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Nicolae Ceaușescu, a invitat pe șefii misiunilor
diplomatice la o partidă de vinătoare

RAȚIONALIZAREA EVIDENTEI 
IN UNITĂȚILE SOCIALISTE -

etapă necesară a perfecționării

După cum este cunoscut, în ansamblul măsurilor luate de partidul 
șl statul nostru pentru perfecționarea conducerii, planificării și orga
nizării economiei, un loc important îl ocupă îmbunătățirea generală 
a sistemului informațional — instrument esențial de cunoaștere a mer
sului activității economice la nivel micro și macroeconomic, absolut 
necesar pentru luarea de decizii optime, oportune și de maximă utili
tate practică. In contextul acestor preocupări se înscrie și Programul 
Privind perfecționarea sistemului informațional economico-social, in
troducerea sistemelor de conducere cu mijloace de prelucrare auto
mată a datelor și dotarea economiei naționale cu tehnică de calcul în 
perioada 1975—1980, program dezbătut și adoptat în ședința Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R. de la începutul lunii octombrie 1971.

Pe linia traducerii în viață a măsurilor prevăzute în acest program, 
recent a fost înființată, printr-o hotărîre a Consiliului de Miniștri, 
Comisia guvernamentală pentru raționalizarea sistemului de evidență 
în unitățile socialiste și s-a adoptat Programul pentru raționalizarea 
sistemului de evidență în unitățile socialiste pe perioada 1971—1973. 
In legătură cu obiectivele acestei acțiuni, cu sarcinile și atribuțiile 
comisiei, am avut o convorbire “ - -
■ecretar al comisiei.

ționare 
trebuie 
irosirii 
ținerea 
de concepție și de conducere efectivă 
a producției și a celorlalte activități 
din economia națională, în condițiile 
asigurării obținerii informațiilor 
necesare și suficiente pentru luarea 
deciziilor cu maximă eficacitate 
practică. Totodată, raționalizarea sis
temului de evidență trebuie să con
tribuie la facilitarea introducerii pe 
scară largă a tehnicii de calcul, pre
cum și a sistemelor de conducere cu 
mijloace de prelucrare automată a 
datelor în unitățile din economia na
țională in cursul acestui cincinal.
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Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a invitat sîmbă- 
tă pe șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la București la o parti
dă de vinătoare, care a avut loc in 
pădurile Albele, Teșila și Ogarca 
din cadrul Ocolului Silvic Ghim
pați, județul Ilfov.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Iosif 
Banc, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul, afacerilor externe, George 
Macoveseu, prirri-adjunct al minis
trului afacerilor externe.

La partida de vinătoare au parti
cipat ambasadorii : Greciei — J. 
Ch. Cambiotis, Belgiei — Jan 
Adriaenssen, Finlandei — K.W. Mă- 
kelă, R. P. Polone — J. Ochedusz-

ko, R. P. Mongole — D. Bataa, R.P. 
Chineze — Cian Hai-fun, Israelului
— R. Benshalom, R.S.F. Iugoslavia
— I. Njegovan, R. P. 
Spas Gospodov, R. P. 
Ferenc Martin, R. D. 
Nguyen Dang Hanh,
— R. R. Noore, Olandei — 
Putman-Cramer, R. S. Cehoslovace
— M. SUlek, Elveției — A. W. 
Rappard, Republicii Africa Cen
trală — Alberto Sato. R. P. Alba
nia — Nikolla Profi, R. D. Germa
ne — Hans Voss, Turciei — N. 
Cuhruk, Suediei — P. O. Rathsman, 
Japoniei — Yoshito Shimoda, Ira
nului — Sadegh Sadrieh, Republi
cii Islamice Mauritania — A. O. 
Sidy a, U.R.S.S. — V. I. Drozdenko, 
Chile — Homero Julio, Peru — M. 
Pagador Puente, Republicii Popu
lare Congo — Jean Baptiste Loun- 
da^ Cubei — Nicolas Rodriguez,

Bulgaria — 
Ungare — 

Vietnam — 
Pakistanului 

P. V.

Algeriei — L. Demaghlatrous, și 
R. F. a Germaniei — Erwin Wi- 
kert; însărcinații cu afaceri ad-in- 
terim ai R. A. Egipt — Ibrahim 
Youssri, Argentinei — C. B. Rezzo- 
nico, Republicii Zair — Jean Zitu, 
Indoneziei — Ch. Djavid, Irakului 
— S. Al-Sheikhli, S.U A. — Ro
bert Martens, Venezuelei — Her- 
nani Escobar ; șeful Reprezentan
ței consulare și comerciale a Spa
niei — Eduardo Casusu, directorul 
Centrului de informare al O.N.U. 
de Ia București — Sayed Abbas 
Chedid, și reprezentantul P.N.U.D. 
la București — Alexander Rotival.

La terminarea partidei, președinte
le Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a oferit, în cadrul pito
resc al pădurii Albele, în cinstea 
oaspeților o masă vînătorească. 
Masa s-a desfășurat într-o atmos
feră de cordialitate. (Agerpres)

VERDICTUL DREPTĂȚII
a sistemului informațional 

să contribuie la combaterea 
timpului și eforturilor pentru 
evidențelor, în folosul muncii

In pagina a iii-a

IN INTIMPINAREA
L-A DAT ISTORIA!

— Pentru început vă rugăm 
ii ne vorbiți pe scurt despre 
locul pe care-l ocupă raționali
zarea evidenței in cadrul pro
gramului privind perfecționarea 
sistemului informațional aprobat 
de conducerea partidului.

