era pătrunsă de o logică a- 
tît de puternică, îneît toți 
se plecau în fața ei. Abia 
a doua zi menșevicii s-au 
dezmeticit și au început să 
combată cu înverșunare te
zele expuse în referatul lui 
Ilici.

Trebuie să menționez ex
cepționalul spirit de disci
plină care-1 caracteriza pe 
V. I. Lenin. Nu s-a întîm- 
plat niciodată să nu vină la 
o întîlnire conspirativă (lu
cram doar în ilegalitate).

Voi mai da încă un exem
plu din care se vede spiri
tul de disciplină al lui 
Lenin. exemplu din cu totul 
altă perioadă. Era în 1918, 
curînd după ce Vladimir 
Ilici, venind de la Petro
grad la Moscova, s-a insta
lat într-un apartament din 
Kremlin.

Pe coridorul care ducea 
spre locuința lui Vladimir 
Ilici. comandantul Krem
linului fixase un post la 
care făceau de gardă 
cursanții școlii C.E.C. din 
Rusia. Printre aceștia erau 
numeroși tineri care nu 
știau cum arată Vladimir 
Ilici. Comandantul dăduse 
ordin ca nimeni să nu fie 
lăsat să intre fără permis 
în locuința lui Lenin. Și 
iată că într-o bună zi Vla
dimir Ilici, ducindu-se la 
biroul său' de la Consiliu] 
Comisarilor Poporului, și-a 
uitat permisul permanent 
acasă. Cînd, la întoarcere, 
cursantul care făcea de 
gardă i-a cerut permisul. 
Vladimir Ilici, arătindu-i 
ușa care ducea spre, apar
tamentul său, îi spuse :

— Asta-i doar ușa care 
duce spre locuința mea...

Cursantul li răspunde.
— Nu știu nimic. Mi s-a 

dat ordin : nimeni nu trece 
fără pfermis.

Vladimir Ilici s-a întors, 
s-a dus Ia biroul coman
dantului, și luînd un bon de 
intrare, a putut trece.

Afli nd la terminarea găr
zii cine era cel pe care-1 
oprise, cursantul dădu fuga 
la Vladimir Ilici să-i ceară 
scuze.

Vladimir Ilici insă ii 
spuse :

— N-ai de ce să te scuzi. 
O dispoziție sau un ordin 
al comandantului pe teri
toriul Kremlinului este 
lege. Și cum aș putea eu, 
președintele Consiliului 
Comisarilor Poporului, să 
încalc această lege ? Vino
vatul am fost eu, iar dum
neata ai avut dreptate.

Un amănunt caracteristic 
privitor la stilul de muncă 
al lui Lenin ni-1 oferă 
lupta lui împotriva hîrțo- 
găriei, a scriptologiei în 
aparatul de stat. Vladimir 
Ilici a dat dispoziție ca, pe 
cit e posibil, totul să se 
facă prin telefon și să nu 
se recurgă la coresponden
ță. El însuși, ori de cîte 
ori era cu putință acest lu
cru, dădea dispoziții de-a 
dreptul prin telefon.

Lenin acorda o mare a- 
tenție primirii vizitatorilor 
și cerea fiecărui activist să 
aibă aceeași atitudine. 
Dacă fixa cuiva o audien
ță. iar dimineața afla că 
nu-1 va putea primi pe to
varășul respectiv la ora fi
xată, îl chema personal (și 
nu prin secretar) la telefon 
și se înțelegea cu el asupra 
unei alte ore de audiență. 
Dacă se apropia ora fixată 
pentru audientă și era evi
dent că treburile urgente 
— care pe atunci erau 
foarte multe — nu vor per
mite să-1 primească pe so
licitant, Vladimir Ilici tri
mitea pe secretarul său în 
sala de primire să-i spu
nă : „Nu așteptați, nu stați 
degeaba, nu vă pierdeți 
vremea. Vladimir Ilici nu 
vă poate primi". Apoi se
cretarul trebuia să se în
țeleagă cu cel în cauză 
cînd va putea să vină pen
tru a fi primit și totodată 
să-și noteze numărul de 
telefon al acestuia.

Vladimir Ilici prețuia 
foarte mult factorul timp. 
Ședința C.C. al partidului

era fixată de obicei pentru 
ora 10 dimineața. Vladimir 
Ilici o deschidea nu mai 
tîrziu de zece și un sfert. 
Timpul acordat celor ce 
luau cuvîntul era reglemen
tat cu strictețe — de obi
cei la două minute. Vladi
mir Ilici îi urmărea pe vor
bitori cu ochii la ceas. Nu 
îngăduia convorbiri în tim
pul ședințelor. Cum înce
pea careva să vorbească, îi 
făcea semn îndată cu de
getul, spunîndu-i : „Sst, 
sst“, și-i arăta : „Scrie". 
Adică : dacă vrei să-i co
munici ceva unui tovarăș, 
scrie-i și nu deranja pe 
ceilalți cu discuțiile d-tale.

Trebuie spus că Vladimir 
Ilici era o fire foarte veselă 
și deschisă. Nu rareori la 
ședințele Comitetului Cen
tral se puteau auzi hohote 
puternice de rîs ; cînd 
Lenin începea să rîdă, îi 
molipsea cu veselia lui pe 
toți cei de față.

In . 1919 sau 1920 — nu-mi 
amintesc exact — Vladimir 
Ilici m-a chemat la el și 
mi-a dat o importantă în
sărcinare politică. Am în
cercat să refuz, invocînd 
motivul că nu sînt decît un 
organizator și nu sînt des
tul de pregătită din punct 
de vedere teoretic pentru o 
asemenea însărcinare. Vla
dimir Ilici mă privi șiret 
printre gene și începu să 
mă întrebe :

— Dar împotriva grupu
lui ..Raboceaia Mîsl" ai 
luptat ?

— Am luptat.
— Dar împotriva „econo

miștilor" ?
— Și împotriva lor.
— Și împotriva menșevi- 

cilor ?
- Și.
— Atunci îndeplinește 

sarcina care ți s-a dat.
Vladimir Ilici îmi arăta 

prin aceste întrebări că nu 
învățăm numai din cărți, 
ci și din viață. Să studiem 
profund viața, să lucrăm in 
mijlocul poporului, să cu
noaștem bine interesele și 
cerințele oamenilor muncii, 
să ne însușim bogata expe
riență a maselor — iată ce 
ne învăța neobosit Vladimir 
Ilici Lenin.

de E. STASOVA 
(Fragment din culegerea 
„Amintiri despre Vladi
mir Ilici Lenin", vol. I., 
Editura Politică.)

Prin legea de organizare și func
ționare se stabilește pentru consiliile 
populare (județene, municipale, oră
șenești sau comunale) o largă arie 
de atribuții și competențe, li se con
feră mari răspunderi pentru organi
zarea și conducerea întregii activități 
desfășurate pe plan local.

— Aprovizionarea populației repre
zintă una dintre atribuțiile cotidiene 
ale consiliului popular...

— într-adevăr, consiliile populare 
sînt investite cu o largă autonomie, 
coordonează întreaga activitate a 
economiei locale : producție, inves
tiții, comerț — ne-a spus tovarășul 
Vasile Moț, vicepreședinte al Consi
liului popular județean Timiș. Ne 
revin sarcini extrem de importante 
în asigurarea unei aprovizionări co
respunzătoare. Activitatea comercia
lă este deosebit de complexă, cerin
țele populației se 
află în continuă 
evoluție și trans
formare calitati
vă, volumul pro
ducției cunoaște 
o permanentă 
creștere și diver
sificare ; toate a- 
cestea ne obligă 
să privim cu a- 
tenție, să studiem 
cererea de con
sum, posibilitățile 
de a o satisface 
cit mai complet.

— Cum poate 
cunoaște și inter
veni consiliul 
popular pentru 
corelarea, coordo
narea tuturor a- 
cestor factori ?

— în primul 
rînd, prin întîl- 
nirile directe ale 
deputaților și ale 
membrilor comi
tetului executiv 
cu cetățenii. A- 
cest dialog per
manent se dove
dește a fi deose
bit de fructuos. 
Așa se face că 
pînă în prezent 
am rezolvat pes
te 70 la sută din sesizările primite 
în ultimii ani.

La acestea se adaugă interven
țiile operative. Ne-am propus să re
zolvăm orice sesizare cu cea mai 
mare operativitate. Am primit, de 
pildă, sesizări despre golurile din 
aprovizionarea unor magazine și am 
intervenit imediat pentru înlăturarea 
lor; cetățenii au cerut reprofilarea u- 
nor unități — am și început această 
acțiune. Consiliul popular dispune însă 
și de alte pîrghii : Inspectoratul co
mercial de stat, de exemplu, este un 
organism subordonat direct comite
tului executiv. Eu personal mă întîl- 
nesc aproape zilnic cu inspectorii, 
iau cunoștință de deficiențele consta
tate și dispun luarea neîntîrziată a 
măsurilor ce se impun. Participînd la 
sesiunile consiliilor populare comuna
le, orășenești și municipale, preluăm 
cu receptivitate sugestiile și propune
rile formulate. La acestea se adaugă 
și legătura permanentă pe care o a- 
vem cu membrii comisiei permanente 
pentru comerț și cooperație. Nu aș
teptăm sesiunile, ne! întîlnim de cîte 
ori este nevoie. înregistrăm toate 
sugestiile comisiilor, neajunsurile 
semnalate, luăm măsuri ținînd sea
ma de aportul însemnat al depută
ții^ în rezolvarea cu competență și 
operativitate, cu toată răspunderea, 
a sarcinilor noastre. Consider că 
numai astfel comisiile își justifică 
existența, pot aduce o contribuție 
efectivă la îmbunătățirea activității 
consiliului popular județean.

— Preocupările complexe pentru 
soluționarea problemelor ridicate în 
dezvoltarea vieții comerciale au dus 
desigur la rezolvarea multor nea
junsuri. Dar tot atît de adevărat este 
faptul că în numeroase unități co
merciale mai există deficiențe. Unele 
țin de repartizarea judicioasă a fon
dului de marfă, altele de apariția în 
piețe a unor cantități de produse 
agro-alimentare necorespunzătoare. 
După cum ne-ați declarat, asemenea 
fapte nu sînt străine consiliului 
popular.

— Problemele comerciale au făcut 
și fac obiectul unor ample analize 
in comitetul executiv, in comisia 
permanentă. Explorarea sistematică 
a vieții economice comerciale soli
cită însă multă inițiativă, acțiuni bine 
gîndite, a căror eficiență se verifică 
prin aprovizionarea din abundență a 
rețelei comerciale. Acestea nu sînt 
posibile fără cunoașterea și dirijarea 
activității organelor comerciale. în
trunind toți factorii interesați, am 
reușit, de pildă, să raționalizăm pro
gramul de aprovizionare cu prepara
te de carne, să reașezăm fondul de 
marfă pe teritoriu, în funcție de re
surse și de cererile populației ; am 
elaborat măsuri pentru intensificarea 
desfacerii unor produse, pentru a- 
provizionarea de iarnă a localități
lor și îndeosebi a centrelor forestiere 
etc. Măsurile — să le zic — tehnice 
au fost însoțite, unde a fost cazul, de 
sancționarea administrativă sau ma
terială a celor vinovați. La îmbună
tățirea aprovizionării a contribuit și 
atragerea altor sectoare ale econo
miei locale ; realizînd și depă

șind sarcinile stabilite de oon- 
siliul popular, industria locală a ofe
rit pieței — in anul trecut — mai 
multe mărfuri, cu peste 54 milioane 
lei, față de 1970. S-au fabricat circa 
70 de produse noi.

Sarcinile complexe ale consiliului 
popular nu pot fi înțelese și îndepli
nite cu succes fără desfășurarea unei 
munci pline de inițiativă, prin toate 
formele organizatorice de care se 
dispune, fără perfecționarea perma
nentă a modului de exercitare, pe 
plan local, a puterii de stat, fără 
participarea unor mase tot mai largi 
de cetățeni la realizarea acestor 
funcții.

„Pe baza sesizărilor cetățenești, 
a planului de muncă al comisiei pen
tru comerț și cooperație — ne-a de
clarat deputatul Ion Voichlță, mem
bru al acestui organism — acționăm

Cu sprijinul 

cetățenilor, 
în interesul lor
CUM SE OCUPĂ CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI TIMIȘ 

DE ASIGURAREA BUNEI APROVIZIONĂRI A POPULAȚIEI

pentru îmbunătățirea activității co
merciale. Cum ? Fie direct, adresîn- 
du-ne organelor comerciale, fie prin 
realizarea unor studii și analize pe 
care le prezentăm în ședințele de 
comitet executiv. Desigur, posibilită
țile noastre de investigare sînt mai 
reduse ; totuși, ne realizăm planurile 
de muncă. In trimestrul IV al anu
lui trecut, de pildă, am studiat mo
dul de rezolvare a defecțiunilor de 
aprovizionare din rețeaua comercială, 
am făcut sondaje în rîndul cetățeni
lor din noile cartiere privind cere
rea de consum, am analizat desfășu
rarea aprovizionării cu combustibil a 
populației din orașele Deta. Buziaș, 
Sinnicolau etc".

Desigur, activitatea comisiei per
manente pentru comerț și coope
rație a consiliului popular ju
dețean se înscrie în cadrul preocu
părilor generale din acest județ pen
tru îmbunătățirea activității comer
ciale. Cu toate acestea, din discuții a

reieșit că acțiunile de control ocupă 
încă o pondere scăzută, deși aceasta 
este o atribuție principală a comisii
lor permanente. Caracterul colectiv 
al muncii comisiei permanente, legă
turile ei cu cetățenii pe care îi 
consultă constituie premise sigure de 
cunoaștere profundă și temeinică a 
realității, a modului cum sînt rezol
vate problemele aprovizionării din 
teritoriul respectiv.

— Din toate aceste motive aștep
tăm un sprijin mai activ din partea 
comisiei permanente pentru comerț 
— ne-a spus tovarășul deputat Teodor 
Aldea, directorul direcției comerciale 
județene. Sigur că activitatea co
misiei ar putea fi mult mai bogată, 
mai sistematică. Rezervele încă ne
valorificate nu diminuează însă cu 
nimic rezultatele reale obținute de 
comerțul timișorean. Dubla calitate

— deputat și di
rector în comerț
— îmi dă posibi
litatea să apre
ciez cu mare 
exactitate situația 
actuală : stabili
rea unor nece
sare și contracte 
judicioase, achizi
ționarea de marfă 
în valoare de 
peste 100 milioa
ne lei în afara 
fondului contrac
tat ne-au per
mis realizarea și 
depășirea sarcini
lor stabilite. Ast
fel, desfacerile, 
pe total comerț 
socialist, au fost 
în 1971 cu 9,4 la 
sută mai mari 
decît anul ante
rior (la mărfuri 
alimentare — 13,2 
la sută, alimen
tație publică — 
11,1 la sută ele.). 
S-au desfăcut in 
plus tricotaje și 
confecții în va
loare de peste 12 
milioane lei ; 
vînzările de ulei, 
preparate din car

ne, produse zaharoase și de panifi
cație au fost, de asemenea, multe 
mai mari. La cererea cetățenilor s 
am organizat transportul mărfuri
lor grele la domiciliul clienților, 
am modernizat trei piețe, am re
profilat mai multe magazine etc. Din
colo de caracterul sec al datelor sta
tistice, al enumerării 'realizărilor se 
poate întrevedea, cred, preocuparea 
organelor consiliului popular de a a- 
sigura o cit mai mare concordanță 
între cererile cetățenilor și ceea ce 
oferă unitățile comerciale.

Nivelul ridicat al indicatorilor în 
activitatea comercială din județul Ti
miș reflectă creșterea veniturilor lo
cuitorilor și este o dovadă în plus că 
atunci cind problemele aprovizionă
rii, activitatea comercială în general- 
se află în permanență pe agenda de 
lucru a consiliului popular se pot 
obține rezultate bune.

George POPESCU

Elevii si-au
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salvat satul
în satul BadonS-a întîmplat 

din comuna Hereclean (Sălaj). 
Teodor Mureșan a aruncat la 
întîmplare un banal muc de ți
gară. De la acesta însă s-a 
iscat un foc, care, îndreptat de 
vînt spre sat, amenința o uliță 
întreagă, nu mai puțin de 42 
de gospodării. Sesizînd primej
dia, elevii din clasele a Vil-a 
și a VIII-a de la școala, gene
rală, înarmați cu găleți și lo- 
peți, au început — sub îndruma
rea profesorilor lor — lupta cu 
flăcările. Datorită intervenției 
prompte, incendiul a fost loca
lizat înainte de a fi apucat să 
se extindă. Toate felicitările ele
vilor !

eu

întrebarea 
era de 
așteptat

Ori de cite ori pornea
mașina la drum, Ion Secară, șo
fer la autobaza Bacău, iși pu
nea in geantă o cărțulie intitu
lată „întrebări și răspun
suri". Nimeni nu-și putea ex
plica la care întrebare căuta el 
un răspuns. Misterul a fost 
dezlegat zilele trecute, cînd,, la 
un control inopinat făcut pe 
traseul Bacău — Podul Turcu
lui, in autobuzul condus de Ion 
Secară au fost găsiți fără bi
let... 18 călători ! Oamenii 
plătiseră in mod cinstit, dar 
șoferul, sub motiv că nu are 
vreme să le elibereze bilete, a 
pus banii in cărțulia din gean
tă și a pornit la drum. Nu 
știm dacă în cărțulia respecti
vă era o întrebare referitoare 
la sancțiunea care îl aștepta 
pentru o asemenea faptă. Șo
ferul în cauză putea să și-o 
pună. Dar chiar dacă nu a fă- 
cut-o, răspunsul i-a venit 
prompt : 10 luni închisoare !

(Urmare din pag. I)

n

altor instituții), anul acesta avem 
posibilitatea să oferim bilete de 
odihnă la mare unui număr de peste 
400 000 de turiști interni.

— Munții oferă condiții optime 
pentru turismul sportiv, pentru 
drumeție, odihnă și tratament. 
Ce măsuri se întreprind pentru 
valorificarea mai activă a baze
lor turistice montane 1

— Turismului montan îi vor fi alo
cate, în cadrul planului de investiții 
al actualului cincinal, fonduri deo
sebit de importante. Ele sînt orien
tate in primul rînd spre dezvoltarea 
în continuare a stațiunii internațio
nale cu profil sportiv Poiana Brașov 
și spre echiparea cu noi dotări, pe 
măsura actualelor cerințe, a stațiu
nilor de pe Valea Prahovei. Frumu
sețea peisajului și condițiile de cli
mă deosebite ale zonei Bîlea. unde 
zăpada se menține 5—6 luni pe an, 
ne-au determinat să repartizăm fon
duri importante pentru dezvoltarea 
complexă a întregii zone, atît pen
tru activitatea turistică internă, cît 
și pentru cea internațională. Vor fi 
amenajate, de asemenea, într-o per
spectivă apropiată, stațiunile turistice 
Voineasa și Vidra pe Valea Lotru
lui, precum și numeroase baze tu
ristice și de agrement pe văile Cer- 
nei și Motrului.

Stațiunile balneo-climaterice vor 
cunoaște și ele o puternică dezvolta
re. După cum se știe, țara noastră 
dispune de peste 160 de stațiuni cu 
proprietăți curative excepționale, care 
situează România printre primele țări 
din lume cu un asemenea potențial. 
Pînă în prezent acest potențial nu a 
fost valorificat în mod corespunzător. 
Ministerul Turismului a stabilit ca, 
într-o primă etapă, cea în care ne 
aflăm, cinci dintre cele mai cunoscu-

te stațiuni de tratament balnear — 
Călimănești - Căciulata, Herculane, 
Sovata, Felix și Covasna — să fie 
dotate cu unități hoteliere, cu insta
lații și servicii medicale complexe, 
ineît ele să poată intra în competi
ție cu cele mai renumite stațiuni de 
acest gen de pe continent.

Dezvoltarea turismului este o ac
țiune de interes național, în care tre
buie să-și unească forțele atît mi
nisterul nostru, cît și alte organe

— România se numără printre 
puținele țări care pot oferi vizi
tatorilor aproape toate formele 
de turism posibile. Cu toate 
acestea, programele și itinera
rele oferite turiștilor sînt cam 
aceleași. Ce măsuri sînt înscrise 
pe agenda anului 1972 in acest 
domeniu ?

Problema diversificării progra
melor și itinerarelor — pentru ca 
turismul să se afirme ca un important

sîntem încă departe de a pune în va
loare toate posibilitățile existente. 
Este adevărat că Ministerul Turis
mului a fost investit cu sarcina de 
a qoordona activitatea în acest do
meniu, dar valorificarea deplină a 
potențialului turistic de care dispune 
țara noastră nu este posibilă fără 
participarea unor ministere și depar
tamente, a unor organe centrale și 
locale. Diversificarea programelor șî 
itinerarelor turistice se află în 
strînsă legătură cu modernizarea u-

e nou anul acesta în turismul românesc?
centrale și locale, tn special cele de 
construcții, pentru a se scurta terme
nele de execuție a noilor obiective. 
Trebuie să spunem că, din păcate, în 
unele locuri investițiile turistice sînt 
plasate pe plan secundar. In timp ce 
Trustul de construcții „Carpați" a 
fost în măsură să realizeze, pe lito
ral, într-o perioadă de numai 7 luni 
(octombrie 1970—aprilie 1971), în 
condiții superioare de calitate, 12 116 
locuri de cazare, Trustul de construc
ții Prahova execută un hotet cu nu
mai 226 de locuri în circa 3 ani de 
zile. în asemenea „ritmuri" de con
strucții se realizează și hotelurile din 
Rimnicu Vîlcea, Brașov, Buzău, Foc-
șani ș.a. E limpede că asemenea 
„termene" de execuție, ce depășesc 
de 2—2,5 ori normele obișnuite, nu 
pot să asigure o valorificare eficientă 
a investițiilor destinate dezvoltării 
turismului.

