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Ședința de lucru ÎN ÎNTREAGA TARĂ
♦ LA COMBINATUL

cu președinții comisiilor Ample acțiuni de participare
DE FIBRE ARTIFICIALE

BRĂILA

Obiective și cerințe
superior precizate

de elaborare a prognozelor
de dezvoltare

economico-socială a României
La

P.C.R.
Comitetul Central al 
a avut loc ședința de 

lucru cu președinții comisiilor 
de elaborare a prognozelor de 
dezvoltare economico-socială a 
Eomâniei.

Lucrările ședinței au fost pre
zidate de tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat, președintele Comisiei 
Centrale de partid și de stat 
pentru elaborarea prognozelor.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mă- 
nescu, Virgil Trofin, llie Verdeț 
și Maxim Berghianu, membri ai 
Biroului Comisiei Centrale.

A fost prezentată o informare 
asupra stadiului de pregătire, 
organizare și desfășurare a lu
crărilor de prognoză.

în cadrul ședinței au luat 
cuvîntul tovarășii : Manea 
nescu, Mihail Florescu, 
Avram, Octavian Groza, 
Crăciun, Florian Dănălache, 
Nicoiae Agachi, Ion Sîrbu, Du
mitru Popa, Maxim Berghianu, 
Emil Drăgănescu, 
Constantin 
Băbălău, 
Răutu,

Mă-
Ioan 

Ion

Internațională

in fațaEforturi susținute 
pentru realizarea 

și depășirea 
planului

CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
lorlalte obiective de plan, al temelor 
nenominalizate, ameliorările au privit 
și tematica, ce anume se prevede a 
se cerceta. Cu prilejul reanalizării 
planului s-a putut constata, între al
tele, că o bună parte dintre cererile 
de import ale ministerelor puteau fi 
soluționate pe bază de concepție 
proprie — unele parțial, altele chiar 
total. Această problemă s-a pus, în 
principal, la solicitările de materii 
prime și de aparatură de investiga
ție necesară cercetărilor. Drept ur
mare, planul pe 1972 stipulează o 
serie de sarcini și măsuri menite să 
satisfacă mai avantajos pentru eco
nomia națională astfel de cerințe. O 
altă direcție de îmbunătățire a pre
vederilor se referă la obligația mi
nisterelor, pentru prima dată la 
noi, de a defalca, cu avizul C.N.Ș.T.. 
unii indicatori de plan pentru 
cercetare : volum de investiții, fon
duri valutare, numărul mediu scrip
tic de salariați pentru activitatea de 
cercetare din 1972. După cum, un 
alt element de progres privește pre
ocuparea de a cuprinde în plan, în 
cit mai mare măsură, principalele 
necesități complexe ale economiei 
naționale. în acest sens, cristaliza
rea definitivă și avizarea celor 25 de 
programe prioritare de cercetare ști
ințifică împlinesc armonios planul 
pe 1972, comparativ cu cel din anul 
trecut. Totodată, în acest mod s« 
realizează și o îmbinare mai strînsă 
între sarcinile „la zi” și cele mal 
complicate și de largă perspectivă.

Teodor CAZACU

în lumina reglementărilor în vi
goare, încă din vara anului trecut, 
ministerele, centralele industriale, 
colectivele științifice și de proiectare 
au primit, aprobat de Consiliul de 
Miniștri, planul de cercetare și valo
rificare pe anul 1972. Recent, le-a 
parvenit același document în forma 
definitivă. Ce s-a petrecut între 
timp ? în ce sens a avut loc această 
definitivare ? în versiunea din iulie- 
august 1971, planul cuprindea, în 
primul rînd, sarcinile obligatorii, re
zultate prin defalcarea din planul 
cincinal, de stat, al cercetării știin
țifice, a acelor obiective și lucrări 
nominalizate care trebuie realizate 
în noul an. Conform procedurii sta
bilite și potrivit indicațiilor și sarci
nilor ulterioare, factorii de răspun
dere au trecut la reanalizarea preve
derilor întregului plan, în scopul 
stabilirii formei sale finale

— în acest ultim stadiu, preciza 
șeful sectorului plan-prognoză din 
cadrul C.N.Ș.T., planul de cercetare 
și valorificare prezintă multiple ele
mente de superioritate față de eel 
pe anul 1971.

Să vedem deci, în ce constau a- 
ceste „elemente de superioritate". 
Evident, în planul pe 1.972 era firesc 
ca obiectivele să fie altele, ca temă, 
sau — în situația unor cercetări de 
durată, care continuă — ca fază. Așa 
stînd lucrurile, posibilitățile de îm
bunătățire a prevederilor au vizat, 
în cazul temelor nominalizate prin 
planul de stat, modul în care se asi
gură stabilirea, eșalonarea, reparti
zarea sarcinilor între unitățile im
plicate (de execuție și beneficiare) 
și abordarea acestora : în cazul ce-

în aceste zile, în întreaga țară, ca 
răspuns Ia Apelul Biroului Executiv 
al F.U.S., au loc variate manifestări 
consacrate participării la constituirea 
Fondului de Solidaritate Internațio
nală. Spre contul 45, contul solidari
tății internaționale, deschis la filia- 

■ lele Băncii Naționale, se îndreaptă 
beneficiile rezultate din numeroase 
acțiuni culturale, sportive etc., care 
cuprind mase largi de participanți.

Despre bogatul plan de manifestări 
preconizate, și multe din ele în curs 
de desfășurare, al Consiliului F.U.S. 
din sectorul 1 din Capitală, ne-a in
format tovarășul Gheorghe lonescu, 
prim-secretar al comitetului de par
tid al sectorului. Editarea unui afiș 
privind Apelul Biroului Executiv al 
Consiliului Național al F.U.S., difu
zarea a 55 de mii de timbre, pre
zentarea unor spectacole 
teatrul „Ion Creangă", în întreprin
deri, instituții și școli, a 
tinee cinematografice cu programe 
educative adresate tineretului, pregă
tirea „Festivalului Primăverii", cu 
participarea unor actori de prestigiu, 
a unei gale de box și a unui meci de 
baschet la care își dau concursul 
sportivi de valoare, importante dona
ții făcute cu prilejul adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii și din 
partea asociațiilor de locatari, iată 
cîteva din aceste acțiuni care vor ri
dica contribuția sectorului 1 la con
tul 45 Ia 561 000 lei.

De la Sibiu, corespondentul nos
tru ne transmite că în progra
mul întocmit de către consiliul ju
dețean al F.U.S. sînt prevăzute, 
printre altele, organizarea de către 
filiala județeană a Uniunii artiștilor 
plastici și centrul județean de îndru
mare a crSației populare 'și â rniȘcâ-^ 
rii artistice de masă a unor expoziții 
cu vînzare, alcătuite din lucrări do
nate de artiștii plastici din județ, pre
zentarea de către teatrul de stat, tea
trul de păpuși și filarmonica din Sibiu 
a patru spectacole în folosul Fondu
lui de Solidaritate Internațională, des
chiderea unor expoziții și organiza-

rea de spectacole ale artiștilor ama
tori etc. Răspunzînd cu entuziasm 
Apelului, oamenii muncii din agricul
tură au hotărît să participe la aceas
tă acțiune cu importante cantități de 
produse agricole, care, în. cooperati
vele agricole de producție din Do- 
bîrca, Porumbacu de Sus, Săcădate, 
Ghijasa, Boian și altele, au și fost 
stabilite cu prilejul recentelor adu
nări generale.

în județul Vîlcea, relatează co
respondentul nostru, consiliul jude
țean al U.G.S.R. și-a propus ca, 
prin spectacole cultural-sportive, u- 
tilizarea unei părți din fondurile 
de rezervă ale caselor de ajutor 
reciproc și a cotizației sindicale, 
difuzarea de cocarde, timbre și in
signe, să verse la contul 45 suma 
de 125 000 lei. Prin concursurile și 
festivalurile ce vor fi organizate, ca 
și prin donarea de către salariații săi 
a unui procent din gratificații, comi
tetul de cultură și educație socialistă 
va contribui cu peste 15 000 lei, 
iar inspectoratul județean de învăță- 
mînt și comitetul județean al pionie
rilor cu 44 000 lei.

Amplele acțiuni care au loc pe în
treg cuprinsul țării — și din care am 
spicuit doar cîteva — sînt expresia 
grăitoare a sentimentelor de înalt 
umanitarism ale cetățenilor patriei 
noastre, reflectă, încă o dată, strînsa 
lor solidaritate cu lupta popoarelor 
împotriva imperialismului, pentru li
bertate și progres social, independen
ță și pace.

BRĂILA (corespondentul „Scîn- 
teii", N. Gr. Mărășanu). — Co
lectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni ai Combinatului de 
fibre artificiale din Brăila își 
realizează și depășește lună de 
lună sarcinile de plan. In anul 
1971, chimiștii brăileni au reali
zat peste plan o producție în 
valoare de peste 14 milioane lei, 
depășindu-și cu mult angaja
mentul asumat în întrecerea so
cialistă. Au fost astfel livrate 
în plus economiei naționale 449 
tone celofibră, 29 tone celofan și 
alte importante cantități de pro
duse.

Această bună tradiție continuă 
și anul acesta. Cu toate că tem
peraturile scăzute ale acestei 
ierni au provocat greutăți în 
desfășurarea normală a pro
cesului de producție, planul ce
lor două decade ale lunii ianua
rie a fost îndeplinit și depă
șit. Acest fapt dovedește ho- 
tărîrea colectivului de salariați 
al Combinatului de fibre arti
ficiale din Brăila de a nu-și 
precupeți eforturile, pentru în
scrierea de noi succese în cartea 
de onoare a combinatului. In 
fotografie : Aspect din secția 
textile.
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i, Ion Pățan, 
Sandu, Constantin 

Iosif Uglar, Leonte 
Nicoiae Tăbîrcă, Petre 

Bla.jovici, Iosif Banc, ' Roman 
Moldovan, Richard Winter, Mi
ron Constantinescu.

în încheierea ședinței, tovară
șul Nicoiae Ceaușescu a dat in
dicații cu privire la desfășura
rea în continuare a lucrărilor de 
elaborare a prognozelor de dez
voltare economică și socială a 
României.
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VASNA LA CHEMAREA ARGEȘENILOR

memorabi lâ
Pină nu de mult, numele unei localități ca Horăș- 

tii nu ar fi spus nimic, nimănui. Pină nu demult. Pen
tru că acum, aici, nu departe de noul oraș Motru, înăl
țat pe meleagurile Gorjului, unde cu cîteva decenii în 
urmă duceau o dramatică și ciudată conviețuire sără
cia cu cîntecul, se află unul din punctele importante 
ale tînărului bazin carbonifer. Localitatea Horăști și-a 
început, așadar, prin munca harnică a minerilor, călă
toria de la anonimat spre celebritate, o celebritate de
loc spectaculoasă, pitorească, ci o celebritate a tenaci
tății, a muncii încordate pentru a smulge cit mai 
multe tone din comoara acestor locuri, pentru a asi
gura astfel economiei cantități cit mai mari de căr
bune. Dar nu-rezultatele bune obținute în îndeplinirea 
planului de producție de către minerii de azi, (le către 
cei ce pină mai ieri nu aflaseră decît un fel de a 
smulge pămîntului roade — cu plugul și sapa — se 
află la originea rlndurilor de față. Ci o manifestare 
culturală ce a avut 
festivă, a Exploatării

...Era după-amiază. 
bul de dimineață. Se 
Pe capetele multora

loc, nu demult, în sala, deloc 
miniere de la Horăști.
Minerii abia ieșiseră din sch-im- 
strinseseră in sala de festivități. 

. _ ____ ___ .. tronau albe căștile de miner,
veritabile coroane de regi ai subpămîntului. Fețele băr
bătești, îngîndurate, privirile parcă răsfrînte înăuntru

dădeau senzația unei lumi ce meditează de mult 
destinul său. Parcă priveam o scenă dintr-un film 
comunica sobru ideea de forță, de profunzime. Fuse
seră invitați să participe la o intîlnire cu cițiva scrii
tori, in cadrul „Zilelor culturii gorjenești". M-a sur
prins in tot cursul desfășurării acestei întîlniri faptul 
că nici o clipă nu a fost dominant sentimentul curiozi
tății. Oamenii ascultau doar cu atenție încordată cele 
citite. Era o liniște cum doar la cele mai strălucite 
seri ale Ateneului poate fi întilnită. Poate nu toate 
versurile, poate nu toate rîndurile de proză citite pă
trundeau pină la fiecare. Poate rămîneau idei, meta
fore neînțelese ; unele datorită chiar celor ce le-au 
scris. Dar ei, așezați cu temeinicie in bănci, ca niște 
școlari maturi, ascultau, sorbeau cuvintele. Voiau să 
afle, voiau să știe, să înțeleagă. Iar la sfîrșitul lec
turilor, aplaudau cu gravitate, cu respect.

Am discutat cu cițiva dintre minerii participanți la 
intîlnire, după ce aceasta s-a încheiat, cînd i-au în
conjurat pe scriitorii prezenți, adresindu-le întrebări. 
Mă interesau impresiile de dincolo de aplauzele ce 
ar fi putut fi. gindeam, și rodul politeții, lată cîteva 
cuvinte pe care le-am reținut cu deosebire : „Poate 
că nu tot ce am ascultat am înțeles. Nu prea avem 
noi poate deprinderea asta. . Dar am ,înțeles că și scrii
torii muncesc ca și noi. Că la fel cum noi alegem din 
pămînt cărbunele, că el ne trebuie, tot așa și scriitorii 
aleg cuvintele ca să spună cit mai frumos ce au de 
spus. Noi, minerii, știm să prețuim munca. Oricare 
ar fi ea. Poate. înainte de toate, de asta am ascultat 
cu atenție".

Nu cred a putea fi un elogiu, o mulțumire mai mare 
decît aceasta pentru un scriitor. Și mi-a fost limpede 
atunci că celor ce au neclintita credință că a face li
teratură înseamnă a îndeplini o muncă grea și de 
răspundere, scriitorii le datorează mult, le datorează 
totul. Minerii de Za Horăști, dintr-o localitate ce par
curge drumul de la anonimat spre celebritate, defi
neau astfel, în felul lor, literatura. Și era. cred, o 
definiție memorabilă.
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Mijlocul lunii ianuarie a 
oferit bucureștenilor — și 
nu numai lor — prilejul u- 
nei „confruntări" mai se
rioase cu iarna, 
fapt, un miez de iarnă 
bișnuit, chiar dacă nu 
aseamănă prea mult 
cel de anul trecut sau din 
alț'1 ani. Dar pe cit de o- 
bișnuit, pe atît de plin de 
surprize neplăcute : seri
oase dereglări in circulația 
autovehiculelor de trans
port in comun, frig în 
unele apartamente noi, 
ș.a.m.d. In cele ce urmea
ză, ne vom ocupa de acest 
din urmă aspect, rezultat 
din semnalele critice adre
sate de cetățeni redacției. 
Pentru că faptele nu. păi 
fi tratate ca „epuizate" ; 
iarna nu a trecut, iar ex
periențele neplăcute nu 
trebuie să se mai repete.

Duminică, 16 ianuarie, la 
dispeceratele de termo- 
ficare ale I.D.G.B. telefoa
nele au zbirnîit continuu.

„Locatarii blocului E 12 
din „Drumul Taberei" — ne 
informează S. Vlexandru —
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internaționala

meseriaș, s-a convins 
devăr, a plecat, dar 
a rămas mai departe în 
apartamente".

Situații similare ne-au 
fost semnalate, în scrisori 
sau telefoane primite la re
dacție, și de alți locatari; de

dese faptele, termoficarea 
a constituit in aceste zile 
friguroase o sursă de neca
zuri. „După cîteva zile de 
ger, timp în care a fost 
„asaltat" de nenumărate 
reclamații telefonice, dis
peceratul I.D.G.B. — „Dru-
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L
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răspunderile

pildă, din blocurile Z 7. 
E 13, F 14 — din același 
cartier, din ciocul de pe 
Bd. Dinicu Uolescu 23—25. 
din imobile situate în 
Bucureștii Noi, pe Calea 
Griviței sau pe Bd. 1 Mai, 
din Berceni ori din Titan.

Practic, așa cum dove-

mul Taberei" (telefon 
31 01 63) nu se mai poate 
„prinde". Telefonul e veș
nic ocupat — ne relatează 
Mircea Ganea, locatar al 
blocului Z 12 din acest car
tier. Aș fi vrut să reclam 
din nou că, timp de 5 zile, 
in blocul nostru caloriferele

s-au încălzit numai dimi
neața și seara, tirziu, după 
orele 23. în restul timpului 
am stat, literalmente, în 
frig. M-am dus personal, în 
ziua de 18 ianuarie, la 
punctul termic care ali
mentează blocul nostru. Ce 
credeți c-am aflat acolo ? 
Că nu ni se dă căldură în 
tot cursul zilei, deoarece se 
lucrează la montarea unei 
noi pompe care să sporeas
că puterea instalației De ce 
tocmai acum s-au gîndit 
la acest lucru cei in cauză 
— n-am reușit să pricep".

Că este frig în unele lo
cuințe, nu numai pe timp 
geros, ci chiar și cînd a- 
fară e o temperatură de 
iarnă normală, ne-o dove
desc și alte semnale criti
ce primite la, redacție. 
Alte sesizări dezvăluie si
tuații și mai anormale. în 
unele apartamente se sparg 
țevile și radiatoarele, ceea 
ce impune, pină la reme
dierea defecțiunii, întreru
perea totală a alimentării

timpu- 
al că- 
estom- 

, pentru 
observatorul scenei politice interna
ționale, în evenimentele ei se re
flectă însă, ca într-o sferă de 
cristal, imaginea simbolică a marilor 
procese, a tendințelor și direcțiilor in 
care evoluează lumea contemporană. 
Pentru cronicarul din țara noastră 
orice retrospectivă a unei săptămîni 
evidențiază, totodată — iar acest lu
cru il constatăm cu legitimă satisfac
ție și mindrie — prezența activă a 
României socialiste pe arena 
lă, înalta principialitate și 
vența politicii ei externe.

Astfel, săptămina care s-a 
aduce noi confirmări orientării sta
tornice a partidului și statului nos
tru spre continua dezvoltare a rela
țiilor de prietenie frățească și colabo
rare cu toate țările socialiste, cu toa
te popoarele alături de care făurim 
noua orinduire. în aceste coordonate 
s-au înscris întîlnirea de lucru a .pre
ședinților celor două părți în Comi
sia mixtă guvernamentală româno- 
fuigară de colaborare economică, des
fășurată la Budapesta, și întîlnirea de 
la Berlin a președinților celor două 
părți în Comisia mixtă guvernamen
tală de colaborare economică între 
România și R. D. Germană. De ase
menea, la Berlin a fost semnat un 
protocol privind dezvoltarea colabo
rării dintre România și R.D.G. în 
domeniul construcțiilor de mașini, iar 
la București s-au desfășurat lucrări
le grupei de lucru româno-sovietice 
pentru colaborare economică și teh- 
nico-științifică in domeniul construc
țiilor de mașini grele, energetice și de 
transport. Momente de bilanț ale re
zultatelor obținute, intilnirile aminti
te au prilejuit totodată examinarea 
căilor și modalităților de lărgire și 
intensificare a cooperării, colaborarea 
dintre țările socialiste fiind pusă în 
slujba dezvoltării fiecăreia dintre ele, 
servind, în același timp, întăririi for
ței sistemului socialist mondial, spo
ririi prestigiului socialismului in 
lume. La promovarea acestor țeluri 
este chemată să-și aducă contribuția

și cooperarea și specializarea în cadrul 
C.A.E.R., potrivit Programului com
plex de adincire și perfecționare | in 
continuare a colaborării și dezvoltă
rii integrării economice socialiste a 
țărilor membre. Lucrările celei de-a 
56-a ședințe a Comitetului Executiv 
al C.A.E.R., care s-au desfășurat la 
Moscova, se înscriu pe linia tradu
cerii în viață a prevederilor acestui 
Program.

Dezvoltînd colaborarea economică 
cu țările C.A.E.R., țara noastră mi
litează, totodată, așa cum este bine 
știut, pentru extinderea relațiilor șale 
economice cu țările socialiste care nu 
fac parte din acest organism, cu| ti
nerele state independente, cu celelal
te state ale lumii, indiferent de o- 
rînduirea socială. Președintele Con
siliului de Stat al României, to
varășul Nicoiae Ceaușescu, a pri
mit, zilele trecute, pe Hassan Abbas 
Zaky, guvernator al Fondului de dez
voltare arabă, consilier special al 
președintelui Federației Emiratelor ■ 
Arabe Unite și al președintelui Re
publicii Democratice Sudan, care, s-a 
aflat într-o vizită oficială în țara 
noastră, convorbirea purtată cu acest 
prilej evidențiind posibilitățile și do
rința comună de a extinde și diversi
fica colaborarea economică dintre Ro
mânia și Federația Emiratelor Arabe; 
Unite, Sudan și alte țări arabe.

Este un semn al timpurilor 
noastre afirmarea tot mai preg
nantă a ideii normalizării rela- 

asigurării unui 
idee cu o deo- 
continentul eu- 
încercat in cele 
mondiale. Din

(iilor dintre state și 
climat de securitate, 
sebită rezonanță pe 
ropean, atit de greu 
două conflagrații
multitudinea de acțiuni, declarații, a- 
peluri, luări de poziție, consemnate 
in această săptămînă, se degajă un 
consens unanim asupra necesi
tății trecerii la faza pregătirilor prac
tice, concrete, pentru convocarea cit 
mai grabnică a conferinței general
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j FAPTUL,'
divers!

I------------- 1
| Cinstea casei |
Ilntr-una din serile trecute, .

ospătărița Georgeta Radulescu, I 
de la restaurantul „Berbec" din j 

(Ploiești, a găsit pe un scaun din 
salon un pachet în care se a- I 
flau mai multe obiecte de va- | 
loare, abia cumpărate de la ma- > 

Igazin. L-a predat responsabilii- .
lui unității și, a doua zi, cel 
ce-1 uitase s-a trezit cu el acasă, |

Iîn comuna Valea Călugărească.
Cu citva timp în urmă, în ace- I 
lași restaurant, un alt ospătar u 
a găsit o servietă în care erau 1 

Iniei mai mult nici mai puțin de |
100 000 lei ! S-a stabilit că suma I 
respectivă reprezenta salariile |

Î muncitorilor de pe un șantier , 
și... plata a fost efectuată la 
timp. Tot aici, V. E. din satul |

! Podgoria (Prahova) a pierdut 
altă dată portofelul cu bani. A ] 
doua zi, îl avea și el acasă. 
După cum se vede, în restau- •

Irantul amintit, cinstea... casei i 
este, într-adevăr, Ia mare cinste. I

| După „talia" |

SARCINA DE PARTID
h concretă ■ mobilizatoare 
h repartizată cu discernămînt

faptelor

Cine ar fi crezut, cu un sfert de 
secol in urmă, că oțelul, cristalul ori 
polietilena vor deveni însemnele unui 
tirg ca Buzăul ? Și iată că, azi, la 
porțile urbei — dar cine mai vrea să 
știe unde se aflau aceste porți ? — 
noul a devenit emblemă definitorie. 
Platforma industrială a actualului mu
nicipiu este o realitate concretă. O 
realitate care polarizează căutări, e- 
forturi, vise... M-am întîbiit, deunăzi, 
cu mai mulți comuniști din aceste în
treprinderi. I-am văzut acolo, lîngă u- 
riașele instalații automatizate, pe care 
au învățat să le stăpînească, in preaj
ma șantierelor care încă nu s-au în
chis, incercînd să facă acea fină și 
complicată operație de sudură care se 
cheamă legarea prezentului de viitor.

Ce înseamnă, de fapt, aici să „legi 
prezentul • de viitor", să privești lu
crurile cu simțul perspectivei ?

— O asemenea optică — preciza 
ing. Aurelian Popa, membru al co
mitetului de partid de la Fabrica de 
geamuri — cere, în primul rînd, or
ganizației de partid să pună în fața 
colectivului obiectivele cele mai im
portante, să stabilească fiecăruia ceea 
ce are 
precise, 
tru țel este funcționarea 
întreprinderi, 
parametrii 
și evitarea 
închegarea 
lui, 
din

de făcut, sarcini cît mai 
De pildă, principalul nos- 

acestei 
la 

Recuperarea 
în urmă, 
colectivj- 

veniți aici 
țară, să

de termo-formate 
să execute o 
comenzi, ___ _. __
schimbări ale procesului 
în condițiile în care la 
moderne de aici lucrau 
oameni cu insuficientă 
în comitetul de partid 
atunci ca directorului întreprinderii, 
ing. Mihai Ionescu, să i se dea sarci
na de partid de a se ocupa nemijlo
cit de organizația de bază din această 
secție. Și, pentru ca sarcina să fie 
îndeplinită cît mai bine, s-a hotărit 
și încadrarea directorului în organi
zația de bază a secției. .
procedat apoi și cu ceilalți membri 
ai, colectivului 
tori tehnici, 
inginerii-șefi • ........
dintat răspunderea sprijinirii organi
zațiilor de partid din secțiile cu 
„probleme", chiar și a unor schim
buri. Gindite altfel, aceste sarcini' au 
fost și realizate altfel, adică dinăun
tru, cadrele de conducere au partici
pat nemijlocit la munca politică, de

și garnituri trebuia 
mare varietate de 

ceea ce presupunea dese 
tehnologic, 
instalațiile 
încă mulți 
experiență, 
s-a hotărit

La fel s-a
de conducere — direc- 

directorul comercial, 
- cărora li s-a încre-

I
 Responsabil la secția de con- I 

fecționat haine de piele din ca- I 
drul cooperativei meșteșugă- I 
rești „Arta croitorilor" din Ba- ■ 
cău, Gheorghe Ene descoperise, J 
după părerea sa, o metodă me- | 
nită să-i aducă beneficii ilegale, 
fără nici un risc. înscria in bo- I 
nurile de decont talii și mărimi | 
superioare măsurilor luate clien- • 
ților, creindu-și astfel plusuri > 
de piele pe care le valorifica a- I 
poi in scopuri personale. De a- | 
semenea, pe aceleași bonuri în- 
locuia pielea de ovină, pe care 
o folosea, cu piele de caprine, I 
mai scumpă, însușindu-și și in 1 
acest fel bani nemunciți. Pînă i 
la urmă, însă, modul său de ope- I 
rare a fost descoperit. Trecind la I 
o verificare atentă, organele de . 
resort au stabilit un prejudiciu 
de 100 178 lei în dauna coopera- I 
tivei. Drept pentru care, necins- ’ 
titului gestionar i se „croiește" I 
acum un dosar pe... talia fap- I 
telor sale.

Premiantii
♦

orașului
9

De mai multi ani fruntaș . pe 
țară în acțiunea de înfrumuse
țare, orașul Dorohoi a obținut 
și anul trecut primul loc in în
trecerea dintre orașele de ace
eași mărime. Un succes pentru 
care se cuvin felicitări tuturor 
locuitorilor săi. Printre „pre
mianta" orașului pot fi socotiți 
însă și pionierii și elevii din 
școlile lui. Pentru că cei 50 000 
de pomi plantați, cele 8 hectare 
de spații verzi, 7 terenuri de 
sport și peste șase milioane de 
flori răsădite sint in bună mă
sură și rodul muncii lor. De a- 
ceea, răsplătind acest efort, Con
siliul național al pionierilor a 
hotărit să le acorde, drept re
compensă. diploma de onoare. 
O răsplată care îi onorează și, 
in același timp, îi obligă pe 
viitor.

Pe păcălite...
în . cartierul Solidarității din 

Satu-Mare se construiește un 
bloc cu 42 de apartamente pro
prietate personală. O.C.L.P.P. a 
anunțat, într-una din zilele tre
cute, pe cei 42 .de proprietari să 
se prezinte Ja noile lor locuințe 
pentru a le lua în primire. 
Toți cei în cauză s-au învoit de 
la serviciu ori și-au schimbat 
programul de lucru și, la ora fi
xată, așteptau cheile pentru re
cepție. Dar o dată ajunși aici, 
tehnicianul Lanczki Stefan de 
la O.C.L.P.P. i-a înștiințat că 
blocul nu este încă terminat ! 
Și, intr-adevăr, așa era. De ce 
i-a păcălit O.C.L.P.P.-ul pe cei 
42 de clienți ai săi ? „Pentru că 
n-am avut timp să verificăm că 
și pe noi... ne-au păcălit cei de 
la întreprinderea județeană de 
construcții" — ne-a răspuns teh
nicianul L. Șt. Dacă ar fi fost 
vorba de un caz izolat, mai 
treacă-meargă. Dar cum pină 
în prezent nici constructorul și 
nici O.C.L.P.P.-ul din Satu-Mare 
nu prea s-au distins prin punc
tualitate și cum sîntem abia la 
început de an, avem toate mo
tivele să invităm forurile de re
sort să recepționeze orice „pă
căleli" de acest gen și să le facă, 
pe cît posibil, mai... usturătoare!

Cum porniți 
mașina ?

9

Acum citeva zile, Ion Varga, 
conducător auto la secția C.T. 4- 
Tg. Mureș, sectorul Luduș, din 
cadrul Direcției regionale C. F. 
Brașov, a intrat in garaj pen
tru a-și lua in primire autoduba 
cu care urma să plece in cursă.

înalt specializate, 
proiectați. - 
rămînerilor 

și sudarea 
incit membrii săi. 
diverse colțuri de

reușească să țină pasul în aceeași ca
dență, reprezintă pentru noi cadrul 
concret, activitatea practică pentru 
înfăptuirea politicii partidului, in care 
trebuie să se înscrie răspunderile 
fiecărui comunist.

în acest domeniu, al definirii răs
punderilor, s-au făcut simțite din plin 
intervenția organizației de partid, 
maturitatea, spiritul său de discernă
mînt.- Trebuiau create condiții ca 
această activitate practică să consti
tuie cu adevărat contextul propice 
în care membrii de partid, ceilalți 
oameni să-și poată dezvolta plenar 
aptitudinile, calitățile, să dea întrea
ga măsură a capacității și abnegației 
lor. Măsurile de îmbunătățire a struc
turii organizațiilor de bază pe uni
tăți de producție au fost însoțite de 
organizarea superioară a producției, 
întărirea asistenței tehnice în schim
burile II și III și exercitarea unui 
control ferm al membrilor comitetu
lui asupra muncii de noapte, dar, 
mai ales, de măsuri de perfecționare 
a activității destinate educării oame
nilor, formării conștiinței lor socia
liste.

Exemplul este departe de a fi sin
gular. Preocuparea consecventă a or
ganizațiilor de partid de a repartiza 
astfel sarcinile de partid, îneît să fie 
folosite cît mai bine întregul poten
țial uman, toate resursele de inteli
gență și capacitatea creatoare ale 
membrilor de partid, dirijîndu-le cu 
oportunitate și competență spre te
luri majore, este evidentă în multe 
alte, organizații de partid «lin- Buzău.

— De la o sarcină, de partid la alta, 
niciodată nu se poate proceda meca
nic. întotdeauna trebuie acționat cu 
discernămînt, să alegi oamenii cei 
mai potriviți. Altfel, lucrurile devin 
formale, iar rezultatele ineficiente. 
Un exemplu. în octombrie-noiembrie, 
anul trecut — ne relata ing. Miha.il 
Turcin, locțiitor al secretarului comi
tetului de partid de la Uzina de pre
lucrare a maselor plastice — sectorul

viața de partid

la conceperea pînă la desfășurarea 
ei.

Comentind această experiență, 
inginerul Valeriu Diaconiță, loc
țiitor al secretarului comitetului de 
partid de la Fabrica de zahăr, spu
nea :

— Pornind de la cerința funda
mentală, formulată în documentele 
adoptate de plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971, care subliniază că 
munca politico-educativă trebuie să 
aibă drept rezultat perfecționarea ac
tivității economice, a rezultatelor 
acesteia, cred că nu putem scăpa din 
vedere că sarcina de partid presu
pune atribuirea de responsabili
tăți precise tocmai în momentele- 
cheie pentru depășirea unor dificul
tăți sau a unor obstacole intervenite, 
este de natură să ducă la înfringerca 
acestora. Uneori, o asemenea sarcină 
înseamnă chiar combaterea unei men
talități învechite, a unui mod de a 
gîndi rutinier. Noi ne-am aflat într-o 
asemenea situație...

Faptele ni 
Ion Stan :

— Era un 
depărtat — 
mulți dintre 
credeau că fabrica 
ajunge niciodată la parametrii pro
iectați. Pînă la începutul campaniei 
din 1971 nu s-a tăiat, în nici un 
schimb, atîta sfeclă cită se putea, pre
lucra. Nimeni nu știa exact de ce, 
dar toți spuneau „nu se poate mai 
mult". Trebuia să convingem oame
nii că se poate, să-i facem să gîn- 
dească altfel și, totodată, să capete 
mai multă încredere în ei. Am stabi- . 
lit sarcini mobilizatoare, cu răsr 
pundeți precise pe oameni, cine 
pe cine să ajute, am organizat mai 
bine controlul de partid în fabrică, 
am inițiat schimburi record. Și, în- 
tr-unul dintre acestea, am reușit să 
atingem parametrii proiectați. Am 
dovedit că se poate. 1971 a însem
nat astfel primul nostru mare succes.

Ce concluzie se poate desprinde de 
aici ? Atunci cind sarcinile izvorăsc 
nu din scheme prefabricate, ci din 
problemele cele mai actuale, din cc-

le-a povestit maistrul

timp nu prea în- 
își amintește el — cind 
salariații întreprinderii 

noastră nu va

rînțe impuse de viață, dcmonstrînd 
tocmai operativitatea, mobilitatea in 
orientare a organizațiilor de partid, 
ele devin o cauză comună, sînt duse 
la îndeplinire 
perseverență.