— Cum este normal, in condițiile 
unei economii moderne și ale creșterii 
permanente a sarcinilor cantitative și 
calitative ale dezvoltării economice, 
problemele concrete ce se cer rezol
vate de către fiecare unitate sînt din 
ce în ce mai complexe, solicită un 
volum de date, de informații foarte 
complex în vederea fundamentării 
deciziilor pe toate treptele organiza- ■ 
lorice. Aceste date și informații sînt 
furnizate de diversele forme de evi
dență : tehnico-operativă, statistică 
și contabilă din unitățile componen
te ale economiei naționale, în cadrul 
sistemului informațional existent.

Analiza situației în acest domeniu 
scoate în evidență existența a nume
roase paralelisme în circulația date
lor între compartimentele aceleiași 
întreprinderi sau între întreprinderi 
și centrale, existența unei diversități 
exagerate și, de multe ori, total inu
tile de formulare și alți purtători de 
informații, care generează în ultimă 
instanță circulația unor cantități u- 
riașe de hîrtie, complicarea birocra
tică a unor lucruri relativ simple, eu 
evidențe sofisticate, de scăzută utili
tate practică și, de asemenea, întîr- 
zierea furnizării în timp util , a infor
mațiilor necesare pentru luarea deci
ziilor.

Perfecționarea sistemului informa
țional cere în mod obiectiv raționali
zarea sistemului de evidență în toate 
formele sale, eliminarea formularelor 
inutile, simplificarea și curățirea ce
lorlalte formulare de orice fel de ba
last și înregistrări paralele, raționali
zarea circulației informațiilor în ca
drul unităților din economie și între

acestea, reducerea consumului inutil 
de hîrtie și înlăturarea birocratismu
lui.

Rezultatele obținute din aplicarea 
unor proiecte de raționalizare a evi
denței, precum și unele proiecte a- 
probate în unitățile economice de
monstrează posibilitatea reducerii cu 
3(i—80 la sută a documentelor și for
mularelor în circulație, posibilitatea 
reproiectării unor formulare și înlo
cuirea mai multor formulare exis
tente — cu menținerea sau sporirea 
cantității de informații — și. tot
odată, posibilitatea reducerii însem
nate a timpului de completare a for
mularelor.

In felul acesta, acțiunea de pgrfec-

— Care este perimetrul pro
blematicii aflate în centrul a- 
tenției in acțiunea pentru rațio
nalizarea sistemului 
dență ?

— Printre altele, este vorba 
raționalizarea și simplificarea 
mului de evidență în întreprinderi', 
centrale, alte unități economice, în 
ministere și alte organe centrale, 
stabilirea fluxurilor raționale ale in
formațiilor în cadrul unităților so
cialiste și între acestea și reduce
rea, pe această cale, a drumului

Convorbire consemnatâ 
Viorel SĂLAGEAN

CONGRESULUI 
ȚĂRĂNIMII

COOPERATISTE
Dezbateri, acțiuni, 

programe 
pentru valorificarea 

potențialului agriculturii 
„ PUTEREA NOASTRĂ 
STA IN PUTEREA AVE
RII OBȘTEȘTI. DE A- 
CEEA, NU ÎNGĂDUIM 
NICI O RISIPĂ” 
,GÎNDIM BINE, HOTA- 
RÎM ÎN COLECTIV, DAR 
SĂ DUCEM TOATE TRE
BURILE PÎNĂ LA CA
PĂT

O pagină impresionantă din glorioasa
a partidului comunist

(Continuare în nag. a IlI-a)

...23 ianuarie 1922. Cele petrecute 
în acele zile sînt vii în amintirea 
noastră,, deși au trecut de atunci 50 
de ani. Nu se împlinise încă anul de 
la istoricul congres al Partidului 
Comunist Român cînd, în sala. Cer
cului subofițerilor din strada Ura
nus, a început ,,Procesul din Dealul 
Spirii". Era intr-un fel continuarea 
actului samavolnic din timpul con
gresului, cînd guvernanții au încon
jurat cu trupe clădirea unde acesta 
își desfășura lucrările și au dispus 
arestarea tuturor delegaților ce vo
taseră pentru transformarea vechiu
lui partid socialist în partid comu
nist. Clasele exploatatoare și-au dat 
seama de la început ce primejdie re
prezenta pentru dominația lor crea
rea unui partid revoluționar al cla
sei muncitoare, hotărît să se con
sacre luptei pentru eliberarea aces
teia și a tuturor celor ce muncesc 
din orice exploatare și asuprire. De 
aceea, ele și-au propus să-l suprime

la naștere, iar procesul trebuia 
slujească acestui scop, să decapi-

de 
să _ 
teze partidul și să-l discrediteze în 
fața poporului.

Acțiunea judiciară întreprinsă cu 
cinci decenii în urmă împotri
va militanților revoluționari cu
prindea, printre principalele acuzații : 
afilierea la Internaționala comunistă,

50 de ani 
de la procesul 

din Dealul Spirii

Zi și noapte, „secerâtorii" string recolta de stuf a Deltei

Om în loc
— Am cerut să trec la o mașină nouă, dar...
— Dar ?
— Și tovarășul maistru, și tovarășul inginer mi-au 

zis : propune om în loc și gata, se aprobă. Auziți con
diții ! Spuneți șt dv. dacă e drept să...

— De cîți ani lucrezi aici, tovarășe 1
— De peste zece.
— Și cum, in zece ani n-ai crescut un om in mese

rie ? Un singur om in
— 1 .'...
Un moment de tăcere. întrebarea ridica cu gravi

tate una din condițiile ' ’ ' '
noastre : aceea de a iniția necontenit noi eșaloane, de 
a pregăti necontenit schimbul următor, ștafeta. Martor 
ocular la acest dialog purtat de curind intr-o uzină, 
am avut sentimentul că ipoteticul nedreptățit fusese 
zdruncinat și el de întrebare, tn adincul conștiinței 

. sale ceva intrase in alertă, liniștea interioară — poate 
chiar o anume indiferență — fusese tulburată fie și 
numai pentru o clipă, tn ce impas moral a putut să 
trăiască acest om dacă timp de zece ani n-a dat nimă
nui nimic din experiența adunată de la alții ?