)

mijloc de cunoaștere — ne preocu
pă în cel mai înalt grad. Oficiile ju
dețene de turism vor fi îndrumate 
să-și revizuiască programele de 
excursii, să le îmbunătățească după 
sugestiile celor care le solicită, să 
acorde o atenție mai mare selecțio
nării și pregătiri, ghizilor. Moderni
zarea unor sectoare ale rețelei de 
drumuri naționale permite astăzi ac
cesul turistului în zone de mare inte
res, cum ar fi cele din Oaș-Maramu- 
reș, nordul Olteniei, Munții Vrancei, 
de la Porțile de Fier, al unor trasee 
de o inegalabilă frumusețe ca : Bra
șov—Cîmpulung, Brașov—Cheia—Vă
lenii de Munte etc. Toate aceste tra
see au fost — sau urmează să fie — 
incluse in acest an în programele de 
excursii ale oficiilor județene.

Dar. avind in vedere prognoza cir
culației turistice internaționale și 
interne din anul acesta, precum și 
din anii viitori, trebuie să arăt că

nor noi drumuri și rețele rutiere 
către zonele turistice de mare atrac- 
tivitate ; cu dezvoltarea de noi uni
tăți de alimentație publică și de ca
zare ; de reparații și întreținere 
auto; de noi stații de benzină ș.a.m.d. 
La realizarea acestor obiective tre
buie să participe, alături de Minis
terul Turismului, și Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor, 
Ministerul Comerțului Interior, 
CENTROCOOP. UCECOM, consiliile 
populare județene.

Referindu-ne concret la extinderea 
și diversificarea îtinerariilor turis
tice, trebuie să spunem că acest o- 
biectiv este în strînsă legătură cu 
punerea în valoare, în primul, rînd, 
a tuturor obiectivelor de interes tu
ristic din fiecare județ în parte. In 
acest sens, consiliile populare au la 
dispoziție, conform legislației în vi
goare, beneficiile peste plan ale ofi
ciilor județene, care pot fi utilizate

Un confortabil loc de popas pentru turiștii care
litate Cheia, aflată la poalele Ciucașului : noul motel cu restaurant, a că

rui imagine ne-o oferă fotografia alăturată
Foto : S. Cristian

pentru dezvoltarea bazei materiale 
locale a turismului, pentru dotarea 
și echiparea unităților în vederea 
creșterii gradului lor de confort.

Ritmurile înalte de creștere a flu
xurilor turistice preliminate necesită, 
de asemenea, atragerea unor pături 
tot mai largi ale populației la buna 
desfășurare a activității turisti
ce. întrucît, practic, pe terito
riul județului consiliile popu
lare conduc și turismul, ele pot con
tribui la dezvoltarea acestuia și prin 
folosirea spațiilor disponibile ale ce
tățenilor (ajutîndu-i să-și sporească 
gradul de confort al locuințelor 
puse la dispoziția turismului), pentru 
organizarea unor noi sate de vacanță, 
în special pe traseele de mare circu
lație turistică, pentru dezvoltarea 
dotărilor necesare de-a lungul tra
seelor cu toate cele necesare (spații 
comerciale, apă curentă, instalații 
sanitare, mijloace de agrement etc.) 
pentru a găsi noi forme specifice fie
cărei zone, care să pună în valoare 
folclorul și tradițiile locale, arhitec
tura, arta culinară etc.

— După cite am fost informați, 
s-a hotărit, la nivelul conduce
rii ministerului, ca anul 1972 să 
fie declarat anul îmbunătățiri 
generale a calității serviciilor. 
Ce priorități se au in vedere in 
acest scop ?

— Principalele hotărîri luate de 
colegiul ministerului și incluse în 
planul de măsuri pe anul 1972 vi
zează în esență îmbunătățirea gene
rală a nivelului calitativ al activi
tății tuturor unităților noastre. Ele 
se referă la aprovizionarea cu măr
furi, la pregătirea personalului, la 
diversificarea și îmbunătățirea pres
tațiilor turistice, la asigurarea mij
loacelor de transport etc. Programul 
complex pe care l-a elaborat condu
cerea ministerului pentru pregătirea 
cadrelor a făcut obiectul unui alt ar
ticol și n-am să insist asupra lui.

In prevederile noastre pentru îm

bunătățirea generală a calității ser
viciilor figurează, printre altele, în
ființarea unor noi restaurante cu spe
cific românesc, crearea de unități 
specializate (berării, plăcintării, cofe
tării etc.), diversificarea meniurilor 
obișnuite și a meniurilor dietetice, 
introducerea, deocamdată experimen
tal, pe litoral, a tichetelor de masă 
care să dea dreptul turistului să-și 
aleagă după preferință restaurantul 
unde să servească masa, pentru a se 
evita aglomerația de la anumite ore.

în atenția noastră se află, de ase
menea, perfecționarea tuturor siste
melor de transport. Sîntem în mă
sură să informăm de pe acum tu
riștii că parcul nostru de autocare, 
microbuze și autoturisme de închi
riat va fi în anul acesta considera
bil mărit și pus la punct — ca do
tare cu piese de schimb — pentru a 
face față solicitărilor. Așteptăm ca 
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor să dea curs cerințe
lor noastre de a respecta cu 
strictețe graficul-orar al trenurilor, 
de a moderniza garniturile și diver
sifica serviciile pe rutele internațio
nale, de a mări parcul de vase și 
hidrobuze pe care ni le pune la dis
poziție pentru excursiile în Deltă și 
pe Marea Neagră. Există preocupări 
— și se așteaptă materializarea mă
surilor stabilite în acest sens — pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
transport în comun pe litoral și în 
celelalte centre turistice, pentru ex
tinderea capacităților de desfacere 
ale magazinelor comerțului și coope
rației meșteșugărești, pentru dezvol
tarea pe măsura necesităților a ser
viciilor de utilitate publică.

Sintem hotărîți ca prin traducerea 
în viață a programului de pregătire 
a anului turistic, a măsurilor pe care 
și le-au propus celelalte ministere, 
organe centrale și locale, să ridicăm 
standardul general al serviciilor tu
ristice in toate unitățile noastre la 
nivelul posibilităților materiale de 
care dispunem, al faimei de care se 
bucură ospitalitatea românească.

Criminalul
n-a reușit
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să se 
sinucidă...

într-una din nopțile trecute, 
Ștefan Stan (str. Luptătorilor 
28), electrician la întreprinde
rea „Luceafărul" din Capitală, 
a început o discuție aprinsă cu 
soția sa. La un moment dat. a 
pus mina pe un topor și... Ele
na Stan, în vîrstă de 23 de ani, 
a decedaț sub lovituri. înspăi- 
mîntat de fapta săvîrșită, Șt. S. 
a vrut să-și pună capăt zilelor. 
A înghițit o soluție de sodă 
caustică și a pornit spre circum
scripția 13 de miliție pentru a 
se autodenunța. A fost internat 
imediat la spital. în vederea a- 

‘.cordării îngrijirilor medicale 
necesare. în momentul de față, 
starea sa. deșii gravă, este 
curs de ameliorare.

în

„Doamna 
cu relații"»

Nicolae Stefan și Constantin 
Mușat din comuna Ștefești 
(Prahova) erau in căutarea unei 
persoane „cu relații", pentru a 
interveni în favoarea lor in
tr-un proces. N-a trecut mult 
și au găsit exact ce-au căutat. 
Lucia Vlad, din Ploiești, stra
da Democrației 102, le-a oferit 
imediat „serviciile" contra su
mei de 10 000 lei. Cei doi au 
scos banii și au început să aș
tepte... efectul. Acesta insă în- 
tîrzia să se producă. După cum 
intirzia și in procesele lui Va- 
sile Pop, din Ploiești, Vasile 
G'aftone. din comuna Ștefești, 
Elenei Barbu din comuna Cio
china (Ialomița) și ale multor 
altor amatori de asemenea „in
tervenții" in afara legii. Pină 
la urmă, cum era de așteptat, 
Lucia Vlad a ajuns „eroina“- 
unui dosar voluminos, învi
nuită de trafic de 
și escrocherii. în ce 
„clienții' 
vețe că 
recurgă 
pentru 
a cărei 
gurat I

influență 
privește 

i“ săi, ei trebuie să in- 
cei care incearcă să 
la mijloace necinstite 

soluționarea indiferent 
probleme au eșecul asi-

lare“ penală
Medic specialist stomatolog 

la Spitalul municipal din Că
lărași, Adrian Chiriac, domici
liat în Capitală (str. Știrbei 
Vodă 134), nu-și întrerupea ac
tivitatea nici în timpul liber. 
Nu se mai ocupa insă de mala
dii dentare. în complicitate cu 
Zoia Ghinea, salariată la între
prinderea de piese radio și 
semiconductori Băneasa, care-1 
punea în legătură cu 
persoane, dumnealui 
întreruperi ilegale ' de 
Tariful ? între 1 000—1 500 lei 
de fiecare „intervenție" de acest 
gen Organele de resort 
curmat însă îndeletnicirea, 
puțin timp după ce terminase 
o asemenea „operație", medicul 
Stomatolog a fost invitat să pre
dea întreaga aparatură. Cerce
tările ulterioare au dus la de
pistarea și a altor numeroase 
cazuri similare in care A.C. 
este implicat. în curînd. instan
ța de judecată îi va prescrie și 
ea... întreruperea acestei „re
profilări" pentru o lungă pe
rioadă.

diverse 
efectua 
sarcină.

i-au 
La

Rubrică redactata de :
Dumitru l'ÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondențilorcu 
„Scînteii".
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FEBRUARIE;

ÎNTRECEREA PENTRU AMELIORAREA PĂMÎNTURILOR

Fiecare lucrare
să fie făcută cu rost,
să folosească ani și ani

a de 
radioul
Roi succese și fapte de muncă de pe 
șantierele de hidroameliorații. între
cerea declanșată de chemarea argeșe
nilor, pentru punerea în valoare, prin 
toate mijloacele a potențialului pro
ductiv al fiecărei palme de, pămînt 
dobîndește dimensiuni și proporții 
impresionante la scara Întregii țări. 
La executarea lucrărilor de hidroa
meliorații — desecări, îndiguiri, com
baterea eroziunii solului și la cele de 
extindere a irigațiilor — participă 
.tute de mii de oameni. Asemenea lu
crări sînt imperios necesare. O dove
dește experiența anului trecut. E bine 
cunoscut faptul că, deși în 1971 s-au 
obținut la cereale producții bune, a- 
cestea puteau fi și mai mari. Dar 
din cauza băltirii apei și a excesului 
de umiditate de pe întinse suprafețe, 
s-au pierdut aproximativ peste o ju
mătate de milion de tone de cereale. 
Un calcul sumar arată că la toată su
prafața cultivată aceasta echivalează 
cu circa 200 kg de grîu la hectar. Este 
un tribut greu și costisitor plătit ape
lor, care, în acest an, nu trebuie să 
se mai repete.

La Conferința pe țară a secretari
lor comitetelor de partid și a preșe
dinților consiliilor populare comunale 
s-au evidențiat sarcinile și răspunde
rile mari ce le revin în orga
nizarea și coordonarea acțiunilor 
pentru ameliorarea tuturor pămîntu
rilor de pe raza comunei — indife
rent cui aparțin. „...Realizarea pro-' 
gramului de desecări, ameliorări, de 
punere în valoare a întregului poten
țial agricol al țării noastre constituia 
una din obligațiile principale ale co
munelor, ale primarilor, consiliilor 
populare, ale întregii țărănimi și or
ganizațiilor de partid de la sate" — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea ținută la conferință, 
în lumina acestor indjeații, in 
fiecare comună trebuie să se iden
tifice toate terenurile supuse băltiri
lor, cu exces de umiditate sau ero
date, iar comitetele comunale de 
partid și consiliile populare să organi
zeze temeinic desfășurarea acțiuni
lor hidroameliorative pe baza unor 
planuri concrete și prin antrenarea 
fiecărui locuitor al comunei la execu
tarea lucrărilor.

Felul cum s-a acționat în multe 
județe, printre care Ilfov, Brăila, Ga
lați, Ialomița, ampla mobilizare de 
forțe, cit și rezultatele bune obținute, 
dovedesc că aici consiliile populare 
comunale au asigurat organizarea și 
buna desfășurare a acțiunilor pe plan 
comunal. în schimb, în alte județe, 
printre care Botoșani, Vrancea. Bu
zău, Brașov, Timiș etc. lucrările de 
hidroameliorații nu au demarat în 
ritm corespunzător. Adesea, întîrzie- 
rea declanșării unor acțiuni concrete, 
cu forțe locale, se datorește concep
ției liniștitoare, potrivit căreia aseme
nea lucrări tot vor fi executate în vi
itor de întreprinderi specializate in 
cadrul unor sisteme naționale de iri
gații sau desecări. într-adevăr, în 
cincinalul actual, pentru lucrările de 
îmbunătățiri funciare, statul a alocat 
fonduri imense — aproape 40 de mi
liarde de lei. Dar nu se poate aștepta 
ca problemele de pe raza comunelor 
să fie rezolvate numai de întreprin
deri specializate și să se execute lu
crări de proporții mari din fonduri 
centralizate. Aceasta ar însemna ca 
încă mulți ani să se perpetueze nea
junsurile care au determinat dimi
nuarea producției. De aceea este ne
cesar ca fiecare consiliu popular co
munal, fiecare unitate agricolă, ca și 
toți locuitorii de la sate să înțeleagă 
faptul că la realizarea amplului 
program național de îmbunătățiri 
funciare și de gospodărire a apelor 
trebuie să contribuie fiecare prin 
executarea tuturor amenajărilor hi
droameliorative ce se pot face în raza 
lor cu mijloacele și resursele de care 
dispun.

La executarea lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare, se învestește un 
mare volum de muncă. Pentru 
ca acestea să aibă o 
maximă, să corespundă 
propus, în tot ceea ce 
trebuie să primeze criteriul 
tății. De aceea, în fiecare unitate a- 
gricolă. cînd se trece la săparea șan
țurilor. rigolelor sau a canalelor de 
scurgere, cînd se ridică diguri sau se 
fac alte lucrări trebuie să se. proce
deze cu discernămînt, bine gindit și 
nu la voia întîmplării. Asemenea lu
crări nu se fac pentru unul sau doi 
ani, ci trebuie să li se asigure o func
ționalitate pe o perioadă îndelungată, 
în unele locuri s-au făcut canale la 
voia întîmplării. unele chiar de-a 
curmezișul scurgerii naturale a apelor, 
Iar alteie sînt doar simple zgîrieturi 
de suprafață. Adevărat, sînt cazuri 
izolate, dar ele nu trebuie să se în
registreze nicăieri. Iată de ce este 
necesar ca pretutindeni Oficiile ju
dețene de îmbunătățiri funciare . să 
asigure asistență tehnică de speciali
tate la executarea lucrărilor locale 
de hidroameliorații. Tn aceste zile .— 
după cum ne declara tov. Petre Sabie, 
director în Departamentul îmbu
nătățirilor funciare, au fost che
mați la un instructaj toți directorii 
Oficiilor județene, unde s-a stabilit 
modul cum trebuie să sprijine fiecare 
unitate agricolă, prin acordarea de a- 
sistență tehnică și întocmirea de do
cumentații la lucrările de hidroame
liorații. Avîndu-se în vedere insă că 
specialiștii de la Oficiile de îmbunătă
țiri funciare nu pot cuprinde toate 
unitățile, în unele județe s-au luat 
măsuri pentru instruirea la Casele a-

zi, În ultima perioadă, presa, 
și televiziunea au consemnat

gronomului a tuturor specialiștilor 
din unitățile agricole de stat sau co
operatiste. Este o acțiune bună care 
trebuie să se facă peste tot. Pentru 
a asigura calitatea lucrărilor de hi
droameliorații, fiecare specialist tre
buie să cunoască cum să se amplaseze 
și să jaloneze un canal, să determine 
cubajul și să-i asigure panta de 
scurgere. însă cea mai mare atenție 
trebuie acordată exercitării de către 
specialiști a unui control riguros pe 
teren, astfel ca să rezulte lucrări de 
bună calitate, care să corespundă 
scopului propus. îndrumarea tehnică, 
împletită cu controlul în timpul e- 
xecutării lucrărilor vor da garan
ția că imensul volum de muncă ce 
se execută va duce cu adevărat la 
îmbunătățirea calitativă a terenuri
lor, la creșterea producției agricole.

Timpul friguros din ultimele zile a 
încetinit, e drept, ritmul de lucru de 
pe șantierele locale de hidroamelio
rații. Dar vremea s-a încălzit iar, 
și conducerile unităților agricole, or
ganizațiile de partid, comitetele de 
partid și consiliile populare comu
nale se preocupă de reluarea acti
vității cu toate forțele. Munca 
se cere astfel organizată incit, pînă în 
primăvară, toate lucrările urgente să 
fie terminate. în acest scop, comite
tele comunale de partid și consiliile 
populare, organizațiile de partid din 
unitățile agricole trebuie să desfă
șoare o susținută muncă politică pen
tru antrenarea la acțiunile de hidroa
meliorații a tuturor locuitorilor sa
tului, să formeze și să dezvolte în 
conștiința lor răspunderea pentru 
buna gospodărire a pămîntului.

în județul Brăila, supra
fețele amenințate de inun
dații sau afectate de băl
tiri și exces de umiditatel 
însumează aproape 17 000 de 
hectare. Pin această cauză, 
niciodată acest pămînt n-a 
rodit la adevăratul Iui po
tențial. în răspunsul lor la 
chemarea argeșenilor, lu
crătorii din agricultura ju
dețului Brăila s-au angajat 
ca, pînă în primăvara a- 
cestui an, să transforme a- 
ceste pămînturi într-o ro
ditoare vatră de pîine. în 
această importantă 
ne sînt antrenate 
70 de cooperative agri
cole. Forțele au 
grupate în două mari zo
ne : bazinul Jirlăului și 
cel al Măxinenilor. Prin 
redimensionări și consoli
dări de diguri, pe o lungi
me de 25 km, se vor scoa
te de sub amenințarea ape
lor 5 950 ha, iar prin exe
cutarea unor lucrări de de
secare în sisteme locale 
vor fi puse în valoare alte 
10 500 ha. în acest scop se 
execută decolmatarea cana
lelor pe o lungime de peste 
53 km. Toate aceste lucrări 
însumează un volum de te
rasamente de 1 300 000 mc. 
Redarea acestor pămînturi 
agriculturii va permite ob
ținerea unei producții su
plimentare de 1 600 tone de 
produse vegetale.

Cum se materializează ci
frele cuprinse în acest va
loros angajament ? Cînd am ' 
ajuns în comuna Jirlău, 
deși ninsoarea cădea cu in
sistență 600 de 
tori lucrau 
canalelor 
Tehnicianul 
rea, de la <

re materializării In teren a 
canalelor. Președintele coo
perativei agricole, Ion Cal
can — ne arăta că prin a- 
ceste lucrări va fi redată 
circuitului agricol o supra
față totală de 1 138 ha.

Pentru ca lucrările să se 
desfășoare in mod organi
zat, întreaga suprafață a

crările de hidroameliorații 
vor fi apărate de excesul 
de umiditate peste 150 de 
hectare. Cooperatorii de 
aici, ca și cei din celelalte 
sate ale comunei, au hotă- 
rit să 
volum 
mc la 
a apei.

acțiuni de „reîntinerire1

în 
acțiu- 
peste

fost

coopera- 
săparea 

scurgere. 
Flo- 

de îm- 
care

i la 
de

Vasile 
Oficiul 

bunătățiri funciare, 
executase proiectul pentru 
întreaga lucrare, ajutat de 
cîțiva cooperatori mai ti
neri, executa pichetarea su
prafețelor și efectua măsu
rători topografice, necesa-

execute fiecare un 
de săpături de 30 
șanțuri de scurgere 
Mulți dintre ei însă,

In județul brăila

Excesul tlă 'apă: 
nu ara mai dîjmui

recolta!

Largă desfășurare de forțe 
pe 1 7000 ha

fost împărțită în trei zone, 
iar oamenii sînt grupați pe 
echipe și repartizați pe lu
crări și puncte de lucru. 
Fiecare formație, fiecare 
om în parte știe practic cit 
și ce are de făcut. Mobili
zarea se face prin șefii de 
echipe, brigadieri, secreta
rul cognitetului comunal de 
partid, primarul comunei, 
toți factorii cu munci de 
răspundere.

în altă : parte, a Județului, 
In satul Brădeanca, prin lu-

ca, de pildă, Iile Bălan, Ne- 
culai Mircea, Vasile Drago- 
mir, Grosu Mișu, cei din 
brigada lui Traian Ciubotă, 
Costică Donose și alții, du
pă ce au săpat cei 30 mc 
de pămînt au participat, în 
continuare, la lucrări.