Am întîlnit, 
ției noastre, și 
dată. Spunea Ionașcu Stoica, secre
tarul unei organizații de bază de la 
Uzina de prelucrare a maselor plas
tice : „De ce să le mai dăm sarcini 
celor care nu le îndeplinesc? Nu le 
mai dăm 1“ De pildă, pe Vasile Dinu, 
organizația de bază l-a ales, un timp, 
membru in biroul grupei sindicale. 
S-a tot lăsat mereu teas și împins de 
alții, pînă cînd, la următoarele ale
geri, tovarășii de muncă nu i-au mai 
acordat această încredere. I s-a dat, 
cu un alt prilej, sarcina de a mobi
liza oamenii la o adunare de par
tid ; nu numai că nu și-a îndeplinit-o, 
dar el însuși n-a venit la adunare. 
Nicolae Tuțu, din aceeași întreprin
dere, e agitator. Cum spun insă to
varășii săi, nici el nu face nimic fără 
a fi îmboldit. Deci, ori sarcinile ce
lor care nu și le îndeplinesc conștiin
cios sint încredințate altora, ori se 
renunță, pur și simplu, la îndepli
nirea lor.

în aceste condiții, apar evidente 
cîteva întrebări : Pe cîți umeri se 
sprijină munca de partid ? Cîți sînt 
cei care iși aduc efectiv contribuția 
lor de idei, de inițiative în viața or
ganizației ? în ce măsură însăși or
ganizația de partid solicită, prin acor
darea sarcinilor, o reală contribuție 
de idei și participare din partea tu
turor ? Pentru că este evident că 
sarcina de partid este ea însăși un 
factor de mobilizare, atunci cînd are 
un caracter concret, cînd este repar
tizată nu in mod birocratic, sumar, ci 
explicîndu-î-se importanța. Maistru
lui Dumitru Drulea, prin nu
mirea ca propagandist la în- 
vățămîntul de partid, i s-a încredin
țat misiunea de a participa la pro
cesul de perfecționare a educării oa
menilor, domeniu care ii impune ne
încetat să gîndească, să se pregăteas
că, să găsească soluții eficiente de 
predare a cunoștințelor etc. In ace
eași uzină insă, inginerului Ștefan 
Posedaru i se stabilește, la un mo
ment dat, să răspundă de îndrumarea 
profesională a. doi maiștri, îndatorire 
ce-i revenea și în calitatea sa de di
rector tehnic de producție. Oferă oare 
o asemenea dublare a atribuțiilor 
profesionale un cadru propice de va
lorificare a aptitudinilor politico-or- 
ganizatorice ale unui comunist cu 
muncă de conducere ? Ideea care s-a 
desprins din discuțiile cu mulți din
tre comuniștii din întreprinderile vi
zitate a fost aceea că acordarea sar
cinii de pa,rtid poate fi numită un fel 
de „știință a cunoașterii omului". In
suficienta stăpînire a acesteia duce, 
pe de o parte, la lipsirea organizației 
de o importantă sursă de idei și ini
țiative și, pe de alta, la situația ia 

“tel de dăunătoare a suprasolicitării 
unor membri de partid.

...La ■ Buzău, platforma jnclustriălă 
cuprinde, bine ‘conturatei trăsăturile 
profilului viitor al orașului. ‘în aceste 
trăsături este sedimentată" acea con
tribuție umană de zi cu zi, gîndită 
și organizată prin sarcina de partid. 
Sarcină de partid care reprezintă le
gătura de responsabilitate între orga
nizațiile de bază și fiecare comunist, 
care conferă dimensiunea relațiilor 
cu viitorul ale acestei mari colecti
vități de membri ai partidului.

Marla BABOIAN

cu conștiinciozitate și
cu prilejul investiga- 
o opinie oarecum ciu-

„Rochii, costume, cizme, 
paltoane, ciorapi de bumbac, 
pijamale, pantofi bărbătești, 
canadiene de relon, căciu
lite. Este doar o parte din 
lunga listă a produselor — 
unele de sezon — nelivrate 
de producători, pe care 
ne-au pus-o la dispoziție 
comercianții din Iași, Bucu
rești și Oradea. După cum 
se poate vedea, nu este 
nicidecum vorba de mărfuri 
„rare", care trebuie aduse 
de peste mări și țări, ci din
tre cele mai obișnuite, dar 
extrem de utile cumpărăto
rilor. Nu este vorba nici de 
o practică izolată, de canti
tăți neglijabile, ci de un 
mare volum, de mărfuri, 
care, nefiind livrate, lipsesc 
periodic din magazine. A- 
tunci, cum s-a ajuns la în
călcarea unor obligații, una
nim acceptate ? Pentru a 
căpăta un răspuns edifica
tor, ne-am deplasat la cîți- 
va producători. Ne adresăm 
directorului comercial Gh. 
Ciorăscu, de la Centrala in
dustriei confecțiilor Bucu
rești.

— Beneficiarii afirmă că 
sînteți în restanță cu livră
rile...

— Numai la anumite sor
timente ; per total însă, noi 
am depășit sarcinile con
tractuale...

Am observat :
— Dar cumpărătorii nu 

se îmbracă nicidecum... 
„per total" ; legea contrac
telor este, și din acest punct 
de vedere, fără echivoc. Vă 
cităm din art. 12 : „Părțile 
trebuie să execute. în na
tură și întocmai, obligații
le asumate prin contracte 
economice. Modificarea sau 
denunțarea unilaterală a 
contractului economic este 
interzisă :

— intr-adevăr ; dar ne- 
respectarea se datorește u- 
nor motive independente 
de noi : ne-a lipsit materia 
primă — justifică, în final, 
tovarășul director.

Trecînd peste faptul că, 
la negocierea contractelor, 
fiecare producător este o- 
bligat să se asigure că va 
dispune de toate condițiile 
necesare executării și livră
rii produselor, alegem prin 
sondaj — pentru a verifica 
„argumentul" invocat — 
cîteva sortimente și urmă
rim fișele de magazie. Din 
cele trei produse alese, doar 
unul n-a putut fi livrat da
torită furnizorilor de mate
rie primă. Celelalte ?

— Am produs, de pildă, 
fuste, un sortiment destinat 
comerțului, dar nu le-am 
livrat la timp pentru că 
ne-au lipsit cutiile de am
balaj — motivează E. Boga
ta, de Ia secția de produc
ție. ’

— Au lipsit, într-adevăr. 
cutiile ?

— Avem atlt de multe

cutii, incit nici nu știm 
unde să le mai punem — 
ne spune șeful serviciului 
de resort.

La al doilea produs ana
lizat facem o constatare a- 
semănătoare : nu există nici 
un motiv să nu se livreze 
marfa contractată. Comen
tariile privind inconsistenta 
motivelor, ușurința cu care 
sînt Ignorate cerințele pie
ței par de prisos. Cadre de 
conducere ale centralei au 
încercat să explice ceea ce 
nu se poate explica : încăl
carea nejustificată a legii

Desigur, în acest caz — 
ca și in multe altele — s-a 
dispus plata penalizărilor 
(I.C.H.T.I. Iași a încasat, 
în 1971, peste 800 000 Iei 
penalizări; I.C.R.T.I. Bucu
rești — 1,7 milioane lei !). 
Dar aceste sume, chiar 
dacă afectează economic pe 
producător, făcîndu-1 să 
simtă puterea contractului, 
nu diminuează cu nimic 
absența temporară a unor 
produse din magazine. 
Cumpărătorii nu se pot 
îmbrăca nici cu justificări, 
nici cu amenzi ! Asemenea

Zece căciuli
pot înlocui
o pereche

de ciorapi?
CE PIERDE CUMPĂRĂTORUL CÎND RELAȚII
LE CONTRACTANȚILOR SÎNT „PREA BUNE"

contractelor economice. Toc
mai pentru a se eschiva de 
la respectarea propriilor 
promisiuni, numeroși pro
ducători invocă „forța ma
joră". Fabrica de confecții 
Tg. Jiu, de pildă, nu-și o- 
norează contractele încheia
te cu I.C.R.T.I. Iași, drept 
care, conform prevederilor 
legii. întreprinderea comer
cială ieșeană pretinde pla
ta unor penalizări de aproa
pe 64 090 lei. Partea în cul
pă refuză. într-o adresă 
semnată director — C. Duță, 
fabrica încearcă să mo
tiveze refuzul de a plăti 
penalizările. Acționarea la 
arbitraj a fabricii din Tg. 
Jiu spulberă însă cu ușurin
ță „plăpumioara" confecțio
nată, cu grijă, de conduce
rea acesteia : „Analizînd a- 
părarea fabricii producătoa
re, se constată că aceasta 
face simple afirmații, ne- 
sprijinindu-se pe nici un 
act doveditor".

încălcări flagrante ale o- 
bligațiilor asumate demon
strează modul îngust în 
care unii dintre producă
tori privesc contractarea 
de mărfuri. în viziunea a- 
cestora, o cifră din con
tract reprezintă doar un 
simbol aritmetic și nimic 
altceva, ignorîndu-se faptul 
că. în spatele acestuia, 
află cerințele a mii 
cumpărători, 
sînt încheiate 
pentru a statua juridic ra
porturile dintre parteneri, 
ci pentru a da garanția sa
tisfacerii . unor necesități 
ale populației. Legea con
tractelor a fost adoptată în 
ideea realizării unui in
strument eficace de disci
plinare a raporturilor din
tre parteneri, în scopul in
troducerii unei ordini mai 
ferme în organizarea acti
vității. Contractul nu re
prezintă, deci, un raport 
formal, convențional, ci un

se 
de 

Contractele 
nu numai

i

act legiferat, care obligă 
pe parteneri să-și respecte 
obligațiile. în el iși găsesc, 
sintetic, materializarea mii 
și mii de momente ale a- 
provizionării și desfacerii, 
de care depind, în cele 
din urmă, satisfacerea ce
rințelor populației. Sincro
nizarea tuturor acestor 
momente — în ceea ce pri
vește cantitatea, sortimen
tul, calitatea — presupune, 
ca o condiție indispensabi
lă, o activitate plină de 
inițiativă și de răspundere.

Dar nu întotdeauna se 
întîmplă așa. Pentru că 
uneori nu sint pretinse pe
nalități, așa cum este pre
văzut în lege. „...Sîntem 
convinși — se spune într-o 
adresă a Combinatului de 
mătase București — că dv., 
ținînd seama de bunele 
noastre relații comerciale, 
veți înțelege și veți decala 
termenul de livrare". Deci, 
apelînd la „bunele relații", 
la clemența comercianților, 
se încalcă contractul, legea 
care stabilește cadrul o- 
biectiv al relațiilor. Cît de 
„bune" pot fi relațiile din
tre parteneri dacă ele se 
soldează, in cele din urmă, 
cu ignorarea cerințelor 
cumpărătorilor ? în aseme
nea măsură, incit... comer
ciant și producător își dau 
mina pentru a-și acoperi 
unul altuia deficiențele. 
I.C.R.T.I. Craiova, de pil
dă. mai înlîi pretinde . pe
nalități pentru nelivrarea 
la termen a unor mărfuri 
contractate, pentru ca. la 
scurtă vreme — ca urmare 
a „unor înțelegeri între 
părți" — să renunțe la ele!

Legea prevede, de ase
menea, răspunderea mate
rială, disciplinară și penală 
a angajaților organizațiilor 
socialiste care încalcă obli
gațiile prevăzute în con
tracte. Am discutat cu mai 
mulți directori de unități 
economice, dar nu ne-au 
spus nici măcar uri cuvînt 
despre modul cum au apli
cat prevederile legii în a- 
cest sens. Nici nu e de mi
rare ; organele bancare 
n-au constatat, cu ocazia 
controlului, un singur caz 
în care să fi fo9t sancțio
nați, personal, angajați! 
vinovați de abaterile de la 
lege. O asemenea atitudine 
tolerantă nu este de natură 
să stimuleze spiritul de 
exigență și autocontrol al 
cadrelor economice, pre
ocuparea lor pentru desfă
șurarea ireproșabilă a acti
vității. Legea contractelor 
economice nu poate fi con
siderată ca aplicată doar 
prin simpla ei existentă, 
ci printr-o atitudine acti
vă, prin aoțiunea plină de 
inițiativă și responsabilita
te a părților.

Georqe POPESCU 
Mihai IONESCU

j ÎN SATELE JUDEȚULUI BACĂU

în ultimul an. la peste 
55 milioane lei.

Pentru anul în curs, 
unitățile industriale și 
prestatoare de servicii

din 
ab- 
an, 
de

scop, la
Răcăciuni 
Turcului 
în curind 
noi și moderne mi.cro-

Noul complex sanatoria! de la
Băile Felix Ar-

Foto : 3. Crîsfîan

«01 UNITATI PRESTATOARE*
satele și comu- 
județului Bacău

funcționează, în pre
zent, sub egida coope
rației de consum, 660 .
de secții și ateliere de din județul Bacău au 
producție sau presta
toare de servicii către 
populație. La Oituz și 
la Podul Turcului, Ja 
Helegiu și Ciobănuș, 
în fiecare așezare a 
județului, funcționea
ză astăzi secții de tri
cotaje, croitorie, ciz
mărie, ateliere pentru 
reparat obiecte de uz 
casnic, tinichigerie și 
altele. La Răcăciuni, 
Agăș, Dărmănești, Sas
cut și în alte centre 
de comune, cu per
spective de urbanizare, 
au fost concentrate 
cîte 20—40 de aseme
nea unități industriale 
și prestatoare de ser
vicii. Pe lîngă satisfa
cerea cerințelor mereu 
crescinde ale popu
lației, ele își aduc o 
contribuție tot mai 
mare la completarea 
fondului de mărfuri 
pentru unitățile co
merciale. în ultima 
vreme, bunăoară, au 
fost realizate, în serie, 
nu mai puțin de 41 de 
produse de tricotaje, 
confecții, blănărie, mo
bilă și articole din 
lemn. Valoarea acestor 
activități din mediul 
rural se ridică, numai

de realizat o producție 
mai mare cu 16,4 la 
sută decit cea obținu
tă în 1971. *' ,,

— Realizarea ei — 
ne spune tov. Con
stantin Anton, direc
torul direcției de pro- 
ducție-prestări — a im
pus conducerii uniu
nii noastre județene 
să ia o seamă de mă
suri concrete, operati
ve. Pe această linie se 
înscrie înființarea a 
încă 80 de noi unități, 
din care cel puțin 15 
secții de croitorie și 
tricotaje, 4 ateliere 
pentru reparat televi
zoare și obiecte de uz 
casnic, precum și or
ganizarea, în fiecare 
centru de cooperativă, 
a unei secții de con
strucții, care va exe
cuta toate obiectivele 
de investiții cuprinse 
în planul comunei. O 
dată cu înființarea noi
lor secții vor fi asigu
rate spații de produc
ție necesare și pentru 
cele existente. în acest 

Dărmănești, 
și Podul 

vor fi date 
în folosință

complexe, iar la 
deoani, Dămienești și 
Ghimeș vor fi con
struite și date în ex
ploatare noi hale de 
producție în suprafață 
de peste 1 600 m p., iar 
la Sascut, Bacău și 
Moinești vor fi orga
nizate unități pentru 
desfacerea produselor 
realizate de lucrătorii 
din cooperație.

Dezvoltarea activită
ților industriale și 
prestatoare de servicii 
în centrele rurale 
județul Bacău va 
sorbi, încă in acest 
un mare număr 
brațe de muncă, me
seriași locali, tineri și 
femei de la sate. Stu
diul. întocmit Ia Uniu
nea județeană a coope
rativelor de consum 
Bacău prevede că, la 
sfîrșitul actualului cin
cinal, numărul salaria- 
ților încadrați supli
mentar în activitățile 
industriale și presta
toare de servicii de la 
sate va crește conside
rabil. Valoarea totală 
realizată de aceste uni
tăți ale cooperației de 
consum va fi de 85,5 
milioane lei, adică cu 
22,5 milioane lei mai 
mult decit prevederile 
planului.
Gheorghe BALTĂ 
corespondentul 
„Scînteii ’
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A pornit motorul și a așteptat a 
să se încălzească. înainte de a da I 
insă drumul la motor, a uitat ' 
insă un „amănunt": să lase 
ușile garajului deschise ! Omi
siune fatală. Pentru că, gazele 
rezultate din ardere neavind pe 
unde ieși din încăpere, I.V. a 
fost intoxicat.

Rubrica redactată de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU I 

eu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii".

A TRECUT GERUL...
(Urmare din pag. I)

cu căldură a locatarilor ds 
pe o scară întreagă !

Am înfățișat aceste as
pecte conducerii I.D.G.B. 
Primii interlocutori, Flo
rin Dinescu, inginer șef al 
I.D.G.B., și ing. Valeriu 
Sticlea, șeful secției de ter- 
moficare, au căutat mai în- 
tîi să ne convingă că „dra
cul nu-i chiar atit de ne
gru" precum se spune. A- 
dică : a) în locuințele de 
unde pornesc reclamații nu 
e chiar atit de frig și b) 
cele circa 300 de aparta
mente în care s-au produs 
în ultimele zile avarii ce au 
determinat întreruperea, 
pentru o perioadă mai mică 
sau mai mare, a furnizării 
de căldură reprezintă o ni
mica toată față de zecile de 
mii de locuințe încălzite prin 
termoficare. „Noi am luat 
toate măsurile pentru a în
lătura grabnic defecțiunile 
ce apar pe rețea — ca să 
nu-i lăsăm pe oameni să 
tremure de frig, — ne asi
gură ing. Sticlea. S-au for
mat echipe de instalatori — 
14 în zona de termoficare 
„Drumul Taberei", 40 în cea 
din „Titan", 12 în „Grivița",

7 în „Bercenl" — care in
tervin prompt și repară de
fecțiunile din apartamente, 
spargerile de țevi și radia
toare". Cit de „prompt" in
tervin aceste echipe opera
tive am aflat imediat : 
timpul care se scurge de la 
înregistrarea unei atari re- 
ciamații pînă la deplasarea 
pe teren a echipei variază 
de la un ceas, două, pînă 
la 8—10 ore ! Timp sufi
cient pentru a se umple lo
cuințele de apă !

Să vedem acum de ce se 
produc avarii ? Luați, se 
pare, prin surprindere de 
ger, și asaltați de numărul 
mare de reclamații, respon
sabilii cu căldura de la 
I.D.G.B. au acționat ime
diat. Cum ? Au mărit tem
peratura apei în circuitul 
secundar (instalațiile interi
oare de încălzire) pină la 
80—90 de grade, ceea ce a 
făcut ca unele radiatoare — 
de slabă calitate, evident — 
să plesnească, pur și sim
plu, aruneînd șiroaie de apă 
fierbinte in locuințe. Numă
rul relativ mare de avarii 
a impus reducerea simți
toare a temperaturii apei 
din radiatoare. Drept con
secință, s-a redus și cea din 
încăperi, care a ajuns să în

registreze astfel cifre din ce 
în ce mai mici — de 18, 17, 
15 sau chiar sub 15 grade, 
față de 20 cît e normal și 
cît prevăd normativele in 
vigoare.

„Radiatoarele sînt proaste 
sau prost montate și se fi
surează — ni s-a argumen
tat la I.D.G.B. Instalatorii, 
după ce le-au montat, nu 
le-au probat la tempera
tura prevăzută. Iar în iarna 
aceasta, cind s-a lăsat ge
rul, dind de temperaturi 
mai ridicate, au început să 
plesnească".

Zona de termoficare din 
„Titan" a fost și este și ea 
intens solicitată pentru in
tervenții. La 13 ianuarie — 
11 chemări : ruperi de legă
turi la radiatoare, fisurări 
de coloane, spargeri la ro- 
bineți, tot felul de avarii; la 
17 ianuarie — 22 de che
mări ; la 18 ianuarie, pină 
la orele 12 și 45 minute, 59 
de reclamații : 31 referitoa
re la pierderile de apă. res
tul la căldura insuficientă...

De ce ? Inginerul Petre 
Marica. șeful zonei, afir
mă categoric : Probele de 
dilatare-contractare la in
stalațiile de încălzire, pe 
care le face constructorul 
rețelei, se efectuează la

temperaturi mai scăzute 
decit cele prevăzute în 
normativ. De asemenea, 
nici la execuție și nici la 
proiectare nu s-a prevăzut 
posibilitatea de dilatare a 
coloanelor... constructorul 
nu a montat tuburi de pro
tecție la trecerea țevilor 
prin zid sau prin planșee, 
nu a curățat radiatoarele 
și a lăsat coloanele înfun
date cu corpuri străine...

Grave învinuiri adusa 
constructorului ! Deficiențe 
care se cereau nu nu
mai sesizate din timp, 
ci și înlăturate ! Dar 
învinuirile au început să 
se vînture abia cînd 
mercurul termometrului a 
coborît vertiginos, cu multe 
grade sub zero. Spunem a- 
cest lucru, deoarece la Di
recția generală de con- 
strucții-montaj a C.P.M.B. 
nu se cunoștea mai nimic 
despre calitatea necores
punzătoare a unor radia
toare, a lucrărilor de in
stalații etc.

— La care blocuri, tova
rășe ?! — l-a întrebat vă
dit surprins inginerul-șef al 
D.G.C.M., Ion Toma, pe in
ginerul-șef al I.D.G.B., Flo
rin Dinescu.

— Mai ales la cele noi, în

„Titan", „Drumul Tabe
rei...".

Inginerul Ion Toma îl 
privește și mai mirat : n-a 
știut nimic...

— De ce n-ați cerut a- 
jutor întreprinderii de in- 
etalații-montaj-izolații ?

— După cîte știu eu, s-a 
cerut...

Urmează o discuție tele
fonică între ing. Ion Toma 
și ing. Olimp Dumitriu, di
rectorul I.I.M.I. După care 
ni s-a spus răspicat: „S-a 
produs un șoc de tempe
ratură pe rețea", „...cit des
pre ajutor, abia marți 18 
ianuarie I.D.G.B. l-a soli
citat I.I.M.I.

Așadar, cu cine stai de 
vorbă, n-are nici o vină ! 
Dar vina planează asupra 
tuturor factorilor amintiți 
asupra I.I.M.I., care lasă 
coloanele înfundate, nu e- 
xecută rețeaua termică 
cum trebuie, și nici măcar 
nu vine în sprijinul 
I.D.G.B. atunci cind este

— Sînt de la termoficare. Fiji fără grijă I Totul s-a rezolvat. De mîine se 
încălzește... vremea

Desen de Cornel TABACU

nevoie (în noaptea de 18 
spre 19 ianuarie — ne-a 
sesizat ing. Miron Lupău 
de la I.D.G.B. — mult aș
teptatul ajutor al I.I.M.I. a 
fost aproape inexistent în 
Balta Albă și în Drumul 
Taberei) ; asupra I.D.G.B., 
care a acceptat să preia în 
exploatare niște instalații 
cu defecte, nesupuse pro
belor de rezistență la tem
peraturi mai ridicate ; asu
pra D.G.C.M., care, ca for 
coordonator al întreprinde
rilor de construcții și mon
taj din Capitală, n-a con
trolat calitatea execuție! 
instalațiilor termice Ia noi
le blocuri.

Deși a trecut gerul, iar
na nu și-a spus încă 
ultimul cuvînt. Pînă la pri
măvară se mai pot înre
gistra și alte scăderi accen
tuate de temperatură. Pen
tru a preveni neajunsuri 
de genul celor semnalate, 
factorii amintiți au obligația 
să-și conjuge eforturile pen
tru a preîntimpina, pe cit 
posibil, și alte avarii și, tot
odată, pentru a asigura o 
maximă operativitate în ac
țiunea de înlăturare a celor 
care se mai pot ivi. De a- 
semenea. I.D.G.B. trebuie 
să acționeze de așa manie
ră, incit să găsească solu
țiile cele mai potrivite 
pentru a înlătura frigul ce 
dăinuie — chiar și acum, 
cînd gerul s-a mai „muiat* 
— în unele apartamente.

Miha.il
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Preluați și generalizați
aceasta inițiativaI ACORDUL GLOBAL

AUTOCONTROLUL 
MUNCITORESC, 

cea mai sigură 
„marcă a calității"

J
— Cum, adică, nu e reușită îmbinarea pieselor ? Știi tu 

mai bine ca mine ?
— Știu precis cum trebuie executată corect această ope

rație.
— Ce, ești de la C.T.C., ca să mă controlezi ? Răspunde 

de ceea ce faci tu și lasă-mă pe mine în pace !
Schimbul de replici se încheie la intervenția șefului de 

secție. Cei doi muncitori de la banda de montaj aragaze 
a fabricii de mașini casnice „23 August" din Satu-Mare 
se bat prietenește pe umăr și își continuă lucrul.

— Ce s-a întîmplat, îl întrebăm pe șeful secției, ingi
nerul Kovăcs Tiberiu ?

— Nimic deosebit. Așa e la început cu orice lucru nou, 
care trebuie rodat. Noul nu pătrunde în viață ca pe o 
șosea asfaltată. El este acceptat, mai ușor sau mai greu, 
de către fiecare, după caracterul său. Contează mult și 
curentul de opinie care se creează în favoarea promovării 
rapide a noului; De cîtva timp în fabrica noastră s-a in
trodus autocontrolul muncitoresc al calității, sau „contro
lul in lanț", cum i se mai spune.

— Ni se pare cu atit mai interesantă această informație, 
știind că, an de an, in fabrica sătmăreană s-a format un a- 
devărat cult al înaltei calități a producției. Ne gîndim, de 
pildă, la creșterea exportului de aragaze — 20 la sută din 
producția fabricii se vinde cu mult succes pe piața externă
— la scrisorile de mulțumire (și nu sînt puține) primite 
din partea unor beneficiari străini, la aprecierile cum
părătorilor din țară.

— Nu am pornit, în primul rînd, de la aceste realități
— de altfel incontestabile — cînd s-a hotărît introducerea 
autocontrolului muncitoresc în uzină. Mobilul acestei 
„grefe" vitalizatoare pe trunchiul calității a fost, mai 
inlîi, de natură morală. Cum știți, noi fabricăm mașini 
de gătit și de încălzit. Fiecare din acestea reprezintă 
pentru noi o familie de oameni ai muncii. O familie care 
a făcut o investiție, o cheltuială pentru a-și procura un 
bun de folosință îndelungată, de la care așteaptă servicii 
ireproșabile. Orice defect înseamnă un mic necaz pentru 
gospodină. Un necaz care, vă închipuiți, poate să indispu
nă pentru o zi, două sau mai multe un om, o familie. La 
aceste argumente de natură umană mai adaug unul, de 
esență tehnică : in domeniul produselor noastre nu poate 
fi vorba de o ierarhizare a calității. Toate mărfurile tre
buie să aibă calificativul „foarte bine". Altfel vă imagi
nați ce pericol ar putea însemna, de pildă, un aragaz a 
cărui etanșeitate nu este perfectă. Pe scurt, este vorba
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atit de un suport moral, cît și de unul tehnic al autocon
trolului muncitoresc.

— Care este, în fond, „tehnica" autocontrolului munci
toresc ? — ne adresăm tovarășului Ion Duma, șeful ser
viciului controlului tehnic de calitate al uzinei.

— Am căutat să facem din' fiecare muncitor un controlor 
competent și exigent atit al calității propriei munci, cit 
și a celei executate de vecinul de la banda de lucru, de la 
care primește reperele. Pentru aceasta a fost necesară 
o pregătire serioasă, o lărgire simțitoare a cunoștințelor 
și deprinderilor fiecărui muncitor. Ca să controlezi, tre
buie să știi bine cum se execută operația respectivă. Așa 
am ajuns, în timp de cîteva luni, să realizăm o adevărată 
policalificare pe operații a muncitorilor. O dată rezolvată 
această problemă — pe baza unor cursuri de ridicare a 
calificării, a unei asistențe tehnice sporite — am trecut 
la atestarea muncitorilor, atit ca executanți, cît și în func
ția de controlori de calitate. Fiecare muncitor are acum 
o fișă de atestare, semnată de maistrul și șeful de secție, 
de muncitorul dinaintea lui și de următorul- Semnăturile 
confirmă capacitatea respectivului de a executa bine o 
anumită operație, precum și faptul că cunoaște pe cea 
anterioară și pe cea care urmează. Atestarea stabilește 
obligația fiecărui muncitor de a nu primi un produs cu 
defecte, oricit de neînsemnate ar fi ele.

— în ce mod pot fi garantate temeinicia, probitatea a- 
cestei atestări ?

— Toate semnăturile despre care vorbeam sînt deosebit 
de angajante. La trei defecte, constatate de controlorul 
de la capătul benzii, se emite un avertisment. După urmă
toarele trei se suportă costul defectului. Dacă se constată 
repetarea lucrului de calitate necorespunzâtoare, sînt sanc
ționați toți cei care l-au atestat pe muncitorul respectiv.

— Cum a fost primită de muncitori această măsură ?
— La început a existat o oarecare reținere. Unii au 

ezitat să semneze fișele de atestare, sub motivul că „nu 
răspund" de munca vecinului. „Fiecare om să-și facă da
toria", „de ce să controlez eu, cind există oameni spe
cializați in domeniul controlului de calitate" — erau re
plici care circulau în zilele atestării. A existat și o stare 
de suspiciune în rîndul unor oameni. Am fost însă fermi 
și am continuat acțiunea începută. Deosebit de eficient a 
fost sprijinul dat de organizațiile de partid, U.T.C. și 
sindicat, de către reprezentanții Inspectoratului de stat 
pentru controlul calității produselor.
* — Care sint rezultatele mai importante ce s-au obținut 
pină în prezent ? (

— De fapt, n-au trecut decit 4 luni de cînd am introdus 
autocontrolul muncitoresc în secția de montaj aragaze- Cu 
toate acestea, se poate vorbi de cîteva rezultate conclu
dente. Reclamațiile primite din partea beneficiarilor au 
fost, practic, lichidate ; a scăzut eu circa 70 la sută volu
mul manoperei suplimentare consumate, la cererea orga
nelor de control, pentru retușarea, repararea unor piese, 
refacerea unor operațiuni ; totodată, în această „școală" a 
autocontrolului am format așa-numitele echipe de in
tervenție, din care fac parte muncitorii care și-au însușit 
foarte bine execuția operațiunilor- de montaj și care, la ne
voie. cind lipsesc unii oameni, pot să-i înlocuiască.

întărindu-se răspunderea fiecărui muncitor în execuția 
unei lucrări și în controlul calității propriei munci și a 
vecinului, se ridică pe drept cuvînt întrebarea : cu ce se 
mai ocupă controlul tehnic de calitate ?

— Autocontrolul nu exclude, ci, dimpotrivă, mărește 
exigența controlului tehnic de calitate. în centrul preo
cupărilor noastre se află acum asigurarea controlului ca
lității de-a lungul procesului de producție, nu numai la 
produsul finit. Ce urmărim prin aceasta ? Stabilirea unoi' 
criterii foarte precise de apreciere a calității, în așa fel ca. 
după un punctaj anume întocmit, să depistăm zonele 
,.slabe" ale producției, cu o probabilitate mai ridicată de 
apariție a unui defect de fabricație și, pe baza concluziilor 
noastre, să solicităm schimbarea tehnologiei sau efec
tuarea unor lucrări care pot înlătura cauzele defectului 
respectiv. Cu alte cuvinte, dacă vom asigura o stabilitate 
și o precizie a tehnologiei și execuției vor fi practic înlă
turate cauzele de fond ale apariției defectelor. In acest 
sens, mai mulți specialiști din fabrică, împreună cu re
prezentanții Inspectoratului de stat pentru controlul ca
lității produselor, au făcut o serie de cercetări în legătură 
cu posibilitățile de aplicare a controlului statistic in uni
tatea noastră.

Aici se termină „stenograma" autocontrolului muncito
resc de la fabrica de mașini casnice din Satu-Mare. Re
zultatele vorbesc de la sine despre necesitatea generali
zării neîntîrziate a acestei metode de control in toate sec
țiile fabricii. De aceea, esențial este acum ca acest „argint 
viu" al experienței înaintate să 1 circule nestingherit în 
fabrică, iar extinderea autocontrolului muncitoresc să se 
încheie cît mai repede posibil. Și bine ar fi ea autocon
trolul muncitoresc să se introducă și în alte unități pro
ductive.

Viorel SĂLĂGEAN

în actuala perioadă premergătoare 
celui de-al doilea congres al țărăni
mii cooperatiste, în cooperativele 
agricole au loc adunările generale 
care, analizînd rezultatele unui an de 
muncă, direcționează eforturile spre 
noi înfăptuiri în consolidarea econo
mică a fiecărei unități, dezbat pro
blemele de însemnătate majoră pen
tru creșterea producției și venituri
lor. Un Ioc central în dezbaterile 
adunărilor generale, ca și în activi
tatea de zi cu zi, îl au problemele 
privitoare la introducerea, extinde
rea sau perfecționarea organizării 
muncii și a formelor de cointeresare 
materială în acord global.

în județul Cluj s-a acumulat o 
prețioasă experiență privind aplica- 
rea acordului global, în funcție de 
condițiile locale specifice. în acest 
județ, anul trecut, acordul global s-a 
generalizat în sectorul vegetal al 
cooperativelor agricole, contribuind 
în mod hotărîtor la realizarea și de
pășirea planurilor 
de producție și de 
livrare la fondul 
de stat, la toate 
culturile princi
pale. în compa
rație cu media 
anilor 1966—1970, 
plusul de recoltă 
obținut anul tre
cut la hectat în
sumează 665 kg 
grîu, 563 kg po
rumb. peste 2 000 
kg sfeclă, 6 909 kg 
cartofi de toamnă.