Mi-amintesc că pe unul din marile șantiere ale țării 
am intîlnit o biografie de constructor care se calchia 
tulburător pe datele esențiale alte atitor milioane de 
biografii muncitorești. Este vorba de Nicolae Foltozan, 
originar dintr-un sat de pe malul Brateșului. Începe 
să construiască prin l'J48, la Hunedoara. Acolo află 
cite ceva din ceea ce se va numi mai tirziu profesia 
sa. Învață sirguincios. cu o ambiție greu de prins în 
cuvinte st, in egală măsură, învață să restituie. își 
cheamă frații, verii, cunoscuții. ii inițiază in meserie, 
îi poartă pe mai toate marile șantiere ale țării unde 
brigada Foltozanilor se afirmă în competițiile bărbă
tești ale muncii. Nicolae Foltozan mai are pînă la anii 
de pensie, dar dacă miine cineva ar zice să treacă să 
facă altceva, nu unul, ci zece, douăzeci de oameni pre
gătiți de el ar putea prelua schimbul muncii

...Un dulgher ce lucra pe atunci cofraiele viitoarei 
fabrici de osii și boghiuri din Balș spunea că de cite 
ori califică pe cineva ire sentimentul că a terminat 
un nou obiectiv industrial. Din promoțiile pe care le-a 
ridicat, din cele pe care le ridică acum, cîți ..oameni 
în loc" nu se vor afirma spre bucuria și lauda acestui 
adevărat dascăl ?

Nu ne aflăm aici în fața unei simple formule admi
nistrative Nici în fața unui act de simplă gratitudine 
față de generația care vine după noi. „Om în loc" ex
primă sensurile înalte ale unui comandament moral 
major, dă contur pregnant virtuților înaintate potrivit 
cărora pregătirea schimbului de miine se face azi. cu 
responsabilitate comunistă pentru viitorul tării

Ilie TANASACHE

E bun timpul pentru seceriș

Foarte bun: e ger de crapă piatra !

activitate clandestină, crimă contra 
siguranței statului, îndemn la revol
tă și organizarea unor acțiuni tero
riste. Prin aceste acuzații se urmă
rea compromiterea partidului, pre
zentarea lui drept o organizație te
roristă, Înșelarea maselor asupra ca- 

. racteruliii său real ca organizație po
litică, menită să cuprindă in rîndu- 

Irile ei păturile largi ale clasei mun- 
!citoare. ale țărănimii, ale tuturor ce
lor ce muncesc. Și, tocmai spre a da 
un „suport" acestei diversiuni odioa
se, au decis cercurile guvernante să 
includă in proces — alături de dele
gații la congresul de constituire a 
P.C.R., printre care cinci deputați, 
alături de membri ai grupurilor co
muniste care acționaseră înainte de 
înființarea partidului și de conducă
tori ai grevei generale din 1920 — 
un grup terorist, străin de mișcarea 
noastră muncitorească, ce organizase 
in decembrie 1920 un atentat lă S>e- 
nat (acțiune infieratâ încă în acele 
zile într-o declarație publică a comi
tetului provizoriu al Partidului So
cialist Român).

Semnatarii acestui articol se aflau 
printre cei 271 revoluționari aduși 
atunci în fața justiției burgheze. 
Primul dintre noi (Gh. C.) fusese a- 
restat în timpul congresului din mai 
1921, împreună cu ceilalți delegați 
care votaseră pentru transformarea 
partidului socialist în partid comu
nist, celălalt (I. F.) a fost arestat la 
începutul anului 1921, fiind acuzat de 
tipărirea și răspîndirea unor mani
feste revoluționare.

Trebuie să arătăm că, încă înain
tea începerii procesului, partidul co
munist a demascat viguros acțiunea 
diversionistă întreprinsă împotriva 
sa. Dezaprobînd cu vehemență aten
tatele ca o metodă străină 
mișcării muncitorești din 
ziarul „Socialismul" scria, 
nuarie 1922, în articolul 
„Comuniștii și atentatele" 
dul comunist nu poate fi partizan și 
mai ales propovăduitor al atentate-

tradițiilor 
România, 
la 4 ia- 
intitulat 

: „Parti-

lor. El rămîne un partid de masă, 
care nu poate avea nimic comun cu 
boala micii burghezii : terorismul". 
Intr-un interviu acordat , ziarului 
„Aurora", militantul comunist M. 
Macavei releva lipsa oricărui fun
dament juridic al acuzațiilor aduse 
P.C.R., arătind că ordinea de zi a 
congresului de constituire a parti
dului, pe care figura și afilierea la 
Internaționala a IlI-a, fusese comu
nicată Ministerului de Interne, iar 
lucrările s-au desfășurat cu aproba
rea acestuia, in conformitate cu le
gile țării ; evoluția evenimentelor a 
dovedit că legile țării sînt încălcate 
de cei „care sînt puși să le păzeas
că" și nu de comuniști.

Lipsa de temei a acuzațiilor aduse 
P.C.R. a fost, de altfel, dezvăluită cu 
argumente de necontestat in fața 
instanței de avocații Osvald Teodo- 
reanu, N. D. Cocea, Pompiliu Ioani- 
țescu. C. Paraschivescu-Bălăceanu, 
Eliade Românul. L. Oanea. Dem. 
Dobrescu, Tache Policrat, Vasilescu 
Nottara, B. Sepeanu. ca și de apă
rătorii din oficiu, It. col. Marinescu 
și It. Ursei, care au cerut disjunge
rea procesului, astfel, ca grupul tero
rist să fie judecat separat de mili- 

<fanții'comuniști, eu care nu -avea 
nici un fel.de legătură.