Ce-i îndeamnă pe coope
ratorii din satele comunei 
Jirlău. pe cei din comunele 
Galbenu, Vișani, Măxi- 
neni, Salcia, Dragu, Cor- 
bu, Cîineni sau Lati- 

,nu să parti.cipe în nu
măr mare la aceste ample

• 
pămînturilor ? Gheorghe N. 
Grosu, cooperator din Jir
lău, ne arăta, printre altele : 
„Lucrez de cînd mă știu ps 
aceste pămînturi. în fiecare 
primăvară am arat și am 
semănat cu destulă price
pere, dar cînd ajungeam în 
toamnă, la cules, mi se 
umplea sufletul de necaz : 
din cauza băltirii apelor 
nu reușeam să ducem ma
re rod in ograda cooperati
vei și nici într-a noastră. 
Mă bucur din inimă de a- 
ceastă inițiativă și cu toate 
bătrinețele mele am venit 
și eu să pun umărul la în
făptuirea lucrărilor".

„Multe asemenea acțiuni 
au fost Inițiate incă din 
vara anului trecut, ca ur
mare a sarcinilor stabilita 
de conducerea partidu
lui nostru pentru pu
nerea in valoare a tutu
ror suprafețelor agricole — 
ne spunea tov. Mihai Ni
colae, prim-secretar al Co
mitetului județean Brăila 
al P.C.R. în peste 70 dintre 
cele 91 de cooperative a- 
gricole se vor executa ase
menea lucrări. Cele 
tuate pînă 
mează un 
pe 160 000 
recuperată 
juns la aproape 2 000 
Cooperatorii din 
au terminat lucrările pe ca
re și le-au propus să le e- 
xecute. Alte cooperative 
sînt într-un stadiu avan
sat".

Acestea sînt doar cîteva 
Instantanee din ampla ac
țiune ce se desfășoară pe 
ogoarele brăilene, pentru a 
face pămînturile mai rodi
toare. Munca de acum a 
cooperatorilor va fi răsplă
tită la toamnă. în tone de 
cereale.

efec- 
în prezent însu- 
volum de aproa- 
mc. Suprafața 
pînă acum a a.

ha. 
Galbenu

Nicolae
Gr. MARAȘANU 
corespondentul
Scînteii"Aurel PAPADIUC

•/

Scadența 30 aprilie !

GALAȚI

Cu un an mai devreme

S
1

ti 
de

4 000 de hectare. Cooperativa agricola 
Perierii are aici peste 2 000 11a, iar 
restul terenului este deținut de coo
perativa agricolă lana și întreprin
derea agricolă de stat Btrlad. La exe
cutarea acestor importante lucrări au 
contribuit, țăranii cooperatori din uni
tățile agricole respective.

parație cu anul 1971, reprezintă 1,3 
miliarde *—»-« .-
altele, in

pe malul Șiretului, 
i satului Lungoci, 
țărani cooperatori din 
agricole, mecanizatori, 
comunelor Nămoloasa,
Independența, Braniș-

La cooperativa ogricolâ din Potlogi, județul Dîmbovița, munca harnică 
a oamenilor s-a concretizat în săparea a sute de metri cubi de pă

mînt pentru canalele de desecări Foto : S. Cristian

CONSTANȚA

tn aproape 20 de localități din 
județul Constanța, țăranii coope
ratori folosesc zilele de iarnă 
pentru efectuarea prin muncă patrio
tică a numeroase lucrări de îmbună
tățiri funciare. Pînă Ia 17 ianuarie au 
fost săpate aproape 40 km de canale și 
rigole de scurgere a apei, peste 30 000 
mc terasamente pentru diguri, au fost 
curățate pe zeci de kilometri canalele 
din sistemele de Irigații existente. La 
aceste lucrări au participat peste 
3 000 de cooperatori. Pînă la 30 apri- 

se prevede efectuarea unor lucrări 
eliminare a excesului de apă de 
1 200 ha de-a lungul Dunării de 
Ostrov la Gîrliciu, îndiguirea a 
ha tn zonele Rasova, Seimeni, 

Ciobanu, Gîrliciu, precum șl terasa- 
rea unor terenuri tn pantă ce vor 
pregătite pentru plantarea cu viță 
vie și pomi fructiferi.

(Urmare din pag. I)

Pentru 
eficiență 
scopului 
se face 

i-ali-

■■ •■ :■ ■ : VASLUI:

împotriva eroziunii 
pe 4 000 ha

curtnd, oficiul de Imbună- 
funclare Vaslui a încheiat 

complexul de lucrări privind comba
terea eroziunii solului tn bazinul Va
lea Seacă, pe e suprafață de circa

De curind
In apropierea 
peste 3 500 de I 
12 cooperative 
cetățeni ai < 
Liești, Grlvița, 
tea, Pechea etc., mecanizatori de la 
Trustul de construcții pentru Îmbu
nătățiri funciare Galați, cu screpere, 
buldozere și alte utilaje au Început 
lucrările pe vastul șantier de Îndi
guiri. • desecări și amenajări antiero- 
zlonale Fundeni-Braniștea. Prin a- 
ceastă lucrare, vor fi ferite de re
vărsarea Șiretului aproape 11 500 ha 
de teren arabil, tn acest scop, Șiretul 
va fi încorsetat de un dig puternic. 
Totodată, sînt prevăzute lucrări de 
desecări, de combatere a eroziunii 
solului și de regularizare a scurge
rilor de pe versanții limitrofi. Aceas
tă lucrare, planificată a fi gata tn 
anul 1973, conform angajamentului 
luat, va fi terminată in luna mal 
a.c., adică cu un an mai devreme.

„GRABA STRICĂ
TREABA"

un proverb care pledează
pentru ■ ritmicitate, 

împotriva „muncii in asalt" 
llit.r \ ■ ■

Perioada de „vlrf", în evoluția realizării planului în anumite în
treprinderi, înseamnă, in aproape toate cazurile, muncă in asalt. In ca
drul asaltului din ultima parte a lunii, totul sau aproape totul este su
prasolicitat : mașinile și utilajele, forța de muncă (se recurge și la ore 
suplimentare) ș.a, Pină la urmă, planul se îndeplinește, e drept, „pe 
muche", dar se îndeplinește. Urmează... destinderea, care poate dura 
— de la caz Ia caz — doiiă-trei zile, chiar o decadă. Apoi, ca din se
nin, apar iar „urgențele". Se intră din nou in alertă. Este oare inevi
tabilă, pentru unele întreprinderi, această muncă în asalt ?

— Ce înseamnă asalt Inevitabil ? 
Nimic altceva, decît tendința de a 
teoretiza slaba organizare a produc
ției și a muncii, programarea defec
tuoasă a fabricației — aprecia tov. 
Gheorghe Stănescu, director tehnic 
în Centrala industrială de confecții 
București. Slaba ritmicitate a pro
ducției, dublată de asalt, este inac
ceptabilă pentru că duce la supra
solicitări, lasă portița deschisă co
modității in muncă, generează un 
climat psihic neprielnic activității 
normale in întreprindere.

Este și firească o asemenea opi
nie, din momentul in care la FA
BRICA DE CONFECȚII ȘI TRICO
TAJE BUCUREȘTI se asigură o 
programare judicioasă, cu sarcini 
mobilizatoare, bine eșalonate de-a- 
lungul fiecărei luni, fiecărui trimes
tru — condiție fundamentală pentru 
» realiza mărfuri de calitate mereu 
îmbunătățită. Să luăm, la întîmpla- 
re, o secție, pe cea condusă de tov. 
Titu Popescu, respectiv, secția a șa
sea a fabricii. în medie, colectivul 
ci obține zilnic o producție de circa 
un milion de lei, iar ritmul de mun
că este matematic : intre 33—34 Ia 
sută pe decadă, pe lună. Ca atare, 
se poate acorda o exigență crescîn- 
dă autocontrolului la calitatea fiecă
rei operații executate. De trei ani 
încoace, nici un costum fabricat în 
această secție nu a fost returnat, din 
cauza unui defect de calitate, de că
tre vreun beneficiar extern.

Perioada care a trecut din această 
lună a consemnat la Fabrica de con
fecții și tricotaje din București noi 
și însemnate realizări. în toate sec
toarele sale, sarcinile de plan au 
fost îndeplinite ritmic, iar de pe a- 
cum s-au și livrat la export impor
tante cantități de produse în U.R.S.S., 
Anglia, R.F. a Germaniei.

— îndată după constituirea centra
lei. a adăugat directorul tehnic, con
siliul oamenilor muncii s-a străduit 
să imprime o bună ritmicitate a 
producției tuturor unităților din cu
prinsul ei. S-a înregistrat îmbunătă
țirea parametrilor tehnico-economici, 
de exemplu, la unitatea noastră din 
Craiova. Un alt exemplu : la 
fabrica din Călărași. înainte de 
a exista centralș, planul trimes
trial se defalca așa : 20 la sută în 
prima lună. 30 la sută în a doua, iar 
restul — dă-i,bătaie în ultima, lună I 
Chiar și un riespecialist își poate i- 
magina ce consecințe negative re
zultă dintr-o asemenea practică, al 
cărei suport constă, în ultimă in
stanță, în tendința de a teoretiza ne
ajunsurile, de a considera asaltul ca 
pe ceva inevitabil.

De faptul că asaltul este un fe
nomen dăunător producției s-au con
vins și tovarășii de la COMBINA
TUL PENTRU EXPLOATAREA ȘI 
INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI 
DIN PIATRA NEAMȚ. Se pare, însă, 
că pînă acum nu au reușit să de
pășească faza constatărilor. Mai 
mult, nu au rezolvat nici dilema : 
de ce tot ceea ce se cîștigă în peri
oadele de „vîrf" se pierde apoi în 
restul lunii, cînd activitatea econo
mică este caracterizată de o oare
care încetineală ?

— Incontestabil, realizările din a- 
ceste perioade de „vîrf" pun în evi
dență capacitatea reală a colectivu
lui nostru, demonstrează cu prisosin
ță existența unor rezerve însemnate 
de producție — ne spunea ing. 
Gheorghe Țărăngoiu. director tehnic 
la C.E.I.L. din Piatra Neamț. Din 
păcate, însă, stilul de muncă eficace, 
afirmat în perioadele de „vîrf", nu 
a fost preluat și generalizat în acti
vitatea curentă de dirijare a produc
ției. Tn cele mai dese cazuri, după 
ce ieșim din încurcătură, în sensul 
aducerii sarcinilor de plan la zi, 
după ce cîștigăm și un pic de avans, 
totul este abandonat, se intră din 
nou în perioada de acalmie. în care 
pe nesimțite se pregătește un nou 
„vîrf" de producție.

Consecința unei asemenea atitu
dini de resemnare în fața unei situ
ații economice necorespunzătoaro 
constă chiar în menținerea restanțe
lor în îndeplinirea integrală a pla

nului. C.E.I.L. din Piatra Neamț a 
încheiat anul 1971 cu o nerealizare 
de plan la producția fizică de peste 
1 980 mc lemn de fag pentru celuloză 
și de 8 600 mc cherestea de rășinoase 
destinate exportului. Iar investigațiile 
în toate cele 4 fabrici de cherestea 
ale combinatului, au evidențiat, In 
cadrul unor perioade de „vîrf", din a- 
nu.l trecut, că există mari surse 
privind folosirea judicioasă a utila
jelor și a forței de muncă, cînd rea
lizările s-au situat cu mult peste 
media obișnuită dintr-o decadă sau 
lună. Aceste resurse, însă, nu au fost 
puse în valoare pe deplin. S-a con
siderat că este mai bine să se uti
lizeze orele suplimentare. Dar prac
tica a dovedit că o asemenea măsu
ră are și reversul ei negativ : majo
ritatea celor care au fost solicitați 
să presteze ore suplimentare au a- 
vut „grijă" să-și recupereze acest 
timp prin absențe nemotivate. Lu
crul peste program nu reprezintă, 
deci, un... colac de salvare pentru 
îndeplinirea integrală a prevederilor 
planului. Că acesta este adevărul o 
dovedește și faptul că în 15 zile ale 
lunii ianuarie s-a și înregistrat o 
restanță de 212 mc cherestea de fag.

— La începutul lunii sîntem „su
focați", pentru că nu știm în ce 
mod vom putea îndeplini toate sar
cinile de plan, ne mărturisea unul 
din inginerii șefi de la UZINA 
„PROGRESUL" DIN BRAILA. Spre 
sfirșitul ei, posibilitățile de realizare 
se conturează : atunci, însă, începe 
zorul. Conducerea uzinei stă mai 
mult printre muncitori, iar un nu
măr mai mare de ingineri, din ser
viciile funcționale, sînt repartizați în 
secții și ateliere în vederea mai bu
nei organizări pe flux a producției.

Alăturăm acestei relatări pe cea a 
directorului uzinei brăilene. ing. Ște
fan Mălăiu :

— Caracteristica uzinei noastre 
constă în producția de unicate sau 
de mică serie. Aceasta nu ne per
mite să asigurăm un flux tehnologic 
continuu, o dotare corespunzătoare 
cu S.D.V.-uri. Introducerea, pe par
curs, a unor poziții neprevăzute, 
lipsa unor repere necesare realizării 
comenzilor și altele duc la nerespec- 
tarea graficelor de lucru stabilite. 
Pentru ieșirea din impas, totul se 
comprimă. totul se face rapid •. 
S.D.V.-uri. aprovizionarea ș.a. , ;;

Deci; fatalitate ! gi cu aceasta, ar 
fi trebuit să punem punct investiga
țiilor noastre. Dar directorul uzinei 
nu ne-a vorbit mai nimic despre 
neajunsurile în organizarea locurilor 
de muncă, de sistemul defectuos de 
informare asupra stadiului de exe
cuție a unor comenzi, de slaba pre
ocupare pentru ridicarea calificării 
oamenilor ; toate acestea le-am a- 
flat de la muncitori și maiștri, de la 

v > oamenii aflați în „focul" producției.
— Sîntem foarte mult sîcîiți, ne 

spunea rabotorul Aurel Cupliu, de la 
secția uzinaj (secție care dă tonul în 
crearea strangulărilor și declanșarea 
perioadelor de ..vîrf" în uzină). De
ciziile se iau în așa fel îneît uneori, 
una răstoarnă pe cealaltă. După 
ce pierdem mult timp cu fixarea și 
centrarea unor piese pe mașini, după 
ce tăiem cîteva șpanuri, primim dis
poziții să le dăm jos și să urcăm al
tele în locul lor. Noi înțelegem că a- 
cesțea din urmă reclamă, poate, o 
mai mare urgență, dar ce facem a- 
tunei cu timpul pierdut înainte ?

Uzina ar cîștiga mult mai piuit 
dacă s-ar încetățeni ritmicitatea rigu
roasă în îndeplinirea planului. Că 
acest lucru este posibil o arată re
zultatele înregistrate în prima deca
dă a lunii ianuarie. Deși ritmul de 
creștere a producției industriale la 
uzina brăileană a fost de 20 la sută 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut, realizările primei decade sînt 
demne de a fi luate în seamă : 31,7 la 
sută din planul lunii ianuarie la pro
ducția globală a fost realizat încă din 
primele 10 zile. Este un început bun 
care trebuie continuat și consolidat.

Anchetă realizată de
Sever UTAN
și corespondenții „Scînteii*

siliului Economic și al comisiilor e- 
conomice ale comitetelor județene 
de partid, analizează intr-un 
măr de peste 60 
deri și 
au fost 
nomice 
diul de încheiere a 
nomice în acest 
concluzii ce se vor desprinde ur- 
mînd a fi folosite în îmbunătățirea 
activității în domeniul contractual. 
Pentru noi este, de asemenea, evident 
că trebuie să trecem mai hotărît la 
aplicarea unor prevederi legale eu 
privire Ia penalități, recuperarea 
daunelor, pîrghii puțin folosite în 
prezent, deși ele au fost create toc
mai în scopul întăririi răspunderii în 
asumarea și realizarea obligațiilor 
contractelor.

centrale 
realizate 
in anul

nu-
mari întreprin- 

modul în cara 
contractele eco- 
trecut și 
contractelor eco- 
an, principalele 

desprinde

sta-

— Unul dintre obiectivele e- 
sențiale ale planului de stat pe 
acest an este diminuarea con
tinuă a cheltuielilor materiale, 
in ideea valorificării superioare 
a resurselor de materii prime, 
domeniu in care ministerul dv. 
are atribuții precise. Ce se 
întreprinde pentru micșorarea 
normelor de consum, ca și pen
tru extinderea mai largă a uti
lizării materiilor prime și ma
terialelor din țară, a înlocuito
rilor, acțiune care iși dovedește 
eficiența in reducerea efortu
lui valutar ?

— Volumul total de economii ce 
urmează a se obține in anul 1972 nu
mai pe seama reducerii normelor de 
consum aprobate prin plan, în com-

de lei, materializate, printre 
_ ___ , ... aproape 130 000 tone metal 
în construcția de mașini, 75 000 tone 
cocs metalurgic de furnal, circa 90 000 
tone combustibil convențional. De 
aceea, in perioada următoare, rămîne 
ca un obiectiv prioritar pentru mi
nisterul nostru să veghem ca in în- 

• treprinderi, centrale și ministere, să 
se desfășoare o activitate susținută 
de reproiectare a produselor, îmbu-

prevăzînd competențe 
importanța și volumul 
fiecărui material.

in funcție de 
consumurilor

noastre au 
diferite unități

— Investigațiile 
relevat că, in 
productive, există incă mașini 
și utilaje a căror capacitate nu 
este decît parțial folosită, iar pe 
unele șantiere sint utilaje care 
așteaptă 
montate. 
rul dv.

prea mult pentru a fi 
Căror acțiuni ministe- 

le va da prioritate in

vește asigurarea resurselor materiale 
necesare — cit și in orientarea spre 
fabricarea, cu precădere, a acelor 
produse care să contribuie la satis
facerea unor necesități stringente ale 
economiei naționale.

între acțiunile pe care le întreprin
dem în acest an, avem in vedere, 
în primul rînd, depistarea celor mai 
importante rezerve de capacități și 
care sînt de interes major pentru e- 
conomia națională, astfel ca, pe a- 
ceastă bază, să poată fi stabilite cele

nătățire a structurii producției, mo
dernizare a tehnologiilor de fabrica
ție, extindere a utilizării oțelurilor 
sudabile cu caracteristici fizico-meca- 
nice superioare, de începere a fabri
cației unor materiale noi, 
toare și de utilizare a acestora, 
virtutea atribuțiilor care 
conferite, vom face uz de 
legii pentru a asigura o 
gospodărire a resurselor 
astfel ca

înlocui- 
tn 

ne-au fost 
prevederile 
mai bună 

materiale, 
sarcinile de reducere a 

normelor de consum să poată fi inte
gral realizate. în 
meniul normării 
materiale, avem 
rea unor măsuri 
întărirea 
și aprobarea

acest sens, în do- 
consumurilor de 

tn vedere elabora- 
care să determine

răspunderii In elaborarea 
normelor de consum,

acest an, pentru ca unitățile e- 
conomice să fie determinate să 
gospodărească cit mai judicios 
fondurile fixe pe care le au in 
dotare?

— Acționînd, In sensul atribuțiilor 
ce ne revin In legătură cu folosirea 
deplină a potențialului productiv, 
orima măsură și cea mai urgentă a- 
supra căreia ne concentrăm atenția, 
in momentul de față este aducerea 
la îndeplinire a sarcinilor trasate de 
conducerea de partid și dc stat pen
tru extinderea schimburilor II și 
III în toate întreprinderile, tn a- 
eeastă largă acțiune, rolul ministe
rului nostru este de a sprijini uni
tățile economice ji ministerele, atît 
in elaborarea programelor de măsuri 
respectiva — îndeosebi, în ce pri-

pen- 
tre- 
din 

pusă 
mai

mal eficiente șl rapide măsuri 
tru punerea lor în valoare. Va 
bui folosită cu exigență una 
pirghiile importante ce ne este 
la dispoziție, în sensul de a nu
satisface cererile de mașini, utilaje 
și instalații noi, decît în acele cazuri 
în care indicele planificat de utili
zare, pe grupa de mașini respectivă, 
a fost realizat. Ca atare, activitatea 
organelor de resort din ministerul 
nostru și in primul rînd a inspecto
ratelor teritoriale .
spre exercitarea unui control pre
ventiv exigent In 
pra modului cum 
cum se întrețin și 
rile fixe, astfel ca 
plina siguranță a 
ploatare.

va fi îndreptată

întreprinderi asu- 
se gospodăresc, 
se repară tondu- 

să se asigure de- 
acestora în ex-

— Ministerul dv. are la in- 
demină pîrghii de intervenție 
operativă in desfășurarea pro
ceselor de aprovizionare, intre 
care amintim : posibilitatea uti
lizării stocurilor de intervenție, 
a redistribuirii unor resurse din 
economie, optimizarea reparti
zării teritoriale a resurselor 
pentru ca acestea să poată fi 
dirijate rapid și eficient acolo 
unde este nevoie de ele. Ce se 
intenționează a se întreprinde 
pentru ca acest rol al ministeru
lui să se facă în cel mai scurt 
timp resimțit in rezolvarea unor 
asemenea probleme stringente 
ale activității unor unități eco
nomice ?

— Pentru a t! foarte concret este 
bine să relev faptul că, în vederea 
preîntîmpinării unor eventuale în
treruperi în alimentarea proceselor 
de producție din întreprinderi cu 
materiile prime și materialele ne
cesare. ministerul nostru a luat mă
sura constituirii unor stocuri de in
tervenție Ia întreprinderile teritoriale 
de aprovizionare. Tn structura acestor 
stocuri vor fi cuprinse materii prime 
și materiale de uz curent 1a care, 
așa cum practica ne-a arătat, in
tervin de regulă unele nevoi nepre
văzute inițial. Desigur, soluția con
centrării acestor stocuri, pe feluri de 
materiale. în anumite puncte de pe 
teritoriul țării. în așa fel îneît să se 
poată interveni în caz de nevoie în 
mod operativ și eficient, este prefe
rabilă dispersării materialelor respec
tive în toate întreprinderile unde 
nu se poate asigura gospodărirea lor 
potrivit intereselor majore ale eco
nomiei.