Rezultatele su
perioare obținute 
se datoresc acțiu
nilor de amploare 
inițiate de comi
tetul județean de 
partid pentru ge
neralizarea acor
dului global în 
cooperativele a- 
gricole. în prima 
parte a anului 
trecut, de repe
tate ori, au fost _ 
organizate adunări și ședințe de 
lucru cu cadrele de conducere dm 
agricultura cooperatistă și cu coo
peratorii pentru cunoașterea moda
lităților de calcul și sintetizarea 
celor mai valoroase propuneri, adap
tarea unor principii de aplicare pe 
sectoare de activitate, culturi, cate
gorii de terenuri, grad de mecani- 
Ziare etc.

O primă coordonată definitorie 
■pentru întreaga activitate desfășura
tă se referă la caracterul diferențiat 
al măgurilor, la evitarea „soluțiilor 
unice" în aplicarea acordului _ global. 
Această orientare este cu atîț mai 
importantă cu cît, în cea mai mare 
parte, județul Cluj cuprinde zone de 
deal și coline cu o mare varietate 
de tipuri de sol, cu microzone ca
racterizate printr-o mare diversitate.

Dată fiind multitudinea și comple
xitatea problemelor, pentru a asigura 
cunoașterea și sintetizarea elemente
lor noi și conducerea competentă a 
acțiunilor de instruire, convingere, 
calcul, control etc., direcția generală 
a agriculturii, împreună cu uniunea 
cooperatistă județeană au alcătuit 
un colectiv permanent care s-a ocu
pat de aplicarea acordului global, 
nucleul acestuia constituindu-1 spe
cialiștii din cadrul serviciului de or
ganizare, normare și retribuire a 
muncii. Cadrele din componența a- 
cestui colectiv au avut fiecare obiec
tive precise legate de aplicarea a- 
cordului global, începînd de la dez
baterea cifrelor planului de produc
ție și defalcarea lor Pe formații de 
muncă, pe grupe de familii, familie 
și cooperator, pe parcele etc. și con- 
tinuind activitatea pe parcursul exe
cuției lucrărilor pină Ia recoltarea, 
transportul, depozitarea și repartiza
rea producției.

Activitatea politică, tehnică și or
ganizatorică deosebit de intensă din 
perioada de iarnă a clarificat în/ 
bună măsură probleme dintre cele 
mai diferite și a creat astfel condiții 
propice generalizării . acestei forme 
de cointeresare materială. Toate a- 
cestea s-au îmbinat cu măsurile 
practice privind repartizarea din 
timp a planului de producție pe for
mațiuni de muncă, stabilirea precisă 
a terenului pe culturi și familii, cu 
mult înainte de sosirea primăverii, 
în toate cooperativele agricole, dar 
mai ales în cele situate în zona de 
deal, repartizarea în mod diferențiat 
a producțiilor pe culturi și formațiuni 
de muncă, în funcție de gradul de 
fertilitate, distanțe, dispersare, posi
bilități de mecanizare sau irigare 
etc. a influențat decisiv desfășurarea

ulterioară a lucrărilor Și, în ultimă 
instanță, nivelul producției agricole.

Amplele acțiuni desfășurate pentru 
generalizarea acordului global, ca 
parte integrantă a măsurilor de an
samblu pentru dezvoltarea coopera
tivelor agricole, au declanșat multe 
inițiative legate de punerea în va
loare a terenurilor slab productive', 
executarea lucrărilor în condiții op
time. Unul dintre primele „fenomene 
de masă" observate în aproape tot 
cursul iernii anului trecut a fost 
preocuparea pentru fertilizarea pă- 
niintului cu toate resursele de îngră
șăminte.. Proporțiile acestei acțiuni : 
270 000 lone gunoi de grajd trans
portat la cîmp, în anul agricol 1971, 
în comparație cu 60—70 mii tone, în 
medie, în anii a eriori. în coopera
tivele agricole din Maia, Bobîlna, 
Bogoșești, Bolduț, Vultureni și altele, 
într-o singură iarnă s-au cărat la 
cîmp îngrășăminte naturale adunate 
în decurs de 5—10 ani. Mijloacele de

activității. în această unitate, în anii 
trecuți, recoltarea porumbului se în
cheia o dată cu luna noiembrie, din 
care cauză întîrziau mult pregătirea 
terenului și semănatul griului. în 
toamna trecută însămînțarea întregii 
suprafețe de 720 ha grîu s-a încheiat 
la data de 25 octombrie, datorită eli
berării la timp a terenurilor, prin 
participarea masivă la lucru a coope
ratorilor.

Revirimentul datorat aplicării a- 
cordului global îmbracă forme dife
rite privind participarea cooperato
rilor la executarea lucrărilor. In coo
perativele agricole Mica, Cara. Des- 
mir, Cojocna, Boju și altele, o mare 
parte a bărbaților sînt ceferiști. To
tuși, anul trecut, în marea lor ma
joritate, ei au participat la lucrările 
agricole în timpul liber, unii cobo- 
rînd de pe locomotiva . Diesel și în- 
călecînd pe bicicletă pînă la cîmp.

La cooperativele agricole din So- 
meșeni, Cîmpia Turzii, Cășei, Borșa,

LA CE CONCLUZII 
AU AJUNS 

COOPERATORII CLUJENI
transport ale cooperativelor agricole, 
remorcile și greiferele stațiunilor 
pentru mecanizarea agriculturii au 
fost intens solicitate, iar în multe 
cazuri cooperatorii au transportat 
îngrășăminte pe coaste de dealuri 
cu atelaje improvizate din gospodă
riile personale.

Una din concluziile esențiale des
prinse din realitățile anului trecut 
este că munca politică și tehnico- 
organizatorică intensă ce se desfă
șoară în perioada adunărilor gene
rale ale cooperatorilor, transforma
rea zilelor de iarnă dintr-un „sezon 
mort" intr-o perioadă de intensă ac
tivitate au o puternică influență a- 
supra desfășurării campaniilor agri
cole.

Ținînd seama de experiența cîști- 
gată — după cum ne relata ing. Ion 
Mureșan, directorii! general al direc
ției agrioole județene — acum efor
turile cadrelor de conducere din 
cooperative, ale specialiștilor sînt 
orientate în direcția efectuării lucră
rilor care stau la baza aplicării acor
dului global, pornind de la întocmi
rea; judicioasă a planurilor de pro
ducție, repartizarea diferențiată a in
dicatorilor de plan pe baza cunoaș
terii reale a condițiilor și particula
rităților locale, calcularea corectă a 
tarifelor de plată pe tona de produs 
și la mia de lei venituri etc. De alt
fel, din experiența unui an de apli
care a acordului global se desprinde 
cu claritate concluzia că, în toată pe
rioada de iarnă, este indispensabilă 
concentrarea eforturilor organelor 
județene pentru organizarea acțiuni
lor pe care le implică acordul global 
(calcule precise, repartizarea judici
oasă a sarcinilor de producție, mun
ca pentru înțelegerea modalităților 
de aplicare și mai ales convingerea 
cooperatorilor și mecanizatorilor 
asupra avantajelor acestei forme de 
cointeresare etc.).

în acest sens s-a acționat mai in
tens în cooperativele agricole slab 
dezvoltate, din care o parte sînt si
tuate în zona de .deal. într-o astfel 
de zonă, cu terenuri podzolice, să
race și acide, unde este situată coope
rativa agricolă Ceanu Mare, s-au „in
ventariat" toate resursele valorifica- 
bile de către cooperatori, începînd 
cu fertilizarea și aplicarea lucrărilor 
specifice fiecărei porțiuni de teren, 
între alte măsuri, consiliul de con
ducere a efectuat și comasarea cul
turilor pe 40 de parcele, față de circa 
120 cîte erau în anii trecuți, înles
nind aplicarea în mai mare măsură 
a lucrărilor mecanizate, precum și 
organizarea, controlul și îndrumarea

Vultureni și altele numărul partici- 
panților la muncă s-a dublat sau 
triplat, iar perioada de execuție 
a lucrărilor s-a redus la mai mult 
de jumătate. Spre exemplu, în coo
perativa agricolă Vultureni, în com
parație cu media a 3—4 ani prece
dent, anul trecut numărul coope
ratorilor participanți la recoltarea 
porumbului a crescut de la 137 la 
300, iar perioada de recoltare s-a re
dus la 28 zile față de circa 65 zile.

Așa cum am mai amintit, proble
mele. aplicării acordului global' ca
pătă unele aspecte specifice în coo
perativele agricole unde o mare 
parte a forței de muncă este anga
jată în alte sectoare economice. Ca
racteristică din acest punct de vedere 
este situația cooperativei agricole 
din Cîmpia Turzii, unitate care, pînă 
anul trecut, ducea o lipsă perma
nentă de brațe de muncă. Anul tre
cut, culturile prășitoare au fost re
partizate pe familie și brațe de 
muncă, iar acordul global s-a aplicat 
cu plata în natură și în bani, pe tona 
de produs sau la mia de lei venit. 
De pildă, la cultura porumbului, ta
riful pe tona de produs a însumat o 
valoare de 258 lei, din care o parte 
în natură iar alta în numerar. La 
sfecla de zahăr s-a calculat un tarif 
în valoare de 400 lei pe mia de lei 
venit, din care 223 lei în numerar și 
restul în produse.

In această unitate, ca și în altele 
unde lucrările la cultura griului se 
efectuează cu mijloace mecanice, 
fondul de retribuire din grîu a fost 
repartizat, cu prioritate, cooperato
rilor care au lucrat în sectoarele de 
producție unde plata se face la mia 
de lei venit, așa cum este cazul la 
culturile tehnice și în zootehnie.

După cum ne relata inglnerul-șef 
al cooperativei, Petre Feraru, aplica
rea acordului global cu plata în na
tură și în bani, la tona de produs 
sau la mia de lei venit, a constituit 
un puternic stimulent pentru atra
gerea la muncă a femeilor care au 
salariați în familie și a salariaților 
înșiși în timpul liber. Ca urmare, 
perioada de recoltare a porumbului 
s-a redus, anul trecut, la 21 zile față 
de peste două luni in anii trecuți. 
Cel mai important rezultat îl consti
tuie desigur creșterea recoltelor Ia 
hectar. Anul trecut, cooperativa a 
obținut în medie la ha 4 055 kg grîu, 
5 874 kg porumb boabe, 34 620 kg 
sfeclă de zahăr și 21 600 kg cartofi. 
Sînt recolte care „înmagazinează" 
in foarte mare măsură efectul ma
terial al aplicării acordului global.

Unul dintre marile avantaje ale a-

cestel forme de cointeresare este sti
mularea cooperatorilor pentru finali
tatea economică, eficientă, inclusiv 
valorificarea producției la un nivel 
calitativ superior, îndeosebi în ca
drul retribuției la mia de Iei venit. 
Fiind direct interesați să realizeze 
cît mai multe mii de lei venit, coo
peratorii au recoltat întreaga su
prafață de sfeclă în perioada 1—15 
septembrie, cind fabrica de zahăr 
acordă un spor de 500 lei pe vagonul 
de sfeclă Alți 450 lei la vagonul de 
sfeclă s-au încasat datorită depășirii 
producției planificate la ha. în total., 
numai la această cultură s-au înca
sat suplimentar 372 000 lei. Preocu
parea pentru calitate și timpurie- 
tate care determină rezultatul eco
nomic final se manifestă și mai preg
nant la cultura legumelor, unde 
plata se face, de asemenea, la mia 
de lei venit. Ținînd seama de ex
periența cîștigată, în acest an, unele 
culturi legumicole (morcovi, ceapă, 

pătrunjel) se vor 
repartiza pe fa
milii sau pe brațe 
de muncă. Pentru 
celelalte legume 
se organizează 
formațiuni de 
muncă cu retribu
ție tot la mia de 
lei venit.

La toate cultu
rile suprafețele a- 
ferente pe for
mații de muncă 
se repartizează 
iarna, pentru a se 
putea efectua a- 
numite lucrări și, 
în primul rînd, 
administrarea în
grășămintelor. în 
prezent, numeroși 
cooperatori, între 
care Vasile Pas- 
cu, Vasile Furdui, 
Ludovic Naghi și 
alții transportă 
gunoiul de grajd 
la cîmp pentru 
recolta acestui an. 

în condițiile aplicării acordului glo
bal se ivesc numeroase probleme „de 
amănunt", dar care necesită să fie re
zolvate. Spre exemplu, îngrășămin- 
tele chimice, ca și alte mijloace 
materiale asigurate de cooperativă 
nu pot fi împărțite pe formații' prea 
mici sau pe familii. La cooperativa 
din Cîmpia Turzii, administrarea în
grășămintelor chimice se face de că
tre echipe sub controlul direct al 
specialiștilor.

Alteori se ivesc probleme legate de 
corelareâ lucrărilor agricole. Una din
tre acestea se referă la necesitatea 
grăbirii eliberării terenului toamnă 
pe suprafețele destinate însămînță- 
rii griului. Iată ce experiență concre
tă oferă cooperativa agricolă din Cîm
pia Turzii, ca și alte unități din ju
dețul Cluj. Aici, formațiunile de 
muncă au luat în primire suprafețe 
de porumb în cîte 5 tarlale. Fiecare 
a putut deci să recolteze și să eli
bereze în timp scurt terenul de pe 
1—2 parcele destinate însămînt.ărilor 
de toamnă. în practică, efectul po
zitiv este și de altă natură, pentru 
că cele 5 parcele reprezintă tot atîtea 
grade de fertilitate a solului. Aceste 
diferențe de calitate a solului se ex
primă, între altele, prin producțiile 
planificate — cuprinse între 3 400— 
4 200 kg porumb la hectar. Reparti- 
zîndu-se fiecărei formații de muncă 
suprafețe de culturi situate pe tere
nuri din toate gradele de fertili
tate se creează condiții echitabile și 
se elimină eventualele riscuri cauzate 
de calamitățile naturale. în condiții 
egale pentru realizarea producției, 
tarifele pe tonă sau la mia de lei 
venit sînt aceleași în cadrul coope
rativei. Tarifele diferă însă foarte 
mult de la o zonă la alta și mai ales 
de la o cooperativă agricolă la alta, 
în funcție de condițiile naturale și 
mai ales de puterea economică a 
fiecărei unității

Preocuparea pentru echitate, ca și 
caracterul diferențiat în aplicarea 
acordului global, crearea condițiilor 
materiale tehnice și organizatorice, 
respectarea cu strictețe a înțelegeri
lor scrise sau verbale între coope
rativă și cooperatori sînt elemente 
esențiale care conturează valoarea 
puternic stimulativă a acestei forme 
de cointeresare în vederea consoli
dării cooperativelor agricole, creș
terii mai rapide a producției a- 
gricole.

C. BORDEIANU

Fabrica de rulmenți din Bîrlad. Aici se nasc „bijuteriile de oțel"
Foto : Agerpres

Răspunsul județului Covasna 
la chemarea argeșenilor

Analizînd posibilitățile de care 
dispun, lucrătorii de pe ogoarele ju
dețului Covasna au răspuns che
mării Comitetului județean de 
partid Argeș adresată tuturor oa
menilor muncii din agricultură, ah- 
gajîndu-se să efectueze, în acest an, 
următoarele lucrări de îmbunătățiri 
funciare :

• Desecarea unei suprafețe 
de 1 153 ha prin contribuția în 
muncă a locuitorilor din cu
prinsul județului ;

• Amenajarea a 547 ha pen
tru irigații :

• Combaterea eroziunii solu
lui pe 1714 ha, față de 1600 
ha cii prevedea planul inițial :

• Regularizarea și consoli
darea malurilor riului Buzău, 
la întorsura Buzăului. lucrare 
prevăzută a se efectua din fon
durile bănești și prin contri
buția populației ;

• Oficiul de îmbunătățiri 
funciare va deseca o suprafa
ță de 3 500 ha în zona Riului 
Negru.

Realizarea cu succes a obiective
lor propuse va contribui în mai 
mare măsură la îndeplinirea sar
cinilor ce revin județului Covasna 
din programul național privind gos
podărirea rațională a resurselor de 
apă și de îmbunătățiri funciare, fapt 
ce va permite sporirea producțiilor 
agricole și va contribui la creșterea 
veniturilor lucrătorilor de pe 
ogoare.

(Agerpres)
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„Dacia" știe toată 
țara că se fabrică la 
Pitești, tractoarele la 
Brașov. La majorita
tea produselor bune le 
știm producătorii, că
rora le mulțumim. Dar 
de cîte ori cunoaștem 
unde este fabricată 
pîinea noastră cea de 
toate zilele ? Puțini 
știm că o mare fabrică 
de pîine, „Steagul ro
șu” din București, 
sărbătorit recent 
de 
țâre, 
relata
Vieru, salariat al fa
bricii recent sărbăto
rite, prin 1846 apărea 
în urbea Bucureștilor 
franzelăria „Iohann 
Gagel". Ce s-ar mi
nuna acum bătrînul 
Gagel dacă ar ști că 
din modesta lui fran- 
zelărie a „crescut" o 
fabrică ce înghite în
tr-o zi zeci și zeci 
de tone de făină,

producînd o sută 
de mii de chifle, cor- 
nuri, franzele. Regis
trele arată că în bă- 
trîna, dar întinerită 
fabrică s-au prelucrat 
pînă acum 3 100 000 
tone de făină, ceea ce 
trebuie să 
tem că
„ceva" pîine, în stare 
să sature chiar și pe... 
Pantagruel. Numai în 
ultimii 10 ani valoarea 
producției globale rea
lizate aici a sporit cu 
50 milioane lei. pre- 
văzîndu-se ca, în acest 
cincinal, aceasta să 
crească cu 120 la sută 
față de nivelul anului 
1971. Față de aceste 
sarcini, urăm colecti
vului de la „Steagul 
roșu" să obțină succe
se mai mari, mai ales 
în ce privește calita
tea, incit produsele să 
se vîndă întotdeauna 
...ca pîinea caldă.

— Vă salut, tova
rășe ! Știți, vă deran
jez în problema mate
rialelor pe care ați 
cam uitat să le livrați 
unității noastre. A tre
buit să oprim produc
ția pentru că nu ne-ați 
expediat la timp can
titatea contractată. A- 
vem și niște

— Nu, nu ! 
tenționăm să 
nalizăm, deși legea ne 
obligă. Ne facem auto
critica pentru că data 
trecută am îndrăznit 
să vă acționăm în ar
bitraj. Totuși, vă ru
găm, livrați-ne măcar 
cît de cit din ceea ce 
ați contractat !

Dialog fictiv ? i Da, 
așa este. Dar... nu ima
ginar. Astfel, Uzina de 
aluminiu din Slatina; 
cu toate că a primit cu 
întîrzieri, între 30 și 
184 zile, materialele 
contractate de la 
zina de piese

tilaj chimic Găești și 
de la Fabrica de pro
duse cărbunoase din 
Slatina, totuși nu a 
pretins penalitățile cu
venite în valoare de 
758 800 lei ; Uzina de 
piese auto Sibiu nu a 
realizat la timp unele 
comenzi de piese de 
schimb din lipsă de
materiale și semifabri
cate nelivrate de Com
binatul siderurgic din 
Galați. Uzina de auto
camioane „Steagul ro
șu" și Uzina de trac
toare din Brașov etc., 
fără însă să-și reven
dice penalitățile 
venite- și daunele 
vocate ș.a.m.d.

Așa filotimie 
rar 1 Oare dacă
ducătorii unităților 
prejudiciate ar fi tre
buit să-și încaseze 
niște drepturi care li 
s-ar fr cuvenit lor,""' 
personal, ar mai fi ma- . 
nifestat aceeași cle
mență pentru datorni
cii incorecți ? Sau res
pectivii fiiotimi sînt 
galantoni... doar pe 
banii statului ?

„cot-co-dac!“
este un incuba- 
Un fel de cloș- 
mari dimensiuni,

’ ' lu-
pui. Și

Sărat s-a 
un centru 

incubație, 
trebuie să

Ce 
tor ? 
că de 
care face același 
cru : scoate 
la Rm. 
amenajat 
modern de 
care trebuie să asi
gure puii necesari u- 
nităților agricole din 
județul Buzău. în să
lile spațioase stau, 
strălucind de curățe
nie, 21 de incubatoare 
moderne, bine întreți
nute. Cu numai 3 ani 
în urmă, în aceste in
cubatoare se introdu
ceau 1,6 milioane de 
ouă și ieșeau 1 300 000 
de pui. Apoi, produc
ția a scăzut, astfel că 
în 1970 s-au livrat doar 
500 000 de pui, iar în 
1971 — numai 41 000. 
Să fi îmbătrînit aces
te cloști electrice ? 
Nu. Producerea puilor 
a fost aproape aban
donată în urma stabi
lirii „raporturilor de . 
colaborare" între

I.A.S. Este 
1972 au fost-

livrați către cooperati
vele agricole din ju
dețul Buzău de către 
agricultura de stat 
550 000 de pui de o zi 
și 115 000 de puicuțe. 
Dar puișorii și pui
cuțele sînt aduși din 
toate colțurile țării, 
cu - tot felul de mij
loace de transport, 
chiar și cu autobuze 
O.N.T. Cooperarea în
tre întreprinderile a- 
gricole de stat și coo
perativele agricole este 
o idee bună. Dar în 
cazul de față și incu
batoarele de la Rm. 
Sărat și din alte 
calități pot 
ce pentru 
agriculturii 
Faptul că 
toarele stau 
demonstrează 
ganele agricole privesc 
cu răceală această 
problemă. Dacă nu-i 
prea costisitor, nu s-ar. 
putea ca incubatoare
le respective să 
măcar transformate 
frigidere ?

Răzbunarea 
Bahluiului

Mai la 
la Tomești se află în 
faza finală construc
ția a două complexe 
pentru creșterea por
cilor, unul aparținînd 
I.A.S., iar altul aso
ciației intercooperatis- 
te. Ambele unități de 
mare capacitate au 
fost populate cu mii 
de 
lei 
execuției unor lucrări. 
Dar deși au același 
profil și sînt vecine 
(nu Ie desparte decit 
un gard), conducerile 
celor două complexe 
zootehnice nu au ajuns 
să se înțeleagă din 
cauza unor avize, 
în mod practic,. 
Institutul de studii, . 
cercetări și proiectări 
pentru construcții zoo
tehnice a elaborat pro
iectul stației de 
sare a 
pentru 
plexe 
bune, 
un an și jumăta- 
te s-a descoperit că 
s-a omis să se ia 
avizul de la Consi
liu] Național al Ape
lor pentru deversarea

lo-
produ-. 
nevoile' 

județene.’ 
incuba- 

înghețate’ 
că or-

în comun a apelor . 
zate. In tot acest timp 
proiectele de execuție 
au stat Ia constructori 
care nu și-au făcut 
nici ei o problemă din 
omisiunea amintită. în 
prezent, însă, greută
țile se ivesc zi de zi. 
Conducerea complexu
lui I.A.S. nu admite 
constructorului să e- 
xecute lucrări, de alt
fel indispensabile, din 
cauza lipsei avizelor, 
deși este mult mai 
ieftin și desigur indi
cat ca unitățile amin
tite să utilizeze în co
mun aceeași stație de 
epurare a apelor. în 
lipsa acesteia apele u- 
zate de la complexul 
in.tercooperatist se 
scurg în Bahlui. Iar 
cînd rîul se umflă „dă 
o raită" și peste 
parte a 
afectate
de porci al I.Â.S., lă- 
sînd în urmă rezidu
uri nu tocmai supor
tabile Rîul se răzbună 
cum poate și pe cine 
poate pentru neglijen
țe și neînțelegeri. Cine 
pune capăt „răzbunării 
BahlUiului ?“
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PROFESIA NOASTRĂ Săli arhipline la concertele

ESTE OMUL
orchestrei simfonice
a Radioteleviziunii

Un mare artist, 
o operă remarcabilă
dedicatăO piesă simfonică 

românească (eventual 
o primă audiție), un 
concert instrumental, 
o simfonie: iată „for
mula" ce se repetă de 
multă vreme în a- 
proape toate concerte
le obișnuite ale or
chestrelor noastre 
simfonice. Prea rar 
cîte un „festival", cîte 
un „medalion" im
pulsionau lumea melo
manilor, car'e simțea 
că pe undeva, la ro
țile organizatorice ale 
vieții muzicale, a in
tervenit rutina. Chiar 
și numelor sonore, in- 
vitaților, oaspeților 
nu li se cerea un ma
xim efort pentru a se 
conferi strălucire con
certelor. De la un con
cert bun... la altul, 
treceau luni. Și sălile 
se goleau, și...

Și, lată că ultimele 
manifestări organiza
te sub egida Radio
televiziunii ne-au con
vins că... se poate și 
altfel.

La început, ni s-a 
propus un festival 
„Mozart — Bruckner". Degeaba I 
Două lumi, două sin
teze de gindire ne in
vitau să ascultăm, să 
medităm, să compa
răm : frenezia inspi
rației, cu acel calm o- 
limpian de construc
tor. A fost o propu
nere. la prima vedere 
spectaculoasă, care, ca 
și „surpriza" lui 
Haydn, dorea alunga
rea ceței de plictisea
lă ce se așeza chiar 
și pe fețele statornici
lor abonați. Au ur
mat : „Haydn". „Enes
cu — Bruckner". „Mo
zart". Săli arhipline la 
concertele simfonice 
ale Radioteleviziunii.

Almeida n-a fost che
mat doar pentru o 
simfonie de „Haydn", 
ci pentru un festival 
„Haydn", Zecchi 
tea să ne onoreze 
un singur opus 
zartian. I s-a 
și a acceptat cu 
tă bucurie „Trei 
Mozart".

Am văzut clar, 
ceasta stagiune, 
se „formează" ț 
cui sălilor de concert. 
Prin Concerte. Prin 
Concerte bune, care 
să pledeze pentru e- 
venimentul 
pentru festivaluri 
ținută. F 
noscutul 
care are 
elogii va 
ascultată 
aceeași 
care o cîntă, pe care 
o interpretează 
10—15 ani ! Degeaba 
celebrului muzician de 
peste hotare i se face 
reclamă peste reclamă 
dacă piesele pe care 
vrea să ni le ofere, 
interpretarea propusă 
nu aduc nimic nou.

poporului
gența lui nu-1 poate 
permite timp pierdut 
la concerte monotone. 
Face însă totul pentru 
a obține bilete la un 
concert „Haydn", „Mo
zart" sau „Enescu — 
Bruckner". „Politica" 
repertoriului concer
telor la Radiotelevi- 
ziune, se vede clar, 
este orientarea inteli
gentă a unor melo
mani care cunosc gus
tul publicului, cerin
țele lui. Este iscusin
ța, este truda de a 
realiza, nu cu ușurin
ță, programe distinse, 
veritabile acte de cul
tură.

Ne-au rămas înti
părite în memorie te
merile unor organiza
tori de la cîteva im
portante instituții' mu
zicale vecine Radio
televiziunii, care „ne
înțelese" de public, a- 
dică nemaiințelegîn- 
du-se cu publicul, nu
mărau, cu tristețe, o 

auditori ! 
publicul, 
special.

nomenului, pentru prețuirea efortu
lui tuturor componenților actului co
lectiv care e teatrul, studenții lucrea
ză și în compartimentele aferente 
scenei, calificîndu-se printr-o mun
că efectivă într-un atelier — ca e- 
lectricieni, tîmplari, machiori, recu- 
ziteri. Ei capătă, astfel, deprinderi și 
capacități de sondare ale căror di
mensiuni le lipseau.

Mai mult decît altă dată, opțiunile 
repertoriale și sistemul teoretic de 
referință în munca la clasă se în
dreaptă asupra operelor românești. 
Piesele străine trebuie să întregeas
că, nu să fundamenteze repertoriul 
unui om de teatru, după cum, vorba 
lui Kogălniceanu, expresia literară a 
unei țări o constituie operele ei ori
ginale, nu traducerile. Actorii și re
gizorii (dar și spectatorii !) se for
mează primordial la școala spiritua
lității naționale. Nottara și Brezeanu 
au fost mari interpreți ai pieselor 
shakespeariene și molierești, dar au 
excelat mai cu seamă în textele lui 
Caragiale și ale lui Delavrancea 
(după cum, oricît de notabile ar fi 
unele spectacole Cehov la Londra, 
sau capodoperele lui Shakespeare pe

aproape de viață

teatre
a

Opinia

aur.

20.

Schimbul

Mihai DIMIU AndreescuFoto : M.

viață, de 
poezie șl 

pentru

de ani de 
pictor ro-

pro- 
pre-

și
Ca urmare a 

culminat pe plan 
din 3—5 noiem-

Bulan- 
Măgu- 
— 20;

o- 
de 
cu 
se 
u-

ȘCOALA DE ARTĂ

de Comedie ;
20.
„Lucia Sturdza 
din bd. Schitu

Leonce șl Lena 
str. Alex. Sahla) : Iu,

în sălile Muzeului de Artă al 
Republicii Socialiste România 
continua să fie deschisă am
pla expoziție omagială, „Theo
dor Pallady", organizată cu pri
lejul împlinirii a 100 
la nașterea marelui

' mân

Fără îndoială, tnvățămîntul artistic 
]a nivel de institut superior, produs 
exclusiv al anilor socialismului, și-a 
demonstrat eficacitatea. Institutul de 
artă teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale", de pildă, s-a dovedit un 
rezervor consistent pentru scenele 
țării ; opinia de specialitate îi oferă 
multiple mărturii de recunoaștere. 
Celor care ne aflăm în interiorul fe
nomenului ne sînt însă evidente 
destule neîmpliniri. 
dezbaterilor care au 
național cu plenara
brie 1971 a C.C. al P.C.R., începutul 
lui 1972 ne găsește în plin proces de 
clarificare a unor probleme de gno
seologie și de activitate formativă.

Astfel, în ipostaza întreită de ce
tățeni, de pedagogi și de oameni de 
teatru, noi. cei care lucrăm în cadrul 
catedrei de regie a institutului, 
ne-am simțit la interferența frămîn- 
tărilor ultimei jumătăți de an, am 
simțit nevoia să ne reconsiderăm, 
printr-o responsabilitate sporită, stră
dania de educatori ai viitorilor edu
catori ai publicului.

Pină nu de mult au absolvit învă- 
țămîntul de regie-teatru studenți de 
valoare inegală 
(criterii mai ri
guroase ne per
mit să credem în 
asigurarea 
viitoare 
ții i 
nivel 
Unii 
mai 
proaspeți 
venți, 
Buzoianu 
Colpacci, 
cadrat unor scene 
de provincie, obținînd acolo, de la 
bun început, succese notorii. Colegi 
de-ai lor și-au concentrat energia 
doar ostenindu-se să se aciueze în 
București, in posturi cît de minore, 
chiar colaterale calificării, conside- 
rîndu-se meniți să se manifeste, ex
clusiv și de la debut, numai în Capi
tală. înseamnă, deci, printre alte pri
cini (din care una obiectivă o consti
tuie deficiențele din sistemul de re
partizare, apt unei substanțiale 
restructurări), că activitatea edu
cativă a noastră, a cadrelor di
dactice, nu se dovedește sufi
cient de convingătoare (cu toate 
că, de exemplu, fiecare din cei trei 
conducători ai claselor de regie 
ne-am făcut inițial datoria cel puțin 
cinci ani ca salariați ai unor teatre 
de provincie). Trebuie să creștem în 
student nu numai simțul drepturilor, 
ci și al datoriei, să-1 ajutăm să-și 
extirpe tendințele de egolatrie, să-1 
determinăm să se dezbare de evalua
rea deformată a posibilităților sale. 
Hiperdimensionarea studentului in 
propriii ochi, tolerarea de către pro
fesor a acestei dilatări ' determină 
crearea unor „vedete" ab ovo, care, 
luind contact cu truda concretă din 
teatre, se dovedesc friabile. Asistăm 
la prăbușiri ale spectacolelor unor 
debutanți talentați, dar pripiți, neo
rientați asupra putințelor reale, la 
etapa’dată, ale lor și ale colectivului; 
Intr-o profesie „de cursă lungă" cum 
e regia, graba e pernicioasă. (Coc
teau sfătuia ca în artă să nu încerci 
să sui deodată mai multe trepte, 
fiindcă ulterior pierzi mai mult timp 
fiind silit să le urci din nou una cîte 
una). E bine ca tînărul să cuteze, să 
aibă elan, dar desprinderea de apre
cierea exactă a realității se repercu
tează implacabil. îndemnuri la în
scrierea în realitate, la simțul măsu
rii, la dăruire și la responsabilitate 
față de cei din jur luminează conclu
ziile amintitei plenare a Comitetu
lui Central, oferindu-ne, cadrelor di
dactice și studenților, puncte polare 
de reper.