Amintindu-ne de acele zile de grea 
încercare, ne simțim cuprinși de un 
sentiment de profundă tnîndrie pen
tru că, încă în acel prim proces in
tentat comuniștilor români, aceștia 
s-au prezentat cu fruntea sus in fa
ța justiției de clasă, s-au transfor
mat din acuzați în acuzatori ai re
gimului burghezo-moșieresc. Fiind 
primul interogat de instanța milita
ră, unul dintre semnatarii articolului 

, (Gh. C) a subliniat dreptul legitim 
’al proletariatului de a se organiza 
în partidul său de clasă. Prin glasul 
său, ca și al altor militanți aflați pe 
banca acuzării — Al. Dobrogeanu- 
Gherea, Dumitru Grofu, Constantin 
Mănescu. Eufrosina Cotor, Ion Ol- 
teanu, Eugen Rozvan. E. Kiiblbs. So
fia Petrovan, N Boiangiu, M. Ma
cavei, ion Grecea. Gheorghe Stoica — 
a fost exprimată hotărîrea P.C.R. 
de a lupta pentru apărarea in
tereselor proletariatului și ale tu
turor celor ce muncesc, pentru insta
urarea unor rînduieli mai drepte, 
înfierînd samavolniciile orinduirii 
capitaliste. înscenarea pusă la cale 
împotriva P.C.R., ei au ară.at că a- 
cuzațiile ce le sînt aduse vizează de 
fapt zeriie de mii de muncitori care 
i-au delegat la congres și au parti
cipat la marile bătălii de clasă din 
1918—1920 „Singurul fapt adevărat 
in ordonanță — a spus cu semeție in

Gheorghe CRISTESCU 
Ion FELEA

(Continuare in pag. a V-a)

«

Am cunoscut primă- 
verile Deltei, cu for
midabila lor explozie 
de viață, cînd tot ceea 
ce este viu — de la 
trestii și efemeride 
pînă la sutele de nea
muri de păsări care 
cuibăresc aici — își 
reclamă dreptul de a 
trăi ; am cunoscut 
Delta vara, cu vegeta
ția ei luxuriantă, cu 
păienjenișul canalelor 
care te duc spre ghio
lurile cu apă limpede 
și adîncă, cu oglinda 
apei semănată cu flori 
de nufăr ; am cunos
cut Delta în cel mai 
frumos anotimp al ei 
— toamna — cu răsă
rituri și asfințituri de 
basm, împărăție 
taină a pescarilor 
vinătorilor. N.u o 
noscusem însă iarna...

...Nu 
Deltei 
Sînt și 
blinde, 
pare a 
tîrzie, cînd 
de lișițe și rațe hâlă- 
duiesc în voie pe ghio
luri și canale, cind 
știuca și bibanul muș
că la undiță. Se părea 
că < 
iarna aceasta, 
după Anul Nou. 
deodată. vremea 
schimbat.

tn cîteva zile 
nopți cu ger, totul 
încremenit sub ghea
ță. Mai intii s-a prins 
oglinda japșelor. apoi 

canalelor.

de
Și 

cu-

toate iernile 
se aseamănă, 

multe
cînd

fi de

ierni 
vremea 
toamnă 

cîrdurile

așa ceva va fi și 
pîriă 

Si. 
s-a

Si
a

ghiolurilor și, în sfîrșit, 
cele trei brațe ale Du
nării.

în Deltă, gheața pa
re să fi împietrit orice 
urmă de viață. A în
ceput o lungă perioadă 
de izolare pentru lo
cuitorii puținelor așe
zări omenești ale Del
tei, singurele lor le
gături cu lumea rămî- 
nînd radioul. televi
zorul. telefonul și. în

zece, nu sute, ci mii 
— pentru care venirea 
înghețului înseamnă 
intrarea în anotimpul 
muncii intense. Sînt 
stuficultorii — teme
rari care înfruntă ier
nile Deltei, .se iau băr- 
bătește la luptă cu 
gheața, cu gerurile, cu 
zăpezile, cu mușcătura 
cîinoasă a crivățului. 
Pentru ei. înghețul re
prezintă cea mai favo-

suficient pentru ca mii 
de oameni, care au 
răspuns Ia chemarea 
partidului de a orga
niza 
baze 
castei _ . .
legat de această nouă 
îndeletnicire, tăcîn- 
du-și din ea o profe
siune statornică.

întreprinderea de 
exploatare și valorifi
care a stufului Deltei

exploatarea pe 
industriale a a- 
bogății, să se fi

0 ZI, ÎN DELTA, 
LA RECOLTAREA STUFULUI

împrejurări deosebite, 
elicopterul. Este vre
mea cînd pescarii se 
adună din peregrină
rile pe ape, statorni- 
cindu-se o vreme mai 
îndelungată lingă ai 
lor. spre a-și pregăti 
uneltele pentru pes
cuitul de primăvară. 
Marinarii, prinși de 
ghețuri, cu șlepurile, 
șalupele, cu ambarca
țiunile lor, departe de 
portul mamă, 
ei pentru o 
statornici.

Există însă 
gorie de 
Deltei —

devin și 
vreme

o cate- 
oamenj ai 

nu unul, nu

rabllă perioadă de 
producție — perioada 
de vîrf.

Ca îndeletnicire, tă
iatul stufului este 
vechi poate de milenii. 
Oamenii își rostuiau 
din stuf acoperișurile 
caselor, gardurile, sai
vanele pentru oi; com
bustibilul pentru 
Ca industrie insă, 
ficultura numără 
noi abia ceva
mult de . un deceniu. 
Timp în care nu s-au 
dezlegat încă toate tai
nele acestei noi 
dustrii timp

toc. 
stu- 

la 
mai

in- 
Du- 

ei, 
întreprinderea are în 
subordine trei mari 
unități stuficole. Rus
ca, Sulina și Pardina, 
fiecare din ele 
nînd pe un I 
de 
de 
de

ține de Centrala 
dustrială „Delta 
nării" La rîndul

• acțio- 
teritoriu 

cîteva zeci de mii 
hectare. Unitatea 
producție de bază 
așa cum in Indus

trie este secția — este 
aici coloana. A 
hotărăște soarta 
ducției.