Tn altă ordine de idei. începînd cu 
anul 1972, ministerul nostru și între

prinderile teritoriale de aprovizio
nare subordonate, pe baza rezultate
lor recensămîntului materiilor prime 
și materialelor care se face în prima 
lună a acestui an. a disponibilităților 
apărute ca urmare a recalculării 
normelor de stoc și normativelor 
de mijloace circulante, a situații
lor operative constatate de orga
nele noastre sau de cele finan- 
ciar-bancare în întreprinderi, se vor 
preocupa mai insistent de redistribu
irea unor stocuri supranormative de 
materii prime și materiale. De altfel, 
acțiunea aceasta este începută mai 
de mult. Este semnificativ că, I din 
trimestrul IV 1970 și pînă la 
sfîrșitul anului 1971, întreprinde
rile teritoriale de aprovizionare au 
preluat spre valorificare materii 
prime și materiale imobilizate în 
valoare de peste un miliard lei. Tn- 
trucît. însă, soluția redistribuirii 
stocurilor nu intervine decît postope- 
rativ, pentru lichidarea unor imobili
zări rămîne atît ca o sarcină a 
noastră cît. și a celorlalte ministere 
economice să se verifice cu mai 
multă grijă calculele de fundamen
tare a normativelor de stocuri, a 
necesarului de aprovizionat, ca șl 
modul efectiv dc desfășurare a apro
vizionării tehnico-materiale, să se 
impună o mai riguroasă disciplină 
in gospodărirea resurselor materiale 
ale economiei. Sînt. de asemenea, 
în curs de aplicare măsuri de întă
rire a bazei materiale a întreprinde
rilor de aprovizionare, de dezvol
tare a activității acestora în toate 
județele țării, astfel îneît ele să con
tribuie mai mult la simplificarea o- 
perațiilor de aprovizionare tehnico- 
materială. la diminuarea cheltuieli
lor de transport și depozitare, la 
creșterea eficientei distribuției teri
toriale ■ resurselor materiale.
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Conform unui obicei statornicit de 
multă vreme in viața artistică bucu- 
reșteană, sălile Dalles au reunit și 
in acest an SALONUL DE PICTURA 
ȘI SCULPTURA. Aproximativ 200 
de pictori și 90 de sculptori, prezen- 
tînd rezultate dintre cele mai recente 
ale creației tor, au prilejuit analizei 
critice posibilitatea unei priviri de 
ansamblu asupra creației plastice 
contemporane ; au oferit ocazia esti
mării eforturilor creatoare desfășu
rate de-a lungul ultimului an, a di
recțiilor de dezvoltare, a orientărilor 
tematice și opțiunilor estetice. Re- 
luind idei formulate deja. în împre
jurări asemănătoare sau exprimînd 
noi puncte de vedere asupra creației 
românești contemporane, subliniind, 
implicit, caracterul de bilanț pe care 
amploarea acestei manifestări îl pri
lejuiește — discuțiile desfășurate în 
presă nu au făcut decît să accen
tueze o dată mai mult dimensiunile 
evenimentului, prestigiul său în an
samblul plasticii noastre.

Salonul din acest 
mare expoziție de 
tură organizată 
după amplele dez
bateri asupra per
fecționării muncii 
politico-ideologice 
și cultural-educa
tive, dezbateri în 
cadrul cărora s-au 
conturat orientări 
fecunde, de mare 
însemnătate pen
tru destinul artei 
noastre socialiste. 
Plasat, deci, sub 
semnul acestor 
înalte imperative 
puse de partidul 
și statul nostru in 
fața artiștilor. Sa
lonul dobindește 
o semnificație in 
plus — aceea de 
a ilustra, la sca
ra întregii creații 
bucureștene. felul 
în care orientări
le de remarcabilă 
valoare și-au aflat 
întruchipare în o- 
pera creatorilor ; 
măsura în care momentul actual al 
plasticii românești reușește să ira
dieze imaginea epocii, a vieții noas
tre sociale și civilizației contem
porane.

Privită din acest punct de vedere, 
expoziția in ansamblul ei a reușit 
să răspundă obiectivelor artistice, de 
mare actualitate, comandamentelor 
majore puse în fața artei noastre, 
a creatorilor săi. Pictorii și sculp
torii bucureșteni au investigat, 
cu mijloace specifice, universul rea
lităților in care trăim ; au trasat 
imaginea lumii în care evoluăm. Di
ferențierile individuale determinate 
de date temperamentale, de for
mație sau de apartenența la o anu
me generație s-au complinit reciproc 
in ansamblul expoziției, au configu
rat o imagine de ansamblu în ca
drul căreia o atenție deosebită a fost 
acordată factorului tematic, viziunii 
realiste.

Disponibilitatea față de cele mai 
diverse modalități de expresie a 
coexistat in cadrul unei vizibile și 
foarte accentuate orientări spre rea
litățile și realizările cele mai de 
seamă ale României. In ansamblul 
său, faptul trebuie semnalat ca un 
element pozitiv. Cert este că pictura 
și sculptura Salonului — mai tradi
țională sau mai modernă, mai emo
țională sau mai intelectuală, mai 
intuitivă sau mai calculată — a răs
puns unor moduri la fel de diver
sificate de receptare din partea pu
blicului. Iată de ce procesul in
formativ asupra stadiului 
recent de dezvoltare a 
noastre, acest sondaj al recepti
vității artiștilor la amplele și sem
nificativele modificări sociale con
temporane cărora Salonul ar fi tre
buit să le răspundă, a fost conținut 
în fiecare din aceste descifrări, in 
fiecare din aceste „lecturi" anuale 
pe care le-a prilejuit. Expoziția din 
sălile Dalles și-a atins una din func
țiile sale esențiale — aceea de ac
tualizare a unor valori specifice, 
bine cunoscute nouă din manifestări 
anterioare, dar, totodată, și de a evi
denția alte valori aflate pînă acum 
în stare potențială. Această actuali
zare a depins, parcă, mai evident 
anul acesta, de gradul de adecvare, 
de opțiunea foarte netă, declarată a 
tuturor artiștilor. de a descifra în 
lucrările expuse realități specifice 
țării noastre.

Entuziasmul in fața unor eroi na
ționali, aspirațiile spre un ideal 
umanitar întrezărit în adîncurile 
trecutului sau surprins in plin proces 
de dezvoltare contemporană, 
știința unei 
la istoria 
progresist, < 
iată doar 
concentrat 
ticienilor 
titea motive de inspirație, teme im
plicite sau explicite ale picturii și 
sculpturii. în aceste condiții, intere
santă apare încercarea, din păcate 
doar parțial reușită, de a transcrie 
evenimentul imediat, de a trata ac
tualitatea socială și politică nu la 
nivelul faptului divers, ci pe un plan 
mai profund, acela al semnificației 
sale. A surprinde semnificația ma
joră. nu numai a evenimentelor de 
excepție, dar și a celor cotidiene ; a 
surprinde dincolo de limitele pur for
male, perisabile, esența acestor eve
nimente, făcîndu-le să persiste în 
aria valorilor artistice — iată țelul 
major al oricărei creații autentice. 
Căci nu simplul contact concret eu 
evenimentul trecător, nu inserția în 
materialul sensibil, brut 
citatea 
într-o manieră personală 
comentarii pe marginea 
descifra . . .
asigura durabilitatea plastică a unei 
expresii

Larga 
venită modalitate de verificare 
fost un argument în plus 
afirmarea unui adevăr îndeobște cu
noscut : acela că numai o expresie 
artistică personală, transfigurarea in

an este prima 
pictură și sculp-

culoare 
ideii și 
culație, 
planul 
strui și 
fie termenii unei ireductibile dico
tomii. ci părți componente ale unuia 
și aceluiași ansamblu artistic — sin
gurele în stare să asigure adecvarea 
receptării la lucrare.

în acest sens, lucrările maeștrilor 
au fost și de această dată exemple 
memorabile. Semnate de Dumitru 
Ghiață, Corneliu Baba. Alexandru 
Ciucurencu, Henri Catargi, Ion Mus- 
celeanu sau R. Schweitzer-Cumpăna, 
pînzelâ au păstrat cu o admirabilă 
consecvență caracterele stilistice 
care i-au format și impus pe acești 
creatori pe planul . vieții artistice, 
au păstrat o viață proprie care scapă 
conjuncturii. Materialitatea faptului 
de viață — fie că acesta a fost pei
saj, portret sau natură moartă — a 
devenit punct de sprijin, prilej de 
scufundare în obiect, dincolo de care 
originalitatea s-a impus cu preg
nanță. Iar lucrările, fiecare dintre

sau formă a mesajului, a 
sentimentului pot conferi cir- 
dar mai ales perenitate în 
valorilor artistice. Că a in- 
a delecta nu trebuie să mai

naliză detaliată, pe care atlt spațiul 
restrîns, cit și numărul mare de lucrări 
prezentate nu ne-o permite, ar reliefa 
pregnant calitățile acestor, pînze, con- 
turînd, delimitind și analizind mai 
bine, în cadrul fiecăreia, rezonanțele 
contemporaneității. Nu putem să nu 
remarcăm maturitatea, elevata con
știință de sine, viziunea lucidă asu
pra condiției lor pe care au dove- 
dit-o artiștii tuturor generațiilor. în 
aceste, condiții, cuvintul „tînăr" își 
pierde sensul generic, modificînd oa
recum unghiul de înțelegere al no
țiunii, în sensul confirmării unor in
dividualități creatoare ce făgăduiesc 
realizări cu adevărat grăitoare.

Am menționat pînă acum doar cî
teva dintre reușitele notabile ale ex
poziției, cîteva nume (și numărul lor 
ar putea ti mult amplificat) încercind 
să ocolim ierarhizările arbitrare, sta
bilirea de virtuți și priorități anumi
tor mijloace de expresie. Peisajul a- 
tit de variat, de complex al picturii 
contemporane, așa cum apare el con
turat de Salon, supune judecății și

urma muncii entuziaste desfășurate 
în numeroase tabere de creație, rea
litatea concretă a expozițiilor deschi
se in cursul anului care a trecut 
ne-ar fi îndreptățit să așteptăm 
prezența mai multor sculpturi pline 
de forță sugestivă, expresii concen
trate ale formelor care să certifice 
autenticitatea, viabilitatea unor ta
lente. Desigur, s-au remarcat și de a- 
ceastă dată lucrările expuse de maeș
trii Ion Jalea, sau Ion Irimescu. Tot 
așa după cum Paul Vasilescu își mar
chează și de această dată prestigios 
prezența în expoziție. Se află expuse 
în general lucrări de mici dimensiuni, 
relevabile prin impresia de acuratețe 
a formelor, în. care ritmuri de plinuri 
și goluri depășesc simplul moment al 
decorativului. Am putea menționa în 
acest sens lucrările mai tinerilor, dar 
talentaților Cristian Breazu • și Na
poleon Tiron ; ca și sculpturile sem
nate de Mircea Ștefănescu. Gabriela 
Manole Adoc, Ioana Kassargian, Cor
nel Camaroschl, 
nești etc.

0 imagine 
a anului
editorial

1971
Gh. Iliescu-Căli-

Cronica plastică

Salonul de pictură

și sculptură
al municipiului București

cel mai 
plasticii

con- 
declarate apartenențe 

patriei, la trecutul său 
de luptă revoluționară 
cîteva aspecte care au 
atenția și efortul plas- 

bucureșteni. Sînt tot a-

ci capa- 
creatorului de a exprima 

ginduri, 
lor, de a 

tilcuri ce depășesc clipa, pot

inedite.
audiență la public — de- 

a 
pentru

ele, și-au dovedit apartenența la to
talitatea creației acestor artiști pe 
care semnătura lor o evocă.

Remarcabilă, în ansamblul expozi
ției, apare, chiar și la o privire mai 
superficială, diversificarea ariei te
matice, sporirea numărului de lu
crări care-și propun o investigare 
atentă, sensibilă, a universului uman, 
a unui timp și spațiu specifice. A- 
ceastă diversificare, ca și faptul că 
multe din lucrările de acum sînt ro
dul unor atente „documentări" pe 
teren, deci ale unor profunde cunoaș
teri — materializează adeziunea plas- 
ticienilor bucureșteni la conținutul 
recentelor documente de partid și 
de stat ; răspunsul lor față de ce
rințele expres formulate de a ilustra 
tot ceea ce reprezintă frumusețe și 
aspirație spre înalt în realitățile 
țării noastre. Adeziunea limpede la 
marea lecție de istorie care îmbrăți
șează deopotrivă trecutul, prezentul 
și viitorul acestui popor a conferit 
autenticitate unui mare număr de 
compoziții orientate spre o tematică 
cu caracter istoric și social. Fără a 
întrerupe legătura între percepția și 
imaginația lumii reale, aceste com
poziții, preponderente din punct de 
vedere numeric în expoziție, mărtu- 

• risesc o adeziune limpede la eveni
mentul trecut sau contemporan. 
Conștiința civică, conștiință care 
a conferit întotdeauna picturii ro
mânești valoare și sens filozofic, 
animă pînze semnate de artiști apar- > 
ținînd tuturor generațiilor. Virgil Al- 
mășanu, Ion Sălișteanu, Ion 
dim, Lucia Dem. Bălăcescu, 
Bălașa, Vasile Celmare, Elena 
culeși, Lia Szasz, Dorian Szasz, Paul 
Gherasim, Mihai Rusu, Vanda Sa- 
chelarie, Vincențiu Grigorescu, Di- 
mitrie Grigoraș, Hie Pavel, Vladimir 
Zamfirescu, Ioan Grigorescu, Ma
rin Gherasim, Ion Grigore, V. Ti- 
mofte, Șt. Cîlțea, 
Semproniu Iclozan, sînt doar cîte
va nume 
form unor modalități stilistice foar
te diferite, specifice fiecăruia, au 
realizat adevărate reportaje lirice din 
actualitate, meditații pătrunse de în
țelegerea înfiorată a trecutului nos
tru de luptă.

Portretul — concretizare a preocu
pării de a lăsa posterității în mo
dalități de exprimare limpezi, accesi
bile, imaginea unor figuri contempo
rane sau ale unor remarcabile per
sonalități ale istoriei și culturii noas
tre — a cunoscut un deosebit revi
riment. Nu numai din punct de ve
dere numeric, dar și calitativ, por
tretele prezentate în cadrul Salonu
lui au constituit parcă o mărturie a 
actualității acestui gen, pe nedrept 
neglijat pînă acum. Faptul că pic
torii s-au oprit îndelung în fața 
unor chipuri de muncitori sau inte
lectuali de prestigiu, că au abordat 
dintr-o perspectivă modernă figuri 
ale istoriei noastre constituie un răs
puns concret adresat teoriilor con
form cărora portretul ar fi un gen 
perimat, desuet. Imaginea „Primaru
lui comunei" de Traian Brădean, 
„Portretul de muncitor" de Ion Mus- 
celeanu, „Portretul în gri" de Bră
duț Covaliu, imaginile lui Vasile 
Alecsandri sau Tudor Vladimirescu 
semnate de Ion Pacea și respectiv 
Sever Mermeze, portretele aparți- 
nînd lui Mihai Cismaru sau Zamfir 
Dumitrescu — o atestă.

Preocuparea de a reflecta în pic
tură caracteristicile unor minunate 
meleaguri de țară și de istorie, cu fru
museți adinei și calme apare con
stant pe simezele expoziției. Lucrări 
cum sînt cele semnate de Viorel 
Mărgineanu, Ion Gheorghiu, Mircea 
Ionescu, Gabriela Pătulea, Vasile Ba- 
boe, Pavel Codiță. Mihai Bandac sau 

ale 
dar și 

Și

inevitabile nereușite, lucrări lipsite d« 
acea maturitate în stare să structu
reze în mod original datele, mai tra
diționale sau mai noi, . ale picturii. 
Desigur, există încă lucrări lipsite de 
profunzimea și subtilitatea ideii, de 
limpezimea exprimării, tributare e- 
xercițiilor formaliste. Mai există 
încă lucrări care, pornind de la in
tenții lăudabile, nu denotă prezența 
travaliului artistic. Necesitatea des
chiderii in fața polisemantismului u- 
nor fapte și acțiuni contemporane, ne
voia cunoașterii și a confruntării lor 
sînt confundate (e adevărat în des
tul de rare cazuri) cu preluarea unor 
formule artistice disparate, a unor 
poncife care nu fac decît să accen
tueze asupra comodității intelectuale 
a autorului lor. Atît simplificarea ex
cesivă în numele sintezei ultime, de
finitive a motivului, cit și apelul la 
o ilustrare pur formală a acestui mo
tiv, uneori cu simplism ostentativ — 
izvorît din lipsa de reflecție a au
torilor respectivelor lucrări — sînt la 
fel de nedorite. Confruntate însă în 
ansamblul întregii expoziții cu nu
mărul mare al reușitelor, aceste mi
nusuri valorice își pierd din impor
tanță.

Comparativ, sculptura, așa cum a 
apărut ea prezentată în sălile Dalles, 
propune doar o imagine parțial re
prezentativă pentru potențialul crea
tor din acest domeniu. Rezultatele 
cu totul excepționale înregistrate în

Semnificativ ar 
putea fi conside
rat faptul că fi
gurează cu deo
sebire, predomi- 
nînd și aici, por
tretul. Este un 
drum nu lipsit de 
dificultăți, 
mai pentru 
implică o 
nuă 
între 
constituită 
lungul anilor 
conștiința 
ruia 
Și 
rile 
expozanți. 
Gorduz, 
Buculei, Iulia O- 
niță, Octav Ilies
cu, Grigore Mi- 
nea, A. Ostap au 
demonstrat, prin 
portretele lor, un 
studiu atent al 
modelului propus, 
o înțelegere 

interpretare a acestuia în datele lui 
fundamentale.

Evoluția elementului formal ca ex
presie nemijlocită a unui conținut 
ideatic sau afectiv, privite în raportul 
cauzalității lor, ar putea prilejui în 
aceste condiții date un dialog deschis. 
După cum valoarea artistică și ideo
logică a plasticii noastre, rolul ei în 
ansamblul culturii românești ar putea 
forma obiectul unui mai intens schimb 
de idei, al delimitării personalități
lor autentice în ceea ce ele reprezin
tă viziune interioară, sinteză proprie, 
spiritualitate. Vizitînd Salonul de 
artă plastică al Municipiului Bucu
rești, remarcînd efortul și numeroa
sele împliniri, apropierea de viață, 
preocuparea pentru o artă inspirată 
din actualitatea noastră socialistă, 
din trecutul progresist al țării, o 
concluzie se impune de la sine : 
aceea că orientările desprinse din 
dezbaterile asupra activității ideolo- 

■ gice, spirituale, de creație au darul 
de a conferi autenticitate, forță de 
comunicare lucrărilor de artă plasti
că, realizate cu talent și respect 
pentru travaliul artistic. Reușitele 
acestei expoziții sînt totodată un în
demn adresat plasticienilor de a-și 
îmbogăți propria creație, de a milita 
prin lucrările lor pentru înfăptuirea 

(j.cu maturitate artistică a misiunii no
bile pe care partidul a incredințat-o 
oamenilor de artă.

toc- 
că 

conti- 
confruntare 

imaginea 
de-a 

in 
fiecă- 

dintre noi 
reinterprets- 
propuse de 

V. 
Mihai

Și

Joi la amiază, sub auspi
ciile Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, la sala 
Dalles din București s-a des
chis al doilea Salon național 
al cărții, 
standurile 
de volume 
română și 
nalităților 
Ionul oferă o imagine cuprin
zătoare a peisajului editorial 
al anului 1971. El ilustrează 
preocuparea editurilor din 
țara noastră pentru participa
rea cit mai eficientă la dez
voltarea culturii noastre, la e- 
ducarea omului nou, la cu
noașterea cit mai largă a 
creației în știință, în diferi
tele domenii ale culturii, pen
tru a satisface cerințele tot 
mai 
selor 
în 
este un prilej de confrun
tare 
cului iubitor de 
preferințele sale, un mijloc 
de îmbunătățire a orientării 
tematice a planurilor edito
riale, a calității manuscrise
lor incredințate tiparului, de 
perfecționare a modalităților 
de execuție poligrafică, pre
cum și de aflare a celor mai 
eficiente căi de difuzare a 
cărții.

Pe toată durata manifestă
rii — 20—29 ianuarie — vor 
avea loc conferințe, se vor 
organiza dezbateri cu edito
rii legate de activitatea în 
domeniul tipăriturilor, vor 
fi aduse la cunoștință succe
sele cărții românești peste 
hotare, proiectele editoriale 
pe anul în curs.

La festivitate au luat cu- 
vîntul Ion Dodu Bălan, vi
cepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socia
liste, acad. Zaharia Stancu, 
președintele Uniunii Scriito
rilor, Zoe Dumitrescu-Bușu- 
leriga, vicepreședinte al A- 
cademiei de Științe Sociale 
și Politice, și prof. univ. dr. 
docent Jean Livescu, recto
rul Universității București, 
președintele Comisiei națio
nale pentru UNESCO.

Salonul național de carte 
al anului 1972 
totodată, suita de manifes
tări ce se vor organiza 
țara noastră în cadrul anului 
internațional al cărții.