în ultimele luni, sub îndrumarea 
rectoratului, la inițiativa comuniști
lor din institut, catedra ele regie și-a 
îmbunătățit programa analitică. Ne-a 
preocupat o mai strînsă legare a stu
denților de viață, de activitatea pro
ductivă. Din dragoste excesivă față 
de ucenicii noștri le creasem condi
ții oarecum in vitro ■ față de marele 
organism al contemporaneității. Deși 
la institutul nostru s-a vădit întot
deauna strădania spre practică (ma
nifestările de laborator public ale 
Studioului I.A.T.C., aproape un sfert 
de veac, s-au constituit în tradiție), 
totuși condițiile lui, pregătind trece
rea spre cîmpul liber al teatrului, a- 
minteau prea mult de seră. • Acum 
studenții regizori fac practică nu 
mai la Studio, ci, sub îndrumarea 
tedrei, direct în teatre. Pentru 
noașterea din toate unghiurile a

unor 
promo- 

egalizate la 
superior), 

dintre cei 
capabili 

absol- 
Cătălina 
și AI. 

s-au în-

• Abel, fratele tău : CENTRAL — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Mirii anului II : SCALA — 9;
11.15: 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30;
18,45; 21, FAVORIT — 9,15; 11.30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, MELODIA — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,30: 20,45.
© Love Story : PATRIA — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21. CAPITOL — 9,15; 11,30; 14;
16,15; 18,30; 20,45, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Decolarea : LUMINA — 9—19 în

pu- 
cu 

mo- 
propus 

mul- 
seri

, In a- 
cum 

publi-

scenele și pe peliculele sovietice, to
tuși cele mai răscolitoare interpretări 
cehoviene le vei auzi tot în limba 
rusă, iar cele mai autentice intuiții 
shakespeariene vor căpăta strălucire 
tot la Laurence Olivier, Paul Sco
field, Orson Welles, John Gielgud, 
Michael Redgrave). E semnificativ că 
Odobescu, preocupat de a pregăti 
valori scenei naționale aflate la în
ceputuri, a solicitat unuia dintre cei 
mai importanți actori și pedagogi ai 
vremii, Got. decan al Comediei Fran
ceze, să primească drept elevi cîțiva 
tineri actori români. Got era bun 
prieten al țării noastre, fusese la 
noi, era îndeaproape legat cu proe
minențe de talia lui Alecsandri, dar, 
deși oferta era măgulitoare, a refu
zat-o. Tocmai din prietenie, I-a ex
plicat lui Odobescu faptul că actori 
de-ai noștri formați la Paris nu vor 
fi nici actori români, nici francezi, o 
dată ce se vor fi înstrăinat de spiri
tul inițial românesc, o dată ce le va 
fi imposibil să asimileze organic spi
ritul francez. Got se declara însă de 
acord ca actori gata formați aici să 
se perfecționeze acolo ; și Odobescu 
i-a recunoscut public dreptatea...

Incepînd din acest an. textele care 
•vor fi transpuse scenic de către stu
denții anului fundamental I, regie, a- 
parțin în 'exclusivitate literaturii ro
mânești contemporane, iar respecti
vul curs de specialitate, deși abun
dent în referiri la cuceririle pe plan 
mondial ale teoriei și practicii regi
zorale, se concentrează asupra celor 
care sînt compatibile asimilării de 
către spiritualitatea României socia
liste. Lucrările plenarei din noiem
brie au subliniat cum, permeabili 
pentru valorile efective de dincolo de 
hotare, se cuvine să efectuăm schim
bul valorilor de Ia egal la egal: pres
tigiul României de azi, afirmarea in
tensă pe plan internațional a teatru
lui nostru îi îngăduie și îi favorizea
ză contactele, comportîndu-ne fără 
genuflexiuni față de parteneri, pri- 
vindu-i în ochi. Datoria noastră e să 
ne formăm studenții subliniindu-le 
disponibilitatea culturii noastre în re
ceptarea elementelor din afară, în 
măsura în care ele susțin direcția u- 
manismului nostru.

Dar ca să avem pe ce însera, com
plementar, cunoștințele asupra con
tribuțiilor altor popoare, trebuie întîi 
să desăvirșim cunoașterea omului de 
lingă noi. „O înțelegere mai com
plexă a omului în societate, luat nu 
ca individ izolat și exagerind trăsă
turile sale individuale, ci ca om so
cial aflat in strînsă legătură și inter
dependență cu semenii săi, cu inte
resele maselor largi populare" — ne 
recomandă, pe bună dreptate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Interferarea 
cit mai deplină cu realitatea, iată un 
deziderat dintotdeauna al omului de 
teatru ; studierea Omului, a oameni
lor. iată elementul funciar al artei

actorului sau a regizorului. Există 
mărturii scrise ale acestei preocupări 
de la Heliade și de la Filimon, de la 
Eminescu și de la Caragiale, ca și de 
la practicienii direcți ai scenei — ca 
Nottara, Grigore Manolescu, State 
Dragomir, Ion Brezeanu, Paul Gusty, 
Victor Ion Popa și mulți alții. Cu 
atît mai mult se desprinde astăzi ne
cesitatea studierii „oamenilor de 
menie" din jur, pentru ca omul 
teatru să-i poată reflecta optim 
mijloacele artei sale pe cei care 
străduiesc să extindă structurarea
nui „comunism de omenie", transfor- 
mîndu-i în arhetipuri demne de ur
mat. Asta implică însă în revers și 
detectarea neobosită a acelor inși 
care, fiind așezați spre centrul socie
tății noastre și uneori chiar in zonele 
ei ceva mai înalte, se dovedesc a fi 
indivizi periferici și tîrîtori : impos
torii, necinstiții, trindavii trebuie sur
prinși și vitriolați prin arta noastră, 
vădindu-se că asemenea specimene 
sînt de fapt respinse de o societate 
stenică, responsabilă, dinamic-cons- 
tructivă. Profesori și studenți ne con- 
sacrăm profesionalizării, dar să nu ne 
închidem în aspectele ei tehnice, căci 

ne vom înăbuși. 
Profesia noastră 
este teatrul, iar 
teatrul însemnea
ză o anume o- 
glindire aievea a 
omului în situații 
conflictuale, me
nită să deter
mine o anume o- 
rientare pozitivă 
în omul-specta- 
tor. Obiectul pro
fesiei noastre este, 
în ultimă esen

ță, omul determinat social ; deci
spectacolele selective ca atitudine
politică și etică fac parte din înseși 
datele structurale ale profesiei noas
tre. Față de rămînerile în urmă, fie 
ilustrate de personaje, fie întîlnite in 
viața de zi cu zi, se cuvine ca — 
omul de teatru fiind prin definiție 
un activist civic — să ne ma
nifestăm fără cruțare. Și nu numai 
față de rămînerile în urmă ale 
altora.

Un prim exemplu în . comportarea 
și în activitatea didactică și teatrală 
trebuie să fie profesorul — el însuși 
un exemplu pentru student. Pe bună 
dreptate afirma un maestru — regi
zor și dascăl pe care-1 respect — că 
„profesorul nu e cel care-i învață pe 
alții, ci cel de la care se învață". 
Profesorul fiind el însuși (în bine 
sau in rău) un individ exemplar, el 
generează, proiectind în afară și fiind 
imitat, o categorie ; acțiunea sa de 
proiectare asupra studenților va fi 
dusă'n\ai departe de către ei. atunci 
cînd vor fi regizori — deci cînd, la 
rîndu-le, vor exercita valențele pe
dagogice ale acelei profesii asupra 
actorilor și, derivat, vor proiecta prin 
arta scenică modele asupra publicu
lui. Capacitățile profesorului fiind 
etalon, comportarea sa avînd carac- 
tet* dă' normă, dacă imaginea inițială 
ă . acestui șir de proiecții si reproiee- 
ții va fi deficitară, multiplicarea ei 
poate implică o inflație de monede 
etico-estetice fără acoperire în 
calpe.

Dezbaterea din ultimul an a 
blemelor ideologice ne-a făcut . 
zente, cu deosebită acuitate, îndato
ririle fiecărui cadru didactic în legă
tură cu el însuși. Nu putem inocula 
studenților cultul muncii menite să-i 
perfecționeze dacă noi înșine nu ne 
perfecționăm necontenit, fiecare fiind 
subiect și obiect al muncii sale. Un 
profesor trebuie să fie un student 
înmulțit prin el însuși. Numai prin 
studiul continuu și intens, legat de 
practică, ne putem face datoria. Pen
tru profesor, stagnarea — chiar pen
tru o etapă scurtă — în sporirea ba
gajului informațional, a înțelegerii 
lucrurilor — înseamnă irecuperabilă 
rămînere în urmă. Și aceasta mai a- 
les pentru un profesor menit să o- 
rienteze viitorii oameni de teatru. 
Răspunderea noastră e enormă : vor
bind Azi la curs, ne adresăm lui 
Miine — predăm studenților parame
trii artei pe care o vor adresa, ca re
gizori, spectatorilor din România 
viitoare, aflați la un nivel superior. 
Orice manifestare de la catedră, a- 
parent înserată în actualitate, impli
că de fapt prognoza. Documentele din 
iulie și din noiembrie au un carac
ter programatic pentru fiecare din 
noi, au fost adoptate de fiecarenoi, au fost adoptate de fiecare ca 
statut personal. Ele se cer puse în 
practică de fiecare, prin valorificarea 
supremă a resurselor fiecăruia, spre 
folosul întregii colectivități socia
liste.

muzical, 
de 

Degeaba cu- 
X 

de 
fie 

Și pe

muzician 
dosare 

dori să-i 
aceeași 

lucrare
de

...Săli arhipline. 
Dar, în special, cine 
forma majoritatea
spectatorilor? S-a spus 
că tineretul neglijează 
sala de concerte! Pen
tru cel ce a înregis
trat prezența sa masi
vă la aceste concerte 
a devenit limpede că 
nu este adevărat. Un 
tineret care impre
siona — prin prezența 
masivă, prin ardoarea 
participării, prin re
ceptivitatea și sensi
bilitatea față de actul 
de cultură, prin entu
ziasmul cu care știe 
să răsplătească! Tine
retul selectează. Exi-

mînă de 
Iată că nu 
tineretul în 
este cauza, ci lipsa de 
inițiativă a celor care 
ar trebui să dirijeze 
inteligent, matur, via
ța muzicală.

Săli arhipline la 
concertele simfonice 
ale Radioteleviziunii ! 
Recentul festival „Mo
zart", sub bagheta lui 
Carlo Zecchi, un nobil 
act de cultură, a fost 
examenul unei or
chestre, al unei insti
tuții, a fost în egală 
măsură examenul ti
neretului, al publicu
lui. Un examen tre
cut de toți cu strălu
cire !

Sntaranda 
OȚEANU

continuare, VIITORUL
20.
o Copacii mor în picioare : FES
TIVAL - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, FEROVIAR - 9; 11,15; -------
16; 18,30; 20,45.
© Cea mai frumoasă soție : EX
CELSIOR — 9; 11,15: 13,30; 16;
18,15; 20,30, GLORIA - 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
G B. D. la munte și Ia 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.
0 Oliver : ARTA — 15,30; 19. DOI
NA — 11,30; 16; 19,30.

Program de desene animate 
pentru copii : DOINA 
o Hugo și Josefina : 9—18,30 în 
continuare, Program de filme do
cumentare — 20,15 : TIMPURI NOI. 
Ot Livada din stepă : FLOREAS- 
CA — 15.30; 18; 20,30.

13,30;

10.

• Discipolul diavolului — 10; 12;
11.15, Parada timpului pierdut — 
16,30; 21, Program de scurt metraje 
poloneze — 18,45 : CINEMATECA 
(sala Union).
0 Sorgul roșu : LIRA — 15,30; 18;
20.15.
0 Anna celor o mic de zile : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 13; 20,30, DRUMUL 
SĂRII - 16; 19.
Îl Duel straniu : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE - 15,30; 17.45;

20.
e Trenul :
14,30; 17,15;
18; 20,30.
0 Pădurea
REA — 16; 18: 20.
0 Marele premiu : FERENTARI 
— 15,30; 19.
0 Nu te intoarce : POPULAR — 
15.30; 18; 20,15.
0 Waterloo :
19, MIORIȚA

TOMIS — 9; 11,45;
20, BUCEGI - 15,30;

de mesteceni : UNI-

GIULEȘTI — 15,30;
16: 19.30.

î

I
I
I
$ 
i

I
■I
)
i
*

L-.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Mircea 
Cristescu. Solist : Christian Tho
mas (Austria) — 20.
• Opera Română : Cosi Fan Tutte 
— 19.30.
• Teatrul 
Londrei —
• Teatrul 
giale'

de Operetă : Soarele 
19,30.
Național „I. L. Cara- 

(sala Comedia) : Becket — 
20; (sala Studio) ; Prima zi de li
bertate — 20.
• Teatrul 
publică —
• Teatrul 
dra" (sala 
reanu) : 
(sala din 
bire pentru iubire — 20.
• Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune — 16. Balul absolvenți
lor
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Fintîna Blanduziei — 
10: 19.30; (sala Studio) : ~ '
— 20.
• Teatrul Giuleștl : De 
dragoste... (spectacol de 
muzică) — 16; Măsură 
măsură — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Roata 
morii — 9.30; Electra — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; Ninigru și Ali- 
gra — 15, (sala din str. Acade
miei) : Cartea cu Apolodor — 17. 
0 Teatrul evreiesc de stat : Un 
Șirag de perlo — 19,30.

• Nici un om pentru 
trick: MUNCA — 16;
• Mihail Strogoff : 
15,45; 18; 20, RAHOVA 
20,30.
• Gara bielorusă : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Articolul 420 : PROGRESUL — 
15,30; 19.
• Să cumpărăm o mașină de 
pompieri : CRINGAȘI — 15,30: 18; 
20,15.
• O floare șl doi grădinari : AU
RORA - 9,30; 12,30; 16; 19,30.
• Castanele slnt bune : FLACA- 
RA — 16,30; 18; 20,15.
• Steaua de tinichea : MOȘILOR 
— 15,30; 17,45; 20.
® Păcatul dragostei : VITAN 
15.30: 18: 20,15.
• Floarea de cactus : LAROMET 

15,30: 17,30: 19,30.

Camp Die- 
18; 20.
PACEA - 

— 15,30; 18;

16,30
18,15
19,00

19,15
19,20

20.15

Emisiune In limba germană. 
Ritm, tinerețe, dans.
„Las vouă moștenire". Ver
suri patriotice de Gh. Asaehi, 
I. Heliade Rădulescu, Grigore 
Alexandrescu, Alecu Russo, 
V. Alecsandri, D. Bolintinea- 
nu, M. Eminescu.
Publicitate.
1001 de seri : „Aventurile ce
lor doi căței".
Telejurnalul de seară. 
Săptămîna internațională.
Teleenciclopeclia. Everest (II). 
Breviar. Mabudu.
Film serial : Invadatorii (X). 

Dicționar 
litera S.

21,00
21.50 Teledivertisment. 

muzical-distractiv : 
Cu : Carmen stănescu, Vale
ria Seciu, Zizi Șerban, Ileana 
Sârărolu, ‘ 
Doina 
mion,» 
Nicolae
Scârlătescu, N. Stroe, Mircea 
Șeptilici, Silviu Stfinculeș- 
cu, Horia Șerbănescu, Ludo
vic Spiess, Dein. Savu, Paul 
Sava, Dan Spătaru, Benone 
Sinulescu, Radu Șerban, Gelu 
Solomonescu, Franck Sinatra. 
Emisiune de Marcela Popescu 
și Nina Dălanu.

22.50 Telejurnalul de noapte. Sport. 
23,00 Program de romanțe și cîn-

tece de petrecere. Interpre
tează Mia Braia, Mariana 
Bădoiu, Gică Petrescu, Petre 
Alexandru și o formație in
strumentală condusă de ionel 
Budlșteanu.

Angela Slmilea, 
Spătaru, Rodlca Si- 
Simona Ștefănescu, 

Secăreanu, Florin

I
I

i
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încercînd să deslușim ceea ce în
seamnă Frederic Storck pentru noi, 
ne-am dat încă o dată seama că exis
tă o trăsătură comună care îi defi
nește pe artiștii noștri reprezenta
tivi. Vădit și fără excepție, ei poar
tă pecetea patriei, sînt pătrunși de 
înalta misiune socială și națională a 
artei, simțindu-se -legați de o răs
pundere care i-a înfrățit mereu și 
dintotdeauna. Fiindcă pentru toți, 
indiferent de obirșie, vreme sau 
vîrstă, creația a însemnat o luptă nu 
numai in serviciul prezentului, ci și 
în pregătirea viitorului.

De la cei mai vechi, ale căror 
nume se confundă între ele și se 
repetă de-a lungul mai multor se
cole — arătați a fi artiști prin în
deletnicire și creatori prin faptele 
lor ; de la Pirvu Mutu la Polcovnicu, 
de la Altini pînă ' "
la Karl Storck la 
cuși, de la acești 
clasici ai artei 
românești pînă în 
zilele noastre, nu 
mai puțin vigu- 
roși creatori din 
epoca socialismu
lui, firul rămîne 
neîntrerupt.

Ar fi suficient 
să ne referim la 
evocările oricărui 
artist român pen
tru a afla de în
dată dovada unei 
față de înaintași 
direct, sau indirect, îndrumători mă- 
rinimoși in anii începuturilor. Și a- 
poi de a afla la ei aceeași generoasă 
preocupare față de urmașii mai ti
neri, față de cei ce își încearcă șo
văielnic calea. /

Cu sculptorul Frederic Storck — 
de la a cărui naștere s-au împlinit 
o sută de ani — această regulă a 
artei românești se confirmă.

Frederic Storck s-a născut în Bucu
rești la 7/19 ianuarie 1872. Alături de 
tatăl său, Karl, și fratele mai mare, 
Carol, el a fost cel. de-al treilea 
sculptor din familia Storck. Ca elev 
al Școlii Naționale de Arte Frumoase 
din -București, în clasa lui Ioan 
Georgescu, pe care a urmat-o între 
1888—1893, i-a avut colegi pe Ștefan 
Luchian, Alexandru Satmari, Mene- 
las Simonidis, Filip Marin, Ipolit 
Strîmbulescu, C. Artachino, Kirnon 
Loghi ș.a. După terminarea studiilor, 
Frederic Storck pleacă la Miinchen 
și devine, la Academie, elevul lui 
Wilhelm v. Riihmann.

încă din acei ani de ucenicie, Fre
deric Storck a învățat, în atelierul 
fratelui său Carol, meșteșugul ciopli
tului în piatră. De altfel, în întreaga 
sa carieră și-a cioplit singur lucrările, 
căci — spunea el — „sufletul pe 
care artistul sculptor caută să-1 dea 
operei sale nu este înțeles de pie- 
trarul-executant : numai mina artis- 
tului-autor poate să însuflețească 
intr-adevăr materialul".

în anul 1899, după o pregătire te
meinică și o călătorie de studii in 
Italia, Frederic Storck își va începe 
activitatea în țară.

Deosebit de apreciat de către con
temporani pentru talentul său, mult 
solicitat pentru calitățile lui, Frede
ric Storck a fost și un artist extrem 
de productiv. Lucrînd cu o neobosită 
rivnă, ferm în ideile și credințele 
sale artistice, el a trăit și a trudit 
într-o ambianță în curs de adaptare,. 
la o creație de calitate, mai ales 
în domeniul sculpturii, în condițiile 
particulare ale epocii. De aceea, ope
ra sa trebuie considerată și înțelea
să, ca și a celorlalți sculptori con
temporani lui, în funcție de 
ce caracterizează un 
de evoluție a epocii 
înfăptuit.

Pe temeiurile unui 
folosește mijloacele 
deric Storck a cercetat insistent na
tură, deslușind în ea legile echili-

la Grigorescu, de 
Paciurea și Brân-

brului, ale ritmului, ale armoniei și 
contrastului și a rivnit să confere 
materiei inerte viață, expresie și 
emoție. înzestrat cu o fire receptivă, 
sensibilă, pătruns de pasiunea de' a 
lucra, stăpîn pe un meșteșug evo
luat, nuanțat, apt să-1 servească, el 
a înțeles sculptura ca una din mo
dalitățile de reprezentare a tipurilor 
și caracterelor umane, a trăsăturilor 
definitorii, generalizatoare, a întru
chipării ideilor.

Deja primele lucrări au dovedit 
virtuțile lui Frederic Storck de meș
ter al formelor, volumelor și expre
siei (Aruncătorul de piatră, 
Octav . .................
Simu,
1902, executat 
goviște ; Alfons Castaldi, 1904 — co
manda Ateneului ;
1904 cerut de Camera 
Andrei Șaguna,

1897 ; 
Băncilă, 1899 ; Anastasie 
1901 ; Heliade Rădulescu, 

pentru orașul Tir-
Spiru Haret, 

deputaților ; 
1905, așezat în co

muna Rășinari ; 
Pianistul Boscoff, 
1906; Gigant, 1906; 
Cecilia Cuțescu, 
1907 ; Arh. Ion 
Mincu, 1907 ; Mo
numentul Emines
cu, 1910 la 
lăți). Dintre 
crările sale 
maturitate 
buie menționate : 
Goethe, Schiller - 
(1922), ambele a- 

flate la Teatrul Național 
București, bustul poetului 
xandru Macedonsky (1917), 
hoven (1932), Prof. M.
(1933), apoi numeroase opere de
corative, menite să împodobească 
complexe de arhitectură : Adevărul 
(1906, Palatul de Justiție din Bucu
rești), Cariatide (1904, Palatul Can- 
tacuzino), Apicultura și Industria 
(1907; Palatul administrativ din Ga
lați), Industria casnică (1913, f. Ban
că de credit din București) ; precum 
și monumente funerare, dintre care 
amintim : Sarcofagul lui Mihai Vi
teazul (Minăstirea Dealu, 1912), Sar
cofagul lui Radu cel Mare (Mînăs- 
tirea Dealu, 1913). In genul mai rar 
întîlnit in sculptura noastră, al pla
chetei și medaliei, se remarcă : Al 
Steriadi (1902), Nicolae Grigorescu 
(1907), Mihai Viteazul (1912) ș.a.

Numit, în anul 1906, profesor la 
catedra de desen, Frederic Storck a 
funcționat ca titular al acestei dis
cipline la Academia de Bele-Arte 
din București pînă în 1937. Fiind el 
însuși un pasionat de desen, socotin- 
du-1 temelia oricărei reprezentări 
plastice, cerea elevilor perfecta lui 
stăplnire.

Toți cei ce au urmat cursul său 
sînt unanimi în a recunoaște că a 
fost un inițiator generos și înțelegă
tor — înzestrat cu o stăpînire dis
tinsă a cuvîntului — care, fără pre
get zi de zi, și an de an, a ostenit 
pentru a-și familiariza învățăceii 
cu munca fără pripă și lucid elabo- 

• rață a unei creații ce trebuie să îm
bine fiorul lăuntric cu exprimarea 
cît mai elocventă și clară. Iar pilda 
lui de dascăl al Academiei noastre 
— a unui dascăl care nu s-a restrîns 
doar la transmiterea unei serioase 
experiențe artistice și de meșteșug, 
ci a înfăptuit o adevărată muncă de 
creație — il situează pe Frederic 
Storck printre remarcabilii îndrumă
tori ai tineretului studios.

O fidelitate și loialitate față de oa- 
îtienii, așezările și idealurile patriei 
noastre, față de etica cuprinsă in 
legile nescrise ale breslei, partici
parea lui Frederic Storck la lupta 
pentru calitate artistică, dovedite și 
prin creația sa pilduitoare, au con
tribuit la întărirea acelui fundament 
trainic pe care se înalță, atît de stră
lucit, arta zilelor noastre. Iată de cc 
opera lui Frederic Storck, crescută 
o dată cu timpul nostru artistic, este 
cuprinsă în tezaurul culturii româ
nești.

La centenarul
sculptorului

FREDERIC STORCK
Ga- 
lu- 
de 

tre-

mari recunoștințe 
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Ale- 

Beet- 
Murgoci

anumit 
în care

stările 
stadiu 
ea s-a

carerealism 
clasicilor, Fre-

Raoul ȘORBAN

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
(Urmare din pag. I)

Acestea ar fi unele notații in legă
tură cu conținutul prevederilor pla
nului de cercetare și valorificare pe 
anul 1972. Nu mai puțin importante 
sînt și eforturile de a fructifica su
perior, in acest an, avantajele pla
nificării și 
in vederea 
pactizării 
sarcinilor, 
și urmăririi îndeplinirii lor. 
și sondaje 
C.N.Ș.T., 
metodologii de lucru specifice, 
adecvate cerințelor rețelei noastre de 
cercetare. între ::are aceea care se 
referă la determinarea eficienței eco
nomice a soluțiilor tehnico-științifice. 
Ele au înlesnit, totodată, și preciza
rea unor măsuri concrete, menite să 
asigure stabilirea mai judicioasă a 
duratei diferitelor cercetări — de 
principiu și în funcție de situațiile 
ooncrete — precum și o împărțire ra
țională a fazelor cercetării. Pe o ase
menea bază s-au reanalizat, îm
preună cu ministerele, propunerile 
de termene făcute de acestea la 
unele teme, în vederea reducerii lor. 
Concomitent, s-au putut stabili mai 
strict și mai complet executanții so
luțiilor științifice și beneficiarii a- 
cestora. S-a ajuns, astfel, în multe 
cazuri, ca diferite ministere la care 
se observase anterior tendința de a 
amîna abordarea unor teme majore 
(cu precădere, soluții existente ce se 
impuneau 9 fi cît mai grabnic valo
rificate în practică) să includă în 
planul pe 1972 și asemenea obiec
tive. Printre acestea se numără Mi
nisterul Industriei Chimice, Minis
terul Industriei Metalurgice, Minis
terul Industriei Materialelor de Con
strucții, Ministerul Industriei Ușoare 
și altele. In același timp, -comisiile 
de coordonare stabilite pentru fie
care program prioritar au fost în
drumate și pregătite să acționeze cît 
mai susținut, precizîndu-li-se mai 
clar atribuțiile, principalele direcții 
de activitate, formele de control și 
de intervenție specifice. Se poate 
sconta, în această privință, și pe o 
informare mai operativă, mai reală, 
a organelor Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, în legă
tură cu stadiul cercetărilor și finali
zării lor în producție în anul care a 
început.

Desigur, ar mai putea fi amintite 
și alte îmbunătățiri importante, cum

experiența anului trecut, 
stabilirii, eșalonării și re
cit mai judicioase a 
coordonării cercetărilor 

Studii 
de profil, efectuate de 

., au permis conturarea unor 
mai

sînt cele care privesc finanțarea cer
cetării științifice. Considerăm însă 
mult mai util ca, după consemnarea 
acestor cîștiguri tematice și organiza
torice evidente ale planului pe 1972, . 
să ne întrebăm dacă, totuși, marile 
probleme ce s-au ridicat pe 
cursul îndeplinirii planului pe 
au fost avute în vedere și au

par- 
1971 

.............. ....... ,. . fost 
rezolvate. în această ordine de idei, 
se constată că unele neajunsuri, 
cu o cauzalitate mai profundă și 
mai diversă, nu și-au găsit încă so
luționarea în actualul plan. Specia
liști din institute, ca și unele cadre 
din Consiliul Național pentru Ști
ință și Tehnologie amintesc, printre 
carențe, anumite impreciziuni în ce 
privește delimitarea unor atribuții 
între C.N.Ș.T. și Comitetul de Stat 
a! Planificării. Despre ce impe
dimente este vorba ? După cum 
se știe, forul coordonator pe țară al 
cercetării, Consiliul Național al Cer
cetării Științifice, și-a schimbat anul 
trecut denumirea în Consiliul Națio
nal pentru Știință și Tehnologie. To
tuși, statutul de funcționare nu-i 
asigură cuprinderea, nici la ora ac
tuală, în raza lui de activitate, a 
tuturor fazelor cercetării : de la sta
bilirea tematicii și abordarea ei, 
pînă la aplicarea efectivă în pro
ducție a soluțiilor încheiate. Unii in
terlocutori au subliniat că poate 
ar fi cazul să crească rolul 
C.N.Ș.T.-ului și în alcătuirea planu
rilor de asimilări și promovarea teh
nicii noi ale întreprinderilor, pentru 
a se putea evita, în mai mare mă
sură decît pină acum, necorelarea 
eforturilor în finalizarea productivă 
a unor cercetări, posibilitatea unor 
întreprinderi de a se eschiva de la 
asimilarea unor soluții autohtone și 
de a merge, în fapt, spre rezolvări 
de rutină sau pe importuri. Aceasta, 
pe de o parte. Pe de altă parte, se 
stabilesc anual ministerelor și cen
tralelor — și acestea din urmă în
treprinderilor — sarcini care le aco
peră, practic, întreaga capacitate de 
producție ; lucru foarte bun. dar fără 
să se prevadă în planuri și acea mar
jă, minimă chiar de capacitate desti
nată introducerii progresului tehnic, 
aplicării cercetării în producție. Ca 
atare, unele centrale industriale și 
întreprinderi continuă să trateze 
problemele de asimilare și valorifi
care a cercetării ca pe niște sarcini 
de ordin secundar. Iar pentru a le 
„întări" caracterul de indicatori o- 
bligatorii, uneori se cade în cealaltă

extremă : sarcinile respective sînt 
incluse în cite 2—3 planuri (tehnic, * 
de cercetare, de valorificare), ceea 
ce duce la paralelisme nedorite, la 
dispersarea forțelor. Motivul : pla-- 
nul tehnic, cum ni se spunea, condi- 
ționează salarizarea unor specialiști 
din întreprinderi.

Din discuțiile cu diferiți specia
liști a reieșit că în plănui pe anul 
1972 — in mod nejustificat — nu 
se acordă suficientă atenție pro
blemei finalizării practice opera
tive a soluțiilor obținute, prin în
tărirea bazei experimentale și de 
execuție. în consolidarea tehnicii de 
profil — cu toate că s-au prevăzut o 
serie de măsuri menite să întărească 
baza experimentală — pare să do
mine încă tendința întăririi cu precă
dere a sferei aparaturilor de labo
rator, cînd, de fapt, ar trebui acor
dată o infinit mai mare grijă „zes
trei" de stații-pilot și atelierelor de 
prototipuri. Specialiști din diferite 
institute sugerează chiar că ar trebui 
avute în vedere, în principal, nu sta- 
țiile-pilot specializate (astfel îneît să 
faci una pentru fiecare temă), ci a 
celor de cît mai largă folosință (nu 
pentru un anume catalizator, ci pen
tru catalizatori, de pildă). De altfel, 
se știe că un șir dintre soluțiile ne
aplicate sau a căror finalizare în prac
tică este întîrziată prezintă insufici
ențe tocmai sub acest aspect, al pre
gătirii lor pentru producția industria
lă; aceasta, ca urmare și a mentali
tății greșite potrivit căreia cercetarea 
se încheie cu faza rezolvării de labo
rator.

In fața unităților de cercetare ști
ințifică stau în acest an obiective su
perioare și exigențe noi. atit sub ra
portul temelor ce trebuie abordate și 
asupra cărora trebuie concentrate e- 
forturile, cît și sub cel al finalizării 
practice și eficiente a soluțiilor ce 
s-au conturat și se vor contura în 
continuare. In lumina indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 15 de
cembrie 1971 este necesar ca anul 
1972 să marcheze o îmbunătățire ra
dicală a activității ministerelor și a 
institutelor de cercetări care, cu spri
jinul C.N.Ș.T., trebuie să grăbească 
punerea în valoare a resurselor na
turale de care dispunem, să asigure 
perfecționarea și înnoirea produselor 
și tehnologiilor — aceste obiective, 
alături de altele, impunindu-se cu 
prioritate în acest al doilea an al 
cincinalului.
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nil au 
populația : 
mulțit, iar 
nurile s-au 
bucătățit tot mai 

mult", nota riguros sociolo
gul poposit la Stoișești, ju
dețul Vaslui, in urmă cu 
mai bine de treizeci 
ani. („Stoișești — un 
cu moșie boierească 
Tutova", Biblioteca de 
ciologie, Etică și Politică, 
București, 1943). Și, mai 
departe : „O sumă de alte 
nevoi și împrejurări ne
norocite vin să adîncească 
răul puținătății pămînturi- 
lor sătenilor din Stoișești : 
pulverizarea terenurilor, 
lipsa uneltelor de muncă, 
precum și ignorarea ele
mentarelor cunoștințe de 
cultură generală, toate a- 
cestea formînd un întreg ca
pitol nu mai puțin defici
tar și întristător decît acela 
al inventarului viu stăpî- 
nit de oameni...".

— Cum făceai ca să a- 
jungă cele de-ale gurii ? — 
îl întrebăm pe moș David 
Deliu, om la aproape 80 de 
ani.

— Păi, munceam pămîn
tul lui boierul Perticari, la 
„Casa regală". Moșia „Ca
sei regale" se întindea de 
la Zorleni pînă mai aici. 
Țin minte că acolo ridi
cam „mușuroaie" mari la 
păpușoi, să răstoarne ca
rul. Așa era ordinul „vă
tafilor". Ehei, de-aș fi avut 
eu atîta griu, atîta păpu
șoi, atita mazăre cît mi-a 
trecut prin mînă fie numai 
și într-un singur an ! 
Nouă ? Ei, nouă ni se dă
deau dealurile sterpe, unde 
te speteai, dar tot degea
ba...

Pămîntul !
Cumplită, chinuitoare În

trebare în existența țăra
nului român de atunci 1 
Caracterizarea de la înce
putul acestor rinduri are 
o valoare cu mult mai 
generală. Ea este ruptă din 
realitatea dramatică a 
României antebelice, cu 
milioanele ei de dezmoște
niți ai soartei, de oameni 
condamnați la o existen
ță inumană.

— Fiștecare țăran, nt 
spune același David Deliu, 
n-o să uite niciodată două 
primăveri : primăvara lui 
’45, cînd s-a făcut reforma, 
și primăvara lui ’62, cînd 
țara toată s-a cooperativi- 
zat. Și, apoi, cum s-ar 
putea uita aceste primă
veri ?

în felul și cu vorbele lui, 
David Deliu a numit două 
momente cruciale ale exis
tenței țărănimii noastre. 
Momente ce poartă semnă
tura acestor ani,' de trans
formări fundamentale sub 
conducerea partidului co
munist. Octogenarul din 
Stoișești, cu o biografie 
semănînd ca două picături 
de apă cu biografia milioa
nelor de Ion, de Gheor
ghe, de Vasile, cu desti
nele trase la același șapiro- 
graf al mizeriei, reînnoi nd 
de generații viața de tru
dă și sărăcie lucie a înain
tașilor și pe care comuniș
tii l-au învățat adevăratele 
dimensiuni ale vieții ome
nești, cuprindea în vorbele 
lui o imensă cantitate de 
adevăr. Reforma agrară 
din 1945, unul din cele mai 
importante acte politice ale 
partidului nostru, și coope
rativizarea șînt cele două 
„primăveri de aur" care au 
scos din impas satul ro
mânesc, au statornicit și 
aici, temeinic, realitățile 
noi. Socialismul a triumfat 
și pentru că este singura 
soluție a problemei țără
nești, singura modalitate de 
rezolvare a unor aspirații 
vechi de decenii și secole.