Coloana este o 
lectivitate umană

trînsă, pierdută unde
va în imensitatea Del
tei pustiite de crivăț, 
de ger ; ea stă aici din 
octombrie și pînă prin 
aprilie, cît durează o 
campanie de recoltare 
a stufului, și ea face 
totul. indiferent de 
condițiile climaterice, 
pentru a realiza sarci
na de plan stabilită.

...Decolăm de 
micul aeroport d 
Tulcea la ora 9 dimi
neața. Pilotul elicopte
rului. Ion Tudose. este 
și el un veteran al 
Deltei. De mai bine de 
10 ani „a făcut" aproa
pe toate iernile Del
tei. Sarcina lui? Zbo
rul de zi pentru a 
transporta la coloane 
piese de schimb, me
dicamente, pentru a 
face recunoașteri 
șefii de coloane 
zona stuficolă. 
noașteri după care a- 
ceștia stabilesc prio
ritățile în planurile de 
recoltare, uneori pen
tru a transporta, la spi
talul din Tulcea 
vreun bolnav care are 
nevoie de o urgentă 
intervenție medicală.. 
Ne îngrămădim în ca
bina din spatele pilo
tului. deasupra legătu
rilor cu curele

cu 
în 

recu-

Stelian SAVIN

(Continuare 
in pag. a IV-a)

P.N.U.D.-un important 
factor in sistemul de
cooperare economica

internațională
Convorbire cu Alexander HOLT ROTIVAL 

reprezentant permanent la București ol Programului Națiunilor Unit» 
pentru Dezvoltare

Cu ocazia deschiderii oficiale 
a reprezentanței la București 
a Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) am 
solicitat d-lui Alexander Hoit 
Rotival, reprezentant perma
nent al acestei organizații in 
țara noastră, unele amănunte in 
legătură cu mecanismul de func
ționare și principalele obiective 
ale activității P.N.U.D

— Programul Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare este principala pir- 
ghie administrativă și financiară a 
O.N.U. în vederea susținerii, pe pla
nuri multiple, a eforturilor depuse 
de țările în curs de dezvoltare în 
direcția valorificării cît mai efi
ciente a resurselor lor umane și na
turale. Este de subliniat, deci, rolul 
acestui organism în sistemul de coo
perare economică internațională, 
menit să contribuie tot mai substan
țial, prin programe de cooperare, la

progresul economic și social al țări
lor în curs de dezvoltare, la redu
cerea decalajelor ce există intre 
țările industrializate și cele în curs 
de dezvoltare Astăzi, P.N.U.D. re
prezintă cel mai amplu program 
mondial de cooperare internațională, 
a cărui transpunere în viață se 
realizează cu participarea a peste 
130 de state. însumind o populație 
de aproape 3 miliarde de oameni. 
Fondurile acestei organizații — acu
mulate din contribuțiile voluntare 
ale majorității statelor membre și 
nemembre ale O.N U — sînt pre
luate de Consiliu) de administrație 
al P N U D.. care, prin intermediul 

specializate și 
cadrul și din

altor 16 organisme 
servicii tehnice din

Convorbire
Viorel POPESCU

consemnatâ de

(Continuare in pag. a VI-a)
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Caracal și a 
unei rude 

de Munte- 
a văzut un 
uși fără toc,

doar

pe-

cu

de capse,

.V

capse. 
Buca

ta 
ta

de 
la

trimis
dacă

5 pe- 
sticle 
acești noastră să stăm fără 

Aceeași situație este 
cele două alimentare

vom 
pri- 
pro-

Atelierul de lăcătușerie 
al școlii generale din co
muna Coteana, județul Olt,

Gestionarul depozitului 
de lemne de foc din Vinju 
Mare, Mehedinți, a băgat 
mina in gestiune pină din-

(ri
se

o fugă pină 
și noi...

făcut rost și
dus împreună cu ciz-

AM PRIMIT SCRIS OARE ADV.!

DIALOG O idee bună valorează

CETĂȚENESC
Presa a semnalat In numeroase 

rînduri deficiențele de ordin orga
nizatoric care afectează adesea 
transportul în comun bucureștean. 
Cititorii își amintesc, probabil, de
anchetele „Scînteii" apărute anul 
trecut care evidențiau indisciplina 
ce domnește în circulația vehicule
lor I.T.B. ; nerespectarea graficelor, 
staționarea prelungită la capetele 
de linii, traseele neraționale, viteza 
redusă de circulație sint doar o 
parte din neajunsurile menționate 
cu aceste prilejuri. Totodată, con
ducerea I.T.B. a făcut cunoscute și 
unele greutăți obieotive pe care le 

organizarea între- 
pe care le are 
utilaje și a 
la angajarea

întîmpină în 
prinderii ; greutățile 
în procurarea unor 
pieselor de schimb, 
personalului cu 
înaltă calificare 
etc.