(Agerpres)

înmănunchind in 
sale aproape 1 800 

tipărite în limba 
în limbile națio- 
conlocuitoare, sa-

ale diver-exigente .. . 
categorii de cititori.

același timp, salonul

cu exigențele publi- 
carte, cu

înaugurează,

în

Nico- 
Sabin
Gre-

Gil Nicolescu,

de artiști, care, con-

Grigore Vasile aduc imagini 
unor frumuseți, recunoscute, 
genuina frumusețe a șantierelor 
noilor construcții industriale. Graiul 
culorii sau ritmurile compoziționale 
exprimă, în intenția pictorilor, de 
fiecare dată integrarea deplină în 
realitățile acestei țări. Desigur, o a-

ȘTIRI CULTURALE
J

în cadrul „Zilelor Varșoviei", co
lectivul teatrului „Ateneum" a pre
zentat, joi după-amiază. la Teatrid 
Giulești, spectacolul cu piesa „Hyde 
Park" a tînărului dramaturg polonez 
Adam Kreczmar, care s-a bucurat de 
succes.

în seara aceleiași zile, actorii po
lonezi au mai susținut, la Teatrul Mic 
din Capitală, cel de-al doilea spec
tacol cu piesa „Posedații", de A. Ca
mus.

Orchestra simfonică a Radiotelevl- 
ziunii, sub bagheta apreciatului diri
jor Carlo Zechi, a prezentat, joi 
seara, ultimul concert din cadrul 
„Festivalului Mozart", manifestare 
artistică care a reținut, timp de o 
săptămînă, atenția iubitorilor de mu
zică.

Programul concertului de joi a 
cuprins Serenada KV 388 și Simfo
nia concertantă pentru vioară, violă 
și orchestră. Și-au dat concursul so
liștii Ludovic Lang și George Hamza.

(Agerpres)

Solemnitatea de la Consiliul de Stat
La Consiliul de Stat a avut loc, 

joi la amiază, solemnitatea decernă
rii „Ordinului Muncii" clasa 1 re
vistei „Ifjumunkăs", organ al Comi
tetului Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, cu prilejul aniversării 
a 50 de ani de la apariția primului 
număr al publicației, pentru contri
buția adusă la reflectarea luptei re
voluționare a tineretului, la întărirea 
unității și frăției tuturor tinerilor 
din țara noastră, la educarea comu
nistă și mobilizarea tineretului de 
naționalitate maghiară din România 
la opera de construire a socia
lismului.

înalta distincție a fost înmînată de 
tovarășul Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de Stat.

La solemnitatea ce a avut loc au 
luat parte tovarășii Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de Stat, 
Dan Marțian, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru • proble
mele tineretului. Andrei Vela, șeful 
secției presă a C.C. al P.C.R.

în cadrul aceleiași solemnități, 
pentru merite deosebite în muncă, 
cu prilejul aniversării a 50 de ani de 
la apariția primului număr al re
vistei „Ifjumunkăs" ; 
nate „Ordinul Muncii" 
ordinul „Steaua 
România" clasa

au fost înmî- 
‘ clasa a IlI-a, 

Republicii Socialiste 
a V-a, „Medalia

Adunarea festivă de
Uniunea Ziariștilor,în Capitală, la 

a avut loc, joi, adunarea festivă con
sacrată împlinirii unei jumătăți de 
veac de la apariția primului număr 
al revistei ................
limbă maghiară 
trai al Uniunii 
nist.

Au luat parte 
secretar al C.C. ____ ,
pentru problemele tineretului. Andrei 
Vela, șeful Secției presă' a C.C. al 
P.C.R.. Alexandru Ionescu, redactor- 
șef al ziarului „Scînteia", cadre de 
conducere ale ziarelor centrale și 
publicațiilor periodice din Capitală, 
reprezentanți ai unor instituții cultu
rale, numeroși ziariști, scriitori, acti
viști de partid și 
tului Comunist.

Adunarea a fost 
Ignat, președintele 
care a relevat activitatea prodigioasă 
a publicației sărbătorite și a felici
tat călduros colectivul redacțional.

Redactorul-șef al revistei, Cseke 
Gabor, a vorbit despre drumul par
curs în decursul celor cinci decenii 
de această publicație pentru tineret.

In numele Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, al în-

Ifjumunkâs", organ de 
al Comitetului Cen- 
Tineretului Comu-

Dan Martian, prim
al U.T.C., ministru

ai Uniunii Tinere-

deschisă de Nestor 
Uniunii Ziariștilor,

Incredibilul20,15

I.

c
fratele tău : CENTRAL -
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20,00

18,00
10,50
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răspuns negativ, 
timpul nu li se 
trebuie să facă, 
afirmația cadre- 
lucrau cu acești

reușește 
ca el să 
de cali- 
susținut

La deschiderea Salonului national de carte

16,00—17,00 Teleșcoală a Preludii 
la Hora Unirii — Legături 
spirituale între Țările Româ
ne de-a lungul timpului 
(Istoria României). Emisiune 
de Venera Ionescu a Ele
mente de analiză (I). Mulți
mile numerelor N, Z. Q. Pre
zintă conf. dr. Nicu Boboc 
(Matematică — clasa a XH-a). 
Căminul.
Zilele folclorului bihorean — 
ediția a IV-a.
Tragerea Loto.
1001 de seri — Aventurile ce
lor doi căței.
Telejurnalul de 
Cronică politică 
Eugen Mândrie. 
Film artistic :
Hlamida — o producție a Stu
diourilor sovietice despre via
ța lui Maxim Gorki.
Cadran internațional. 
Farmecul operetei. 
Telejurnalul de noapte.

• Abel,
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Mirii anului II : SCALA
11.15; 13,30: 16; 18,30; 21. I 
REȘT1 - 9; 11,15; 13,30;
13,45; 21, FAVORIT - 9,15; 
13,45; 16; *
9: 11,15;
• Love
11.30; 14: 
FARUL -
21, CAPITOL - 
16,15; 18.30; 20.45, 
11.15, 13 30; 16: " 
a Decolarea ;
In continuare.
13: 20.
• Copacii mor 
TIVAL — 9; '

\ — 9;
16; 18,30; 21. BUCU-

- 9; 11,15; 13,30; 16,30;
FAVORIT - 9,15; 11,30, 
18.15; 20.30, MELODIA - 

13.30: 16: 18.30; 20,45.
Story : PATRIA — »; 
16.30; 19; 21.15, LUCEA-

- 9, 11,15; 13,30; 16; 18,30;
9.15; 11,30: 14;
MODERN — 9;

18,15; 20.30.
LUMINA - »—19 
VIITORUL - 16:

.ia;21, FEROVIAR
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.
a B. D. la munte șl la mare
VICTORIA — 9; 11.15; 13,30; 16 
18,30: 20,45, GRIVIȚA — 9; 11,15 
13,30; 16; 18,15; 20,30, VOLGA - 
9; 11,15, 13,30; 15,45; 18,15; 20,30,
FLAMURA - 9: 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30.
• Oliver : ARTA — 15,30; 19, DOI
NA — 11,30; 16: 19,30.
• Program de desene animate 
pentru copii ; DOINA — 10.
• Hugo și Josefina : 9—18,30 în
continuare, Program de filme do
cumentare — 20.15 : TIMPURI NOI. 
a Livada din stepă : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18: 20,30.
a Dlscinolul diavolului — 10; 12;
14.15. Un condamnat Ia moarte a
evadat — 16,30; 18,45. Parada
t’mpulul pierdut — 21 : CINEMA
TECA (sala Union).
a Sorgul roșu : LIRA — 15,30; 18;
20.15.
a Anna celor o mie de zile : BU- 
ZEȘT1 — 15.30; 18; 20,30, DRUMUL 
SĂRII - 16; 19.
e Duel straniu : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE - 15,30; 17.45; 
20.
a Trenul
14.30; 17.15
18; 20.30.
a Pădurea de mesteceni : UNI
REA — 16; 18: 20.
a Marele premiu : FERENTARI — 
15,30: 19.
a Nu te întoarce : POPULAR — 
15,30- 18: 20.15.
a Waterloo : GIULEȘTI — 15.30: 
19. MIORIȚA — 9; 12, 16: 19.30. 
a Nici un om pentru Camp Die
trick : MUNCA - 16 '■ "
a Mihail Strogoff : 
15.45: 13: 20. RAHOVA — 15,30: 18;
20.30.
a Gara bielorusă : COSMOS — 
15,30: 18: 20.15.
a Articolul 420 : PROGRESUL — 
15,30: 19
a Să cumpărăm o mașină de 
pompieri : CRÎNGAȘI - 15.30: 18;
20.15.
a O floare șl doi grădinari ; AU
RORA - 9.30: 12.30: 16: 19.30.
a Castanele sint bune : FLACĂ
RA - 15.30: 18; 20.15.
a Steaua de tinichea : MOȘILOR
- 15 30: 17.45: 20.
a Păcatul dragostei : VITAN - 
15.30; 18: 20.15.
a Floarea de cactus : LAROMET
— 15,30; 17.30; 19.30.

• A.R.I.A. (Sala Palatului) : 
„Alba-ca-zăpada și cel 7... invada
tori" — 18.
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Cristcscu. Solist : Christian 
mas (Austria) — 29.
• Opera română : Lakmă -
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Conservatorul de muzică „Cl- 
prian Porumbescu” (sala G. Enes
cu) : Muzică de cameră — 20.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Cui i-e 
frică de Virginia Woolf 7 — 20, 
(sala Studio) : Să nu-ți faci pră
vălie cu scară — 20.
S Teatrul de comedie ; Dispari- 

a lui Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Ziariștii — 20; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Domnișoara de 
BcIle-ISle — 20.
• Teatrul Mic ; Zadarnice jocuri 
de iubire — 19,30.
• Teatrul „C. 
Magheru) : Bună 
Wilde — 19,30.
• Teatrul Giulești 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : 
fost în zadar — 9,30; Electra 
19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninigra și Ali- 
gru — 15; (sala din str. Acade
miei) : Cartea cu Apolodor — 17.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didinei 
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30: (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" • Mugurel de ctntec ro
mânesc — 19.30.
• Circul Globus : *72 circ ’72 —

: Omul care «

Muncii", medalia „Meritul Cultural”, 
clasa I și medalia „Tudor Vladimi- 
rescu“ clasa a Il-a unor redactori 
ai revistei.

în numele Consiliului de Stat, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, per- 

a 
al 

primită, 
decorați, 

muncă.

sonal, tovarășul Manea Mănescu 
felicitat colectivul de redacție 
revistei pentru distincția

Și peprecum 
urîndu-le noi
Subliniind faptul că revista „Ifju- 
munkâs" a apărut în primii ani după 
crearea Partidului Comunist Român, 
vorbitorul a arătat că această tri
bună a tineretului a ținut sus stea
gul revoluționar al luptei tineretu
lui pentru izbînda idealurilor clasei 
muncitoare. După eliberarea patriei, 
ea a dus în continuare cuvintul par
tidului în rîndul tineretului de na
ționalitate maghiară, mobilizîndu-1 
în lupta pentru făurirea unei vieți 
noi. în încheiere, tovarășul Manea 
Mănescu a subliniat aportul re
vistei la educarea comunistă a tine
retului în spiritul patriotismului și 
dragostei față de patria comună, al 
frăției poporului român cu naționa
litățile conlocuitoare, unității lor 
pentru ridicarea României socialiste 
pe treptele înalte ale progresului și 
civilizației.

In numele celor decorați a luat 
cuvintul Cseke Gabor, redactorul șef 
al revistei.

ziariștii 
succese în

la Uniunea Ziariștilor
tregului tineret al patriei, Dan Mar
țian a adresat colectivului redacțional 
și colaboratorilor publicației felici
tări călduroase, urări de noi succese.

în continuare, Szilăgyi Dezideriu, 
redactor-șef al ziarului „Elore", Eu
gen Florescu, redactor-șef al ziarului 
„Scînteia tineretului", Rado Jeno, 
secretarul Comitetului U.T.C. din 
comuna Călărași — Turda, județul 
Cluj, corespondent voluntar al re
vistei „Ifjumunkăs", și Petru Pîn- 
zaru, redactor-șef al revistei „Ti- 
nărul leninist", au urat publicației 
sărbătorite noi succese în îndeplini
rea sarcinilor ce-i revin.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la adunare au 
adresat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

După ce se exprimă deplina ade
ziune la politica revoluționară mar- 
xist-leninistă a Partidului Comunist 
Român, calda recunoștință pentru 
grija părintească pe care partidul, 
Comitetul său Central, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o acordă creșterii 
și educării în spirit comunist a tine
rei generații a țării, în telegramă se 
subliniază :

Programul complex de educație co
munistă,, adoptat la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971, dezbă
tut și însușit în unanimitate de în
tregul nostru popor, a relevat coor
donatele de viitor, adevăratele dimen
siuni ale activității de formare și dez
voltare a omului nou, sarcinile de 
mare importanță ce revin tuturor fac
torilor educativi, presei comuniste. 
Ca gazetari și tineri comuniști, resim
țim, stimate tovarășe secretar general, 
întreaga responsabilitate ce ne revi
ne, necesitatea de a ne consacra cu 
deplină adeziune înfăptuirii acestui 
program.

In acest moment de sărbătorire a 
50 de ani de Ia apariția primului nu
măr al revistei „Ifjumunkăs", sa 
arată în încheierea telegramei, ne 
angajăm că vom face totul pentru 
cauza partidului, a patriei, a tinere
tului, a frăției dintre poporul român 
și naționalitățile conlocuitoare, că 
vom lucra în așa fel, îneît revista 
noastră să-și aducă o contribuție din 
ce în ce mai mare la dezvoltarea 
responsabilității și conștiinței socia
liste a tinerei generații, la mobiliza
rea acesteia pentru a participa cu în
treaga sa capacitate, in mod creator, 
la opera de construire și înflorire a 
viitorului patriei noastre comune, 
Republica Socialistă România.

(Agerpres)

Ud

La „Catedra activităților
extradidactice"

exemplului personal al profesorului- 
militant. Intrînd într-o școală și gă
sind elevii în pauză, cu dascălii în 
mijlocul lor, îți poți da seama une
ori dintr-un singur zimbet sau o pri
vire care este natura relațiilor din
tre adult și „obiectul" educației sale. 
Sînt cazuri numeroase în care elevii 
roiesc în jurul profesorilor, lăsînd să 
se întrevadă legături afective trai
nice, bazate pe încredere, simpatie 
și stimă reciprocă ; dar sint și situații 
cînd între cele două „tabere" se 
creează distanțe nedorite, o răceală 
afectivă nepropice educației.

întrebînd astă-vară, în tabără, pio
nierii dintr-un detașament, pe care-i 
vedeam cam abătuți, dacă le place 
viața acolo, mi-au 
motivînd că tot 
spune decît ce nu 
Nu m-a mirat apoi 
lor didactice, care 
copii, că sînt extrem de obosite de 
„supravegherea" acestora. Profesorul 
cu talent și tact pedagogic 
să anime masa copiilor fără 
obosească, pe cind cel lipsit 
tățile dobîndite prin efort 
de autoperfecționare, se agită în gol, 
nereușind să antreneze și să satisfacă 
elevii. Prezența neobosită a profeso
rului este singura neobositoare. Este 
de dorit deci ca toți învățătorii și 
profesorii să stimuleze participarea 
copiilor și tinerilor la activități in
teresante, atractive, să-i îndrume în 
pregătirea și organizarea acestora.

Atitudinea cadrelor didactice este 
decisivă în declanșarea inițiativelor 
creatoare ale copiilor și tinerilor, că
rora li se adresează continuu în mul
tiplele lor ipostaze. Fiind sursă de 
informare multilaterală la lecții, pro
fesorul continuă pe căi diferite să 
influențeze, să atragă elevii și In 
timpul liber, atunci cînd mijlocește 
contactul tinerei generații cu valorile 
autentice ale artei' și culturii, cînd 
oferă pilda unor atitudini etice, ca-

talizind gusturi alese șl educind con
vingeri comuniste. Adevărat mentor 
al spiritelor tinere, profesorul din 
societatea noastră socialistă este che
mat să înregistreze o prezență eficace, 
plină de abnegație in hotarele tim
pului liber. Aici intuiește mai bine 
profilul moral și intelectual al copi
lului și poate da un sfat calificat pen
tru orientarea profesională adecvată 
și corectarea unor deprinderi. Situin- 
du-se ferm pe pozițiile 
copilăriei și tinereții, 
profesia in misiune și sfatului 
conferă efecte educative.

Model prin fapte, nu prin declara
ții, profesorul poate și trebuie să ri
dice la nivel de simbol conduita ci
vică. El devine confidentul și punctul 
de referință al tinerilor pentru com
baterea parazitismului, necinstei, min
ciunii, spiritului individualist, indi
ferenței față de marile aspirații și e- 
forturi ale poporului. In același timp, 
prin prisma unui astfel de spirit lu
minat, învață pionierii și uteciștii 
să-și iubească patria cu ardoare, să 
îndrăgească munca și să prețuiască 
valorile reale ale umanității.

Școala șl organizațiile de copii și 
de tineret au cadre comune, dar me
tode diferite. Cu cît aceste metode 
nu se repetă în afara domeniilor 
proprii, cu atît sint mai eficace, mai 
atractive. Elevul vrea să găsească in 
afara lecțiilor „altceva" decît în „orele 
de clasă" Acest lucru nu-1 intuiesc 
cei care sînt prea profesori în timpul 
liber și insuficient de apropiați de 
copii la lecții. Spiritul de animator, 
entuziasmul în muncă fertilizează 
ambele domenii — școlar și extra- 
școlar — determinînd participarea 
activă a pionierilor și uteciștilor, 
a tuturor elevilor, generind un trans
fer de calități moral-politice și inte
lectuale, pe fondul intim al persona
lității in devenire. La catedra acti
vităților extradidactice, lecțiile țîș- 
nesc din viață și viața din cuprinsul 
lor este plină de lecții.

înțelegerii 
transformă

ii
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Președintele Consiliului de Stat,2 7
Nicolae Ceausescu, a primit 

scrisorile de acreditare 
a ambasadorului

Republicii Sierra Leone
Luînd cuvîntul cu prilejul prezen

tării scrisorilor, ambasadorul Ed
ward Wilmot Blyden a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu, guver
nului și poporului român un salut 
cordial din partea președintelui Siaka 
Stevens, a guvernului și a poporului 
Republicii Sierra Leone.

„Sînt profund mișcat — a spus 
noul ambasador — de înalta onoare 
acordată mie de distinsul meu pre
ședinte și guvernul său prin invita
ția de a-mi asuma această dificilă, 
dar foarte plăcută responsabilitate 
de a reprezenta interesele țării mele 
pe lingă Excelența Voastră, cu sco
pul de a întări bunele relații și de 
a cimenta legăturile de prietenie 
care există între țările și popoarele 
noastre, de la obținerea independen
ței țării noastre în 27 aprilie 1961“.

In continuare, vorbitorul a arătat : 
„Noi, cei din Sierra Leone — o țară 
a cărei existență a fost menționată, 
pentru prima dată, în paginile anti
chității, încă în anul 500 î.e.n., în 
renumitul și istoricul „Periplul lui 
’ ianno" — promovăm, fără compro
mis si rezervă, principiile independen
ței șl sprijinirii pe propriile forțe, 
dar, înainte de toate, ne dedicăm, 
de multă vreme, celorlalte principii 
care leagă pe membrii comunității 
de națiuni : respectarea suverani
tății și integrității teritoriale^ a 
țărilor, neamestecul în treburile in
terne ale statelor, promovarea cauzei 
coexistenței pașnice și realizarea a- 
celui nobil ideal către care tind, de 
secole, oamenii de bună credință — 
și anume pacea și cooperarea mon
dială și frăția universală.

Rolul strălucit pe care Excelența 
Voastră personal l-a jucat și con
tinuă să-1 joace pe această mare 
scenă contemporană — pentru reali
zarea în timpurile noastre a coexis
tenței pașnice între state, a armoniei 
șl prieteniei între popoare — nu a 
.putut să nu atragă atenția persona
lităților de bună credință din în
treaga comunitate mondială. Preșe
dintele meu, dr. \ Siaka Stevens, și 
guvernul său, precum și întregul 
nostru popor nu fac excepție de la 
aceasta.

în ce mă privește, Îmi exprim 
speranța că, în cursul misiunii încre
dințate de guvernul meu pe lingă 
Excelența Voastră, colaboratorii 
dumneavoastră din guvernul Repu
blicii Socialiste România și întregul 
popor al acestei mari republici îmi 
vor acorda întregul sprijin în vede
rea promovării în continuare a unor 
asemenea nobile idealuri și țeluri 
pentru care Excelența Voastră este 
deosebit de apreciată pe plan mon
dial.

Luînd cuvîntul? președintele Con
siliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a mulțumit în mod căl
duros pentru urările" ce i-âu fost ă- 
dresate și a transmis, la rîndul'său, 
președintelui Siaka Stevens salu
tări cordiale și calde urări de sănătate 
și fericire personală, iar guvernului 
și poporului Republicii Sierra Le
one urarea de a obține succese tot 
mai mari pe calea dezvoltării social- 
economice de sine stătătoare a patriei 
sale.

„în România — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — sînt cunoscute 
și se bucură de o înaltă prețuire e- 
forturile depuse de poporul Republi
cii Sierra Leone pentru consolidarea 
independenței naționale, munca sa 
susținută pentru dezvoltarea econo
mică și socială a țării, pe baza valori

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

22, 23 și 24 ianuarie. In țară : Cerul 
va fi variabil, mai mult noros în 
sudul și vestul țării, unde vor cădea 
precipitații locale, atît sub formă de

li ® H ® ®

ficării tot mai largi a resurselor na
ționale, materiale și umane.