Cumplita realitate gene
ratoare de înapoiere, de 
mizerie a satului românesc 
— lipsa de pămînt, exploa
tarea, inechitatea. „pă
mîntul îmbucătățit" — a 
luat sfirșit. Si „Casa 
regală" și-a încheiat con
turile, și boierul Perticari. 
Dealurile Stoișeștilor au 
rămas însă aceleași, nimeni 
nu a avut puterea să le 
miște din Ioc, să le schim
be cromatica roșcată cu 
cea a cernoziomului de Bă
răgan, semnul de recunoaș
tere al fertilității. Ce s-a 
întîmplat cu oamenii, cu 
existența lor 1 Ne spune 
Ion C. Bordeianu, președin
tele cooperativei agricole 
de producție :

— Oamenii ? Oamenii din 
Stoișești sînt poate mai 
statornici ca în altă parte. 
N-au prea plecat să lucre
ze pe șantiere. în fabrici, 
la I.A.S.-uri. Și pămîntul 
a rămas pe loc. Dar acești 
oameni au izbutit să facă 
dealurile să-și dubleze re
coltele. Mie mi se pare că 
acesta-i lucrul cel mai im
portant, cel mai mare cîș- 
tig.

„Oamenii sînt harnici — 
afirma și sociologul 
deși, în 
climatul 
prielnic, 
cele mai 
cețoase și ierni cu viscol 
mare, se trudesc totuși să 
scoată din petecele de pă
mint ce stăpînesc piinea 
cea de toate zilele. Din 
nefericire însă, o sumă de 
neajunsuri se opun caznei 
lor...*.

Era timpul cînd hărnicia 
n-avea preț. Rînduielile, 
atît de nedrepte, nu pu
teau fi schimbate numai 
cu munca din zori și pînă 
în noapte.

— Unul — și cel mai

trecut, 
s-a în- 

■ tere- 
îm-

mare neajuns — era lucrul 
pămintului, continuă ideea 
Ion C. Bordeianu. Dacă a- 
veai două vaci, împrumutai 
plugul de la cine se îndu
ra să ți-1 deie cu împru
mut, cu chirie — nu uitați 
că numai cinci boroane 
erau în sat 1 — și zgîrial 
coastele repezi cum te prl- 
cepeai. Ce recoltă să cîș- 
tigi astfel ?

Acum, „moșia" coopera
torilor din Stoișești este 
arată cu 16 tractoare, in
dustria țării lucrează și 
pentru ogoarele celor din 
Stoișești. Și aici, ca peste 
tot azi în țara noastră, o- 
goarele izbutesc astfel să-și 
sporească rodnicia. Oameni 
vrednici, crescuți in sat — 
este vorba de Florea Su- 
ciu, T. Cazacu, Ștefan Pro

— In 1960, ni se spune 
— eram de acum cu toții 
în cooperativă — am plan
tat primele hectare cu vii. 
Ca să nu dăm greș, am ales 
un 
că 
de 
ați 
„Cum rău ?
dezvoltăm și noi 1“ „Cu vie 
pe un teren atît de bun 
„Dar unde s-o fi urcat ? Pe 
spînzurături ?“ „Pe 1“ — 
zice fără să clipească ingi
nerul. Noi am început să 
rîdem, „E pantă mare, to
varășe. 40, ba și 50 de gra
de". „Tocmai ce trebuie". 
„Hai să plantăm aici, a- 
tunci". Am plantat. Vie no
bilă, pentru struguri de 
masă mai ales. Am ajuns 
la aproape 70 de hectare,

teren bun, drept. Iată 
vine un tovarăș inginer 
la Iași și ne zice : „Rău
făcut, oameni buni 1“ 

Vrem să ne

lurile, au învățat ști
ința cultivării pămintului, 
au dublat recoltele, au în
ceput să crească animale — 
sectorul zootehnic din Stoi
șești a adăugat anul tre
cut și el 
milion de

venituri de un 
lei.

?i pe hartă, pea .
teren satul e greu 
de găsit. Regiunea 
in care se află si- 

iuat este caracteristică Mol
dovei sudice : un podiș 
vast, alunecînd cu dealuri 
domoale și văi prelungi 
spre miazăzi de-a lungul 
Bîrladulul și Prutului... în
fățișarea satului e dezolan
tă. Locuințele de chirpici, 
învelite cu stuf, scunde, ne- 
incăpătoare, înghesuite în

coaste violente. Căutăm 
motivele reale care l-au 
zguduit pe sociologul po
posit aici cu decenii 
urmă.

— Dacă 
Vaslui, ne 
Bordeianu. 
dați de urma unor fotogra
fii. Ultimele două case cu 
stuf le-am fotografiat să 
le ținem minte. Numai cu 
fotograful nu și-a ținut vor
ba și nu ni le-a trimis nici 
pînă azi.

...Tot atunci a fost. de
molată casa lui Vasile Cucu. 
Casă ? De fapt, 
ră cameră. Joasă, 
gca fruntea cînd 
hornuri din pari 
tură din nuiele, 
rîde oamenii 
ridicind așa ceva ! Lemnele

mergeți pe 
spune Ion 
s-ar putea

în
la 
C. 
să

o singu- 
că-ți spăr- 
intrai. Cu 

și îngrădi- 
Ce-ar mai 

să te vadă

ciment, asta e... moda aco
perișurilor acum. Care n-au 
„putere economică" își fac 
numai două camere pe sală, 
plus bucătărie.

— Mulți și le fac cu ve
rande, adaugă același Pinti- 
lie Hrițuc. Și cu ambiții, pe 
care, ce să spun, n-ai cum 
să le judeci. „Să-mi faci 
florăria ca a lui Balaieș" — 
zice cite unul. Sau : „Gea
murile in trei și patru 
nate. Altfel nu vreau", 
rog, fiecare cu banii 
Cauți cu luminarea și 
mai găsești gospodina
mai zugrăvească cu cartoful 
tăiat în două sau cu șumu- 
logul de lină. Singura pro
blemă rămine totuși lumina.

— Ce-i cu ea ?
— Noi, cei din Stoișești, 

sîntem printre „întirziați".

ca- 
Mă 
lui.
nu 
să

mi-am luat deodată și ma
șină de cusut, am cerut 
voie de la cineva ?...

Acasă, alde Petrache Bor
deianu au fost 14 copii. Din 
14, au supraviețuit numai 
cei cu „noroc". Adică 5. 
Restul ? Au murit. Așa cum 
se murea altădată pe aici : 
la naștere, de foame, în 
lipsa oricărei asistențe sa
nitare. Adică, „au murit cu 
zile".

— Eu. ei bine, eu eram 
de-acum băiat mare si pur
tam pantaloni de cinepă, 
neboiți. Unde mai pome
nești așa ceva azi ?

— V-ați luat și televizor 
și mașină de cusut, deodată. 
Nu v-ați... Iăcomit prea 
mult, tovarășe Bordeianu ?

— Nu înțeleg ce spuneți.

Degeaba însă îi reped. Și 
mai am nevoie de mașini 
de cusut. Și aici am co
mandă de 10 bucăți. Lipsă 
de mobilă, apoi. Numai azi 
am înregistrat trei cereri 
ferme de garnituri pentru 
bucătărie...

— Am fost la nunta tetei 
lui Costică Breazu — ne 
spune contabila Niculina 
Băncilă. A luat un coopera
tor de aici, de la noi. Pe 
Adam Ion. Fetei i-a dat 
drept zestre : mobilă (stu
dio și toate cele). Petne 
brodate. (Dacă nu le ai. te 
și rid că nu ești la modă). 
Plapumă de mătase... La 
altă nuntă, a Tudoriței, că
sătorită cu un Bordeianu. în 
zestrea fetei a intrat și o 
mașină de cusut.

La Stoișeștii de Vaslui, după treizeci de ani

pe urmele unei investigații sociologice SATUL
/§/ ADUCE AMINTE.

„Casele ? Mulți și le fac cu verande acum. Țigla și tabla, plâcile de azbociment, asta e... moda acoperișurilor acum.

...„Clacă aveai două vaci, împrumutai plugul de la cine se 
îndura să fi-l deie cu împrumut, cu chirie — nu uitați că 
numai cinci boroane erau în sat I — și zgîriai coastele 

repezi cum te pricepeai".

........**.. ...„Cîjiva stîlpi de beton, puternici, care fac 
racordul la rețeaua națională de energie elec- 

. tricâ, iată cum te întîmpină Stoișeștii azi".

© „Ultimele două case cu stuf le-am fotografiat, să nu uităm"

© Comuniștii și primăverile &Ce-au găsit oamenii la demo

larea casei lui Vasile Cucu @ „Cînd le aduceți, că doar nu

s-or fabrica în Cosmos?" © „Sipetul" nunților de azi © Opt

destine S Cînd țăranii muncesc pentru ei înșiși

dan, Toader Bălan, Vasile 
Cucu — urcă în fiecare 
primăvară și toamnă pe 
tractor și trag brazdă a- 
dîncă. Și tot această indus
trie națională,, de data a- 
ceasta cea chimică, produ
ce pentru agricultură mii 
și sute de mii de tone de 
îngrășăminte care ridică la 
putere hărnicia și pricepe
rea tradițională a țăranu
lui cooperator. La Stoișești, 
tractoriștii au împrăștiat 
anul trecut 60 de tone de 
îngrășăminte chimice ; și ei 
au ajutat la căratul celor 
1 800 tone de 
cîmp, pentru 
lanurilor de porumb. Gu
noi care, altădată, era 
runcat în rîua satului.

Apusă 
plugurilor 
spune 
Breazu, Gheorghe. 
dierul :

— La nu-ș’ce concurs, 
tata a cîștigat un plug. Toți 
frații, ba și rudele, trăiam 
de pe urma lui. Aveam 
rînd ca la moară.

— Unde se află plugul 
ăsta, acum ?

— Cine mai știe ? L-am 
adus în cooperativă cînd 
am intrat.

gunoi pe 
fertilizarea

a-

veșnică luptă 
neîndeajuns 

care le aduce 
multe ori veri

Și, 
cu 
de 
de 

se-

definitiv epoca 
închiriate 1 ne 

feciorul lui Vasile 
briga-

ealurile — a- 
eeleași de milenii 
— și-au dublat 
producțiile de no

de grîu, de floa- 
Miracolul nu

a-
rumb, 
rea-soarelui 
mai e socotit ca 
tare, ci ca un lucru fi
resc. Firesc, pentru că cei 
care au acționat asupra pă- 
mîntului sînt oamenii uniți 
ai Stoișeștilor, iar bătăliile 
cîștigate de ei au căpătat 
din capul locului semnifi
cația mai largă a ofensivei 
definitive împotriva unui 
trai care a îngropat atîtea 
văleaturi de înaintași. Dea
lurile și-au dublat recol
tele și pentru că — folosim 
ad literam expresia cuiva 
— „au fost învățate să nu 
se mai dărîme...".

,\Nu se mai dărîmă dea
lurile la Stoișești 1“ Ce 
vrea să însemne acest lu
cru ?

în terase. In cincinal tre
buie să mai plantăm încă 
50 de hectare. Venituri ? In 
urmă cu doi ani am atins 
milionul. în '71., peste un 
milion trei sute de mii de 
lei. E limpede că numai în 
cooperativă izbutim să a- 
vem și puterea și îndrăz
neala pentru asemenea rea
lizări.

— Totuși, de ce ați rls 
atunci, tovarășe Borde
ianu ?

— Acum pot să spun de 
ce. Nu-mi mai este rușine. 
Mai întîi : cine văzuse pe 
la noi struguri de viță no
bilă ? Doi : bătrînii ziceau 
— „cum o să crească vie 
pe coastele astea, unde și 
caprele se răstoarnă la păs
cut ?“ Ce mai : era un lu
cru foarte nou șî îndrăz
neț, era ceva parcă împo
triva firii și de aceea greu 
ne puteam dumiri.

Cum nota sociologul'! 
„Nepricepuți și de nimeni 
învățați, sătenii au rămas 
pe acest plan al muncii so
lului la cele moștenite de 
la străbunii lor, care igno
rau binefacerile științei a- 
plicate în agricultură... în 
această situație oamenii, 
firește, nu sînt mulțumiți, 
dar n-ău ce să facă. Coșe- 
rul e gol, în chiler copiii 
plîng de foame, iar
din saivan (grajd) i se pot 
număra 
omul se 
alerge la 
vecini să
va merinde. Dar alimen
tele nu se dau degeaba și 
s-au văzut destule cazuri 
de oameni nevoiași care 
și-au angajat. pentru un 
sac de mălai sau o dublă 
de fasole, munca lor viitoa
re, în condiții lamentabile, 
neomenos legămint care 

. singur poate înfățișa în
treaga mizerie a satului".

Urmașii acestor oameni 
și nu alții, eliberați defini
tiv de asemenea poveri, au 
terasat și terasează dea-

ogrăzi mizere, împrejmuite 
cu nuiele și spini, din care 
lipsesc cele necesare unei 
bune gospodării ; ulițele 
întortocheate și prăfuite, 
puținătatea vegetației, bise
rica de lemn, în formă de 
corabie, bătrină, gata să 
cadă și toate găurile și ro- 
săturile atîrnînd pe dealuri 
sau prelinse spre vîlceaua 
care taie satul în doliă. 
Singure școala, conacul bo
ieresc și citeva case mai 
arătoase se desprind con
trastante acestui aspect ce
nușiu, lamentabil".

Am reprodus din descrie
rea sociologului. Impresia 
pe care i-a stîrniț-o așeza
rea dă rîndurilor așternu
te pe hirtie sclipiri drama
tice.

Dealurile Stoișeștilor nu 
s-au mutat din locul lor. 
Se succed ca și atunci, u- 
nele repezi, altele domoale. 
E mijloc de iarnă, fără ză
padă, și sub pămîntul bă- 
tînd în galben, răscolit a- 
dînc de tractoare, germi
nează tăcut, modest viitoa
rele recolte de grîu. Nu 
s-au mutat din locul lor 
nici drumurile care vin de 
la Banca — 
munâ acum, 
așa cum mă 
va, asfaltul
lege în acest cincinal Ban
ca de Stoișești. Dar, pînă 
la asfalt, șoseaua. îngrijită 
de mină de gospodari, 
duce ușor în satul, care 
bucnește deodată, după 
cot. O cișmea cu debit
bundent — știam din lectu
ra amintită că apa „se des
coperă numai Ia mari adîn- 
cimi și de cele mai multe 
ori în cantități insuficien
te" — și cîțiva stîlpi puter
nici de beton, care fac ra
cordul la rețeaua națională 
de energie electrică, iată 
cum te întîmpină așezarea 
Je azi.

Oprim. Oprim și căutăm 
imaginea dezolantă a case
lor grămădite. învelite cu 
stuf, prăbușite pe cele două

mai

vitei

coastele, așa că 
vede forțat să 

conac sau prin 
cerșească niscai-

centrul de co- 
Atîta doar că, 
lămurea cine- 
urmează să

te 
iz- 
un
a-

prinse între ele cu cuie de... 
lemn.

— Uite dom’le 1 — s-au 
minunat Ion Petre, Gheor 
g'ne Cucu...

— Ce vă mirați, mă ?
— Păi, cuie de lemn 1 Ci 

ne-a mai pomenit ?
— A pomenit mă, dar voi 

sînteți tineri și habar 
n-aveți de traiul omului 
intr-o singură cameră, sau, 
cel mult, ca adaos, o tindă, 
cu pirostriile în mijloc. 
Ehei...

Stăm de vorbă cu Mihai 
Diaconu. șeful echipei de 
construcții din cooperativă.

— Numai din '60 — preci
zează el.

— Bine. Din '60. Ce-ati 
construit de atunci 1

Nu-ș’ cu ce să încep 
întîi. Vas’zică — sediul 

al ce-a-pe-ttlui. La 
— casa de apă. de la

vale. Grajdurile de apă de 
la vale. Magaziile. Materni
tățile pentru porci. O nouă 
moară pentru zootehnie... 
Bascula, atelierul de tîm- 

' plărie. Ar mai fi... Ei,, dar 
puteați să puneți o întreba
re mai ușoară, tovarășe 1 
Că doar ne vedem pentru 
prima dată...

— Acum ?
— Acum construim „ce-i 

planificat".
— Adică ?
— Adică avem 50 000 de 

cărămizi. Mai facem un 
grajd. Apoi ne deplasăm la 
Banca — complexul inter- 
cooperatist pentru cele 1 000 
de vaci cu lapte, cine să-1 
facă ?

— Dar case ați ridicat 
ceva in Stoișești ?

— Noi. tovarășe, ne ocu
păm numai de construcțiile 
mari. Casele...

Aflăm că s-au ridicat în 
ultimii ani peste 100 de 
case, plus 130 la noua așe
zare ce se înfiripă lîngă sat.

— Cîte sînt învelite 
stuf, cu paie ?

— Glumiți, tovarășe, 
punde Pintilie Hrițuc.
gla și tabla, plăcile de azbo-

Mai limpede ? Am racordat 
abia in ’65, cînd în alte 
locuri, ehei... Pînă acum a 
tras poate mai mult de ju
mătate de sat. Dar mai e 
cealaltă înfățișare ? Este 1 
De aia zic că...

...„înfățișarea satului e 
dezolantă — nota sociologul 
acum 30 de ani. Locuințele 
de chirpici, învelite cu stuf, 
scunde, neîncăpătoare. în
ghesuite în ogrăzi mizere, 
împrejmuite cu nuiele și 
spini..." Cît de departe este 
acest tablou ! Deși timpul 
care ne separă de dînsul 
poate fi numărat în citeva 
decenii. Decenii care în
seamnă însă pentru existen
ța acestei așezări pierdută 
între dealurile vasluiene, 
pentru toate așezările 
României socialiste, o ade
vărată epocă istorică, de în
făptuiri fundamentale. Pa
gini de aur scrise de între
gul popor, înflăcărat de 
ideile partidului comuniști-

cu

răs- 
Ti-

■itrache Bordeianu 
tocmai își luase te
levizor.

— Ce marcă 7
— „Miraj".
— Cum se face că v-ați 

oprit la un „Miraj" ?
— Păi se face așa : Unde 

vizionam eu pînă acum ? 
La un „Miraj", la Matei Că- 
praru. Telejurnalul. Muzică 
populară nu, că ascult la 
radio. Telejurnalul deci, 
meciuri. Tenisul, cel puțin, 
mi-a omorît destule nopți. 
Și eu lui Căpraru. Grozav 
Ilie Năstase ăsta, dom’le ! 
Mă făcea să mă răsucesc 
noaptea prin somn, de 
bucurie. De ce mî-am luat 
„Miraj" ? Se vede bine, de 
aia. La fel ziceau și Jenei 
Brînzei și Costică Amăriu- 
tei, care au luat odată cu 
mine. Numai Dumitru Pri- 
cop — nu și nu : ,.Eu vreau 
«Opera». „Ia-ți «Operă», 
mă, ce cumperi din banii 
mei ?“ Parcă eu. dacăeu.

V 
I

nu v-ați— Vreau să zic, 
strîmtorat cumva ?

— Păi, de ce ? 
creionul în mină și socotiți. 
Vasăzică, 400 zile în acesi 
an. (1971, n.r.). Eu și cu fe
meia, 2 000 kg de porumb. 
1 500 kg de grîu. Varză, car
tofi, bani. Să mă strîmto- 
rez ? Dar cine credeți că ar 
mai face-o azi, la Stoișești. 
tovarășe ?

„...Chisălița (fiertura) de 
prune, de corcodușe (zarzări 
spun ei) sau cireși cu mă
măligă, vara ; struguri cu 
mămăligă toamna — mă
măliga e alimentul comun 
tuturor anotimpurilor — 
mămăligă prăjită cu sare și 
cu oțet, sau mămăligă cu 
usturoi pisat, murături, iar
na, iată mîncărurile cele 
mai frecvente ale 
ții sătenilor din 
Grîul se vinde la 
că piinea în casa 
ca și carnea 
apar numai 
Mai mult, 
pentru a fi 
amestecă 
dîndu-se..."

„Să mă strîmtorez ? Dar 
cine credeți că ar mai ta- 
ce-o azi. Ia Stoișești

...Stăm de vorbă cu Con
stantin Ganea. Ne ia 
pede" :

— Scrieți acolo așa : 
vălia din Stoișești' nu 
corespunde. Poate, altăda
tă... Dar acum, hotărit, nu 
mai corespunde. Trebuie lo
cal nou. musai. Nu uitați, 
intr-un an trec pe aici 
mărfuri de l milion lei...

— Și ce să mai scriem, 
tovarășe Ganea ?

— Că e nevoie de_televi- 
zoare. Deja am opt cereri 
de cînd s-a terminat stocul. 
Titi Hrițuc. Costache I. 
Bordeianu Ion Balaieș mă 
tot întreabă : „Dar cînd le 
aduci, dom’le ? 
s-or fabrica în 
„De unde știți 
nu se fabrică

Ia luați

majori tă- 
Stoișești. 
oraș, așa 
săracului,

sau laptele, 
„la zile mari", 
chiar, mălaiul, 

îndestulător, se 
cu orz. degra-

„re-

pră- 
mai

Că doar nu 
Cosmos !...“ 
voi, mă. că 
acolo, ai 1“

inainte ce se dă-— Dar 
dea ?

— Cei 
sipet cu 
cîte o plapomă. Cît despre 
pămint — frate și soră se 
aveau dușmani de puțin ce 
era. Un băiet, a lui moș 
Grigore Cosma, s-a despăr
țit de o fată din Tămășani 
de Ia pămint. și uite așa 
a ajuns el în pămînt... Era 
vremea pe care și sociologul 
o consemna negru pe alb : 
....locuințele lor sînt mur
dare. neaerisite — ferestre
le fiind lipite cu lut — iar 
ogrăzile neorînduite, infec
te. Mobila se reduce de 
cele mai multe ori la o 
masă, o ladă și un pat, în 
care se înghesuie iarna în
treaga familie și de pe care 
lipsește adesea rogojina 
sau mindirul (salteaua) de 
paie..."

Și. mai departe :
„Medicul, a cărui reșe

dință se află la Zorleni, la 
o depărtare de 16 kilo
metri. ca și personalul său 
auxiliar, se abate de două 
ori pe lună prin Stoi
șești (circumscripția sanita
ră Zorleni cuprinde 8 sate 
cu o populație de 13 000 
suflete)..."

mai înstăriți, un 
citeva ițături. Rar,

atem la ușa casei 
de nașteri.

Nu deschide ni
meni. într-un tîr- 

ziu, la geamul unei încă
peri. apare Ținea Cazacu.

— Pe cine căutați ?
— Pe tovarășa asistentă.
— E plecată-n sat.

la copii.
cu dumneata

la a treia

Cu

ce-i

naș-

Ca- 
apoi

vaccinu’
— Dar 

aici ?
— Sînt 

tere...
— O știu pe Ținea 

zăcu, ne va spune mai 
tînărul doctor Mihai Ivașcu. 
E soția unui tractorist.

„Tifosul exantematic. pe
lagra. febra tifoidă, mala-

ria, conjunctivita granuloa- 
să, rîia, scarlatina fac ra
vagii in sat și tot atît de 
frecvente sînt tuberculoza 
și sifilisul..." — remarca cu 
ani înzurmă sociologul. Mi
hai Ivașcu a învățat din 
cărți despre aceste boli. 
Ba, în facultate, asupra 
imensei majorități a acestor 
maladii s-a insistat 
puțin. „La ce 
voie ? Sînt 
cate"...

O realitate 
Ivașcu a confruntat-o 
fața locului. De aceea 
simte îndemnat să vorbeas
că mai degrabă de cazurile 
debutului în meserie. Pri
mul pacient ? Un copil. Su
fla greu. Se sufoca. Altă
dată ar fi fost încă un pro
cent adăugat la mortalita
tea infantilă. „Bronhopneu- 
monie" a diagnosticat doc
torul. „Scapă 2“ a țîșnit în
trebarea femeii venite cu 
pruncul în brațe. In a- 
ceastă exclamație, de fapt, 
era turnată toată 
femeilor îndoliate 
tur altădată.

„Scapă, tovarășă, 
Copilul s-a făcut 
doctorul Ivașcu îl ține min
te, e doar primul lui pa
cient ; și în această așe
zare vasluiană un medic 
continuă să-și aștepte co
legul lui. pediatru. Pentru 
că circumscripția sanitară 
Banca, centrul de comună 
de care aparțin Stoi
șeștii, are în schema sa și 
un pediatru, post încă 
onorat...

foarte
o să aveți ne- 
deja eradi-

pe care Mihai 
la 
se

teama 
prema-

scapă 1* 
sănătos,

ne-

■J

Grăbit, grăbit ?
— Socotiți și 

Cursa sosește 
la orele 12 ?

dv. 
aici 
So- 

sejle. Ei bine, am pe cine
va care face scandal : 
„Mie să-mi aduci ziarul la 
12 fix". „Cum omule, dar 
cursa... Nu mai trebuie să 
sortez și eu... Ce-s, elicop
ter ?“ „Nimic" 1 Așa zice și 
tovarășul inginer 
Petrică... Dacă nu 
trap, e jale.

— Și aveți multe 
mente ?

— Citește tot satul. Și 
ziare, și reviste... Și tot eu, 
Dumitru Tămășanu, sînt și 
cu radioul, și cu 
rul...

Adam 
i-1 duc

abona-

televizo-

Miercurea și 
explicații 

dăm 
în

sîmbăta,
Toader 

film aici, 
celelalte 

„30
sate vecine.

ne dă 
Tămășanu, 
în Stoișești. 
zile, la Țîfu, Miclești, 
Decembrie"

— Vin oamenii ?
— Și încă cum. Și tineri, 

și bătrîni. De tot felul.
„Majoritatea populației 

nu cunoaște o existență o- 
menească, conchidea in 
urmă cu trei decenii socio
logul. Muncesc din primă
vară pînă-n iarnă, din zori 
pină-n noapte, necontenit, 
muncă aspră și istovitoare, 
— de care nu sînt scutiți 
nici femeile și copiii — „ca 
niște robi ai pămintului", 
după cum recunosc ei în
șiși, în schimbul unei răs
plăți minime...".

Așa au trudit pînă și-au 
fărîmat oasele. într-o vre
me 
vid 
nu 
lor 
după dinșii au avut marea 
șansă să inaugureze o nouă 
viață in șirul 
în contextul

. noi, socialiste, 
refăcut și nu 
timpul de ; 
„Casa regală", timpul 
sului exantematic 
„chisăliței", timpul vrăjmă
șiei între frați, pe viață și 
pe moarte, pentru o sfoară 
de pămînt — de fapt pen
tru dreptul la existență. 
Am încercat o sumară ra
diografie a ocupațiilor în 
rîndul urmașilor lui moș 
David Deliu și iată ce am 
aflat . „Fane, păi Fane e 
socotitor la C.A.P. Costică, 
la vie, dogar (profesie nouă 
pe aici !) Mihai. Axinte. 
David și eu — ce dacă-s la 
aproape 80 
fel, la vie. 
rist. Vasile 
C.A.P., iar 
ratoare.
fiecare săptămînă. 
șese : de două ori 
tămînă".

Opt frați, opt 
diametral opuse celor care 
le-a dat viață. în acest „oc
tet" distingem liniile de 
forță ale existenței unui 
sat întreg, terorizat altă
dată de mizeria cruntă, de 
rîpa violentă ca o spaimă 
ce tăia satul in două. Cum
plita rîpâ în care altădată 
Petre Toader s-a prăbușit 
cu carul cu boi cu tot. iar 
pe moș Clim. sau mama 
Catrina lui Ion Bordeianu 
i-au scos oamenii cu spai
ma în oase de aici. „Spai
ma asta — citește simbolul 
ripei, spaima unei vieți în
tregi de veacuri — e pe 
cale s-o alungăm definitiv, 
ne spune președintele coo
perativei agricole de pro
ducție, Ion C. Bordeianu. 
Tot satul s-a unit împotriva 
ei și am taluzat, am plan
tat salcimi pe taluz. Mai 
avem încă de furcă s-o în
vingem pentru totdeauna. 
Dar oamenii au căpătat în
credere în puterea lor 
știu sigur

Urmașii 
de săraci 
cu dealuri 
acum, cu 
dar fără șansa unei 
tențe omenești în 
fac din această încredere o 
formidabilă unealtă cu care 
acționează sub conducerea 
partidului pentru înfăptuiri 
fundamentale în viața țării 
și a fiecăruia dintre ei.

potrivnică lor. moș Da- 
Deliu, Vasile-'I. Moca- 

și cîți alții din leatul 
și dinaintea lor. Cei

l generațiilor, 
unei

N-au 
mai 

asuprire

epoci 
mai 

refac 
la 

tifo- 
și al

de ani ? — la 
Ivan — tracto-

— casier la 
Anica — ope-

Ea dă filmu’ în 
Ba gre- 
pe săp-

destine

Și 
că vor izbuti", 
fostelor generații 
din Stoișești, sat 
repezi. în trepte 
oameni harnici 

exis- 
trecut.

Hie TANASACHE
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E
xistă fări mari și mici, țări 
bogate și țări sărace, țări 
In care pacea n-a fost tul
burată de secole și altele, 
care, tot de secole, nu cu

nosc liniștea...
...Și există și Cipru.
Cipru, care numai după, 10 ani de 

independență s-a transformat din- 
tr-o livadă imperială intr-o țară 
unde, rostit sau nu, cuvântul de 
ordine este noul. Noul care se vă
dește pretutindeni : in casele a că
ror virstă însumată este, cred, mai 
mică decit a locuitorilor insulei, in 
portocalii de curind plantați, a.l că
ror număr se ia la întrecere cu cel 
al copiilor născuți în acest răstimp, 
in bazinele pentru irigații care vor 
da pămintului, intr-un an, atita apă 
cit nu dau ploile intr-un deceniu, 
in mințile și inimile tinerilor care 
cred in viitorul liber, independent 
și prosper al Ciprului, așa cum cred 
in dragoste.

Ce-l preocupă, astăzi, pe cipriot 
— muncitor, om de stat sau fer
mier, intelectual sau om politic 1 
Desigur, fiecare in parte reflectă 
intr-un fel sau altul interesele con
tradictorii ale diferitelor clase și 
pături sociale ; partidele politice au 
poziții deosebite, uneori diametral 
opuse, nu numai in legătură cu pro
blemele concrete, ci și cu privire la 
viitorul țării. Țara se află într-un 
pașnic — dar în același timp dra
matic — proces de clarificare pe 
toate planurile. Ce-i preocupă, însă, 
pe fiecare in parte și pe toți lao
laltă ? „Problema politică" — s-ar 
putea răspunde — ințelegind prin 
aceasta găsirea unei soluții care 
să asigure conviețuirea pașnică, 
frățească între cele două comuni
tăți,^ greacă și turcă. „Asigurarea 
apei" — chestiune vitală a agricul
turii — este, de asemenea, o preo
cupare majoră. „Crearea de noi 
locuri de muncă" — și altele, și al
tele. ...Dar aceste probleme, ca și

multe, foarte multe altele, sint doar 
părți ale unui intreg infinit mai 
complex, ale cărui linii de forță se 
proiectează in timp, pe mulți, pe 
foarte mulți ani : Ciprul să fie pe 
deplin al ciprioților !...

Adică cipriofii să fie lăsați să 
decidă singuri asupra propriului 
destin. Să dispună pe deplin de bo
gățiile țării — multe sau puține, cite 
sînt — să le folosească exclusiv in 
interesul lor. Bine sau rău ! ? Ei 
nu-și doresc răul !

Acest deziderat nu este un „fe
nomen cipriot". Este și cipriot, și 
chilian, și african, și Uruguayan...

Este, în grade și intensități di
ferite, un deziderat al acestor de
cenii, al acestor ani, al celor care 
vor urma.

Este voința tuturor țărilor și po
poarelor de a fi libere și indepen
dente, de a hotărî, fără intervenții 
străine, cum să trăiască, de a dis
pune de bogățiile lor naționale. 
Fiecare țară trezită la viață liberă 
se înscrie pe acest drum în felul 
ei : cu claritate sau cu confuzii 
temporare, ferm sau oscilant, lin 
sau contradictoriu.

Ciprul, țară înscrisă ferm pe dru
mul progresului in această lume, 
aflată, intr-o mișcare plină de con
tradicții, este ea însăși o lume a 
contradicțiilor. Deși stat indepen
dent și suveran, nu-și poate modi
fica singur constituția, iar pe micul 
său teritoriu are de citeva ori mai 
multe trupe străine decit proprii, 
in țara care dorește pacea și li
niștea, așa cum pământul ei pirjolit 
de arșiță așteaptă ploaia, sint — 
se spune — mai multe arme decit 
locuitori. Insula, aflată într-o veri
tabilă explozie constructivă, afișea
ză un nivel de trai fără acoperire 
trainică, de durată, importă încă 
o dată mai mult decit exportă, dar 
crede, din toată ființa sa, in ziua 
de miine, deși nu fără teamă.

Dar... ce înseamnă Cipru astăzi I

CIPRUL CAUTĂ
0 NOUĂ AFRODITĂ

DE PRETUTINDENI

Vizibil și „invizibil" 
in economia cipriotă

„Tot așa cum în 1969 nivelul pro
ducției agricole a determinat o rată 
înaltă a dezvoltării economiei în an
samblu, în 1970 rata creșterii a fost 
rediisă, în special din cauza produc
ției agricole slabe. Aceasta este o 
dovadă a dependenței economiei față 
de rezultatele sectorului agricol și a- 
rată necesitatea restructurării ei. Pe 
de altă parte, balanța de plăți pre
zintă încă deficiențe structurale, ceea 
ce arată că restructurarea economiei 
continuă să fie în mod just una din 
principalele sarcini ale planurilor gu
vernamentale de dezvoltare".