N-am fi revenit 
poate asupra a- 
cestor chestiuni 
dacă zilele geroa
se din ianuarie 
n-ar fi amplificat 
și pus în evidență 
cu deosebită a- 
cuitate toate ve
chile neajunsuri. 
Intîrzierile vehi
culelor s-au mă
surat cu zecile de 
minute sau cu o- 
rele. întregul o- 
rar a fost dat pes
te cap. Numai în 
ziua de 14 ianua
rie, de pildă, au 
fost indisponibile 
autobuze, 58 de 62 ’ - - - •

cit un milion de lei

investiții
Parcarea în aer liber ’ Este • 

metodă cunoscută și aplicată pe 
scară largă, 'pretutindeni. Dar pre
tutindeni, unde se practică această 
soluție, se iau din timp și măsurile 
necesare de protecție a vehicule
lor. în ceea ce privește moto
rina ? Intr-adevăr, de ce n-a avut 
I.T.B.-ui motorină cu punct de con
gelare scăzut ? Am aflat cauza : 
pentru că n-a menționat în con
tractele cu furnizorii nici cantită
țile, nici punctele de congelare și 
nici termenele de livrare, s-a apro
vizionat de pe o zi pe alta fără 
nici un discernămînt. Ba mai mult: 
a utilizat carburantul cu rezistență 
mai mare la ger cind temperatura 
era... ridicată ! Și... invers. Urma
rea ? O cunoaștem : la primul ger

este lesnicioasă. Revizuirea instala
țiilor de încălzire din vehicule, re
pararea sistemelor, de închidere a 
ușilor, dotarea cu echipament de 
protecție adecvat sezonului rece, 
organizarea mai rațională a progra
mului de lucru al șoferilor și înca
satorilor și alte asemenea măsuri 
concrete ar influența, fără îndoială, 
pozitiv stabilizarea personalului.

Am solicitat și tov. ing. A. Nee- 
șoiu. vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București, 
o întrevedere.

— Desigur, situația n-a fost (și 
nici nu este — n.n.) prea bună. Ma
șinile au înghețat, 80 la sută din ne
cazuri s-au datorat înghețării sis
temelor de frînare și a celor de ma
nevrare a ușilor, iar restul de 20

condițiile în care propriile măsuri 
de întâmpinare a iernii sînt șubre
de, ies țapi ispășitori... gerul și mo
torina. Se vede că la I.T.B. nu s-a 
înțeles faptul că lipsa de prevedere 
și slaba organizare fac încă casă 
bună. La rindul lor, organele de 
specialitate din consiliul popular al 
municipiului, în ciuda criticilor re
petate privind acest sector de ser
vicii, de larg interes cetățenesc, n-au 
găsit încă mijloacele necesare pen
tru a îmbunătăți activitatea la 
I.T.B. Actuala dereglare a trans
portului în comun bucureștean ara
tă că situația este deosebit de acută, 
că numai măsuri energice, analiza 
realistă, riguroasă, a greutăților 
obiective, a defecțiunilor și adopta
rea de urgență

7 na

TRAMVAIE CU
BETE IN ROATE

9

peste 140 
troleibuze 

de tramvaie ! Atunci, ca și 
zilele următoare, au fost serios 
fectate liniile 32 și 32 barat, 34. 
42, 105, 74, 80, 83, 90 și multe altele. 
Sute și sute de oameni au înghețat 
așteptînd în stații — între 20 și 45 
de minute — venirea autobuzelor 
care nu mai ajungeau ; s-au înre
gistrat întîrzieri de mii de ore de 
la program care au afectat activi
tatea multor întreprinderi și insti
tuții. în dorința de a descoperi 
mecanismul intim al imperfecțiuni
lor din transportul în comun bucu- 
reștean, ne-am adresat conducerii 
I.T.B.

— Am înregistrat greutăți deose
bite datorită gerurilor puternice. 
Lg tramvaie și troleibuze nu sint 
probleme. Defectele au apărut 
mai ales la autobuze — ne-a spus 
ing. Horia Teiușan. directorul I.T.B. 
întreg parcul se află sub cerul li
ber. Nu este deci de minare că mași- 
riilor le-au înghețat motoarele. Pe 
de altă parte, a înghețat și moto
rina. întreprinderea pentru .livra
rea produselor petroliere — Bucu
rești nu ne-a furnizat sortimentul 
cu punct de congelare scăzut (mo
torină care se congelează la minus 
25 de grade).

de 
Și 
în 
a- 
39,

mai puternic, neexistînd nici 
gram de combustibil adecvat, 
toarele au „înghețat".

— Dv. știți — a continuat cu 
gumentele" directorul I.T.B. — că 
la noi nu s-a dormit nici ziua, nici 
noaptea pentru a trimite cit mai 
multe mașini pe traseu ?

E drept — și acest lucru merită 
consemnat cu deosebire — pentru a 
readuce în circuit mașinile „căzu
te" pe drum, sute de salariați de 
la I.T.B. n-au știut ce înseamnă 
somnul de noapte, au stat ore în
tregi în ger, au tremurat în acele 
vehicule surprinse de iarnă cu ins
talațiile de încălzire defecte. Ei 
merită toată recunoștința călători
lor bucureșteni. Dar dacă nu apă
reau defecțiunile —. „rod" al lipsei 
de prevedere — nu erau oare evi
tate eforturile salariaților ? Răs
punsul se subînțelege.

La I.T.B. ni s-a vorbit și de alte 
greutăți cu care este confruntat 

’ transportul în comun, de pildă, de- 
marea fluctuație a cadrelor. Ce 
putem spune ? Este o problemă 
extrem de cunoscută. Asupra ei. 
am primit informații ample; Nu ni 
s-a vorbit însă nimic despre măsu
rile care se vor lua în scopul ata
șării angajaților de întreprindere. 
Posibilități sînt, iar aplicarea

w -

un 
mo-

,,ar-

la sută din cauza carburantului fo
losit. în afara unor condiții vitrege 
de lucru, provocate de capacitatea 
insuficientă a atelierelor de repa
rații și întreținere, a absenței unor 
utilaje și materiale, trebuie să re
cunoaștem că am fost insuficient 
pregătiți să facem față unor con
diții mai deosebite. Cei care tre
buiau să facă aprovizionarea cu 
carburanți, de pildă, au dovedit lip
să de prevedere, gîndind : „a mers 
azi, o să meargă și mîine“. Va tre
bui să analizăm mai mult și din 
timp soluțiile tehnice care să pro
tejeze părțile mașinii supuse în
ghețării, să găsim mijloace de izo
lare corespunzătoare. De asemenea, 
este necesar să se folosească mai 
bine actualele spații pentru repara
ții. în prima zi geroasă, ca să dăm 
numai un exemplu, cînd 20—30 la 
sută din parc n-a mai putut fi fo
losit. în loc să se facă imediat lu
crările urgente, atelierele erau 
blocate de mașini aflate în repara
ții de durată. Se desprinde con
cluzia că nu numai dotarea „ conti
nuă a bazelor și extinderea .. par- 

ț cului vor evita asemenea 1 situații 
..neplăcute — ci va trebui, mai ales, 
ca toate deficiențele organizatorice 
să fie înlăturate.