De o deosebită apreciere se bucură, 
de asemenea, activitatea desfășurată 
de președintele Republicii Sierra 
Leone, dr. Siaka Stevens, pentru în
tărirea independenței naționale, pe 
calea asigurării progresului și pros
perității țării și a extinderii relații
lor de prietenie și cooperare cu toate 
statele.

Poporul nostru, care tși consacră 
întreaga sa putere de muncă și. cre
ație operei de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
este profund interesat în instaurarea 
în lume a unui climat de pace, de 
securitate și cooperare internaționa
lă. Viața demonstrează că o condi
ție primordială pentru asigurarea pă
cii este respectarea strictă în relațiile 
dintre state a principiilor suveranită
ții și independenței naționale, nea
mestecului în treburile interne, ega
lității în drepturi și avantajului reci
proc. a dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur destinele conform 
aspirațiilor și intereselor sale proprii. 
Pe baza acestor principii, Româ
nia militează cu consecvență in 
spiritul coexistenței pașnice, pen
tru extinderea legăturilor sale cu 
toate statele, fără deosebire de orîn- 
duirea lor socială, hotărîtă să contri
buie activ la dezvoltarea încrederii 
și colaborării între popoare. Anima
tă de aceste țeluri, țara noastră este 
pe deplin solidară cu lupta popoare
lor împotriva asupririi străine, a im
perialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, a politicii de torță 
și dictat, pentru libertate și indepen
dență națională, și condamnă cu fer
mitate asuprirea colonială care se 
mal menține în unele zone ale lu
mii, politica de apartheid și discri
minarea rasială, încălcarea brutală 
a drepturilor și libertăților omului.

România consideră că în zilele 
noastre se impune tot mai mult, ca 
o cerință esențială a progresului ge
neral, ridicarea economică și socia
lă a țărilor în curs de dezvoltare, li
chidarea decalajului care le mai 
desparte de țările industrializate, în 
interesul ridicării nivelului de civi
lizație și cultură al popoarelor lor. 
al păcii și securității internaționale.

Republica Socialistă România ur
mărește cu simpatie și solida-itate 
eforturile tinerelor state din Africa, 
ca și de pe alte continente, pentru 
apărarea și consolidarea indepen- 

. denței lor naționale, pentru dezvol
tarea lor economică și socială și 
promovează, în mod activ, cu aces
te țări, relații de prietenie și coope
rare în diferite domenii.

îmi exprim convingerea că rapor
turile prietenești și colaborarea din- 
tre Republica Socialistă România și 

’ Republica Sierra Leone se vor dez
volta continuu — cuprinzînd dome
nii largi ale activității economice, 
politice și sociale — în interesul ce
lor două țări și popoare, al păcii și 
cooperării internaționale".

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a avut o convorbire prie
tenească cu ambasadorul Edward 
Wilmot Blyden.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
Constantin St.ăte.scu, secretarul Con
siliului de Stat, și Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe.

burniță și ploaie, cit și sub formă 
de lapoviță și ninsoare. în rest, pre
cipitațiile vor ti izolate. Vîntul va 
sufla potrivit, prezentînd intensifi
cări locale la începutul intervalului. 
Temperatura va scădea ușor la 
sfirșit. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 8 și plus 2 grade, izolat 
mai coborîte, iar maximele între mi
nus 3 și plus 7 grade.

Primire la tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil

Joi, 20 ianuarie a.c., tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit o delegație a C.C. al P.M.U.P., 
condusă de tovarășul B. Sujka, ad
junct al șefului Secției relațiilor ex
terne a C.C. al P.M.U.P., care, la in
vitația C.C. al P.C.R., se află în țara 
noastră pentru stabilirea planului de

Delegația condusă de tovarășul 
Mihai Marinescu s-a întors de la Berlin
Joi după-amiază s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Berlin, dele
gația condusă de Mihai Marinescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, care a participat la întîlnirea 
de lucru a președinților celor două 
părți în Comisia mixtă guvernamen
tală de colaborare economică între 
Republica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Iosif Banc, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Nicolae Ecobescu, adjunct al minis

LA DRĂGĂNEȘTI-VLAȘCA

înființarea unei stațiuni agricole experimentale
Printr-o hotărîre recentă a Consi

liului de Miniștri s-a înființat o 
nouă stațiune agricolă experimentală, 
cu sediul în comuna Drăgănești- 
Vlașca, care aparține Institutului de 
cercetări pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundulea. Stațiunea 
are ca sarcină studierea tehnologiilor 
de cultură specifice diferitelor tipuri 
de sol din zona agricolă a Teleorma
nului, să stabilească cele mai adec- 
vate soiuri în condițiile locale și să 
producă sămînță cu valoare biologică 
ridicată pentru unitățile agricole din 
această parte a țării.

FOTBAL
Portuguesa - Steaua 1-0
Echipa de fotbal Steaua București 

și-a început turneul în Brazilia, 
jucind la Sao Paulo în compania 
echipei Portuguesa. Jocul, disputat 
pe stadionul „Pacaembu", s-a înche
iat cu scorul de 1—0 (1—0) în favoa
rea gazdelor, prin punctul înscris în 
minutul 8 de fundașul central Ma- 
rinho.

TENIS

Concursurile 
pentru „Marele Premiu"

Competiția internațională de tenis 
..Grand Prix“-1972. organizată de 
federația internațională de speciali
tate (F.I.L.T.), care în acest an va ti 
patronată de societatea engleză 
..Union Commercial", va începe la 
7 februarie, o dată cu desfășurarea 
unui turneu programat la Los An
geles. după care va avea loc cel de 
ia Hampton (S.U.A.). Iată concursu
rile care se vor desfășura în prima 
parte a acestei a treia ediții a com
petiției ..Grand Prix".

6—12 martie Washington ; 27 mar
tie — 3 aprilie Monte Carlo ; 10—16 
aprilie Madrid ; 17—23 aprilie Pa
lermo ; 17—23 aprilie Nisa ; 24 apri
lie — 2 mai campionatele internațio
nale ale Italiei ; 8—14 mai Bourne
mouth ; 8—14 mai Bruxelles și 22
mai — 4 iunie campionatele interna
ționale ale Franței.

Primele partide ale sferturilor de 
finală din cadrul turneului de tenis de 
la Londra s-au încheiat cu următoa

colaborare între P.C.R. și P.M.U.P. pe 
perioada 1972/1973.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, au 
participat Vasile Vlad, șef de secție 
la C.C. al P.C.R.. și Nicolae Ionescu. 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost de față Jaromir Ocheduszko. 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești.

trului afacerilor externe, și alte per
soane oficiale.

Au fost de față dr. Hans Voss, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Pe aeroportul Schonefeld din Ber

lin, delegația română a fost salutată, 
la plecare, de Kurt Fichtner, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, precum și de 
alte personalități din conducerea 
vieții economice a R. D. Germane. A 
fost de față ambasadorul român în 
R.D.G., Nicolae Ghenea.

Noua unitate se alătură celor 37 de 
stațiuni agricole experimentale ale 
institutelor de cercetări ce aparțin 
Academiei de Științe Agricole și 
Silvice. Prin activitatea lor, aceste 
stațiuni contribuie la introducerea 
în producție a rezultatelor cercetări
lor științifice, producerea de se
mințe selecționate din soiuri valo
roase, îmbunătățirea raselor de ani
male și stabilirea tehnologiilor mo
derne de cultură a plantelor agricole 
și de creștere a animalelor în vede
rea sporirii producției

rele rezultate : Richey (S.U.A.) —
Țiriac (România) 4—6, 6—1, 6—3 ; 
Hoad (Australia) — Goven (Franța) 
6—2, 6—3. în proba de dublu, pere
chea Hewitt, Mcmillan a întrecut cu 
6—3, 6—3 cuplul Richey, Franulovici.

Campionatele 
a internaționale de tenis 

de masă ale României
începînd de duminică, timp de 

3 .zile, la Cluj se vor desfășura cam
pionatele internaționale de tenis de 
masă ale României. Ea această ediție 
și-au anunțat participarea reprezen
tativele R. P. Chineze, Angliei, Bul
gariei, Cehoslovaciei, Cubei, R. I). 
Germane, Iugoslaviei, Poloniei, Un
gariei și României. Din rîndul spor
tivilor care vor fi prezenți la startul 
întrecerilor tac parte, printre alții : 
Li Li (R. P. Chineză). Karenza 
Mathews (Anglia), Doris Hovestădt 
(R. D. Germană). Danuta Calinska 
(Polonia), Maria Alexandru și Car
men Crișan (România) — la feminin, 
Stepancici (Iugoslavia), Șerban Do- 
boși (România). Tiao Ven-iuan și 
Lian Ko-lian (R. P. Chineză) — la 
masculin.

BOB

CAMPIONATUL EUROPEAN

Proba de bob — 4 persoane, contînd 
pentru campionatul european, s-a în
cheiat la St. Moritz cu victoria echi
pajului Elveției (pilot H. Muller), cro
nometrat în patru manșe cu timpul 
de 4’58”80/100. Pe locul doi s-a clasat 
echipajul R. F. a Germaniei — 
4'59”51/100.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a primit din partea minis
trului afacerilor externe al R. S. Ce
hoslovace, Bohuslav Chnoupek, o te
legramă de mulțumire pentru felici
tările adresate cu ocazia numirii sale 
in această funcție.

★
Joi la amiază, Jaromir Ocheduszko. 

ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești. a oferit un cocteil cu ocazia 
prezenței la București a delegației 
Secției culturale a Prezidiului Sfatu
lui popular al orașului Varșovia și 
a unui colectiv al teatrului varșovian 
„Ateneum".

Au luat parte Ion Brad, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, Nicolae Stanciu, 
vicepreședinte al Consiliului popular 
municipal București, Dina Cocea, 
vicepreședinte al Asociației oameni
lor de artă din instituțiile teatrale 
și muzicale, oameni de artă și cultu
ră, ziariști.

★
Vicepreședintele Federației interna

ționale de marketing, dr. Constantin 
Drăgan. membru al Academiei tibe- 
riene din Roma, care se află de cî- 
teva zile in țara noastră, a fost joi 
după-amiază oaspetele Universității 
din Timișoara și al filialei locale a 
Asociației române de marketing.

★
TIMIȘOARA (Corespondentul

„Scînteii", Cezar Ioana). — în ca
drul unei adunări festive, a avut 
loc înmînarea Diplomei și premiu
lui II pe țară orașului Lugoj, pen
tru rezultatele obținute în între
cerea patriotică pentru înfrumuseța
rea și buna gospodărire a municipii
lor cu o populație sub 50 000 locui
tori. Lâ festivitate au luat parte to
varășul Mihai Telescu, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai Comite
tului de stat pentru economie și ad
ministrație locală.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la adunare au 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R.. 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin 
care locuitorii Lugojului se angajea
ză să obțină și în acest an rezultate 
bune în gospodărirea și înfrumuse
țarea orașului lor.

în ziua de 20 ianuarie 1972 a în
cetat din viață, in urma unei grele 
suferințe, general-locotenent Gheor
ghe Catană, șeful Direcției personal 
și învățămînt a Ministerului Forțe
lor Armate, membru in colegiul mi
nisterului și in Biroul Consiliului Po
litic Superior.

Născut la 30 mai 1926 in comuna 
Drăgănești-Vlașca, județul Teleor
man, intr-o familie de țărani săraci, 
a început să lucreze ca ucenic în 
diferite ateliere, devenind muncitor 
mecanic la căile.ferate.

în 1949 absolvă cursurile Școlii 
militare politice, acordîndu-i-se gra
dul de locotenent. tnsușindu-și cu 
perseverența cunoștințele militare, 
dînd dovadă, de reale aptitudini de 
organizare și conducere, afirmind în 
practică înaltele principii politice și 
etice ale Partidului Comunist Ro
mân. al cărui membru este din 1945, 
el a urcat treptele ierarhiei mili
tare pînă la gradul de general- 
locotenent, îndeplinind funcții de răs
pundere atît in aparatul de partid 
din armată, cit și pe linie de co
mandă.

Geheralul-locotenent Gheorghe Ca
tană și-a pus energia și cunoștințele 
în slujba făuririi și întăririi arma
tei noastre populare. Pentru merite 
deosebite, in activitatea sa a fost de
corat cu ordine și medalii ale Repu
blicii Socialiste România.

Prin încetarea din viață a gene- 
ralului-locotenent Gheorghe Catană 
forțele armate suferă o grea pier
dere.

Amintirea lui Va râmîne vie în ini
mile tuturor militarilor.

MINISTERUL 
FORȚELOR ARMATE

ALE REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA

Colaborarea economică
româno-ungară

e calea progresului continuu
Interviu cu tovarășul losif BANC,

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri

— Zilele trecute s-a încheiat 
la Budapesta întîlnirea de lucru 
a președinților celor două părți 
in Comisia mixtă guvernamen
tală româno-ungară de colabo
rare economică. Ca președinte 
al părții române la această in- 
tilnire, cum apreciați cadrul in 
care s-a desfășurat și semnifi
cația ei pentru relațiile dintre 
România și Ungaria 1

— înainte de toate aș dori să 
subliniez că relațiile de colaborare 
româno-ungare se desfășoară in con
textul raporturilor de bună vecină
tate și prietenie frățească, de stimă și 
înțelegere reciprocă dintre cele două 
popoare. întemeindu-se pe comuni- ■ 
tatea de orînduire, de ideologie și de 
țeluri, pe principiile marxism-leni- 
nismului și internaționalismului pro
letar, legăturile dintre cele două țări 
și popoare, colaborarea lor pe mul
tiple planuri — politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural — cunosc o 
dezvoltare continuu ascendentă. O 
contribuție esențială la adincirea re
lațiilor de prietenie și colaborare 
româno-ungare au avut-o vizitele, 
intilnirile, contactele la diferite ni
veluri intre reprezentanții conduce
rilor de partid și de stat ale țărilor 
noastre. în acest sens, ca un moment 
de seamă în dezvoltarea raporturilor 
frățești reciproce s-a înscris întîl
nirea ce a avut loc la Budapesta, in 
mai 1967, între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Jânos Kădâr, 
intîlnire care a stabilit jaloanele u- 
nor importante acțiuni pentru lărgi
rea și întărirea raporturilor multila
terale româno-ungare.

Convorbirile pe care le-am purtat 
acum cu președintele părții ungare 
în comisia mixtă guvernamentală, to
varășul Vălyi. Peter, vicepreședinte al 
Guvernului Revoluționar Muncitn- 
resc-Țărănesc, au avut ca o- 
biect principal tocmai analiza mo
dului în care au fost aduse 
la îndeplinire sarcinile cu caracter 
economic și tehnico-științific rezulta
te in urma întilnirii dintre condu
cătorii de partid și de stat ai Româ
niei și Ungariei. Spre satisfacția 
ambelor părți, am putut constata că 
in perioada care a trecut de atunci 
activitatea de colaborare economică 
și tehnico-științifică româno-ungară 
s-a intensificat. Au fost perfectate 
numeroase acțiuni de cooperare în 
producție ca, de pildă, in realizarea 
de piese și subansamble pentru au
tocamioane și autobuze, utilaje pen
tru industria alimentară, anumite ti
puri de vagoane, în prelucrarea 
reciprocă a unor sortimente de pro
duse ale siderurgiei și industriei 
ușoare, prin folosirea capacităților 
temporar disponibile în cele două 
țări. în aceeași perioadă au fost în
cheiate s'o- strife?» der' convenții" pri
vind construirea și exploatarea li
niei electrice de interconectare a șis-; 
temelor energetice, ale României și, 
Ungariei, reglementarea problemelor 
hidrotehnice de interes comun, 
schimbul de mărfuri în zona de fron
tieră și altele. De asemenea au fost 
încheiate înțelegeri de colaborare e- 
conomică și tehnico-științifică între 
organele de resort din cele două țări 
— în domeniile energiei electrice, 
construcțiilor și materialelor de con-, 
strucții. industriei ușoare, agricultu-' 
rii și comerțului interior. în scopul 
facilitării transportului de mărfuri 
și dezvoltării turismului s-au des
chis noi puncte rutiere de trecere a 
frontierei.

Aceeași evoluție favorabilă a ca
racterizat și schimburile comerciale 
româno-ungaie, care în 1971. au 
depășit cu circa 25 la sută vo
lumul anului precedent. Iată, în cî- 
teva cuvinte, unele din realizările 
principale de pină acum, care 
constituie premise favorabile pentru 
dezvoltarea viitoare a relațiilor noas
tre economice cu Republica Populară 
Ungară.

— Cum apreciați perspectivele 
dezvoltării în continuare a aces
tor relații ?

— Dinamismul construcției socia
liste în cele două țări, ritmurile sus
ținute ce caracterizează creșterea lor 
economică creează mari posibilități 
pentru lărgirea și diversificarea co
laborării și in alte domenii decît 
cele abordate pină acum. în acest 
sens am convenit cu partea ungară 
asupra urgentării tratativelor care 
se desfășoară în prezent pentru fina
lizarea unor, acțiuni de cooperare și 
specializare in producție, în astfel de 
domenii de bază cum sînt industriile 
constructoare de mașini, chimică, pe
trolieră și minieră, a materialelor de 
construcții și altele.

în vederea dezvoltării în continua
re a activității de colaborare, coope
rare și specializare in producție, au 
fost dezbătute noi propuneri de ac
țiuni în domeniile construcției de 
mașini, chimiei, materialelor de con
strucție. transporturilor, industriei a- 
limentare, agriculturii, gospodăririi a- 
pelor, menite să contribuie, în cadrul 
colaborării economice româno-unga
re. la înfăptuirea programului com
plex adoptat la sesiunea a XXV-a a 
C.A.E.R., de la București.

în ce privește schimbul de 
mărfuri, aș vrea să subliniez 
că acordul comercial de lungă 
durată, care prevede o creștere a 
volumului livrărilor reciproce cu pes
te 90 la sută față de cincinalul ante
rior, reprezintă un cadru propice 
pentru dezvoltarea în ansamblu a re
lațiilor economice româno-ungare. 
Deosebit de semnificativ este faptul 
că schimburile în domeniul mașinilor 
și utilajelot- vor crește în acest cin
cinal de circa trei ori față de pe
rioada 1966—1970, reprezentînd mai 
mult de jumătate din volumul total 
al livrărilor în ambele sensuri.

în concluzie, putem spune că în
tîlnirea de lucru a președinților celor 
două părți în Comisia mixtă guver
namentală româno-ungară s-a înche
iat cu rezultate pozitive, rodnice pen
tru lărgirea și adîncirea continuă a 
relațiilor economice dintre cele două 
țări.

— V-am ruga să ne împărtă
șiți pe scurt impresiile cu care 
v-ati întors de la Budapesta.

— Aș dori să arăt că vizita pe care 
am făcut-o la Budapesta s-a desfă
șurat sub semnul prieteniei, al pre
țuirii și înțelegerii reciproce. în a- 
fara convorbirilor oficiale purtate cu 
președintele părții ungare, în comisia 
mixtă guvernamentală, am avut 
schimburi de păreri cu tovarășul La- 
jos Feher, vicepreședinte al Guver
nului Revoluționar Muncitoresc-Ță- 
rănesc, cu tovarășul Dimeny Imrc, 
ministrul agriculturii și industriei a- 
limentare, precum și cu alte perso
nalități ale vieții politice, economice, 
obștești — toate aceste întîlniri des- 
fășurîndu-se într-o atmosferă cor
dială, tovărășească.

De asemenea, mi-a fost oferit pri
lejul de a vizita unele unități indus
triale — ca instalațiile frigorifice de 
la Budakeszi și Fabrica de ulei de la 
Râkospalota — și d” a lua cunoștință 
de preocupările, activitatea și realiză
rile oamenilor muncii din țara veci
nă și prietenă. Am reținut cu bucurie 
succesele pe care le înregistrează, pu
terea lor creatoare, hărnicia, price
perea și însuflețirea cu care muncesc 
pentru edificarea orînduirii noi, so
cialiste, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar. Colec
tivele întreprinderilor vizitate au ma
nifestat un viu interes pentru inten
sificarea colaborării și a schimbului 
de experiență cu colectivele unor u- 
nități similare din România.

Consider că în toate acestea și-au 
găsit o vie expresie prietenia și spi
ritul de unitate tovărășească — sen
timente de care sînt animate deopo
trivă popoarele noastre.

Interviu consemnat de 
B. STOIAN

ȘOMAJUL CREȘTE NEÎNFRÎNAT
Multiple strigăte de alarmă

S.U.H. ”U- S- NEWS & WORLD REPORT" scrie : în iunie trecut,

..le monde": „Agravare în toate țările"
Sub acest titlu, ziarul parizian publică un articol în-care, pe baza 

cifrelor statistice, demonstrează că nici o țară capitalistă nu a putut 
evita șomaiul, care, in ultimii ani, a crescut — in proporții diferite de 
la țară la tară — dar in mod accentuat-

cînd absolvenții universităților americane au început să-și caute slujbe, 
ei au primit următorul avertisment : „Vremurile sînt grele. Vă îndrep
tați spre cea mai îngustă piață a muncii din ultimii 30 de ani". Ast
fel, la 1 octombrie, 7.3 la sută din cei care absolviseră în iunie cursurile 
Universității statului Michigan nu găsiseră încă de lucru. Universitatea 
Berkeley nu a reușit să plaseze decît circa 80 Ia sută din absolvenții 
cursurilor ei de învățători și 60 la sută din absolvenții cursurilor de 
profesori de liceu.