(Din concluziile raportului Mi
nisterului. Economiei și Finan
țelor cu privire la dezvoltarea 
economiei în 1970).

★
La Nicosia, dacă ții cu tot dinadin

sul să fii pieton îți asumi toate riscu
rile care pot exista într-un oraș 
unde automobilul a fost descoperit 
înaintea trotuarului și s-a socotit că 
acesta din urmă a devenit inutil. 
Cipriotul mai avut se mîndrește cu ' 
ultima lui marcă de mașină, dă ocol 
în fiecare dimineață casei pe care 
o construiește și este într-o febrilă 
căutare de noi venituri. Afacerile 
merg -!

Cei mai mulți n-au de ales. Au 
copii de întreținut la școală — și 
costă mult ; o boală — oricit de 
ușoară — îți curăță veniturile pe cel 
puțin o jumătate de lună ; chiriile 
nu sint nici ele mici. Pentru mulți 
țărani, ploaia și nivelul dobînzii ho
tărăsc dacă vor face acum un zid nou 
la casă sau vor amina pentru la 
anul.

Cu toată inegalitatea. Ciprul pro
gresează in mod vizibil pe toate pla
nurile.

Cipriotul — inteligent, plin de ini
țiativă — muncește mult. Dacă în ur
mă cu cîțiva ani, cînd erau îngăduite 
toate întrebările și presupunerile în 
legătură cu deznodămîntul problemei 
cipriote, se investea puțin, astăzi lu
crurile sînt fundamental schimbate. . 
Încrederea populației în politica de 
independență a guvernului a deter
minat o puternică înviorare a activi
tății economice, probată, printre al
tele, și de creșterea volumului de 
investiții în proiecte economice : de la 
120 milioane lire între 1962—1966, la 
peste 200 milioane lire în perioada 
1967—1971 — cifră, se pare, depășită.

Ce înțeles concret are sarcina 
restructurării economiei pe care o 
formulează concluziile raportului a- 
mintit ?

Trei repere, aparent fără nici o le
gătură între ele, pot da cheia înțele
gerii acestui deziderat.

Primul : produsul național brut a 
crescut de la 65 milioane de lire în 
1966 la 225 milioane de lire în 1970.

Al doilea : agricultura continuă să 
fie cel mai important sector al eco
nomiei din punctul de vedere al ve
niturilor și al folosirii forței de mun
că. Ea ocupă 36 la sută din popu
lația activă din economic.

Al treilea : Cipru a exportat în 
1970 mărfuri în valoare de 45,2 mili
oane de lire, a importat de 98,2 mi
lioane și... a mai rămas „în buzunar" 
cu 10,4 milioane de lire.

Cu toată creșterea spectaculoasă a 
produsului național brut, există, in 
economie, elemente de nesiguranță ; 
intre ele, cel mai nestatornic — „ve
niturile invizibile". Sau, în termeni 
mai direcți, sumele — de ordinul ze
cilor de milioane de lire — prove
nite din conjunctura economică 

. creată de staționarea, pe teritoriul 
insulei, a trupelor engleze, a forțelor 
O.N.U., a unităților grecești și turce, 
din ceea ce trimit familiilor ciprio- 
ții care lucrează în străinătate (3—4 
milioane de lire numai din Anglia), 
din afluxul de capital străin etc. 
„Veniturile invizibile" explică și cele 
10 milioane rămase „în buzunar" și 
standardul de viață, care nu este 
in chip necesar legat de ceea ce pro
duce efectiv țara. Chiar și cipriotul 
care cunoaște bine situația s-a obiș
nuit in asemenea măsură cu ea încît 
confundă foarte ușor haina cu căptu
șeala ei.

Guvernul președintelui Makarios, 
forțele progresiste din țară se în
dreaptă tot mai hotărit spre realiza
rea unor programe care să scoată la 
lumină toate rezervele țării, să-i asi
gure o dezvoltare economică liberă 
de orice factori de conjunctură. în ce 

■ direcții concrete «int orientate aceste 
eforturi ?

„...Multe sint obstacolele ce trebuie 
să fie învinse și multe sînt soluțiile 
care trebuie să fie găsite în cazul 
cind economia va fi restructurată..." 

.— scria președintele Makarios, în 
„Cuvîntul înainte" la textul celui 
de-al doilea plan cincinal. „Agri
cultura trebuie să fie modernizată. 
Problema apei trebuie să fie în mod 
efectiv abordată. Industria prelucră
toare trebuie să fie dezvoltată. Ex
ploatarea potențialului turistic al

insulei trebuie să fie mai viguros 
urmărită. Acestea sînt citeva din do
meniile prioritare pe care se va pune 
tot mai mult accent în decursul ce
lui de-al doilea plan".

în cursul celor două planuri cin
cinale, elementul cu adevărat nou în 
economia cipriotă este creșterea de 
la un an la altul a industriei prelu
crătoare. Trei ani consecutiv cu 10 
la sută. Modest, dar promițător. O in
dustrie de textile, confecții, încălță
minte, conserve — de mici propor
ții, dar eficientă și de perspectivă. 
Numai în ultimii doi ani au fost 
create 34 fabrici și combinate de a- 
cest tip.

Sînt semnificative — pentru viabi
litatea tinerei industrii — cifrele de 
export : în 1970, Ciprul a exportat de 
7 ori mai multe confecții textile de- 
cît in 1966 și de 17 ori mai multă 
încălțăminte. La Larnaka va intra 
în curind in funcțiune o rafinărie 
care va prelucra 750 000 tone de țiței 
pe an, ceea ce va satisface cererile 
țării pentru produse petroliere pe 
următorii cinci ani. Există numeroase 
alte proiecte pentru crearea de în
treprinderi, îndeosebi in industria 
prelucrătoare și construcții. Se ia, de 
asemenea, în considerare. construirea 
unei Uzine chimice (10 milioane de 
lire) între Larnaka și Limașol.

Rezervele de materii prime sint în 
bună măsură secătuite. Cuprul — 
cea mai bună calitate — și pirita, ex
ploatate după metodele bine cunos
cute de către companii străine — 
dominant fiind capitalul american — 
sînt pe terminate. Una dintre cele 
mai mari exploatări de azbest — 
aflată sub controlul capitalului en
glez și olandez — va cunoaște aceeași 
soartă. Nu sînt dovezi că ar exista 
petrol. Cu ajutorul specialiștilor 
O.N.U. se fac intense cercetări pe 
platforma marină. Baza proprie de 
materii prime minerale nu este deci 
favorabilă unei puternice expansiuni 
industriale. în ciuda acestei situații și

a unor aprecieri pesimiste, in progra
mele economice guvernamentale in
dustria prelucrătoare legată de agri
cultură și de importul de materii pri
me, precum și industria construcțiilor 
se bucură de o atenție tot mai mare.

A fost nevoie de multă sudoare fi 
mundă, de multă pricepere pentru a 
face acești primi pași pe un teren 
în bună măsură gol. Cipru — numită 
în trecut „insula avocaților" — a în- 
timpinat în acești ani (și întîmpină 
și acum) difioultăți în asigurarea 
cadrelor tehnice calificate. Nu sînt 
doar greutățile începutului de 
drum ale unei țări mici, ferecate 
amar de vreme, care de-abia acum 
„iese în lume", cu ambiția firească 
de a se realiza, de a sta demnă pe 
picioarele ei, ci sînt și dificultăți iz- 
vorîte din imposibilitatea de a con
trola unele fenomene. In trecut, cind 
economia insulei nu oferea cimp de 
muncă și de afirmare, muncitorii de 
înaltă calificare emigrau ; la Londra 
sint mai mulți ciprioți decit în ca
pitala țării, Nicosia. In 1968, cu spri
jinul UNESCO, a fost creat un in
stitut care pregătește cadre de teh
nicieni : constructori, mecanici, ener- 
geticieni ș.a.m.d. în total, 66 pe an. 
Nevoia de cadre calificate este însă 
mereu mai mare. Și aceste cadre nu 
există.

Cu toate acestea...
...Discut, la o cafea, cu un grup 

de tineri din Famagusta. Ce mese
rie au ? „Eu, zugrav, colegul, șofer". 
„Eu, așa și așa, pe lingă tata..." Toți 
sînt absolvenți ai unor institute de 
învățămînt superior : un inginer a- 
gronom, un economist, alt economist 
etc. Cipru are 11 000 de studenți 
peste hotare, în țară neexistind o 
universitate. La 59 de locuitori, un 
student. Este, din acest punct de ve
dere, printre primele țări din lume. 
Adeseori, însă, profilul pregătirii 
studenților nu se potrivește cu ne
voile dezvoltării economiei, ceea ce 
duce la situația că, în vreme ce in
dustria și agricultura duc lipsă de 
cadre, întîlnești llcențiați cu meseni 
„așa și așa".

Un ziarist englez, comentînd evo
luția economiei cipriote, nota cu iro
nie : „Este ușor să ajungi de la „ni
mic" la „ceva" !

în replică, un coleg cipriot : „In 
ceea ce privește „nimicul", îi dau 
dreptate ; englezii știu chiar mai 
bine decit noi ce-au lăsat în urmă 1“

Ploaia, dobinda 
și perspectivele 
agriculturii

„Pămîntul Ciprului ar putea hrăni 
3 milioane de oameni" — mi se spu
ne. Deocamdată, 633 000. Și asigură 
cea mai mare parte a exportului. A- 
gricultura cipriotă, care a făcut pro
grese spectaculoase în ultimii zece 
ani, se confruntă cu unele greutăți, 
în primul rînd cu cele provocate de 
climă, dar și cu cele economice.

în dimineața plecării, redactorul- 
șef al ziarului „Haravghi" îmi atră
gea atenția asupra unei știri de câ
teva rînduri, publicată în pagina în- 
tîi a ziarului. într-o comună din dis

trictul Paphos s-a produs un eveni
ment de-a dreptul senzațional (fiind
că era așteptat de mai bine de trei 
ani de zile) : a plouat !

Aici, imaginile mele despre ano
timpuri sînt răsturnate : la începu
tul lunii decembrie dă colțul ierbii, 
pomii înfrunzesc, florile își desfac 
petalele... Este o explozie vegetală 
ca în. luna mai, la noi. Două-trei 
luni, animalele pasc pe săturate, iar 
după aceea, toată vara, rumegă la 
iesle paie uscate. în cea mai mare 
parte a insulei, cinci luni pe an nu 
cade nici o picătură de ploaie. Pî- 
raiele seacă, pămîntul se pîrjolește 
și crapă, munții, jupuiți și ciopîrțiți, 
par transplantați dintr-un peisaj se
lenar.

Intr-un an excesiv de secetos — 1970 
— producțiile au scăzut simțitor la 
toate culturile, cu excepția cartofului 
irigat, unde creșterea a fost de peste 
28 la sută. într-unul din cei mai se- 
cetoși ani ! Cînd spuneam cipru, 
aveam imaginea unor nesfîrșite li
vezi de portocali și lămii. Dar, ceea 
ce nu știam : țara a obținut în ace
lași an din vînzarea citricelor 10 
milioane de lire, iar din vînzarea 
cartofilor — pe mari suprafețe în 
cultură irigată — 8 milioane de lire. 
Iată ce înseamnă irigațiile pentru 
Cipru ! Și mai înseamnă, sintetic ex
primat, 50 la sută din producția agri
colă (fără citrice și zootehnie) ob
ținută doar de pe 11 la sută din su
prafața agricolă — cit reprezintă a- 
cum terenurile irigate. Tocmai de 
aceea, în Cipru modernizarea agri
culturii este sinonimă cu irigațiile, 
care aici înseamnă cea mal directă, 
mai complexă și mai binefăcătoare 
influență a omului asupra naturii.

în urmă cu milenii, strămoșii ci
prioților credeau că dărnicia firii stă 
sub semnul bunăvoinței Afroditei, 
zeița dragostei — în înțelesul major 
al vieții fără de moarte, al re
generării perpetue prin iubire. Cel 
mai autentic centru de cult al 
Afroditei pare să fi fost, în antichi
tate, orașul Paphos, unde și azi lo
calnicii îți arată baia zeiței. Pentru 
Cipru, Afrodita era divinitatea a tot 
ce înflorește și rodește, a tot ce 
renaște și se bucură ; zeița era per
sonificată în flori și grădini, în pri
măvară și impulsurile sale de tine
rețe și de viață.

Bucuria vegetației, rodnicia ogoa
relor și livezilor astăzi nu le mai cere 
nimeni zeiței, deși și astăzi oamenii 
Ie doresc, cu aceeași nepotolită avi
ditate. Ei au învățat să caute bună
voința Afroditei pe pămint, între 
oameni, în propria lor putere de 
creație. E adevărat, căutarea nu-i 
însoțită de imnuri de slavă,1 nici de 
strălucitoare ritualuri. Ceea ce nu 
înseamnă câ actualele căutări ale 
Afroditei sînt lipsite de frumusețe ; 
dimpotrivă, capătă aureola efortului 
uman, al minții și crudei omenești.

Guvernul președintelui Makarios a 
făcut eforturi considerabile pentru 
a rezolva proolema irigațiilor. Au 
fost construite 135 de baraje și ba
zine de acumulare și se află în con
strucție sau în fază de proiect alte 
mari bazine.

Deocamdată, din cele aproxima
tiv 550 milioane tone de apă, cîtă 
curge — atunci cînd plouă. — pe pi- 
raiele Ciprului, doar 10 la sută 
poate fi reținută.

Dar chiar dacă ar fi captat ultimul 
firișor de apă, ultima picătură de

ploaie, nu pot fi irigate, pe această 
cale, mai mult de 18—20 la sută din 
terenurile agricole. Așa că unica so
luție pare a fi desalinizarea apei de 
mare. Există, în acest sens, un pro
gram care va fi realizat cu ajutorul 
Biroului pentru dezvoltare al O.N.U. 
Acum doi ani au intrat în funcțiune 
primele stații-pilot.

♦
Districtul Paphos nu este numai 

patria Afroditei, a vinului și a roș
covelor, ci și a... dobînzii. Ultima nu 
este specialitate locală.

60 000 de locuitori — 90 000 de hec
tare de pămint, dintre care 15 000 ha 
aparțin citorva mari proprietari și 
minăstirilor. Pină în 1950 au rezistat 
relațiilor feudale !

Discut cu secretarul Uniunii de 
stingă a țăranilor. Se modernizează 
agricultura 7 Da, se modernizează. 
Cine poate — o modernizează, cine nu
— o părăsește. Investițiile în mașini 
și ameliorări, în chimicale pun pro
bleme grele pentru gospodăriile 
mici. Trebuie bani. N-ai, împrumuți
— dar dobinda este mare și se a-
daugă la capital și plătești dobinda 
la dobîndă. împrumuți 200 și în 
patru-cinci ani trebuie să dai înapoi 
400. Țăranii au o datorie de aproxi
mativ patru milioane de lire. Egreu! 
Proprietățile, foarte mici, sîntrăspîn- 
dite in toate zările: un petic aici, altul 
la cîțiva kilometri. Aproape imposibil 
de mecanizat, în orice caz foarte cos
tisitor de făcut lucrări de ameliorare. 
Suprafața arabilă a Ciprului, de 
450 000 ha, este împărțită în aproxi
mativ 700 000 de loturi. Se desfășoară 
o muncă migăloasă — puternic spri
jinită de guvern, inclusiv prin credite 
avantajoase — pentru a-i convinge pe 
țărani să-și comaseze proprietățile 
prin schimb. i

Cooperativele — de aprovizionare, 
de credit și de desfacere a produse
lor — joacă un rol din ce în ce mai 
mare in viața satului cipriot. Ele spri
jină în măsura posibilităților gospo
dăriile țărănești din punct de vedere 
financiar (acordă, de pildă, împru
muturi pentru producție, cu o dobîndă 
de doar 4—5 la sută), îi apără pe 
producători de specula la care îi 
supun comercianții de fructe, de le
gume. Activitatea lor cultivă, în a- 
celași timp, ideea solidarității în 
apărarea intereselor țărănimii.

Agricultura progresează în mod evi
dent. Se măresc considerabil livezile 
de citrice, se refac podgoriile (există 
un program de perspectivă pentru re- 
plantare), se înmulțesc mașinile și 
tractoarele. Țăranul cipriot dă o 
trudnică, dar admirabilă bătălie cu 
pămîntul pentru a-i smulge cît mai 
multe roade. In zona muntelui Tro dos 
am văzut lucruri despre care, în
deobște, se spune că numai : cînd le 
vezi cu ochii le. crezi. Pe fiecare stîn- 
că unde putea fi așezat în straturi un 
car de pămînt era sădit un pom, 
doi, cîți încăpeau. Erau, cred, sute de 
hectare de livezi cocoțate pe munte.

Cine poate își întărește gospodăria, 
cine nu, își caută aiurea o sursă de 
venit. în ultimii ani, o treime din 
populația Paphosului a părăsit regiu
nea. Sint sate — mi s-a spus — unde 
n-a avut loc o nuntă de 20 de ani. Au 
plecat băieții !

Au plecat s-o caute pe Afrodita 
vremii lor, Afrodita Ciprului con
temporan. Despre aceste căutări — 
și altele încă — într-un viitor re
portaj...

Anghel PARASCHIV

Pentru dezlegarea 
secretelor 
Antarcticii

Cercetătorii sovietici ai Antarc
ticii au stabilit un nou record mon
dial de foraj în gheață — relatează 
agenția A.P.N. La stațiunea sud- 
polară „Vostok", cu ajutorul unei 
foreze proiectate de specialiștii 
institutului minier de la Leningrad, 
s-a atins cota de .560 de metri, fo
rajul spre interiorul cupolei de 
gheață a continentului sudic con- 
tinuind să se desfășoare in bune 
condiții. In zona stațiunii „Vos- 
tok", grosimea stratului de gheață 
crește într-un an cu numai 3—4 
centimetri, ceea ce înseamnă că fie
care o sută de metri parcursă de 
foreză și probele luate cu acest pri
lej. pot releva savanților trei mii 
de ani din istoria Antarctidei și 
chiar a întregului Pămint.

Un contribuabil 

ingenios
Considerind ncsatisfăcătoare re

partiția impozitelor în țara sa, ce
tățeanul Yvon Pelois din Rennes, 
Franța, a hotărit să-și acopere mai 
echitabil contribuția către fisc. Ast
fel, la scadența din decembrie tre
cut, el a înmânat perceptorului doar 
84 la sută din contravaloarea im
pozitului datorat. Cetățeanul și-a 
explicat gestul într-o scrisoare 
expediată autorităților : „Cei 16 la 
sută din bugetul pe anul financiar 
1972, scrie el, sint afectați apărării 
naționale. Or, după cum se știe, 
nouă ne lipsesc școli, spitale și alte 
obiective cu caracter social. Pentru 
a stimula dezvoltarea lor. trimit 
direct ministerelor interesate con
travaloarea procentului de 16 la 
sută, pe care refuz să-l plătesc fis
cului". Pelois a anexat totodată la 
misiva sa fotocopiile cecurilor ex
pediate...

Irigații cu apa 
de mare

Culturi de griu, mei, legume In 
deșeriuri nisipoase. Aparent un pa
radox, acest lucru a devenit posi
bil datorită... unui alt paradox — 
irigațiile cu apă de mare. Expe
riența aparține unor oameni de ști
ință din India Și a fost efectuată 
pe dune de nisip de pe coastele 
țării. După 6 ani de asidue cer
cetări, savanții respectivi au obți
nut culturi cerealiere și legume în 
felul următor: însămînțările s-au 
făcut în perioada ploilor de pri
măvară, pentru ca la începutul pe
rioadei de vegetație plantele să 
poată fi irigate cu apă dulce. Mai 
tirziu insă, ele au fost alimentate 
fără nici o reținere cu apă sărată, 
luată din mare.

Această realizare are o mare în
semnătate pentru agricultura In
diei. al cărei litoral, cu terenuri 
nisipoase, pină acum nefolosite, în
sumează circa 10 milioane de hec
tare. Se apreciază că. aceste tere
nuri pot oferi economiei naționale 
citeva milioane tone de cereale a- 
nual. Procedeul respectiv prezintă 
un interes deosebit și pentru alte 
țări unde există mari zone de pus
tiuri aride sau acolo unde apele 
subterane sint sărate.

Computere 
împotriva poluării

La anumite intervale, din Vistula. 
Oder și alte ape curgătoare din 
Polonia se scot cu ajutorul unor 
instalații speciale diferite probe de 
apă. Sînt determinate temperatura, 
conținutul de oxigen, prezența unor 
eventuale corpuri străine și alte 
însușiri ale lichidului analizat. Da
tele sint transmise la Varșovia, 
unde sint prelucrate cu ajutorul 
unor computere. Imediat ce se 
constată că apa este poluată pe o 
porțiune a unui fluviu sau riu, se 
stabilește proveniența poluării și 
se iau măsuri pentru eliminarea ei.

Tren pe pernă magnetică

Prototipul trenului magnetic din 
imagine, realizat de Uzinele Krguss- 
Măffei din Miinchen, și-a făcut de
butul în octombrie anul trecut. 
Lung de 12 m, in greutate de 11

v tone, el este conceput pentru vi
teza maximă de 350 km pe oră, pe 
care o va atinge insă abia după 
prelungirea traseului experimental.

Ofensiva 
împotriva 

„morții albe"

tivului fotografic, ei
Traficanți de droguri arestați în Franța. în fața obiec- 

își acoperâ chipurile

...Un „Volkswagen", 
cum sint mii în Paris, se 
află parcat în plin cen
trul orașului, la o inter
secție a marii artere 
Champs Elysees. Un băr
bat distins, cu părul albit 
la timple, urcă la volan, 
pornește pe bulevard, se 
descurcă abil printre au
tovehiculele din jurul Ar
cului de Triumf, traver
sează apoi Sena, îndrep- 
tindu-se spre un orășel 
satelit : Marlyle-Roy. Dar 
în timp ce garează mașina 
în fața vilei sale, își dă 
seama că a fost urmărit.

Ca „om de societate" ce 
este, nu opune rezistență. 
Specialiștii din serviciul 
de stupefiante al poliției 
pariziene. descoperă în 
banalul „Volkswagen" 
cinci valize metalizate 
conținind 106 kg heroină! 
„Descoperă" e un fel de 
a spune, pentru că prada 
era urmărită pas cu pas 
de luni de zile, în cadrul 
uneia din cele mai meti
culoase și mai subtile ac
țiuni din istoria poliției 
franceze. Astfel se inche- 
ia, la 9 octombrie 1971, 
cariera lui Andră Labay,

proprietar de întreprinderi 
textile în Antile și... pro
ducător de filme ! A doua 
zi am urmărit la televi
zor ancheta întreprinsă 
de teleaștii parizieni prin
tre vecinii traficantului. 
„D. Labay ? Era cel mai 
liniștit locatar. Un om a- 
mabil, politicos... Cine ar 
fi crezut ?...“

...La bordul unui trans
atlantic de lux sosește la 
New York o tînără pe
reche. în cala vasului se 
afla mașina lor, o limu
zină de sport ultimul tip, 
pe care cei doi n-o vor 
mai vedea însă niciodată. 
Specialiștii de la vamă 
aveau să declare uluiți : 
„drogul (peste 80 de kg) 
era atit de bine ascuns, 
incit aveai impresia că 
mașina a fost construită 
piesă cu piesă în junii 
pachetelor de stupefiante".

...Un pescar își aruncă 
plasa nu departe de țăr
mul Mediteranei, în apro
piere de gurile Rhonului. 
Plasa ațîrnâ greu, dar în 
loc de pești, omul desco
peră... un balot de plastic 
plin de morfină. Citeva 
ore mai tirziu, un iaht 
elegant ancorează în ace
lași loc și un plonjor se 
aruncă în apă în chip de 
sportiv subacvatic... Poli
ția din Marsilia, aflată la 
pindă, capturează astfel 
358 kg de droguri în va
loare de 20 milioane de 
franci noi.

...Un avion de turism 
decolează din Mexic, 
zboară Ia cîțiva metri al
titudine, pentru a nu pă
trunde în raza de acțiune 
a radarului, depășește 
frontiera americană și a- 
terizează pe un teren pus
tiu, unde transportul este 
așteptat de o bandă de 
gangsteri înarmați pină în 
dinți. După un viu schimb 
de focuri, cu morți și ră
niți de ambele părți, po
liția federală pune mina 
pe cîteva sute de kg de 
stupefiante și descilcește 
firul unei puternice rețele 
de traficanți.

Exemple asemănătoare 
se pot da cu duiumul. 
Puterea, îndrăzneala, lip
sa de scrupule a trafi- 
canților depășesc orice 
imaginație. Ei dispun de 
avioane, nave speciale, 
automobile de lux. rețele 
care cuprind zeci și sute 
de oameni legați prin fire 
invizibile în diferite țări 
și continente ! De unde 
provin aceste extraordi

nare și costisitoare mij-’ 
loace pe care traficanți! 
le aruncă în luptă ? Din 
uriașele beneficii pe care 
le aduce cea mai rentabi
lă afacere a secolului XX, 
aceea a „morții albe". 
Ziarul „La Croix" din 19 
ianuarie oferă cîteva cifre 
concludente : kilogramul 
de heroină pură se vinde 
în Franța cu un preț care 
variază între 10 000 și 
20 000 franci. „Achizitori" 
din S.U.A. oferă pentru 
aceeași cantitate 50 000 de 
franci, revînzînd-o „an
grosiștilor" cu 100 000 de 
franci. Aceștia procedează 
la o operație de „dilua

dare Ia adăpostul unor 
întreprinderi oneste. Afi- 
șîndu-se ca oameni de a- 
faceri respectabili, ei in
stalează rețele drog în di
verse țări capitaliste, a- 
jung să aibă influență a- 
supra unor sectoare eco
nomice și încearcă să se 
infiltreze chiar și în viața 
politică.

Flpgelul toxicomaniei 
care s-a aoătut asupra 
„civilizației occidentale" 
se bizuie pe existența u- 
nor categorii de tineri 
dezabuzați, dezorientați, 
fără țintă șl fără ideal, 
care constituie o pradă 
ușoară în , fața colportori

ladii capătă proporții În
grijorătoare. „Drogul se 
instalează incetul cu în
cetul în conștiința occi
dentalilor, la fel ca ciuma 
în timpul Evului Mediu" 
— scria marți ziarul 
„Combat". Intr-adevăr, 
dramele tot mai nume
roase, provocate, de „moar
tea albă" stîmesc o neli
niște crescîndă, precum și 
dorința de a combate cu 
orice preț acest flagel. Un 
sondaj în rîndul opiniei 
publice efectuat spre sfîr- 
șitul anului trecut a re
levat faptul că 58 la sută 
din francezi cer pedepse 
grele cu închisoare, iar

• SECVENȚE DRAMATICE DIN LUPTA ANTIDROG • CÎSTI- 
GURILE UNOR TRAFICANȚI — 20 000 LA SUTA • LA NEW 
YORK : 3 DECESE ÎN 24 DE ORE • S.O.S. ÎN LUMEA OCCI

DENTALĂ

re", care transformă kilo
gramul inițial în 20 de kg 
substanță preparată în do
ze mici pentru a fi vin- 
dute toxicomanilor. Ei 
bine, în felul acesta 
10 000 X 5 X 20 = 2 milioa
ne franci — prețul inițial 
crescut de 200 de ori. Ast
fel, profitul șefilor de 
bandă ajunge la sume fa
buloase. Este evident că 
marii „caizi" ai traficu
lui internațional de dro
guri nu se dau în lături 
de la cele mai uriașe in
vestiții pentru „reușita" 
acestei afaceri, după cum 
nu se dau înapoi de la 
crimele cele mai odioase 
atunci cind șe ivesc diver
gențe între acoliții lor, sau 
primejdii din partea unei 
bande concurente.

Un amplu raport în 
cinci volume redactat de 
comisia parlamentară ita
liană care anchetează fe
nomenul Mafiei in Sici
lia relevă pentru prima 
oară metodele moderne 
utilizate de această „or
ganizație internațională a 
crimei" angrenată direct 
în traficul cu stupefiante. 
După cum relatează zia
rul „France Soir", „ofițe
rii superiori" ai Mafiei își 
culeg profiturile lor mur

lor de stupefiante, începind 
cu inofensivele „bețe" (ți
gări conținând o redusă 
cantitate de marijuana) și 
șfîrșind (la propriu și la 
figurat) cu drogurile tari, 
care fac anual sute și mii 
de victime. Din neferici
re, această clientelă creș
te. După cum constată în 
ultimul său număr revista. 
„Liaisons", editată de Pre
fectura poliției din Paris, 
numărul toxicomanilor 
sub vîrsta de 25 de ani a 
crescut în doi ani cu 20 
la sută. O largă acțiune 
antidrog a avut loc zilele 
trecute : poliția a inter
pelat peste 3 000 de per
soane, cu care prilej au 
fost descoperiți 40 de tra
ficanți de stupefiante ; 21 
dintre ei sint minori ! 
La New York, conside
rat „metropola toxico
manilor", se înregis
trează zilnic trei decese 
datorate drogului și sînt 
cunoscuți 150 000 heroino- 
mani. Printre ei — copii 
sub 15 ani ! Conform da
telor unui studiu federal, 
peste 24 milioane de a- 
mericani au „fumat" cel 
puțin o dată marijuana, 
iar 2/3 din ei nu au per
severat.

Extinderea acestei ma

38 la sută pedeapsa cu 
moartea pentru trafican- 
ții de droguri. Din ce în 
ce mai sensibil față de 
consecințele acestui fla
gel, publicul francez a ur
mărit cu stupefacție pe 
ecranele televizoarelor cî
teva emisiuni-anchetă în 
care toxicomanii erau fil
mați în plină criză. Bru
tale, dezgustătoare, înfri
coșătoare, aceste scene au 
constituit un strigăt de a- 
larmă, la care au început 
să răspundă tot mai multe 
personalități sau oameni 
simpli, sprijinind efortu
rile convergente ale poli
ției, educatorilor și insti
tuțiilor medicale.

La 26 august 1971, pre
ședintele Franței, Georges 
Pompidou, a lansat un a- 
pel către guvernele țări
lor vest-europene în ve
derea constituirii unui 
front comun împotriva 
drogului. „Flagelul este 
prea grav pentru ca să ne 
mulțumim cu acțiuni na
ționale separate, spunea 
el în esență. De acum îna
inte trebuie să concepem 
lupta la nivelul continen
telor".

La rîndul său, preșe
dintele Nixon a anunțat 
în septembrie 1971 crea

rea unei comisii minis
teriale care să se ocupe 
de traficul de stupefian
te ca problemă de talie 
internațională, comisie 
prezidată de ministrul a- 
facerilor externe. Intr-a
devăr. în S.U.A. flagelul 
a căpătat asemenea di
mensiuni, încît lupta anti
drog este considerată ca o 
problemă a apărării na
ționale. S-a, afirmat că 
guvernul este hotărit să 
folosească toate mijloace
le posibile, chiar și sate
liți, ale căror obiective 
fotografice pot Identifica 
suprafețele cultivate cu 
hașiș sau opium in dife
rite regiuni ale lumii, lo
cul de unde pornește ma
teria primă a „morții 
albe".

Ca urmare a tnvitației 
Ia colaborare lansată de 
președintele Pompidou, la 
începutul 'unii îoiembrie 
1971 a ivut 'oc a Paris 
prima întâlnire a unui 
„stat major" antidrog, la 
care au participat spe
cialiști din șase țări vest- 
europene.- In ultimele zi
le, la Paris s-a desfășurat 
prima ședință comună pe 
anul 1972 a „Comisiei iri- 
terguvernamentale pen
tru reprimarea traficului 
de stupefiante", reunind 
experți francezi, ameri
cani și canadieni, care au 
făcut un bilanț al cola
borării în acest domeniu 
și au elaborat noi metode 
și tactici de luptă împo
triva traficanților.

Rezultatele acestei coo
perări sînt edificatoare : 
într-un singur an — 1971 
— prin eforturile conju
gate ale serviciilor specia
lizate, în cele trei țări au 
fost arestați 57 traficanți 
internaționali și captura
te 1 250 kg de heroină și 
morfină-bază. Cifrele sînt 
impresionante, relevînd 
un important progres în 
comparație cu anii prece
dent în lupta antidrog. 
Și totuși, raportate la am
ploarea traficului, ele nu 
reprezintă decît o mică 
parte din cuantumul a- 
cestuia. De pildă, conform 
aprecierii experților, în 
S.U.A. pătrund anual în
tre 3—6 tone de heroină, 
din care sint capturate 
numai vreo 450 kg.

Efortul de cooperare în
tre specialiștii americani 
și francezi, care dă în ge
neral rezultate, n-a . fost 
lipsit, totuși, de unele in
cidente neplăcute. Este

cunoscută „afacerea De- 
louette", în care trafican
tul respectiv, după ares
tarea sa la New York, a 
declarat că face parte 
din... serviciul francez de 
informații. A urmat un 
șir de declarații în .contra
dictoriu, ziare americane 
s-au făcut ecoul unor sus
piciuni mai vechi ale o- 
piniei publice de peste 
ocean, care consideră că 
o bună parte lin narcoti
cele vindute în S.U.A. trec 
prin laboratoare ilicite 
din sudul Franței și că po
liția franceză nu face toa
te eforturile pentru a îm
piedica această activitate.