Acum devine mai clar de ce în

Pentru rezultatele obținute în anul 1971, în întrecerea patriotică pentru înfrumusețarea și 
10 000 locuitori, orașului Doronoi i s-a acordat diploma și premiul I pe țară. Este pentru a 

distincție ca urmare a muncii entuziaste a locuitorilor săi de transformare a

AȘ VREA SĂ RĂMIN 
ÎNZĂPEZIT 

LA PREDEAL
O carte poștală sosită 

din satul Poarta, județul 
Mureș, ne întreabă :

— De ce atita lumină 
ziua in amiaza mare ?

— Ce-aveți dumneavoas
tră cu lumina de la amia
za mare ? D-aia e amiaza 
mare, ca să... Eclipsele to
tale de soare sînt foarte 
rare și se anunță din timp.

— Nu ne înțelegeți. Noi 
criticăm faptul că de 15 
zile in satul nostru ilumi
natul public n-a mai fost 
întrerupt. Arde zi și noap
te fără întrerupere. In 
schimb, înainte de a se a- 
prinde, timp de 45 de zile 
nu s-a aprins nici măcar 
la miezul nopții. Nu s-a 
aprins deloc. Există cum
va vreo dispoziție a 
I.R.E.-ului care obligă să 
se consume in timp neutil 
curentul care nu s-a con
sumat in timp util ?

Să rămin înzăpezit la 
Predeal dacă știu de o ase
menea dispoziție. Poate ! 
Poate sa existe, dar nu 
bag mîna-n foc. Pentru că 
s-ar putea tot așa de bine 
să fie și o neglijență. Dar 
la Predeal tot aș vrea să 

rămin înzăpezit.

a primit de ziua lui, prin 
chetă generală, trei bucăți 
pijamale, trei cămăși de zi, 
trei cravate, 10 perechi cio
rapi și 7 sticle cu coniac. 
Sfîntu’ maistru Ion a fost 
„împodobit" cu un serviciu

CAM MULT CONIAC 
PENTRU UN SFÎNT !

de masă. 12 pahare, 
rechi ciorapi, trei 
coniac... Iar cind 
maiștri se mută în case noi 
trebuie să primească, tot 
prin chetă generală, lustre, 
servicii de masă...

Chestia cu cheta obliga
torie va fi cercetată și, 
sperăm noi, se vor lua 
măsuri de către conduce
rea filaturii, unde vom 
trimite de altfel scrisoarea. 
Altceva mă interesează pe 
mine in mod deosebit : cite 
stele a avut coniacul și dacă 
nu este cam mult pentru 
uri-„sfint"...

coace, ori mi se pare pină 
dincolo de cot și s-a „fript". 
De pe la sfîrșitul lunii 
noiembrie a fost trimis 
spre „vindecare" la un 
nitenciar.

— Și ce doriți, să-i 
miteți combustibil să
încălzească acolo la „ră
coare" ?

— Nu, să cumpărăm 
pentru noi.

— Cine vă oprește ?
— O dată cu închiderea 

gestionarului, a fost închis 
și depozitul. $i închis a ră
mas și astăzi. Dacă, doam
ne ferește, gestionarul a 
fost inchis pe viață ? Toată 
viața 
foc ?
și

Mai multe muncitoare de 
la Filatura română de bum
bac București se pling că 
sint persecutate atunci cină 
refuză să contribuie la 
cheta pe care o fac briga
dierele cu ocazia unor o- 
nomastici ale maiștrilor. 
Ni se dau și exemple. Un 
sfint maistru Ștefan cică

CEREM „GRAȚIERE" 
PENTRU DEPOZITUL 
DE LEMNE „ÎNCHIS"

din patru cite existau 
comuna noastră.

— Dragi tovarăși, ne 
interesa ce pedepse au 
mit gestionarii „in 
blemă" și vom interveni a- 
colo unde este nevoie ca 
depozitul de lemne și cele 
două alimentare închise să 
beneficieze de „grațiere". 
Adică să nu mai fie închise.

a unor soluții pre
ventive și efici
ente vor permite 
în viitor evitarea 
unui asemenea fe
nomen.

în afară de ne
ajunsuri organi
zatorice, manifes
tate la I.T.B., 
transportul este 
afectat în măsură 
însemnată și de 
afluxul exagerat 
de călători din o- 
rele de vîrf. De
calarea rațională 
a începerii pro
gramelor de acti
vitate în între
prinderi pare a fi 
o „piatră filozo
fală" care n-a 

fost încă găsită. în ciuda unui 
studiu riguros, realizat de I.T.B., 
în ciuda faptului că 60 ' la 
sută din călători asaltează mij
loacele de transport în comun nu
mai între orele 6 și 7, numeroase 
întreprinderi și instituții centrale 
n-au acceptat nici în ruptul capului 
să-și decaleze programul nici mă
car cu o jumătate de oră. De ce ? 
resping pur și simplu categoric (dar 
nejustificat) ideea decalării (asupra 
acestei probleme vom mai re
veni). în acest timp, consiliul 
popular al municipiului, în pofida 
demersurilor, a discuțiilor și stu
diilor realizate, se lasă convins în 
fața unor argumente șubrede. Pro
blema decalării programelor de lu
cru trebuie să se pună o dată pen
tru totdeauna răspicat pentru a-i 
convinge chiar și pe cei mai îndă
rătnici adversari ai ei de eficiența 
și necesitatea unor asemenea mă
suța. E vorba doar de asigurarea 

. uniți transport irj comun v normal, 
'civilizat, ătît de așteptat de peste 4 
milioane de călători.