FRMȚA. „L’EXPRESS" : citind datele oficiale, potrivit cărora nu
mărul șomerilor a depășit 500 000, și cuvintele ministrului muncii, J. Fon
tanet, care a recunoscut că, în această țară, se produce o „eroziune a 
deplinei folosiri a brațelor de muncă", revista adaugă : „E-adevărat că 6 
americani și 3,4 englezi din 100 nu au de lucru, față de numai 2,3 
francezi. Dar ceea ce izbește în Franța este că numărul șomerilor a 
crescut cu aproape 40 la sută în decurs de un an. Și. în special, că la 
cinci din ei. doi sînt tineri"

MGLIS ••THE FINANCIAL TIMES", citind date din publicația 
„Survey ot professional engineers" pe 1971, scrie că în industria con
structoare de mașini numărul inginerilor specialiști rămași fără lucru 
a fost de 4 la sută. De asemenea, a sporit numărul inginerilor șomeri 
din industria aeronautică. (Numărul șomerilor din Anglia a fost la 
sfîrșitul lui 1971 de 900 000. pentru ianuarie 1972 prevăzindu-se un mi
lion de șomeri oficiali)

„THE SUNDAY TIMES" (Anglia) observă că tendința industriașilor 
britanici este de a înlocui la maximum oamenii prin mașini, conside- 
rind că numai astfel economia britanică își va spori productivitatea. 
Aceasta arată că presiunea șomajului în Anglia nu are cîtuși de pu
țin un caracter accidental, ci. dimpotrivă, riscă să se agraveze.

R.F.G. „FRANKFURTER ALLGEMEINE", menționînd că în 1971
numărul șomerilor a sporit cu 54,1 la sută față de 1970, arată că a 
crescut, de asemenea, numărul celor care lucrează o săptămînă incom
pletă. cu scăderea corespunzătoare a salariului.

„FOREIGN AFFAIRS" (S.U.A.), referindu-se la șomajul in țările 
in curs de dezvoltare, scrie că problema „va domina viața internațio
nală în anii ’70 așa cum problema hranei a dominat-o in anii ’60“. 
Creșterea șomajului în această parte a lumii se datorează pe de o parte 
exploziei demografice, pe de altă parte, unei creșteri economice insu
ficiente. în America Latină, de pildă, numărul șomerilor oficiali a 
crescut de aproape trei ori între 1950 și 1965. „Lipsa de slujbe, îm
preună cu consecințele ei, contribuie la crearea condițiilor prealabile 
pentru răsturnări politice în multe țări — avertizează „Foreign Affairs". 
Nu este probabil întimplător că multe din răsturnările cele mai grave 
din istoria recentă s-au produs in țări cu un nivel foarte ridicat de 
șomaj.

Situația folosirii forței de muncă 
s-a deteriorat simțitor în toate țările 
industriale incepînd din 1969 — scrie 
„Le Monde". Desigur, o comparație a 
evoluției șomajului este întrucîtva 
arbitrară, în măsura în care statisti
cile naționale nu adoptă aceleași 
criterii ; totuși, evoluția numărului 
celor ce caută de lucru, de la țară la 
țară, și importanța lor în raport cu 
populația activă dau o anumită idee 
asupra înrăutățirii pieței muncii.

în primul rînd se constată că nici 
o țară industrială n-a putut să se sus
tragă creșterii șomajului, deși acesta 
variază de la o țară la alta.

Creșterea numărului celor ce cer de 
muncă este relativ slabă în JAPO
NIA (4-16% în doi ani, dar 4-20% 
într-un an) și nu atinge decît o pro
porție relativ minimă a oamenilor 
muncii angajați. Este adevărat că în
treprinderile din această țară obișnu
iesc, în perioada de criză, să nu dea 
afară pe oamenii muncii ce constituie 
un surplus, ci să reducă salariile.

Rata creșterii șomajului nu este 
atît de ridicată nici în ITALIA 
(4-24% în doi ani), dar șomajul a- 
fectează aproape 6 persoane active 
la o sută. Creșterea șomajului este, 
in schimb, mult mai importantă în 
ANGLIA (+46%) în R. F. a GERMA
NIEI ( + 60%), în FRANȚA ( + 72%) 
și în S.U.A. (+73%), chiar și în țările 
respective semnificația acestor pro
cente variază de la o țară la alta. 
Diferențe tot atît de nete ar fi notate 
dacă comparația s-ar referi ta re
giuni economice în cadrul unei țări 
și nu la țări, amputările forței de 
muncă fiind mai mari în zonele geo
grafice în care industriile sînt in 
regres.

Mai mult sau mai puțin importante 
de la țară Ia țară, cauzele șomajului 
sînt aceleași : concentrarea întreprin
derilor. creșterea rapidă a productivi-

,,POLITIQUE HEBDO"

Soarta mîinii de lucru străine
In articolul apărut in acest săptăminal francez se arată că importul 

de mină de lucru din țările slab dezvoltate in țările industriale consti
tuie nu numai o sursă importantă de profituri pentru patroni și pentru 
statul burghez, dar și un mijloc de a diviza clasa muncitoare, de a 
spori, după bunul plac, numărul șomerilor, fenomen avantajos pentru 
patronat.

în momentul de față. In Europa 
occidentală are loc o recrudescență 
a rasismului. în Franța, muncitori 
imigrați sînt în fiecare zi victimele 
unor agresiuni care ajung pînă la 
asasinat. Să reamintim afacerea re
centă de la Goutte d’Or, unde un 
algerian de 15 ani, Djellali ben Aii, 
a fost ucis de 'in portar. Folosirea 
generalizată a termenilor peiorativi 
„bougnoule". „metec", pentru a de- 
semna pe muncitorii imigrați este 
elocventă în ce privește rasismul re- 
năseînd. în alte țări, fenomenul este 
și mai clar. Se întîmplă chiar ca el 
să ia forme organizate și oficiale, ca 
în Elveția, Anglia și R.F. a Ger
maniei.

Această recrudescență a rasismu
lui este evident legată de o creștere 
a importului de mînă de lucru stră
ină. Țările capitaliste puternic indus
trializate și cu o mare concentrare 
urbană fac apel din ce în ce mai 

tății (în condițiile capitalismului, 
progresul tehnic este generator de 
șomaj — n.r.), o încetinire a schimbu
rilor comerciale datorită crizei mo
netare, creșterea costurilor de pro
ducție.

Din punct de vedere psihologic, în
răutățirea pieței muncii are un efect 
deprimant asupra opiniei publice, 
zdrobind mitul deplinei folosiri a for
ței de muncă pe care toate țările in
dustrializate și-au propus să-I reali
zeze după criza din 1969 și după cel 
de-al doilea război mondial.

mult la muncitori veniți din regiuni 
slab dezvoltate (Africa, Asia. Ame
rica Latină) sau semiindustrializate 
(țări mediteraneene din Europa). De 
ce această creștere ? Deoarece țările 
importatoare au de pe urma ei nu
meroase avantaje

în primul rînd, ele realizează un 
cîștig substanțial primind oameni 
„gata făcuți” a căror creștere și în
treținere pînă la vîrsta adultă nu au 
trebuit s-o finanțeze. Pe de altă 
parte. în proporție mai mare sau mai 
mică în funcție de țâri, muncitorii 
imigrați nu vin împreună cu familia 
lor. lată încă o economie la aloca
țiile familiale, la costurile colective 
(locuințe, spitale, școli, transporturi) 
și la cheltuielile de întreținere a aces
tei infrastructuri. în sfîrșit, cu unele 
excepții, la bătrînețe ei nu vor că
dea nici în sarcina statului pentru 
care a muncit, deși uneori sînt obli
gați să cotizeze la un fond de pensii. 

La toate acestea trebuie adăugată 
economia realizată la salarii. încăl- 
cîndu-se principiul „la muncă egală, 
salariu egal", salariul unui imigrat 
este in general cu 15—30 la sută mai 
mic decît cele mai mici salarii plă
tite autohtonilor. Fără să mai vor
bim de ore suplimentare neplătite 
sau neremunerate la tariful obiș
nuit. de primele de producție esca
motate sau de alte drepturi de care 
imigratul este privat sau nu poate 
beneficia decit după un număr de 
ani vechime.

„SUDDEUTSCHE ZEITUNG":

„Proletariatul academic"
Ziarul vest-german „Suddeulsche Zeitung", care apare la Milnchen, 

se ocupă de problema specialiștilor de înaltă calificare, care nu găsesc 
locuri de muncă.

Cînd profesori din Statele Unite 
caută un post in Republica Federală 
a Germaniei, cînd tehnicieni de o 
înalță calificare de la N.A.S.A. (Ad
ministrația Națională pentru Aero
nautică și Cercetarea Spațiului Cos
mic) iși pierd de pe o zi pe alta locul 
de muncă, cînd sociologi și politologi 
reflectează cum s-ar putea diminua 
numărul studenților Ia principalele 
specialități pentru a-i cruța de soar
ta de a nu găsi mai tîrziu un loc de 
muncă, atunci revine de fiecare dală 
în actualitate formula despre „prole
tariatul academic". (Este vorba de 
salariați care au absolvit învățămin- 
tul superior și posedă titluri acade
mice — n.r.).

Nu este mult de cînd un rezervor 
bogat de specialiști de înaltă cali
ficare era considerat cea mai mare 
avuție a oricărei națiuni. Din două 
considerente nu se obișnuia să se 
considere o preocupare viitorul ca
drelor academice. Unii calculau cît 
de mult va crește nevoia de cadre

Dar problema nu este numai eco
nomia globală care rezultă pentru 
capital. Mina de lucru străină nu 
este numai o forță de completare, 
ci și un „element regulator" al folo
sirii torței de muncă, permițînd ca
pitalului local să sporească sau să 
reducă „armata de rezervă" în func
ție de conjunctură. în R.F. a Ger
maniei și în Elveția, practica „sta
giilor migratorii" negociate cu țările 
de origine permite folosirea munci
torilor străini pentru a menține șo
majul.

academice de înaltă calificare în 
urma progresului tehnologic și ajun
geau de cele mai multe ori la cifre 
care păreau să se afle dincolo de li
mita posibilului. Alții erau de pă
rere că acolo unde există cadre a- 
cademice. ei își procură deja pe baza 
nivelului lor ridicat de instruire șan
se adecvate de exercitare a profe
siei. Dar ambele calcule par să nu 
se mai potrivească astăzi.

Șansele de exercitare a profe
siei sînt supuse în mod imperios 
principiului cererii și ofertei. Această 
constatare nu este ignorată nici de 
sociologi și politologi. Nu de mult au 
apărut două studii din care reiese 
cite dificultăți întâmpină absolvenții 
in științe politice și sociologice pen
tru a găsi un loc de muncă corespun
zător profesiei lor. Lipsa șanselor de 
exercitare a profesiei nu reprezintă 
deci numai expresia lipsei unei nevoi 
sociale, ci și caracterul neadecvat al 
sistemului de exercitare a profesiei.



viața internațională

pe Vladimir llici
că
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unitate a Forțelor de eliberare din

MANIFESTAȚIILE DE PROTEST
ALE POPULAȚIEI AFRICANE

Locuri care-l evocă

«a
Moscova, așa delegat a scris
spunea Maia- frazele leniniste, fler-
„fiecare piatră binți, însuflețitoare. au

Relațiile de colaborare
dintre U.C.I. și P.C. din Belgia

MARC DRUMAUX L-A PRIMIT PE STANE DOLANȚ

BRUXELLES 20 (Agerpres). — Pre
ședintele Partidului Comunist din 
Belgia, Marc Drumaux, a primit pe 
Stane Doianț, membru ăl Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I.. care 
se află intr-o vizită la Bruxelles. In 
cadrul convorbirii purtate cu 
prilej, au fost abordate 
privind colaborarea dintre 
Comuniștilor din 
din Belgia și s-a

acest 
probleme 
Uniunea 

Iugoslavia și P.C. 
procedat la

schimb de informații privind activi
tatea internă și internațională a ce
lor două partide — informează a- 
genția Taniug.

Stane Doianț a avut, de asemenea, 
întrevederi cu Jos Van Eynde 
Edmond Leburton, președinți 
Partidului Socialist din Belgia, 
care a făcut un schimb de păreri 
privind unele probleme actuale.

MOSCOVA

Laos pregătind inamicului o capcana în sudul țârii

Scrisoare deschisă
femeilor din

adresată
Vietnam

întrevedere Gh. Cioară
V. AU CUPRINS CAPITALA ȚÂRII

• R.A. EGIPT CERE S.U.A 
SA COLABOREZE 

CU GUNNAR JARRING

IIANOI 20 (Agerpres). — Intr-o 
scrisoare deschisă adresată femeilor 
din R.D. Vietnam, Liga internațio
nală a femeilor pentru pace și liber
tate din Statele Unite condamnă cu 
fermitate recentele bombardamente 
împotriva R.D. Vietnam și exprimă o 
profundă compasiune față de victi
mele acestor acțiuni, transmite agen
ția V.N.A. In scrisoare se arată că 
femeile americane se împotrivesc ac
țiunilor de distrugere îndreptate îm
potriva teritoriului iși poporului' vi’et- 

■namez, condamnă actele de agresiune 
și de încălcare de către S.U.A. a 
dreptului la autodeterminare al po
porului vietnamez. De asemenea, fe
meile americane — se subliniază în 
scrisoare — cer guvernului Statelor 
Unite să accepte planul de pace in 
șapte puncte prezentat de G.R.P. 
din Vietnamul de sud, 
luționării problemei 
„Dorim să fim alături

viitoare în care copiii să

în vederea so- 
vietnameie. 

în construirea

unei lumi
poată crește in libertate, familiile să 
nu mai fie despărțite de război, 
dreptul la autodeterminare să fie 
pe deplin respectat. Acționînd îm
preună, popoarele noastre pot pro
voca eșecul politicii 
guvernului S.U.A.", 
cheierea scrisorii.

★

WASHINGTON 20
Comisia pentru probleme politice a 
senatorilor democrați a adoptat 
miercuri o rezoluție prin care cere 
Administrației să retragă toate tru
pele americane din Vietnam în ter
men de șase luni și să negocieze 
problemele referitoare la eliberarea 
prizonierilor americani de . război. 
Reuniunea acestei comisii constituie 
o nouă acțiune al;-.unor congresman! 
americani în favoarea 
diate a războiului din

de agresiune a 
se arată în in-

(Agerpres).

încetării ime- 
Vietnam.

Conferința cvadripartită de la Paris
PARIS 20 (Agerpres). — Joi a avut 

loc cea de-a 141-a ședință a Con
ferinței cvadripartite de la Paris în 
problema Vietnamului. Xuan Thuy, 
conducătorul delegației R.D. Vietnam, 
a citat informații publicate de Sta- 

■ tele Unite din care rezultă că 
1971 numărul atacurilor aeriene 
mericane asupra 
crescut de cinci ori 
1970.

R.D. Vietnam 
în comparație

în 
a- 
a 

cu

La rindul său, reprezentantul de
legației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de sud, Nguyen Van Tien, criticînd 
atitudinea neconstructivă adoptată la 

' Conferința de la Paris de delegația 
S.U.A., a cerut acesteia, din nou, să 
dea un răspuns serios la propunerile 
de pace in șapte puncte avansate de 
Guvernul Revoluționar Provizoriu.

UN NOU SONG MY
• DEZVĂLUIRI ALE ZIARISTULUI AMERICAN 

SEYMOUR HERSH

WASHINGTON 20. - Cores
pondentul nostru, C. Alexan- 
droaie, transmite : Seymour
Hersh, ziaristul american care a 
obținut premiul Pulitzer pentru 
reportajele despre masacrul <le 
la Song My, a publicat în re
vista „New Yorker" un articol 
In care arată că, potrivit docu
mentelor armatei S.U.A., trupe
le americane au ucis în satul

sud-vietnamez nu 200 femei, bă- 
trini și copii, cum se pretinde 
oficial, ci 347. Totodată, Hersh 
subliniază că alți circa 90 de ci
vili au fost masacrați în aceeași 
zi in cătunul My Khe. Ziaristul 

• american acuză conducerea ar
matei S.U.A. că a făcut tot ce 
i-a stat în putință pentru a 
acoperi aceste atrocități.

LONDRA ANGLIA LA PORȚILE
PIEȚEI COMUNE

Vie dispută între adversarii
și adepții aderării

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU

La 22 ianuarie va avea loc la 
Bruxelles ceremonia semnării de că
tre Anglia a tratatului de aderare la 
Piața comună. Acest moment este a- 
preciat diferit în opinia publică bri
tanică. Oficialitățile se felicită la 
gindul că prin intrarea în Piața co
mună „Anglia va avea un cuvint mai 
greu în concertul internațional". O- 
poziția păstrează însă numeroase re
zerve, fapt dovedit și cu ocazia dez
baterilor de joi din Camera Comune
lor, cînd s-a cerut amînarea semnă
rii tratatului. Unul dintre vorbitori, 
deputatul laburist Peter Shore, a- 
precia că „aderarea înseamnă pentru 
Anglia un dezastru național".

Așa cum au arătat-o și ultimele 
sondaje de opinie, numărul englezilor 
care resping ideea aderării este mult 
mai mare decît al celor care o a- 
probă. Chiar în ziua in care premie
rul Heath, ministrul de externe 
Home și negociatorul britanic Rippon 
iși vor pune semnăturile pe tratatul 
de aderare, in capitala Angliei este 
programată o demonstrație de pro
test. „Trebuie să .spunem clar opiniei 
publice — declara Ron Lighton, unul 
din organizatorii acțiunii — că res
pingem această capitulare și că ne 
vom opune prin toate mijloacele le
gale". „DAILY TELEGRAPH" in
formează că demonstranții vor îna
inta oficiului din Londra al Pieței 
comune o scrisoare in care, printre 
altele, se arată : „Tratatul este inac
ceptabil pentru Anglia : guvernul nu 
are mandat să-1 semneze".

Potrivit afirmațiilor ziarului 
„TIMES", „aderarea Ia Piața comună 
va reprezenta în destinul Angliei o 
cotitură cel puțin egală cu aceea 
care a avut loc după cucerirea nor
mandă din 1066". Pentru atingerea 
acestui tel. scrie la rindul său 
„NEWS STATESMAN", „guvernul a 
sacrificat nu numai interesele ac
tualei generații, dar și ale generați-

ilor viitoare". „News Statesman" a- 
trage atenția asupra faptului că in
trarea în Piața comună ar urma să 
aibă loc într-o perioadă în care eco
nomia britanică trece prin serioase 
dificultăți generate de stagnare, in
flație și șomaj. Or, arată „News Sta
tesman", „intrarea în competiția 
vest-europcană cu o economie slăbită 
va condamna pur și simplu Ia fali
ment o serie de ramuri importante 
ale industriei britanice". „Cum vor 
putea oare întreprinderile noastre 
să supraviețuiască concurenței de pe 
continent ? — se întreba fruntașa la
buristă Diane Jeuda. Mase de munci
tori englezi vor fi condamnați la mi
zerie și șomaj".

In ceea ce privește aprecierea re
percusiunilor pe plan politic ale a- 
derării, observatorii sublniază că, în 
pofida asigurărilor date, guvernul nu 
poate să risipească îndoielile în legă
tură cu efectele negative asupra su
veranității țării. Deputatul conserva
tor Derek Walker Smith arăta că el 
s-a opus și se va opune aderării, de
oarece nu mai poate fi vorba de o 
reală suveranitate atîta timp cit „re
gulile adoptate de comisia de Ia 
Bruxelles vor fi aplicate direct po
porului englez, fără vreo intervenție 
din partea parlamentului britanic". 
La rindul său, liderul sindical Hugh 
Scalon declara postului de radio 
B.B.C. : „Sacrificarea într-o mare 
măsură a autonomiei și suveranității 
naționale constituie principalul motiv 
al obieețiunilor noastre". „Guvernul 
va mai avea numeroase coșmaruri", 
conchidea ;,GUARDIAN", referindu- 
se la viitoarele, dezbateri din parla
ment pentru aprobarea întregii le
gislații necesare acomodării „legiui
rilor britanice" la cele ale Pieței co
mune.

Nicolae PLOPEANU

MOSCOVA 20. — Corespondentul
Agerpres, Laurențiu Duță, transmite : 
La 20 ianuarie, la Moscova a avut 
loc o întrevedere între Gheorghe 
Cioară, președintele Consiliului na
țional pentru știință și tehnologie al 
Republicii Socialiste România, și 
V. A. Kirillin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat pentru Știință și 
Tehnică al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Au fost examinate unele 

. probleme ale colaborării științifice și 
tehnice, care prezintă interes pentru 
dezvoltarea economiei, științei și teh
nicii din cele două țări.

întrevederea s-a desfășurat intr-un 
spirit de prietenie și deplină înțele
gere reciprocă.

SALISBURY 20 (Agerpres). — Ma
nifestațiile de protest ale populației 
africane majoritare din Rhodesia îm
potriva termenilor acordului dintre 
Marea Britanie și regimul de la Sa
lisbury, care se desfășoară de cîteva 
zile în diferite localități, au cuprins 
miercuri și capitala țării.

Pentru a opri accesul manifestan- 
ților spre centrul orașului Salisbury, 
poliția a izolat cartierul Harare, cu o 
populație de 80 000 de oameni, cel 
mai important dintre cartierele peri
ferice ale orașului, locuite de afri
cani. La intervenția polițiștilor, ma- 
nifestanții au ridicat baricade. In 
timpul ciocnirilor au fost rănite mai 
multe persoane.