"Ideea si necesitatea co
operării au ’nvins însă 
suspiciunile și astfel, 
chiar In ultimele zile, 
două știri provenind con
comitent de la New York 
și Paris au anunțat dis
trugerea completă a „re
țelei Andră Labay" prin 
23 de arestări în S.U.A. și 
9 în Franța. Astfel, cru
ciada împotriva „morții 
albe" înoepe să capete 
consistență. Comentatorii 
remarcă însă faptul că 
distrugerea rețelelor de 
traficanți constituie doar 
unul din aspectele acestei 
cruciade. Răniinc deschisă 
o altă problemă, cel pu
țin la fel de importantă : 
imunizarea tineretului fa
ță de tentația toxicoma
niei. Cum ? Prin ce rijij- 
loace. ? Educatori, medici, 
sociologi și psihologi sînt 
nevoiți să constate că a- 
ceastă tentație sporește în 
lumea occidentală con
temporană datorită unor 
multiple fenomene nega
tive de natură economică 
și socială. In consecință 
— apreciază unii specia
liști — sînt necesare mo
dificări de structură care 
să ofere un alt orizont ti
neretului, mai multă cer
titudine în ziua de mîine, 
un ideal, nobil căruia să-și 
consacre energia și entu
ziasmul. Este oare capa
bilă societatea capitalistă 
să opereze asemenea 
transformări fundamen
tale ?

Iată de ce cruciada îm
potriva „morții albe" își 
continuă lupta in umbra 
unui imens semn de în
trebare.

Paul DIACONESCU
Paris
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Primire la tovarășul

Paul Miculescu-Mizil
în după-amiaza zilei de ieri, tova

rășul Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația de acti
viști ai Asociației de prietenie so- 
vieto-română, condusă de tovarășul 
A. V. Grebnev, vicepreședinte al A- 
sociației, redactor-șef adjunct al zia
rului „Izvestia", care, ia invitația 
Consiliului General A.R.L.U.S.,, se 
află în țara noastră pentru semnarea

Planului de colaborare între cele 
două asociații pe anul 1972.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat tovarășii Mihail 
Roșianu, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., și Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent, de asemenea, V. S. 
Tikunov, ministru-consilier al Amba
sadei U.R.S.S. la București.

BILANȚ INSUFLEȚITOR
Satu-Mare. O recentă plenară a 

comitetului județean de partid a fă
cut bilanțul rezultatelor obținute de 
oamenii muncii de pe aceste melea
guri — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — în anul 1971. 
în ce s-au materializat eforturile 
sătmărenilor ? Planul anual de pro
ducție al unităților economice din 
județ a fost îndeplinit cu 10 zile mai 
devreme. Valoarea producției marfă 
suplimentar realizate — 137 milioa- 
,ne lei. 80 la sută din sporul produc
ției industriale globale a fost obți
nut pe seama creșterii productivității 
muncii. Beneficiile suplimentare ob
ținute se cifrează la 50 milioane lei. 
Valoarea utilajelor realizate în ac
țiunea de autoutilare se ridică la a- 
proape zece milioane lei. In agricul
tură, toate producțiile medii plani
ficate au fost realizate și depășite,

anul 1971 fiind pentru lucrătorii o- 
goarelor sătmărene anul cu cea mai 
mare recoltă de grîu obținută vreo
dată.

Toate aceste succese, încununare 
firească a eforturilor oamenilor mun
cii din județul Satu-Mare, sînt înfăți
șate în telegrama pe care partici- 
panții la plenara comitetului județean 
de partid au adresat-o C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în în
cheierea căreia se spune : Muncitorii, 
țăranii cooperatori, intelectualii din 
județul Satu-Mare, fără deosebire de 
naționalitate, se angajează in fața Co
mitetului Central, a dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe secretar 
general, să muncească cu toată dă
ruirea și conștiinciozitatea pentru 
realizarea însuflețitorului program 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului".

COPȘA MICĂ

Măsuri pentru reducerea poluării 
și îmbunătățirii condițiilor de muncă

Zilele acestea, activul de partid 
din orașul Copșa Mică s-a întrunit 
pentru a-și exprima satisfacția și re
cunoștința față de programul de 
măsuri inițiat de conducerea de 
partid și de stat privind reducerea 
poluării atmosferei și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de trai ale 
oamenilor muncii de pe platforma 
industrială Copșa Mică. în telegra
ma adresată cu acest prilej C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
se spune, între altele : „Această mă
sură ilustrează din nou grija deose

bită a partidului și statului nostru 
față de îmbunătățirea continuă a ni
velului de trai al oamenilor mun
cii din țara noastră. Ne angajăm să 
muncim cu perseverență pentru fo
losirea mai bună a capacităților de 
producție și a fondului de timp, pen
tru îmbunătățirea calității produselor, 
reducerea cheltuielilor de fabricație, 
creșterea productivității muncii, pen
tru îndeplinirea cu succes a sarcini
lor care ne revin din actualul plan 
cincinal".

noului reprezentant 
permanent al Republicii 

Socialiste România 
pe lingă 0. N. U.

Prin decret al Consiliului de Stat, 
tovarășul Ion Datcu, ambasador, a 
fost numit în funcția de reprezentant 
permanent al Republicii Socialiste 
România pe lingă Organizația Națiu
nilor Unite, în locul tovarășului 
Gheorghe Diaconescu, care a fost re
chemat în centrala Ministerului Afa
cerilor Externe.

(Agerpres)

vrem ea
Ieri în țară : Vremea a fost în gene

ral frumoasă în nord-vestul țării și s-a 
încălzit ușor în Banat și Crișana. în 
sudul și estul țării vremea s-a răcit, iar 
cerul a fost variabil, mai mult noros, 
în Oltenia, Bărăgan și Dobrogea. Cu 
totul izolat s-au semnalat ninsori slabe 
în Oltenia, nordul Dobrogei și centrul 
Moldovei. Vîntul a suflat potrivit, cu 
unele intensificări în Banat, nordul 
Moldovei și Dobrogei. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între minus 8 
grade la Cotnari și 6 grade în Cimpia 
vestică, Caransebeș și Dumbrăveni.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 și 25 ianuarie. în țară : în următoa
rele zile cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai accentuate în vestul și sudul ță
rii, unde vor cădea precipitații slabe 
locale, atît sub formă de lapoviță și 
ninsoare, cît și sub formă de burniță 
și ploaie. Vîntul va sufla potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 12 și minus 2 grade, izolat 
mai coborîte în Moldova și depresiu
nile din estul Transilvaniei, iar maxi
mele între minus 2 și plus 8 grade, 
în București : Vreme în general închi
să, cu precipitații slabe, vînt potrivit, 
temperatura în creștere ușoară la în
ceput, apoi în scădere.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare Chine
ze, Ci Pin-fei, cu ocazia numirii sale 
ta această funcție.

★
Vineri, 21 ianuarie, la Ministerul 

Afacerilor Externe, a avut loc sem
narea unui Protocol adițional la Tra
tatul _ de asistență juridică dintre 
România și Iugoslavia, semnat la 
Belgrad la 18 octombrie 1960.

Din partea Republicii Socialiste 
România, protocolul a fost semnat de 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, iar din partea Re
publicii Socialiste Federative Iugosla
via de Iso Njegovan, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București.

La solemnitate au participat func
ționari superiori din M.A.E. și mem
bri ai Ambasadei R.S.F. Iugoslavia 
la București.

★
Vineri seara, ambasadorul Repu

blicii Vietnamului de sud la Bucu
rești, Lam Van Luu, a oferit la se
diul ambasadei o gală de filme, ur
mată de un cocteil.

Au fost prezenți Tudor lonescu, 
președintele Comitetului național 
pentru apărarea păcii, președintele 
Comitetului național de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez, Mihai 
Drăgănescu, Tamara Dobrin și Ion 
Turcu, vicepreședinți ai Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, Maria Groza, vicepreședintă a 
Consiliului Național al Femeilor. Va
sile Nicolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., alți reprezentanți ai organi
zațiilor de masă și obștești, funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe.

A fost, de asemenea, prezent 
Nguyen Dang Hanh, ambasadorul Re
publicii Democrate Vietnam la Bucu
rești.

Gala de filme și cocteilul s-au des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

★
Noul ambasador extraordinar și 

plenipotențiar al Republicii Sierra

Leone la București, Edward Wilmot 
Blyden, a depus vineri dimineața o 
coroană de flori la Monumentul e- 
roilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism.

★
Vineri după-amiază a sosit în Ca

pitală Leonard Garment, consilier 
special al președintelui S.U.A. pen
tru probleme culturale.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, de funcționari supe
riori din acest minister.

Au fost prezenți Robert Martens, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
S.U.A. la București, și membri ai 
ambasadei.

★
Pentru întărirea relațiilor econo

mice și comerciale româno-libiene, o 
delegație din Republica Socialistă 
România a vizitat Republica Arabă 
Libiana in perioada 14—19 ianuarie 
1972.

Delegația română, condusă de Flo
rian Stoica, director general ta Mi
nisterul Comerțului Exterior, a avut 
in timpul vizitei sale la Tripoli con
vorbiri cu delegația Republicii Ara
be Libiene, condusă de Ahmed Elia- 
trash, subsecretar în Ministerul Eco
nomiei.

Convorbirile, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au inclus 
cooperarea între cele două țări în 
sectoarele : petrolier, agricol, schim
buri comerciale și cooperării tehnice.

Delegațiile au convenit întărirea 
pe mai departe a cooperării în do
meniile menționate. S-a căzut de a- 
cord ca în viitorul apropiat să se 
semneze un aoord comercial și un 
acord de cooperare economică și teh
nică.

Totodată, delegațiile au discutat cu 
privire la diferite obiective industri
ale și agricole specified și au con
venit că există perspective bune 
pentru dezvoltarea relațiilor econo
mice și tehnice ta avantajul ambelor 
părți.

(Agerpres)

Tovarășul Gheorghe Rădulescu 
s-a înapoiat de la Moscova

Vineri s-a înapoiat de la Moscova 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
reprezentantul permanent al Româ
niei în Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc, care a participat la lucră
rile celei de-a 56-a ședințe a Comi
tetului Executiv al C.A.E.R.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășii Leonte Răutu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi-

niștri, Teodor Vasiliu, Dan Enăches- 
cu, miniștri, Ion Drăgan, secretar ge
neral al Consiliului de Miniștri, Ni
colae Ecobescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, alte persoane 
oficiale.

Au fost de față V. S. Tikunov, mi
nistru-consilier al Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vineri la amiază, vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri, Emil Drăgă
nescu, a primit pe prof. Urs Hoch- 
strasser, președintele Comisiei de 
energie atomică din Elveția, care 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a luat 
parte președintele Comitetului de

Stat pentru Energia Nucleară, prof. 
Ion Ursu.

Cu acest prilej, au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea co
laborării dintre România și Elveția 
în domeniul aplicațiilor pașnice ale 
energiei atomice.

(Agerpres)

Semnarea Protocolului comercial
între România și Ungaria pe anul 1972

în urma tratativelor purtate într-o 
atmosferă prietenească și de înțele
gere reciprocă, la 21 ianuarie a fost 
semnat Protocolul comercial între 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară pe anul 
1972.

Potrivit documentului, România va 
livra printre altele : autocamioane, 
autoutilitare, autoturisme de teren, 
tractoare, remorci basculante, mașini 
agricole, locomotive Diesel hidraulice, 
vagoane de marfă, utilaj petrolier, 
utilaje de construcții, rulmenți, mașini 
unelte, produse sodice, ale industriei 
lemnului, ciment și diferite materiale 
de construcții, sare, bunuri de con
sum.

La rîndul său, Ungaria va livra 
printre altele : mașini unelte, utilaje 
siderurgice, instalații pentru fabrica
rea becurilor, utilaje pentru produc
ția de alumină, utilaje chimice și

alimentare, rulmenți, autobuze, a- 
parate de măsură și control, utilaje 
pentru industria ușoară, mașini de 
construcții, laminate și țevi din oțel, 
aluminiu și semifabricate din alu
miniu, alumină calcinată, produse 
chimice, țesături de bumbac și alte 
bunuri de consum.

Protocolul a fost semnat din partea 
română de Nicolae Nicolae, prim 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior, iar din partea ungară de Tordai 
Jeno, adjunct al ministrului comer
țului exterior.

La semnare au participat Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior, Ferenc Martin, ambasadorul 
Ungariei la București, precum și 
membrii celor două delegații.

Cu prilejul semnării protocolului 
comercial, ambasadorul R. P. Ungare 
la București a oferit un cocteil.

DESCHIDEREA REPREZENTANȚEI
P.N.U.D. LA BUCUREȘTI

in-La sediul Asociației de drept 
ternațional și relații internaționale 
(A.D.I.R.I.) din Capitală a avut loc 
vineri festivitatea deschiderii oficia
le a Reprezentanței la București a 
Programului Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare (P.N.U.D.).

La festivitate au participat Maria o 
Groza, vicepreședinte al Marii Adu- ■ 
nări Naționale, Traian Ionașcu, pre
ședinte al Asociației’ pentru .Națiu- 
•hilF'.'țjjU’CB " din România, reprezen
tanți ai conducerii Ministerului Afa
cerilor Externe, precum și ai unor 
ministere și instituții centrale care 
cooperează cu P.N.U.D. la realizarea 
unor proiecte de asistență tehnică în 
România și în execuția activităților 
programului în alte țări, reprezen
tanți ai conducerii Comisiilor națio
nale pentru F.A.O. și UNESCO și ai 
Asociației internaționale de studii 
sud-est europene.

Au fost, de asemenea, prezenți re
prezentanți ai P.N.U.D. și ai institu
țiilor specializate ale Națiunilor 
Unite, directori și consilieri tehnici 
ai proiectelor ce se execută in Ro
mânia în cooperare cu P.N.U.D.

La ceremonie a luat parte S. A.

Chedid, director al Centrului de In
formare O.N.U. la București.

Cu acest prilej, Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, a adresat un salut reprezen
tantului P.N.U.D. la București, și a 
subliniat dorința părții române de a 
contribui și în viitor la dezvoltarea 
cooperării pe multiple planuri dintre 
România și P.N.U.D., în contentul 
politicii generale a țării, noastre de 
participare activă la activitățile Na
țiunilor Unite. < ’ .

în cuvîntul său de răspuns, Ale
xander H. Rotival, reprezentantul 
P.N.U.D. la București, a exprimat a- 
precierea conduceriir______ Programului
pentru sprijinul constant acordat de 
partea română proiectelor și celor
lalte activități ale P.N.U.D., precum 
și convingerea că încheierea acordu
lui privind deschiderea Reprezentan
ței P.N.U.D. la București va duce la 
noi realizări și succese în cooperarea 
dintre România și această organi
zație internațională.

Reprezentantul P.N.U.D. a răspuns 
apoi întrebărilor redactorilor presei 
centrale, radioului și 
prezenți la festivitate.

televiziunii
(Agerpres)

COMUNICAT

cu privire la cea de-a 56-a ședință 
a Comitetului Executiv al Consiliului

■ ■■

de Ajutor Economic Reciproc
în perioada 18—20 ianuarie a avut 

loc la Moscova cea de-a cincizeci și 
șasea ședință a Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc. La ședință au participat : T. 
Țolov, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, F. Hamouz, vice
președinte al Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, G. Weiss, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Democrate Germa
ne, D. Gombojav, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole. M. Jagielski, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Polone, 
G. Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, P. Vălyi, vicepre
ședinte al Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar, M. Le- 
seciko, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

Ședința a fost prezidată de M. Le- 
seciko, reprezentantul Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

La ședința Comitetului Executiv a 
participat la examinarea' unor pro-

TELEGRAME
EXTERNE

Convorbiri între președintele

V

*

*

1

Comerț prin coletârie
O gamă largă de mărfuri și 

articole de uz casnic și personal 
se pot procura direct la domi
ciliu, fără a mai fi nevoie de 
deplasare la un magazin de spe
cialitate. Modalitatea este sim
plă: trimiterea unei cereri scrise 
pe adresa : Strada Sergent Nuțu 
Ion, nr. 8—12, sector 6, Bucu
rești, secția .Comerț prin cole- 
tărie" a cooperativei de consum. 
Iată citeva articole care se pot 
comanda : reșouri de gătit cu 
petrol cu 2 ochiuri tip „Rapid" 4 
(emailate cu plutitor metalic) ; 
accesorii pentru reșouri tip „Ra
pid" 4 și 2 (fitile azbest, gazifi- 
catoare, manta, grătare, dopuri):

perii rotative tip „Favorit", pen
tru covoare, autosifoane cu cap 
metalic și capsule pentru auto- 
sifoane. Se pot procura, de a- 
semenea, aparate manuale de 
tricotat „Record", batoze ma
nuale pentru porumb și uruitori 
manuale pentru cereale. Tot 
printr-o cerere scrisă se pot 
primi, la domiciliu, cămăși băr
bătești nailon din import, lină 
„Nevada" și lină „Capinera", 
ambele 
import.

Plata 
letului. 
ține gratuit catalogul mărfurilor 
ce se livrează la domiciliu.

participat 
bleme, în conformitate cu Convenția 
dintre C.A.E.R. și guvernul Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia, 
M. Orlandici, membru al Consiliului 
Executiv Federal.

Comitetul Executiv a examinat, in 
conformitate cu sarcina trasată de 
cea de-a XXV-a sesiune a C.A.E.R., 
stadiul realizării unor acțiuni prevă
zute ta Programul complex al adtaci- 
rii și perfecționării în continuare a 
colaborării și dezvoltării integrării 
economice socialiste a țărilor mem
bre ale C.A.E.R.

Examinînd informarea Secretaria
tului Consiliului cu privire la planu
rile de elaborare a acțiunilor cores
punzătoare din Programul complex, 
adoptate de organele C.A.E.R. și de 
organizațiile economice internaționa
le ale țărilor membre ale C.A.E.R., 
Comitetul Executiv a relevat că or
ganele Consiliului și organizațiile e- 
conomice internaționale ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. au stabilit 
modul și termenele elaborării unor 
acțiuni din Programul complex, au 
trecut la realizarea acestora și, în 
prezent, lucrările cu privire la în
deplinirea Programului complex re
prezintă principalul conținut al ac
tivității tuturor organelor Consiliului.

Comitetul Executiv a examinat in
formarea referitoare la consfătuirea 
desfășurată de președintele Comite
tului Executiv cu președinții comi
siilor permanente și ai altor organe 
ale C.A.E.R. în legătură cu activita
tea acestor organe ale C.A.E.R. pri
vind realizarea Programului complex 
și a adoptat în această problemă o 
hotărire corespunzătoare.

Comitetul Executiv a adoptat pro
punerile Comisiilor permanente 
C.A.E.R. pentru construcții de mașini 
și pentru industria radiotehnică și 
electronică' cu privire la dezvoltarea 
colaborării îndreptate spre lărgirea 
producției unor noi utilaje de inaltă 
productivitate, aparatură radioelec- 
tronică și piese de schimb, spre creș
terea nivelului tehnic al produselor 
industriei constructoare de mașini și 
industriei radioelectronice, precum și 
cu privire la măsurile care să con
tribuie la îmbunătățirea deservirii 
tehnice a mașinilor, aparatelor și 
utilajelor care fac obiectul livrărilor 
reciproce.

în cursul ședinței Comitetului Exe
cutiv, țările membre ale C.A.E.R. au 
semnat Convenția privind colabo
rarea în domeniul planificării co
mune a unor tipuri de mașini-unelte 
pentru așchierea metalelor.

Convenția prevede colaborarea ță
rilor membre ale C.A.E.R. ta dome
niul efectuării lucrărilor de cercetări 
științifice și de proiectări privind 
crearea de mașini-unelte cu comandă 
numerică program și asimilarea pro
ducției acestora, precum și livrări 
reciproce ale acestor mașini-unelte, 
subansamble, sisteme și automate de 
strungărie pe perioada 1972—1975.

La ședința Comitetului Executiv a 
fost prezentată informarea Comisii
lor permanente C.A.E.R. pentru 
agricultură și pentru industria, ali
mentară cu privire la stadiul înde
plinirii acțiunilor din Programul 
complex, care fac parte din sfera de 
activitate a acestor comisii.

Au fost elaborate recomandări cu 
privire la aplicarea unor forme noi, 
mai eficiente, de colaborare tehnico- 
științifică in ce privește soluționarea 
problemelor creșterii valorii nutri
tive a produselor fabricate și crea
rea unor noi tipuri de produse de 
înaltă calitate. precum și cu pri
vire la principalele probleme referi
toare la ambalaje și materiale de 
ambalat pentru produsele alimentare.

Țările membre ale C.A.E.R. au 
semnat o serie de convenții privind 
colaborarea tehnico-științîfică în do
meniul agriculturii și al industriei 
alimentare, pregătite de comisiile 
permanente.

Comitetul Executiv a definit di
recțiile activității Comisiilor perma
nente pentru agricultură și pentru 
industria alimentară pe perioada ur
mătoare și a stabilit măsuri concre
te in legătură cu soluționarea com
plexă a problemelor colaborării pri
vind întărirea in continuare a bazei 
tehnico-materiale a acestor ramuri 
ale economiei naționale.

Comitetul Executiv a aprobat Re
gulamentele unor noi organe ale 
C.A.E.R., create in baza hotărârii ce
lei de-a XXV-a sesiuni a Consiliu
lui și anume : Regulamentele Comi
tetului C.A.E.R. pentru colaborare ta 
domeniul activității de planificare, în 
componența căruia intră președinții 
organelor centrale de planificare, 
Comitetului C.A.E.R. pentru colabo
rare tehnico-științifică, în compo
nența căruia intră președinți ai co
mitetelor, miniștri și conducători ai 
departamentelor pentru știință și 
tehnică, Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru poște și telecomunicații, Con
sfătuirii conducătorilor oficiilor pen
tru invenții din țările membre ale 
C.A.E.R.

Comitetul Executiv a luat cunoș
tință de raportul despre activitatea 
desfășurată de Consfătuirea repre
zentanților țărilor membre ale 
C.A.E.R. pentru probleme juridice, 
cu privire la perfecționarea activită
ții organelor de arbitraj pentru co
merț exterior și a adoptat proiectul 
Convenției privind soluționarea pe 
cale arbitrală a litigiilor de drept 
civil, decurgind din relațiile de co
laborare economică și tehnico-știin
țifică, elaborat de consfătuire.

în scopul dezvoltării în continuare 
a colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. ta domeniul comerțului in
terior și al perfecționării formelor 
organizatorice ale acestuia, Comite
tul Executiv a considerat oportun ca, 
în viitor, Consfătuirea miniștrilor 
comerțului interior ai țărilor mem
bre ale C.A.E.R. să-și desfășoare ac
tivitatea în cadrul Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc,

Comitetul Executiv a aprobat pla
nul său de lucru pe anul 1972. In 
plan au fost incluse îndeosebi pro
bleme legate de înfăptuirea Progra
mului complex.

în cursul ședinței Comitetului 
Executiv au fost examinate și alte 
probleme ; a fost aprobat planul lu
crărilor de cercetări științifice al 
Institutului internațional pentru pro
bleme economice ale sistemului 
mondial socialist pină în anul 1973 
inclusiv ; a fost aprobat bugetul Se
cretariatului Consiliului pe anul 1972.<

Comitetul Executiv a fost de acord 
cu propunerea Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia cu privire la 
extinderea colaborării R.S.F.I. în ca
drul C.A.E.R. asupra domeniului 
transporturilor, în conformitate cu 
Convenția dintre Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc și Guvernul Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia privind participarea R.S.F.I. 
la lucrările organelor C.A.E.R.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

gulamentele unor

LOTO

L“ și lină „I . 
ta culori diferite, tot din

NUMERELE EXTRASE 
la tragerea din 21 ianuarie 1972

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 
1 309 871 lei

EXTRAGEREA
18 83 50

I :
44

Fond de ciștiguri : 
EXTRAGEREA a

46 67 24 37
Fond de ciștiguri : (

se face la primirea 
La cerere, se poate

co- 
ob-

677 604

mîine In cîteva rînduriHOCHEI: Astăzi

Dubla intilnire între echipele de juniori
ale României și Iugoslaviei

HOCHEI PE GHEAȚA. — Repre
zentativa olimpică de hochei pe 
gheață a R. F. a Germaniei și-a în
cheiat pregătirile în vederea partici
pării la turneul 
ultimul meci de 
tii vest-germani 
Toelz formația
Bratislava, pe care au învins-o cu 
scorul de 3—2 (0—0, 1—2, 2—0).

de la Sapporo. în 
verificare, hocheiș- 
au întîlnit la Bad 
cehoslovacă Slovan

P. C. din Norvegia

OSLO 21 (Agerpres). — Reidar T. 
Larsen, președintele Partidului Co
munist din Norvegia, a primit dele
gația C.C. al P.S.U.G., condusă de 
Harry Tisch, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
aflat într-o vizită în Norvegia. Cu 
acest prilej, menționează agenția 
A.D.N., președintele P.C. din Norve
gia i-a informat pe oaspeți despre 
activitatea comuniștilor norvegieni, 
îndeosebi despre experiența lor ta 
lupta pentru unitatea de acțiune a 
forțelor de stingă și împotriva in
cluderii țării în Piața comună. Păr
țile au căzut de acord să întărească 
relațiile dintre P.C.N. și P.S.U.G. și 
să-și aducă o contribuție activă la 
unitatea mișcării comuniste inter
naționale.

Delegația C.C. al P.S.U.G. a pur
tat, de asemenea, convorbiri cu re
prezentanți ai Ministerului de Ex
terne și ai Parlamentului norvegian. 
Au fost abordate probleme privind 
pregătirile în vederea convocării 
conferinței general-europene pentru 
securitate, precum și chestiuni re
feritoare la normalizarea relațiilor 
dintre Norvegia și R.D. Germană.

MAX REIMANN:

Apel pentru
anularea
P. C. din

interdicției
Germania

21 (Agerpres).DUSSELDORF
Max Reimann, președinte de onoare 
al P.C. German, a cerut să se ia 
măsuri urgente pentru anularea in
terdicției P.C. din Germania, într-o 
declarație difuzată de serviciul de 
presă al P.C.G. El a relevat că printre 
măsurile de garantare și lărgire a 
drepturilor și libertăților democra
tice consfințite ta Constituția R.F.G., 
pe care le cer comuniștii vest-ger
mani, se numără iși anularea inter
zicerii P.C. din Germania. Menține
rea acestei interdicții, a spus el, este 
o măsură permanentă de amenințări 
și persecuții antidemocratice.*

DUSSELDORF 21 (Agerpres). — 
Prezidiul P.C. German a dat publi
cității o declarație, difuzată de a- 
genția A.D.N., ta care cere autori
tăților landurilor vest-germane să 
pună capăt interdicțiilor profesiona
le și oricăror măsuri anticonstituțio
nale și amenințări împotriva comu
niștilor și altor democrați. Declara
ția se referă la intenția miniștrilor 
de interne ai landurilor R.F.G. de a 
sancționa printr-o hotărire și de a 
face o practică uzuală discriminarea 
comuniștilor in serviciile publice. în 
declarație se arată că membrii P.C. 
German și alte elemente democrate 
nu sint admiși să lucreze ca profe
sori în invățămînt. „Acolo unde se 
practică asemenea măsuri împotriva 
comuniștilor, arată declarația, sint In 
joc drepturile fundamentale ale tu
turor celor care nu vor să accepte că 
dominația existentă a marelui capi
tal ar fi singura ortaduire conformă 
constituției".

ItHgRȘOmCAt
INTERNAȚIONALĂ

(Urmare din pag. I)

Reprezentativa hocheiștilor noștri 
juniori va susține astăzi și mîine pe 
patinoarul artificial „23 August" din 
Capitală o dublă întîlnire amicală 
cu selecționata similară a Iugoslaviei. 
Tot la București, în zilele de 29 și 30 
ianuarie, selecționata României va 
primi replica reprezentativei de ti
neret a U.R.S.S. în același timp, 
echipa de juniori a țării noastre va 
întîlni la Sofia selecționata similară 
a Bulgariei.

★
Lotul reprezentativ de seniori — 

care a intrat în pregătire finală pen-

tru participarea la întrecerile grupei 
B a campionatului mondial (martie, 
la București) — cuprinde, la această 
dată, următorii jucători : Dumitraș, 
Morar, Roth (portari), Ioniță, Varga, 
Făgăraș, Tureanu. Scheau, FI. Sgîn- 
că. Herghelegiu, Tone (fundași), 
Florescu, Pană, Huțanu, Bașa, Gheor
ghiu, Ștefanov, Fodorea, Calamar, 
Szabo G., Axinte, Costea, Boldescu, 
Texe, Bandas (înaintași). Cluburile 
..furnizoare" ale lotului sînt : Steaua, 
Dinamo, Agronomia Cluj și Avtatul 
Miercurea Ciuc.

TURNEUL DE TENIS DE LA LONDRA
Ultimele două partide din sfertu

rile de finală ale turneului interna
țional de tenis de la Londra s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Ilie Năstase (România)—G. Battrick 
(Anglia) 7—5, 6—4 ; Clark Graebner 
(S.U.A.)—Pancho Gonzales (S.U.A.)

6—2, 7—6. în prima semifinală a tur
neului : Graebner — Năstase 6—3, 
abandon al jucătorului român. Cea 
de-a doua semifinală- (Richey — 
Hoad) nu s-a terminat pînă la închi
derea ediției.

BASCHET. — în cadrul competi
țiilor europene (grupele sferturilor 
de finală) s-au disputat noi jocuri, 
în „Cupa campionilor europeni" — 
la masculin, echipa olandeză L. F. 
Haarlen a opus o rezistență dîrză pe 
teren propriu cunoscutei formații 
Real Madrid ; scor final 89—92 
(42—40).

La Split, Iugoplastica — Panathi- 
naikos Atena 87—63 (46—37). La Vie- 
na, Ignis Varese — Radio Koch Vie- 
na 93—71 (43—35).

In competiția similară feminină : 
la Sarajevo, Geas Sesto (Italia) — 
Zelezniciar 66—65 (22—28).

în „Cupa Cupelor", Steaua Roșie 
Belgrad — A.E.K. Atena 100—63 
(45—34). La feminin : Montceau Ies 
Mines (Franța) — K.K.V. Belgrad 
57—83 (30—40) ; Spartak Leningrad- 
Slavia Praga 77—54 (41—23).

europene, 
sens, comunicatul 
blicității la 
convorbirilor 
P.C.U.S.' și P.C. 
care, răspunzînd recentului apel al 
întîlnirii consultative de la Bruxel
les, subliniază rolul opiniei publice 
în promovarea ideii securității euro
pene ; declarația Consiliului Națio
nal al Frontului Popular Patriotic din 
Ungaria declarația reprezentanților 
organizațiilor sindicale din Dane
marca și R.D. Germană, ca și apre
cierile secretarului general al Comi
tetului italian al păcii relevtad im
perativul urgentării convocării con
ferinței. în același context se înscriu 
întilnirea dintre miniștrii de externe 
ai Finlandei și Norvegiei, consacrată 
problemelor pregătirii conferinței eu
ropene, precum și declarația minis
trului de externe vest-german, Wal
ter Scheel, care, refertadu-se la șo
văielile unor cercuri din Occi
dent, a relevat necesitatea acceptării 
propunerilor privind conferința eu
ropean^, întrucît „ea nu poate decit 
să aducă progrese în domeniile secu
rității și cooperării".

în ceea ce o privește, România, ală
turi de alte țări socialiste, s-a pro
nunțat și se pronunță consecvent 
pentru trecerea la pregătirea multila
terală a conferinței europene, cu par
ticiparea, egală în drepturi, a tuturor 
statelor interesate, ea însăși contri
buind în mod concret, prin inițiati
vele și sugestiile sale, prin extin
derea legăturilor cu celelalte state 
de pe continent, la crearea cadrului 
favorabil convocării și reușitei con
ferinței.

O cerință a normalizării relațiilor 
dintre statele europene, a însănăto
șirii Climatului politic pe continent, o 
constituie ratificarea tratatelor sovie
te—vest-german și polono—vest-ger- 
man. Este de aceea pozitiv faptul că 
aceste tratate sînt dezbătute în pre
zent de Camera superioară a Parla
mentului R.F.G. Așa cum s-a anun
țat, comisia juridică a Bundesratului 
a și ajuns la concluzia că cele două

Consemnăm, ta acest 
comun dat pu- 

Moscova 
dintre 

din Norvegia
în urma 
delegațiile

tratate sînt conforme constituției ță
rii. Observatorii apreciază că încăl ta 
prima parte a acestui an tratatele 
vor fi ratificate, puțind să-și exercite 
pe deplin influența lor pozitivă.

Pentru Europa „celor șase",,zțua 
de 22 ianuarie 1972 consemnează 
un moment crucial : Anglia 

și alte trei țări vor semna azi la Bru
xelles tratatul de aderare la Piața 
comună. Apropierea acestui eveni
ment (căruia ii consacrăm în pagina 
a VIII-a un comentariu special) a 
generat în cele patru țări o „încăl
zire" maximă a disputei dintre adepții 
și adversarii aderării. Pentru azi sînt 
prevăzute puternice manifestații 
protest la Londra, Copenhaga,

de 
. ___ Du

blin. Lărgirea Pieței comune este pri
mită cu sentimente diferite și in 
țările membre. Dacă cotidianul fran
cez „L’Aurore" apreciază că prin 
cooptarea de noi membri „comunita
tea vest-europeană se va întări", 
numeroase alte ziare occidentale se 
îndoiesc însă că ceea ce nu s-a pu
tut realiza între cei șase — respectiv, 
armonizarea intereselor lor atît de 
contradictorii — va putea fi înfăptuit 
în zece.