• UN INTERVIU 
AL MINISTRULUI 

DE EXTERNE ALGERIAN
SE OPUNE 
DE BAZE

• KUWEITUL 
INSTALĂRII

MILITARE ÎN ACEASTĂ ZONĂ

ale vieții politice chiliene
SANTIAGO DE CHILE 20 — Co

respondentul nostru E. Pop trans
mite : în cadrul unei conferințe de 
presă, președintele Salvador Allende 
s-a referit la diferite aspecte ale ac
tualității politice din Chile. EI a 
arătat că alegeri parlamentare par
țiale s-au desfășurat în circumscrip
ții unde stînga nu a avut niciodată 
majoritatea. Cu toate acestea, în mai 
multe localități. în special in cele în 
care au avut ioc exproprieri ale ma
rilor moșii de către Unitatea Popu
lară, s-au înregistrat creșteri ale vo
turilor obținute de partidele care fac 
parte din coaliția guvernamentală.

In timpul conferinței, președintele 
Allende a anunțat că Tribunalul 
constituțional a declarat ca „necons- 
tituționale" 43 din cele 44 de amen
damente aduse proiectului de buget 
de către parlamentarii opoziției, care

în proiectul de lege adoptat de Con
gres izbutiseră să impună suprima
rea sau reducerea substanțială a unor 
importante credite destinate dezvol
tării diferitelor organizații și orga
nisme economice.

4r
Joi seara, membrii guvernului 

chilian și-au prezentat demisiile pen
tru a da posibilitate șefului statului 
să restructureze cabinetul — infor
mează agenția Prensa Latina.

Ministrul chilian de interne, Ale
jandro Rios Valdivia, a anunțat că 
președintele Allende a acceptat de
misiile prezentate, cerînd membrilor 
guvernului să rămînă în funcție pînă 
va termina consultările cu conducă
torii partidelor care fac parte din 
Frontul Unității Populare în vederea 
formării unui nou cabinet.

CAIRO 20 (Agerpres). — Purtăto
rul de cuvint al guvernului egip
tean, Tahseen Basheer, a cerut Sta
telor Unite să-și îndeplinească res
ponsabilitățile și angajamentele de 
membru permanent al Consiliului de 
Securitate față de criza din Orien
tul Apropiat — relatează agenția 
M.E.N. Declarațiile persoanelor ofi
ciale americane, a subliniat 
torul de cuvînț, potrivit cărora 
năzuiesc spre realizarea unei 
mentări parțiale a crizei din 
tul Apropiat, constituie doar 
cercare de a crea confuzie in jurul 
misiunii reprezentantului secretaru
lui general al O.N.U. in regiune, 
ambasadorul Gunnar Jarring. Ca 
membru al Consiliului de Securita
te. Statele Unite trebuie să colabo
reze cu Gunnar Jarring în scopul fa
cilitării misiunii sale 
traducerea in viață a 
siliului de Securitate 
1987.

purtă- 
S.U.A. 
regle- 
Orien- 
o în-

care constă în 
rezoluției Con- 
di.n Noiembrie

DATE DESPRE COMERTUl EXTERIOR Al IUGOSLAVIEI
B

BELGRAD 20 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat agenției Ta
niug, Dușan Gligorievici, membru al 
Consiliului Executiv Federal al Iugo
slaviei, președintele Comisiei pentru 
relațiile economice cu străinătatea, 
a arătat că țărilor occidentale le re
vine 63 la sută din comerțul iugo
slav ; din acest procent. 37 la sută 
revine țărilor membre ale Pieței co
mune. cota principală deținind-o 
Italia și R.F.G. (30 la sută). Tot
odată. a arătat Gligorievici, datorită 
importului ridicat, aceasta este și 
zona în care Iugoslavia a înregistrat 
cel mai mare deficit al balanței de 
plăți.

Colaborarea economică cu țările 
socialiste din Europa este de o deo
sebită însemnătate pentru dezvolta
rea Iugoslaviei, a spus Gligorievici, 
menționînd că există un interes mai 
larg pentru —
în domeniul 
lucrărilor de investiții, colaborării in 
energetică. Din

folosirea posibilităților 
cooperării industriale,

___ I. 2’. i totalul exportului 
iugoslav efectuat în 1970, acestor țări 
le-a revenit 33 ta sută, iar Ia import 
21 la sută. Volumul cel mai mare de 
schimburi se realizează cu Uniunea 
Sovietică, urmată de . R.S. Ceho
slovacă. Vorbitorul a subliniat că 
cooperarea industrială devine un 
factor tot mai însemnat pentru dez
voltarea în continuare a colaborării 
economice cu aceste țări. Pînă în 
prezent, a arătat el, au fost înche
iate 29 de acorduri (îndeosebi în do
meniu! industriei de automobile, 
construcției de mașini și industriei 
electrice).

Țărilor în curs de dezvoltare le-a 
revenit. în 1970, 10 la sută din co
merțul exterior iugoslav (178 mi
lioane dolari constituindu-1 exportul 
iugoslav, iar 285 milioane dolari im
portul). Deficitul în balanța comer
cială. a arătat Dușan Gligorievici, 
este o consecință a unui mai mare im
port de mărfuri din țările africane și 
latino-americane, schimbul cu Asia 
fiind relativ' echilibrat. Colaborarea

PARIS 20 (Agerpres). — Sosit la 
Paris intr-o vizită de patru zile, pre
mierul Turciei, Nihat Erim, și-a în
ceput joi convorbirile cu oficialită
țile franceze. După ce a conferit cu 
primul ministru Jacques Chaban-Del- 
mas, el a fost primit de președintele 
Franței. Georges Pompidou.

Intr-o declarație făcută presei. Ni
hat Erim a precizat că a discutat cu 
interlocutorii săi francezi o serie de 
probleme internaționale, printre care 
situația din Orientul Apropiat, pre
cum și evoluția relațiilor politice, e- 
conomice și culturale dintre cele două 
tari.

REDACȚIA 51 ADMINISTRAȚIA i București, Piața

cu 
este 

in

Iugoslaviei, ca țară nealiniată, 
statele în curs de dezvoltare 
deosebit de activă, in' special 
UNCTAD și în grupul „celor 77".

încă în acest an — a spus el — 
vom începe tratative pentru regle
mentarea relațiilor comerciale ale 
Iugoslaviei cu țările Pieței comune 
in cadrul unui nou acord, deoarece 
cel actual expiră la începutul anului 
viitor. Sînt în curs contacte cu o se
rie de parteneri care vor participa 
cu fonduri însemnate la finanțarea 
obiectivelor noului plan cincinal 
iugoslav. Este vorba de Banca In
ternațională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare, Banca de Export-Import 
a S.U.A., precum și alte instituții fi
nanciare internaționale. Este cunos
cut, de asemenea, a spus Gligorievici, 
că și U.R.S.S. și-a manifestat inte
resul pentru creditarea lucrărilor 
unor obiective (energetice, ale side
rurgiei și metalurgiei neferoase).

★

Șeful statului egiptean, Anwar Sa
dat, a promulgat un decret privind 
numirea lui Mahmud Riad, fost vice- 
premier și ministru de externe în ca
binetul condus de Mahmud Fawzi, 
drept consilier al președintelui — re
latează agenția M.E.N. El iși va men
ține rangul de vicepremier. Printr-un 
alt decret al președintelui Sadat, Es- 
mat Abdel Meguid, fost ministru de 
stat, a fost numit delegat permanent 
egiptean la Națiunile Unite — infor
mează. de asemenea, agenția M.E.N. 
EI ii înlocuiește în funcție pe Moha
med Hassan El Zayyat, care a fost 
numit ministru de stat pentru infor
mații în cabinetul prezidat de Aziz 
Sedky.

BEIRUT. — Algeria consideră că 
relațiile sale cu celelalte țări arabe 
„trebuie să fie bazate pe respect mu
tual și încredere reciprocă". a decla
rat ministrul algerian al afacerilor 
externe, Abdelaziz Bouteflika, in
tr-un interviu acordat cotidianului li
banez „L’Orient". „Fiecare țarți arabă 
are dreptul să urmeze politica pe 
care o consideră cea mai adecvată 
intereselor sale", a subliniat șeful di
plomației algeriene.

Referindu-se la problema palesti- 
neană, el a declarat că Algeria se o- 
pune „oricărei tentative de reglemen
tare care ar fi întreprinsă fără con- 
simțămîntul palestinenilor".

KUWEIT. — Kuweitul se opune 
instalării oricăror baze străine in 
zonă, a declarat, în cadrul unei con
ferințe de presă, ministrul de ex
terne kuweitian, Sabah Al-Ahmed 
Al-Jaber. Referindu-se Ia problema 
contactelor politice multilaterale 
tre țările arabe, el a subliniat 
portanta

cum 
kovski, . ............., .. .
il cunoaște pe Lenin". pătruns pină in inima 
Intr-adevăr, in . capi
tala sovietică există 
peste 130 de clădiri, 
întreprinderi și lo
cuințe unde Vladimir 
llici fie cu a locuit 
sau a lucrat, fie că a. 
rostit cuvintări. Locu
rile legate de numele 
lui se găsesc răspîn- 
dite in tot orașul, cele 
mai numeroase ajlin- 
du-se in raionul ca- 
re-i poartă astăzi nu
mele.

V.L Lenin a venit 
pentru prima oară la 
Moscova la sfîrșitul lui 
august 1890, în drum 
spre Petersburg, unde 
urma să-și dea exa
menele la universi
tate. In vara anului 
1893, in scurta sa șe
dere la Moscova, Lenin 
a studiat cu asiduitate 
in sala de lectură a 
bibliotecii Rumeanțev, 
de pe strada Zna
menka, în prezent 
strada Frunze. In clă
dire se află acum una 
din filialele bibliotecii 
de stat „Len:n“.

Gara Leningradu
lui se numea înainte 
de revoluție gara Ni- 
kolaevski. Pe peronul 
ei a coborit in martie 
1897 tinărul revoluțio
nar Vladimir Ulianov. 
înainte de a fi trimis 
în exil în Siberia, la 
Șușenskoe, el a stat 
la Moscova doar cîte
va zile, pe care le-a 
folosit din plin pentru 
a-și aduna, în biblio
teca Rumeanțev, ma
terial documentar pen
tru lucrarea „Dezvol
tarea capitalismului în 
Rusia" pe care avea 
s-o scrie la Șusen- 
skoe. După 21 de ani, 
în martie, în aceeași 
gară. Lenin a sosit 
din nou la Moscova, 
venind de la Petro
grad, de această dată 
cu un tren special, ca 
șef al guvernului 
nerei 
vietice.

Sala coloanelor 
Casei sindicatelor, 
circa 50 de ori 
răsunat aici glasul 
Vladimir llici. De fie
care dată, cuvintările 
lui erau ascultate cu 

interes, 
de ra
ia 14 

fața

fiecăruia, născînd în
credere in victorie.

Sovietul orășenesc al 
Moscovei, un edificiu 
impunător pe strada 
Gorki. De aici, de la 

• balconul clădirii, a 
vorbit Vladimir llici 
mulțimii la'' 3 noiem
brie. 1918. „Chiar dacă 
ne-a fost greu să lup
tăm cu foametea și cu 
dușmanii, acum ve
dem că avem milioa
ne de ăliațl" — a spus 
atunci Lenin — și cu
vintele lui erau pă
trunse de optimism.

DE LA CORESPON
DENTUL NOSTRU

Republici
t.iz 

So-

a 
De 

a 
lui

un deosebit 
Amintindu-și 
portul ținut 
martie 1918 in 
Congresului al 4-lea 
extraordinar al sovie
telor pe intreaga 
sie. cu privire la 
tificarea tratatului 
pace de la Brest,

Pa
ra
de 
un

de încredere în viitor, 
în ciuda momentului 
greu prin care trecea 
Țara Sovietelor, ata
cată din toate părțile 
de . intervenționiștii 
străini.

Teatrul Mare a fost 
de circa 40 de ori tri
bună pentru 
tarile leniniste. Aici a 
deschis Lenin 
rile Congresului 
9-lea al partidului, 
participat la congrese 
ale sovietelor, sindi
catelor, la plenarele 
Comitetului orășenesc 
de partid din Mosco
va și ale sovietului 
orășenesc. De la a- 
ceastă tribună a vor
bit el cu însuflețire 
despre planul de elec
trificare „GOELRO", 
pe care l-a numit al 
doilea program al par
tidului. La 20 noiem
brie 1922, vorbind la 
plenara lărgită a So
vietului din Moscova, 
Lenin a arătat că în
făptuirea socialismu
lui a devenit o sar
cină practică. El și-a 
încheiat cuvintarea cu 
cuvintele devenit^. ce
lebre : „Din “ 
NEP-ului se va 
Rusia socialistă".

„Triohgornaia 
nufactura", cea 
mare întreprindere 
din raionul „Krasnaia 
Presnia". în decem
brie 1919, Vladimir 
llici a venit să sărbă
toreasca îhlpratțriă cu 
textiliștii „Triohgor
kăi" cea de a 14-a a- 
niversare a insurecției 
armate din 1905. La 
cantina intreprinde-

cuvin-

lucră- 
al 
a

Rusia 
: ivi

Ma- 
mai

ril, unde urma, să ia 
cuvintul, circa 5 000 de 
oameni se adunaseră 
să-l asculte. La 1 mai 
1920, zi în care se or
ganizase un ..subot- 
nik“ pe întreaga Rusie, 
după ce in cursul di
mineții participase la 
munca voluntară in 
incinta Kremlinului. 
Lenin a venit pe ne
așteptate la mitingul 
muncitorilor de la 
„Triohgornaia" unde a 
rostit o cuvintare des
pre situația interna
țională. V.l. Lenin a 
fost deputat perma
nent în Sovietul oră
șenesc Moscova din 
partea muncitorilor de 
la „Triohgornaia Ma
nufactura". Și după 
moartea lui, pînă în 
prezent, primul înăd'.t 
cris, simbolic, pe lista1 
candiăaților de depu- 
tați ai Mossovietului 
din partea muncitori
lor „Triohgorkăi" este 
Lenin. Fos’a clădire a 
cantinei in care a 
vorbit Vladimir llici. 
s-a transformat astăzi 
în „Casa de cultură" 
a combinatului.

Cel mai bine cu
noscut loc din Mos
cova, legat indisolubil 
de Lenin, este Krem
linul, unde a muncit, 
și Piața Roșie. Aici a 
vorbit llici in martie 
1918. la mitingul de 
doliu, cînd moscovita 
s-au despărțit 
Iakov Sverdlov, 
nul dintre cei 
apropiați tovarăși de 

Lenin, 
la 7 no- 
la de- 

parada 
militară organizate 
prilejul celei de 
doua aniversări a 
Octombrie. După 
inima lui a încetat 
bată, tot aici a ) 
adus și depus 
mausoleul de marmu
ră roșie, unde vin să-l 
vadă și să-și o'ece 
fruntea, îiț chip de a- 
dinc respect, milioa
ne de oameni nu nu
mai din toate colțu- 

. file Uniunii Sovietice, 
ci și de pe toate me
ridianele globului. în 
zilele cînd mausoleul 
este deschis, șuvoiul 
uman înaintează încet 
prin Piața Roșie în
tr-o tăcere solemnă, 
se scurge neîntrerupt 
ore în șir, spre mau
soleu, spre locul de 
veci al marelui, con
ducător și învățător al 
proletariatului revo
luționar.

S. PODINĂ

luptă ai lui 
Aici a asistat, 
iembrie 1919, 
monstrația și

de '
u- 

mai

: CU 
a 

lui 
ce 

t să 
fost 

în

Tratative în vederea încheierii unui acord
de circulație intre

9
R. 0. G. si R. F. G.

9

BERLIN 20 (Agerpres). — Agenția 
A.D.N. anunță că la Berlin au avut 
loc joi convorbiri între Michael Kohl, 
secretar de stat la Consiliul de Mi
niștri al R. D. Germane, și Egon 
Bahr, secretar de stat la Cancelaria 
federală a R. F. a Germaniei, la care 
au luat parte și membrii celor două 
delegații. După semnarea Acordului 
dintre guvernele R.D.G.

privire la traficul de tranzit al per
soanelor civile și bunurilor între R. F. 
a Germaniei și Berlinul occidental, ia 
17 decembrie 1971, precizează stinsa 
citată, tratativele intre cele două părți 
vor continua în vederea încheierii.

,«nui acord de circulație între Repu
blica Democrată Germană și Repu
blica Federală a Germaniei.și R.F.G. cucontinuării lor.

agențiile de presă transmit:

9

Un acord a intervenit j°' între 
reprezentanții statelor membre ale 
O.P.E.C. și cei ai companiilor petro
liere occidentale cu privire la creș
terea cu 8,49 la sută a prețului pe
trolului brut, pentru a compensa 
pierderile înregistrate de țările pro
ducătoare ca urmare a devalorizării 
dolarului S.U.A.

Formarea cabinetului 
belgian. Premierul desemnat ai 
Belgiei. Gaston Eyskens, a 
joi noul cabinet, punîndu-se
capăt unei crize politice care 
durat 75 de zile.

alcătuit 
astfel 

a

Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, l-a primit pe 
A. N. Șelepin, memb™ al Birou" 
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului Central al Sin
dicatelor sovietice, care se află într-o 
vizită în R. S. Cehoslovacă în frun
tea unei delegalii sindicale. După 
cum relatează agenția C.T.K., cu 
acest prilej au fost discutate pro
bleme legate de dezvoltarea relații
lor dintre sindicatele celor două țări.

Addis Abeba — gazdă a 
viitoarei sesiuni a Consiliu
lui de Securitate, consiliul de

Securitate ,și-a dat aprobarea defini
tivă pentru organizarea unei sesiuni 
pe continentul african, la Addis Abe
ba, în perioada 28 ianuarie — 4 fe
bruarie.

cisco și New York, unde a avut în- 
tîlniri cu oameni de cultură, cu re
prezentanți ai opiniei publice și cu 
personalități politice, informează 
agenția T.A.S.S.

zitat locurile în care s-au produs 
exploziile, exprimînd regretele sale 
pentru aceste incidente.

Președintele Kekkonen a 
primit o delegație de zia
riști Chinezi. Urho Kekkonen, 
președintele Finlandei, a primit o 
delegație de ziariști chinezi, care se 
află în vizită în Finlanda. Agenția 
China Nouă menționează că între 
președintele Finlandei și ziariștii chi
nezi a avut loc o convorbire priete
nească.

Peste 2 600 de tineri din 
Seul au refuzat să fie înro
lați în armată. Acest re£uz’ln_ 
ț’ervenit în pofida acțiunilor represive 
ale regimului, a fost precedat de ges
tul similar al unui grup de alți 3 800 
de tineri din oraș.

Ministrul culturii al 
U.R.S.S. și-a încheiat vizi
ta în S U.A Ministrul culturii al 
Uniunii Sovietice. Ekaterina Furțeva, 
care a participat la inaugurarea, la 
Washington, 
populară a 
și-a încheiat 
spre patrie 
nea. orașele

a expoziției ..Creația 
republicilor U.R.S.S.", 

vizita în S.U.A., plecînd 
Ea a vizitat, de aseme- 
Los Angeles. San Fran-

Comunicat Ia încheierea 
vizitei ministrului de exter
ne bulgar Ia Moscova. Mi- 
niștrii afacerilor externe ai U.R.S.S. 
și Bulgariei, Andrei Gromîko și Petăr 
Mladenov. au relevat, in convorbirile 
lor de la Moscova, dezvoltarea rela
țiilor de colaborare multilaterală și 
prietenie dintre cele două țări, se 
spune în comunicatul privind vizita, 
ministrului bulgar in capitala U.R.S.S. 
Părțile au acordat o mare atenție 
problemelor legate de securitatea in 
Europa și de pregătirea, în acest scop, 
a Conferinței general-europene An
drei Gromîko a fost invitat să facă o 
vizită in R. P. Bulgaria.

Declarația secretarului 
general al P.A.I.G.C. ”Purtăm 
de nouă ani o luptă armată împo
triva colonialismului portughez și, în 
acest interval, am eliberat aproxima
tiv trei sferturi din teritoriul țării, 
construind aici o viață nouă" — a 
declarat, intr-un interviu acordat 
Agenției Libiene de Informații, Amil- 
car Cabrai, secretar general al Par
tidului African al independenței din 
Guineea și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.). In continuare, acesta a 
arătat că trupele colonialiste nu și-ar 
putea desfășura războiul imperialist 
fără sprijinul primit de Portugalia 
din partea N.A.T.O. și a regimului 
rasist din Republica Sud-Africană.

DupăExplozii la Beirut, 
cum informează agențiile 
Algerie Press Service și 
Presse. la Beirut au avut 1 
cursul nopții de miercuri s| 
mai multe explozii care au produs 
daune materiale clădirilor ambasadei 
algeriene din capitala libaneză și zi
arului „El Moharrer"; Joi dimineața, 
premierul libanez. Saeb Salam, a vi

Giscard d'Estaîng Ia Te
heran. M'nistrul economiei și fi
nanțelor ai Franței. Valăry Giscard 
d’Estaîng. a sosit miercuri seară la 
Teheran. într-o vizită oficială. Refe- 
rindu-se la problemele ce vor figura 
pe agenda convorbirilor, agenția 
France Presse menționează, printre 
altele, relațiile comerciale bilaterale 
și investițiile franceze de capital in 
economia iraniană.
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