Săptămîna care se încheie a fost 
marcată pe frontul social de 
puternice bătălii declanșate de 

masele muncitoare din țările capita
liste în apărarea revendicărilor lorliste in apărarea ___________ ___
vitale. încercările claselor exploata
toare de a ieși
create de inflație, criza monetară și 
alte racile proprii capitalismului prin 
amputarea salariilor și creșterea pre
țurilor, prin scăderea nivelului de 
trai al oamenilor muncii întimpină 
o ripostă tot mai fermă. Continuă 
greva celor 280 000 de mineri brita
nici — prima grevă generală a lu
crătorilor din subteran în ultimii 46 
de ani ; au încetat lucrul docherii de 
pe coasta de vest a S.U.A., parali- 
zind activitatea a 24 de porturi ; pu
ternice acțiuni greviste au loc în Ita
lia, Belgia, Canada, Japonia. Antre- 
nind milioane de oameni, aceste im
presionante demonstrații revendica
tive confirmă forța și combativitatea 
clasei muncitoare, solidaritatea de 
clasă a celor ce muncesc.

din dificultățile



viața internațională______
Apelul adresat

forțelor patriotice laoțiene
cu prilejul celei de-a 23-a aniversări a creării

Armatei Populare de Eliberare
XIENG QUANG 21 (Agerpres). — Cil prilejul celei de-a 23-a aniversări 

a creării Armatei Populare de Eliberare a Laosului, Khamtay Siphandone, 
comandantul șef al Armatei Populare, a emis un ordin de zi în care trece în 
revistă victoriile dobindite de forțele patriotice în acești ani și, in deosebi, în 
1971 — transmite postul de radio Pathet Lao.

Succesele militare, politice și di
plomatice ale poporului laoțian — 
se arată în document — au creat 
cadrul favorabil pentru intensifica
rea și izbinda luptei revoluționare a 
poporului în vederea înfrîngerii noi
lor aventuri militare și politicii neo- 
colonialiste ale Statelor Unite in 
Laos. Ordinul adresează ofițerilor, 
subofițerilor și soldaților din forțele 
patriotice chemarea de a lansa noi 
ofensive în timpul actualului sezon 
uscat, de a da noi și puternice lovi
turi inamicului, de a colabora strîns 
cu forțele armate și popoarele fră
țești din Vietnam și Cambodgia, pen
tru izgonirea deplină a agresorilor 
imperialiști din Peninsula indochi- 
neză. împreună cu întreaga popu
lație laoțiană, forțele armate patrio
tice trebuie să contribuie intens la 
opera de consolidare, edificare și 
apărare a zonelor eliberate, să inten
sifice lupta în zonele aflate încă sub 
controlul inamicului, să-și sporească 
vigilența și să apere viețile și bu
nurile poporului, în îndeplinirea mi
siunii lor istorice de dobîndire a 
unei patrii libere, pașnice, indepen
dente, unite și democratice — se 
arată în încheierea ordinului de zi.

★
de la crearea Ar- 
Eliberare a Laosu-

în cei 23 de ani 
matei Populare de

Tui, sub conducerea clarvăzătoare a 
Frontului Patriotic Laoțian, pre
zidat de prințul Sufanuvong, forțele 
patriotice au crescut, fără încetare, 
repurtînd victorie după victorie, re
levă agenția Khaosan Pathet Lao. 
Urmînd o linie politică și militară 
corectă, practicînd războiul popular 
și beneficiind de puternicul sprijin 
al popoarelor lumii și, în special, de 
solidaritatea militantă dintre cele 
trei popoare indochirteze, armata 
populară a alungat pe ocupanții co
lonialiști și a făcut să eșueze „răz
boiul special" al Statelor Unite.

Forțele patriotice au produs ina
micului pierderi grele, în special cu 
începere din 1969. Ele au făcut să 
eșueze aproape 50 de operațiuni ina
mice de mare anvergură : operațiu
nea „Kou Kiet", în regiunea Văii 
Ulcioarelor — în 1969, operațiunea 
„Lam Son-719" — la începutul lui 
1971, și marea operațiune declan
șată împotriva zonei eliberate din 
Valea Ulcioarelor, în timpul ano
timpului ploios din 1971.

★
Forțele patriotice laoțiene au dobo- 

rît î.n cursul zilei de joi alte două 
avioane americane de tip „F 4 — 
Phantom" — anunță agențiile Fran
ce Presse și

MOSCOVA 21 — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : Cu 
prilejul plecării sale definitive în 
patrie, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Uniunea Sovie
tică, Teodor Marinescu, a oferit, la 
21 ianuarie, un cocteil.

Au participat miniștri și conducă
tori ai unor ministere și organizații 
centrale sovietice, șefi de secție și 
alți lucrători de răspundere ai C.C. 
al P.C.U.S., funcționari superiori ai 
M.A.E. al U.R.S.S., membri ai con
ducerii centrale a Asociației de prie
tenie româno-sovietice, oameni de 
artă și cultură. Au fost prezenți șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la Moscova.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

ROMA

Consultări pentru soluționarea 
crizei guvernamentale

Associated Press.

ROMA 21 (Agerpres). — Vineri s-a 
încheiat prima fază a consultărilor 
în vederea soluționării crizei guver
namentale. în cea de-a cincea zi a 
convorbirilor sale cu personalitățile 
politice italiene, șeful statului, Gio
vanni Leone, i-a primit pe președin
tele Senatului, Amintore Fanfarri, și 
pe președintele Camerei Deputaților, 
Sandro Pertini, după care a conferit 
cu foștii președinți ai republicii. Giu
seppe Saragat, Giovanni Gronchi și 
Antonio Segni. Anterior, Leone a 
mai avut convorbiri cu personalitățile 
convocate vineri, precum și cu foștii 
prim-miniștri și cu liderii partidelor 
politice reprezentate în parlament.

vietnameze**
• DECLARAȚIILE REPREZENTANȚILOR DELEGAȚIILOR

R.D. VIETNAM ȘI G.R.P. AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD 
LA O CONFERINȚA DE PRESA

PARIS 21 (Agerpres). — Cu pri
lejul unei conferințe de presă desfă
șurată la Paris, Nguyen Thanh Le, 
reprezentant al delegației R.D. Viet
nam la Conferința cvadripartită de 
la Paris cu privire la Vietnam, a de
clarat că guvernul S.U.A. ridică din 
nou la conferință așa-numita pro
blemă a prizonierilor de război, pen
tru a evita examinarea programului 
de reglementare pașnică a problemei 
vietnameze și a distrage atenția 
opiniei publice americane și din alte 
țări de Ia continuarea agresiunii 
S.U.A. în Indochina.

La conferința de presă care a ur
mat celei de-a 141-a ședință ple
nară a convorbirilor cvadripartite, re
prezentanții americani și saigonezi 
s-au referit în repetate rinduri la pro
blema eliberării aviatorilor americani 
care și-au încheiat cariera de agre
sori în spațiul aerian al R.D. Vietnarn. 
dar nici unul dintre ei nu a răspuns 
concret la programul de pace în 
șapte puncte al Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, a arătat Nguyen 
Thanh Le, relevînd că tocmai în 
examinarea temeinică a acestui pro
gram se află calea către pace. în 
continuare, el a arătat că R.D. Viet
nam nu numai că informează gu
vernul american asupra tuturor avia
torilor americani lua ți prizonieri, 
dar, pornind de la principii umani
tare, permite acestora să mențină 
legături cu familiile lor. să poarte 
corespondență și să aibă întîlniri.

La aceeași conferință de presă, Li 
Van Sau, reprezentant al delegației 
la Conferință al G.R.P. al Republicii 
Vietnamului de Sud, s-a referit la 
strămutarea forțată a populației din 
unele regiuni ale Vietnamului de 
sud, efectuată în prezent de trupele 
americane și saigoneze. Totodată, a 
arătat el, aviația S.U.A. bombar
dează zonele din care se intenționea
ză a fi
Tn felul 
tori din

mimului de sud sînt siliți să-și pără
sească casele și ogoarele pentru a se 
stabili în zonele sudice, cu o popu
lație deasă, unde sînt sortiți mi
zeriei.

' Noile acțiuni ale Statelor Unite în 
Vietnamul de sud, a spus 
Sau, dovedesc că guvernul 
nu ține cont de 
publice mondiale 
tinuarea politicii

a parlamentarilor 
francezi

protestele 
și persistă 
sale agresive.

Li Van 
S.U.A. 

opiniei 
în con-

★

SAIGON 21 (Agerpres). — în ulti
ma săptămînă, bombardierele strate
gice americane de tip „B-52", cu 
baza în Tailanda, au efectuat bom
bardamente masive împotriva regiu
nii centrale de podiș a Vietnamului 
de sud. și a altor zone, în încercarea 
de a contracara acțiunile tot mai e- 
ficiente ale patrioților sud-vietna- 
mezi. Bombardierele „B-52" au ata
cat în special zonele din preajma o- 
rașului Pleiku, situat la 400 kilome
tri nord de Saigon, precum și o re
giune situată în apropierea frontie
relor cu Cambodgia și Laosul.

PEKIN 21 (Agerpres). — Go Mo-jo, 
vicepreședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, a pri
mit delegația Adunării Naționale a 
Franței, condusă de Jean de Broglie, 
președintele Comisiei pentru afacerile 
externe a Adunării Naționale, care 
întreprinde o vizită la Pekin. Cu 
acest prilej — relatează agenția 
China Nouă — a avut loc o convor
bire cordială, prietenească. în cinstea 
delegației, Go Mo-jo a oferit un 
banchet. în cursul căruia a subliniat 
cursul ascendent înregistrat de dez
voltarea relațiilor franco-chineze și 
a apreciat 
francezi ca 
varea, în 
reciproce și 
popoare. La rindul
Broglie a apreciat că vizita in R.P. 
Chineză oferă un bun prilej pentru 
adîncirea cunoașterii reciproce, pen
tru lărgirea multilaterală a contacte
lor dintre cele două țări.

vizita parlamentarilor 
o contribuție la promo- 
continuare, a înțelegerii 
prieteniei între cele două 

său, Jean de

evacuată populația 
acesta, sute de mii 
provinciile nordice

pașnică, 
de Iocui- 
ale Viet-

al M.A.E. al Republicii

VIETNAMUL DE SUD 21 (Ager
pres). — Un purtător de cuvint al 
Ministerului de Externe al Republi
cii Vietnamului de 
blicității o declarație 
tensificarea folosirii 
cenare tailandeze in 
împotriva poporului

Declarația arată
S.U.A., regimul tailandez și-a inten
sificat, in ultimul timp, colaborarea 
eu regimurile de la Pnom Penh, Sai
gon și Vientiane, pentru a sprijini 
planurile americane de folosire a 
trupelor tailandeze în vederea salvă
rii regimului lui Lon Noi—Sirik Ma- 
tak și in încercarea de a ușura si
tuația critică a S.U.A. pe toate cim- 
puriie de luptă din Indochina.

Populația sud-vietnameză și Gu
vernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud — a- 
rată declarația — sprijină pe deplin 
poziția Guvernului Regal de Uniune 
Națională din Cambodgia. denunță și 
condamnă planurile imperialismului 
american și ale regimului tailandez 
de a intensifica agresiunea in Cam
bodgia și cere încetarea acestor acte. 
Administrația S.U.A. și junta de la 
Bangkok poartă răspunderea pentru 
toate consecințele manevrelor și ac
țiunilor lor agresive — se arată în 
Încheierea declarației.

Sud a dat pu- 
care denunță în
de trupe mer- 
războiul agresiv 
cambodgian.

că, Ia îndemnul

Zarurile au fost aruncate, Marea 
Britanie trece Rubiconul ...spre Eu
ropa „celor șase". Premierul Heath se 
va duce azi la cealaltă parte a Cana
lului Minecii pentru a semna, la 
Bruxelles, tratatul de aderare a An
gliei la Comunitatea economică euro
peană (C.E.E.). Danemarca, Irlanda 
și Norvegia, — țări membre ale A- 
sociației europene a liberului schimb 
(A.E.L.Ș.), creată de Londra ca o 
contrapondere la Piața comună — își 
vor pune și ele astăzi, imitînd e- 
xemplul Marii Britanii, semnătura 
pe documente similare. Intrarea ce
lor patru țări în Piața comună ur
mează să fie supusă ratificării de că
tre parlamentele respective. Se ridică 
însă întrebarea : care sînt semnifica
țiile mai profunde ale acestui proces 
de lărgire a Pieței comune ?

Este știut că, după ce o vreme s-a 
menținut în expectativă, Anglia se 
străduiește de zece ani incoace să 
intre în „clubul de la Bruxelles". Dar, 
de trei ori calea spre Piața comună 
i-a fost barată de Franța, care ridica 
obiecții în legătură cu instabilitatea 
lirei sterline și deficitul balanței de 
plăți britanice cit și, mai ales, cu „re
lațiile speciale" dintre Londra și Wa-, 
shington. Abia spre sfirșitul lui 1969,. 
Parisul a început să-și atenueze in
transigenta, ceea ce a permis începe
rea negocierilor la mijlocul anului 
1970. între explicațiile care se dau 
de către observatori acestei evoluții 
în atitudinea franceză este și aceea 
că Parisul, alarmat de concurența in 
creștere a partenerului său vest-ger- 
man, a considerat că intrarea An
gliei ar putea constitui o oarecare 
contracarare a influenței tot mai 
mare a capitalului din R.F.G. în inte
riorul Pieței comune. Totodată, 
Franța, care și-a manifestat stăruitor 
opoziția față de proiectele vizînd in
stituirea de organe supranaționale 
ca și crearea așa-numitei „uniuni po
litice", mizează pe faptul câ in a- 
ceastă privință ar avea în Anglia un 
aliat. în același timp se ia în consi
derare perspectiva sporirii exporturi
lor de produse agricole franceze către 
Anglia, care, pînă acum, importa ase
menea produse din țările Common- 
wealthului.

în ce o privește, R. F. a Germaniei 
așteaptă ca extinderea ariei geogra
fice a comunității vest-europene să 
creeze condiții mai favorabile atît 
pentru penetrația produselor sale in
dustriale, cit și pentru expansiunea 
sa financiară. Pe de altă parte, Bon
nul speră că va reuși, cu ajutorul An
gliei și Norvegiei, să revizuiască poli
tica agricolă comună 
foarte scump și de a 
Franța condiționează 
strueție comunitară.

La rindul lor, Italia 
luxului scontează că

Angliei vor fi împiedicate eventuale 
înțelegeri intre Paris și Bonn in de
favoarea lor.

în ansamblu, „cei șase" apreciază 
că potențialul științific și tehnic al 
Angliei va stimula cooperarea indus
trială, ca și cercetările tehnico-știin- 
țifice comune, — ceea ce ar putea să 
constituie o barieră în calea penetra
ției . monopolurilor americane, accen- 
tuînd astfel rolul pe care și-l asumă 
in măsură crescîndă C.E.E. de a con
stitui o contrapondere la forța eco
nomică a Statelor Unite.

Pentru Anglia, principala tentație 
de a adera la Piața comună a fost 
perspectiva deschiderii pentru mono
polurile britanice a unei piețe lipsi
te de bariere vamale, care depășește

care îl costă 
cărei menținere 

întreaga con-

și țările Bene- 
prin aderarea

RHODKiA încordarea persistă
® Autoritățile rasiste recurg la măsuri represive împo

triva liderilor africani
® Continuă manifestațiile de protest în majoritatea lo

calităților țării

SALISBURY 21 (Agerpres). — 
Concomitent cu restricțiile impuse în 
orașele unde au 
între poliție și 
majoritară care 
triva acordului anglo-rhodesian, au
toritățile de la Salisbury, alarmate 
de situația creată în urma acestor 
demonstrații, recurg la măsuri 
treme față de liderii africani 
cercînd să-i intimideze. După cum 
informează agenția Reuter, la numai 
două zile după arestarea fostului 
premier sud-rhodesian, Garfield 
Todd, și a fiicei sale, unul din li
derii populației africane din Rho
desia, Josiah Chinamano, și soția sa 
au fost ridicați de poliție. Ambii fu
seseră eliberați în urmă cu două luni 
după o lungă detenție sub acuzația 
de a fi desfășurat „activități po
litice periculoase".

Chinamano. fost membru al con
ducerii Uniunii Poporului African 
Zimbabwe (ZAPU), urma să se întîl- 
nească vineri la Salisbury cu lordul

avut loc ciocniri 
populația africană 
protestează împo-

președintele comisiei de le- 
britanici, a cărei misiune 
a sonda opiniile populației 
majoritare în legătură cu 
aqord încheiat între minis-

MADRID

ex-
in-

Pearce, 
gislatori 
este de 
africane 
recentul 
trul de externe britanic, Alec Dou
glas Home, și șeful regimului rasist, 
Ian Smith. Proiectata întîlnire a 
Pearce cu liderii africani avea 
obiect discutarea acuzațiilor ce 
aduc guvernului de la Salisbury 
a fi blocat accesul liderilor africani 
in „zonele tribale” și de a fi inter
zis organizarea de întruniri în aceste 
zone, informează agenția Reuter.

După incidentele din orașele 
Gwelo, Salisbury, Fort Victoria, în
tr-o altă localitate — Umtali — au 
avut loc ciocniri. Poliția a deschis 
foc asupra demonstranților, rănind 
patru persoane. Situația continuă să 
rămînă sub tensiune în majoritatea 
localităților țării, în ciuda drastice
lor măsuri luate de autoritățile 
rasiste.

Demonstrațiile 
studentesti 

iau amploare

1 600 
aerian 
în a

lui 
ca 
se 
de

MADRID 21 (Agerpres). — La Ma
drid a avut loc un marș organizat în 
memoria lui Enrique Ruano Casano
va, ucis în cursul demonstrațiilor stu
dențești, din anul 1969. Au participat 
cîteva mii de studenți, care, scandînd 
lozinci împotriva regimului franchist, 
s-au îndreptat, pe marele bulevard 
Reina, spre centrul capitalei. Forțele 
de poliție au intervenit, pentru a le 
bara drumul. Ciocnirile produse au 
fost calificate de agenția Associated 
Press drept cele mai violente din 
această săptămînă. Zeci de studenți 
au fost răniți, iar peste o sută au fost 
arestați.

în cursul dimineții de vineri, miș
carea protestatară a studenților s-a 
extins și în alte centre universitare. 
La Bilbao, Salamanca, Saragosa și 
Valadolid au fost organizate demon
strații de simpatie cu studenții ma
drileni, 
ritățile 
tăți din

OTTAWA. — Greva celor 
de controlori ai traficului 
din Canada a intrat vineri 
cincea zi. Mediatorul federal Noel 
Hall a prezentat părților noi propu
neri de compromis. Atît negocia
torii guvernamentali, cit și liderii 
sindicali au refuzat, însă, pentru 
moment, să facă aprecieri pe mar
ginea lor. Sindicatul controlorilor 
a respins deja o serie de prime 
inițiative ale mediatorului federal. 
Ca urmare a continuării grevei, 
traficul aerian în Canada, trans
mite agenția France Presse, este 
total paralizat.

ROMA. — La Roma a avut loc 
o grevă de 24 de ore a muncitori
lor constructori. Zeci de mii de zi
dari, montori, instalatori ș.a. au 
întrerupt lucrul în totalitatea zone
lor de construcții. Totodată,

în semn de represalii, auto- 
au închis o serie de facul- 
aceste centre. MIȘCĂRILE
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pe străzile orașului Santiago de Chiie în sprijinul politicii guvernului Unității 
Populare al președintelui Allende

Todor Jivkov, Prim-secretar 
al C.C. al P. C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, 
va face o vizită oficială în Republica 
Arabă Siria în prima jumătate a lu
nii februarie, la invitația lui Hafez 

fEl Assad, secretar general al Parti
dului Baas, președintele Siriei, infor- ■ 
mează agenția B.T.A.

Tratativele asupra unui 
acord cu privire la traficul 
între R. D. Germană și R. F. 
a Germaniei au continuat Ia 20 
și 21 ianuarie intre 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, înso
țiți de delegații. Tratativele au avut 
loc la sediul Consiliului de Miniștri 
al R.D.G Părțile au căzut de acord, 
menționează agenția A.D.N., să con
tinue convorbirile la 2 februarie, la 
Bonn.

La Havana au încePut lueră- 
rile celei de-a doua consfătuiri națio
nale în problemele sporirii continue 
a producției bunurilor de larg consum

agențiile

transmit
și îmbunătățirii serviciilor prestate 
populației. Participă reprezentanți ai 
unor ministere, ai întreprinderilor in
dustriei ușoare și alimentare, orga
nizațiilor comerciale. Luînd cuvântul, 
ministrul industriei ușoare, Nora Fro- 
meta Silva, s-a referit la planurile 
privind creșterea producției bunuri
lor de larg consum și organizarea li
vrărilor operative către organizațiile 
comerciale.

Hbdesalam Bourquia, fost 
sesreto al P. C. Marocan, 
interzis în anul 1960, a compărut în 
fața tribunalului din Casablanca, 
sub acuzația „de reconstituire a unui

teresată in cucerirea unor noi debu- 
șeuri pentru aluminiul, feroaliajul și 
hirtia sa, ca și în creșterea venitu
rilor companiilor sale de navigație.

Este încă prea devreme pentru a 
aprecia in ce măsură socoteala de-a- 
ca>să se va potrivi cu cea din „tîr- 
gul" de la Bruxelles. Mersul nego
cierilor, îndeosebi incidentele în le
gătură cu problema pescuitului nor
vegian și a sfeclei de zahăr irlan
deze, a relevat că perspectivele des
chise de aderare nu sînt. prea încu
rajatoare. în plus, intrînd în Piața 
comună, „cei patru" iși iau angaja
mente juridice la elaborarea cărora 
nu au luat parte și astfel ei vor fi 
constrânși să accepte necondiționat 
Tratatul de la Roma, ca și toate a-

PIAȚA COMUNAde la „cei șase**la „cei zece
sensibil numărul consumatorilor din 
insulele britanice. Adepții aderării 
consideră că aceasta ar putea duce 
la creșterea investițiilor în industria 
britanică, la modernizarea utilajului, 
la acces pe piețele țărilor in curs de 
dezvoltare . asociate la C.E.E. în e- 
sențâ, capitalul britanic speră ca a- 
derarea la C.E.E. să d'»a „o lovitură 
de bici" economiei ei. ,.eze care, in 
condițiile deteriorării conjuncturii in 
aproape toate țările capițaliste, ar 
putea căpăta un nou suflu.

Convorbirile dintre Piața comună și 
celelalte candidate au urmat, in ge
neral, același curs cu acela al nego
cierilor dintre „cei șase" și Marea 
Britanie. în toate etapele tratative
lor de la Bruxelles, Irlanda, Dane
marca și Norvegia au făcut ca nego
cierile lor să depindă de rezultatele 
tirguielilor dintre Anglia și C.E.E. A- 
cea.sta se explică prin teama acestor 
țări că în cazul aderării Angliei — 
principalul lor partener comercial — 
noile bariere vamale dintre ele și 
Marea Britanie le vor aduce impor
tante prejudicii. în plus. Danemarca 
speră ca, in cadrul unei comunități 
lărgite, să-și spore'ască exporturile de 
produse agricole Norvegia este in-
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cordurile încheiate, după aceea, de 
C.E.E. cu țările terțe.

Pentru a se adapta condițiilor dm 
Piața comună, „cei patru" vor avea 
o perioadă de tranziție de cinci ani. 
In acest interval, ei vor trebui să 
abolea.scă restricțiile vamale in co
merțul cu „cei șase", să se integreze 
în sistemul tarifului vamal „co
mun", să adopte politica agricolă „u- 
nică" și să contribuie la finanțarea 
bugetului C.E.E.

Judecind după aprecierile oficia
le, „cei șase" au impus noilor ve- 
niți o „taxă de intrare" în Piața co
mună destul de „piperată". Exper- 
ții englezi au calculat că aderarea 
la C.E.E. presupune o creștere cu 
18—20 la sută a prețurilor la prin
cipalele articole din coșul de 
cumpărături al gospodinei britanice, 
în plus, contribuabilii englezi vor 
irebui să suporte contribuția finan
ciară a Marii Britanii la bugetul co
munității, care la început va ti de 
100 milioane de lire sterline pe an. 
iar după perioada de tranziție — 
de 1,2 miliarde. Englezul de rînd se 
întreabă de ce este necesar să su
porte o asemenea povară. „Numeroși 
vest-europeni — relevă revista ame-

ricana „TIME" — sint cu înverșuna
re împotriva Pieței comune. Ei o 
consideră un «club al marilor corpo
rații privilegiate», un «sindicat al 
bogătașilor»".

în contextul problemelor legate de 
lărgirea Pieței comune, un rol im
portant îl ocupă atitudinea Washing
tonului. Statele Unite privesc cu ne
liniște evoluția C.E.E. Dacă la în
ceput, capitalul american a susținut 
„clubul de la Bruxelles", cu convin
gerea că i se asigură o piață vest- 
europeană unitară, pe care să-și im
pună nestingherit dominația, cu 
timpul el a trebuit să constate că 
C.E.E. se impune ca o realitate eco
nomică pregnantă și dobîndește tot 
mai mult posibilități de a mic
șora sfera de acțiune a monopoluri
lor din S.U.A. Decalajul economic și 
comercial dintre Statele Unite și 
„cei șase" a scăzut mereu. Iar în 
ce privește rezervele de aur și de
vize; Piața comună a devenit deja 
primul bancher al lumii capitaliste. 
Lărgirea comunității vest-europene 
va spori simțitor forța de contra
pondere a C.E.E.. silind Statele Uni
te să împartă și mai mult puterea 
economică cu Piața comună. „Noua 
Europă, scrie revista „LE NOUVEL 
OBSERV ATEUR", dacă se unește și 
devine conștientă de puterea sa. 
C.E.E. ar putea reprezenta o gravă 
sfidare pentru Statele Unite". Toc
mai de acest lucru se teme Washing
tonul, atunci cînd cere Pieței comu
ne, nici ' mai mult nici mai puțin, 
decît să renunțe la politica sa agri
colă, care pînă acuma este singurul 
liant al comunității vest-europene. 
După două runde de negocieri co
merciale. la Bruxelles. „vicleanul 
american" — cum se exprimă „Le 
Monde" — n-a reușit însă să obțină 
nici o concesie, dar el nu și-a a- 
bandonat intențiile

Analizînd implicațiile formulei lăr
gite a comunității vest-europene, un 
șir de ziare occidentale atrag aten
ția că Piața comună, pentru a-și 
susține creșterea economică, trebuie 
să rămînă deschisă, cît rnai mult po
sibil. lumii exterioare. Unul din cinci 
locuitori ai C.E.E. lucrează pentru 
export, ceea ce implică drepturi, dar 
și îndatoriri din partea „celor șase".

Cercuri tot mai largi din Occident 
devin conștiente de faptul că azi, 
mai mult ca orieînd. dezvoltarea e- 
conomică nu poate fi realizată decît 
in condițiile desfășurării unui co
merț internațional liber, lipsit de ori
ce Îngrădiri sau practici discrimina
torii. astfel ca fiecare țară să-și 
poată valorifica, cît mai eficient, po
tențialul său economic și participa 
activ la progresul genei al.

Gh. CERCELESCU

partid interzis și difuzare de mani
feste de 
publică"
M.A.P.
Presse
Bourquia a respins acuzațiile aduse 
împotriva lui, iar avocatul fostului 
secretar al P. C. Marocan a declarat 
că arestarea sa este 
Abdesalam Bourquia 
la 6 ianuarie a.c. și 
ia închisoarea civilă

Convorbirile
ambasada S.U.A. din Viena a avut 
loc vineri o nouă ședință de lucru 
din cadrul actualei runde a convorbi
rilor sovieto-americane asupra limi
tării înarmărilor strategice (S.A.L.T.). 
Discuțiile au durat aproape două ore 
și 45 de minute.

Următoarea ședință de lucru a 
S.A.L.T. va avea loc marți, la am
basada U.R.S.S.

natură să tulbure ordinea
— informează agențiile 

și A.F.P. Agenția France 
menționează că Abdesalam

GREVISTE

un act arbitrar, 
a fost arestat 

se află deținut 
din Casablanca.
SALT.

viștii au participat la manifestații 
în sprijinul revendicărilor lor

Pe de altă parte, agenția Associa
ted Press transmite că întreg per
sonalul uzinei de anvelope din La
tina, sucursală a firmei americane 
„Good Year", a declarat o grevă 
de trei zile. Muncitorii au organi
zat pichete în mai multe puncte 
ale uzinei.

de presă

Convorbiri privind cola
borarea tehnico-șîiijițifică 
sovieto-iugoslavă. Viadimir 
Kirillin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Comitetului 
sovietic pentru știință și tehnică, l-a 
primii vineri pe Dragutin Kosovaț,; 
președintele Consiliului Executiv al 
Republicii Socialiste Bosnia și Hei— 
țegovina, anunță agenția T.A.S.S. în
trevederea a prilejuit o convorbire 
referitoare la dezvoltarea colaborării 
tehnico-științifice dintre U.R.S.S. și 
Iugoslavia.

Ministrul norvegian pen
tru problemele pescuitului 
și-a prezentat demisia, in 
semn de protest față de acceptarea 
de 
lui 
in

către guvernul Bratteli a acordu- 
intervenit între Norvegia și C.E.E.. 
domeniul pescuitului.
Noile autorități de ia 

£CCra au desemnat un Comitet 
economic consultativ însărcinat cu 
studierea problemelor ridicate de 
devalorizarea cedi-ului — moneda 
națională ghaneză — anunță agenția 
Reuter. De menționat că devaloriza
rea cu 44 la sută a cedi-ului — efec
tuată la 27 decembrie de fostul gu
vern Busia — și situația economică a 
țării au fost invocate de autorii lovi
turii de stat ca principale motive 
ale acestei acțiuni.

Comitetul special O.N.U. 
pentru problemele aparthei
dului a desemnat pe E. Signoget 
(Trinidad Tobago) ca reprezentant al 
său la reuniunea Consiliului de Secu
ritate care urmează să-și desfășoare 
lucrările de la 28 ianuarie la 4 fe
bruarie la Addis Abeba. Comitetul a 
reales pe Abbulrahim Aby Farah (So
malia) in funcția de președinte pe 
anul in curs al acestui comitet

0 altă rundă de negocieri 
a început vineri la Geneva între de
legațiile statelor membre ale organi
zației țărilor exportatoare 
(O.P.E.C.) și reprezentanții 
ilor petroliere occidentale, 
convorbiri sînt consacrate 
posibilităților de creștere a 
participare a întreprinderilor din ță
rile exportatoare la exploatările pe
trolifere de pe teritoriul lor

de petrol 
compani- 
Actualele 
analizării 
cotei de

I

LONDRA. — Greva minerilor 
britanici, aflată în cea de-a doua 
săptămînă, este sprijinită de pături 
largi de oameni ai muncii care au 
organizat diferite acțiuni de soli
daritate cu greviștii. Consiliul Sin
dicatelor din Liverpool i-a chemat 
pe muncitorii acestui important 
centru industrial să declare, la 26 
ianuarie, o grevă de 24 de ore In 
semn de solidaritate cu minerii.

în cadrul unui miting de masă 
organizat la Londra, muncitorii de 
la centralele electrice au hotărit 
să nu presteze orele de lucru supli
mentare dacă autoritățile vor refu
za să satisfacă revendicările 
norilor britanici. Studenții 
versității din Essex au decis 
acorde din fondurile lor un ajutor 
financiar participanților la grevă.

★

Numărul șomerilor britanici a 
depășit, in luna ianuarie, un milion. 
Cifra oficială dată publicității — 
1 023 583 — reprezintă cel mai ridi
cat nivel al șomajului înregistrat 
în Marea Britanie de Ia 
celui de-al doilea război

mi-
Uni- 

să

sfirșitul 
mondial.

★

21 (Agerpres). 
conferința Consiliului
Sindicatului lucrători-

— LuîndANKARA 
cuvintul la 
General al 
lor din industria cimentului, sticlei
și ceramicei din Turcia, ministrul 
muncii, Aii Riza Uzuner, a declarat 
că, în prezent, în Turcia există a- 
proximativ două milioane de 
șomeri.

După noua rundă

de convorbiri anglo-maheze

ROMA 
runda de 
mele trei 
ministru 
ministrul _ , ___ ,
Carrington, nu a fost 'de natură să 
ducă la încheierea unui 
privire la utilizarea, în 
de către Marea Britanie 
navale și aeriene din La

Anunțînd, vineri, întreruperea con
vorbirilor purtate la Roma, premie
rul Mintoff și ministrul Carrington 
au ținut să precizeze ziariștilor că 
negocierile nu sînt considerate sus
pendate, ele urmînd a fi reluate 
săptămînă viitoare.

între timp, primul ministru mal
tez, Dom Mintoff. și ministrul bri
tanic al apărării, lordul Carrington, 
vor avea consultări cu guvernele de 
la La Valletta și, respectiv, Londra 
in legătură cu rezultatul convorbiri
lor purtate recent la Roma și in ve
derea reluării negocierilor.

21 (Agerpres). — Nici 
convorbiri purtate in ulti- 
zile la Roma între primul 
maltez, Dom Mintofl', și 
britanic al apărării, lordul

acord cu 
continuare, 
a bazelor 
Valletta.

AMĂNUNTE PRIVIND PROGRAMUL 
SPATIAL AMERICAN

6
„SKYLAB"

HOUSTON 21 (Agerpres). — La Centrul spa
țial din Houston a avut loc miercuri o confe
rință de presă, în cadrul căreia s-au rurnizat 
unele amănunte în legătură cu viitoarele misiuni 
ale laboratorului spațial american „Skylab".

prilej, Ge- 
comandan- 
misiuni, a 
trei echi-

Cu acest 
raid Carr, 
tul primei 
precizat că 
paje, alcătuite din cite
trei membri, vor pe
trece succesiv mai 
multe săptămâni în la-

boratorul spațial, care 
urmează 
in anul 
primul 
urma să
de zile în spațiu, iar 
celelalte cite 56 de zile.

să tie lansat 
1973 Astfel, 
echipaj ar 
petreacă 28

Jack Lousma, unul 
din memorii celui 
de-al doilea echipaj, 
a făcut cunoscut, cu 
aceeași ocazie, ca 28 
de țări au înaintat 
N A.S.A. o serie de 
propuneri privind in
stalarea la bordul la
boratorului a unor a- 
paraturi științifice pro
prii, pe care sînt dis
puse să le furnizeze.
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