Geoige POPESCU

buna gospodărire a localităților cu o populație de peste
> patra oară consecutiv cînd orașul primește o asemenea 

tîrgului de odinioară într-un oraș modern

Statisticile înregistrea- 
in prezent peste 

1 130 000 de copii de vîr- 
stă preșcolară. O 
rată populație. • 
șchioapă ! Cum în 
ritatea cazurilor 
părinți muncesc, fie 
industrie, 
tură, grădinițele de copii
— de diverse tipuri — 
constituie un sprijin real, 
uneori indispensabil, pen
tru familiile cu copii pină 
la 6 ani. Știindu-și odras
lele pe mîini bune și sub 
supravegherea unor edu
catori calificați, părinții 
își pot vedea liniștiți d» 
muncă.

Aportul 1 femeilor în 
producție, în industrie, 
ca și in agricultură, este 
din ce in ce mai impor
tant. De aceea și grija și 
eforturile materiale ale 
statului pentru salariata- 
mamă au sporit. Din in
dicația conducerii parti
dului, numărul de locuri 
în creșe și grădinițele de 
copii, ce urmează a se 
construi în cincinal, a 
fost suplimentat. Pențpu 
a ilustra in cifre această 
grijă, iată cîteva date sta
tistice din care rezultă di
namica dezvoltării grădi
nițelor de copii : în 1956 e- 
rau cuprinși în această 
formă de educație preșco
lară 275 433 copii; in 1966
— peste 300 000, iar în 
1971 — 500 000. Pentru or
ganizarea și funcționarea 
celor aproape 11 000 de 
grădinițe cite avem acum 
se cheltuiesc anual a- 
proape 600 milioane de 
lei.

Dintr-o analiză a ra
portului existent între 
numărul de copii preșco
lari și capacitatea de cu
prindere a grădinițelor 
au rezultat cifre care di
feră de la un județ la 
altul. în județul Covasna, 
de pildă, 77,5 la sută din
tre copiii pină la 6 ani 
au posibilitatea să frec
venteze grădinițele, față 
de numai 31,3 la sută în 
județul Prahova. Mai sint 
și județe — Botoșani, 
Brăila, Buzău. Dîmbovi
ța, Galați, Hunedoara și 
altele — in care acest 
procent se * află sub me
dia pe .țară.;. . Deosebirile 
se datoresc, firește, unor 
condiții mă'terîale ’și ce
rințe diferite. Ele sint în
să și rezultatul gradu
lui diferențiat de preo
cupare pentru extinde
rea acestei forme de 
educație din partea con
siliilor populare locale, 
iar la sate și din partea 
conducerii cooperativelor 
agricole de producție.

Analiza posibilităților 
actuale și de perspectivă 
pentru cuprinderea copii
lor preșcolari în grădini
țe, întreprinsă de Minis
terul Educației și învă- 
țămîntului, in colaborare 
cu inspectoratele școlare 
județene, a pus în evi- ! 
dență cu acuitate necesi
tatea reevaluării resurse
lor materiale de care dis
pune fiecare localitate in 
parte. Inițiative. în acest 
sens, s-au și ivit. în Ca
pitală. unde numărul ce
lor care solicită înscrie
rea copiilor în grădinițe
le cu cămin,este

adevă- 
de-o 

majo- 
ambii 

in 
fie în agricul-

toarte

ÎNTREBATI-MĂ 
MARȚI

Cooperativa „Gutinul" din 
Baia Mare, după cum ne 
scrie profesorul Vasile Mi
tre, trimite în fiecare marți 
o mașină încărcată cu spe
cialiști in repararea de ra
diouri și televizoare și in 
comuna Bicaz. Cetățenii din 
cele trei sate vecine își iau 
aparatele în brațe și, pe 
orice vreme, vin la consiliul 
popular al comunei, unde 
s-a improvizat un mic ate
lier. Vin deci aici și așteap
tă mașina cu specialiști. Aș
teaptă marțea asta, așteaptă 
și marțea ailaltă și intr-o ■ 
marți tot reușesc să dea o- 
chii cu specialiștii. Aceeași 
scrisoare susține că-i mai 
bine să se aștepte așa la 
nesfîrșit în toate zilele de 
marți decît să sosească spe
cialiștii. Pentru că dacă so
sesc e și mai rău. Iți iau te
levizorul ori radioul. îl con
sultă, iți spun un preț, iar 
cind e gata iți pretind al
tul... Mă rog, și așa e bine, 
dar aceeași petiție pretinde, 
adică autorul ei, că televi
zorul căminului cultural al 
satului Ciuta a fost văzut 
doar cu mici intermitențe 
din anul 1970 încoace. Sin
tem întrebați iacă coope
rativa „Gutinul" din Baia 
Mare a planificat bine 
ziua de marți pentru co
muna noastră.

Răspundem : Credeți că 
era mai bine simbăta ?...

N-AU AȘTEPTAT 
PREA MULT, DAR 
AȘTEAPTĂ Șl AZI

tit 10, că au 
șase, și că ce 
șase, că puteau să le tri
mită și pe toate, dar de ce 
să termine t corespondența 
așa de repede...

In problema asta cineva 
trebuie strîhs cu menghina, 
cu una din cele patru ne
expediate, zic eu, parol.

CIZMARUL 
ÎN TINICHIGERIE 

ORI...

mare, »-au găsit căi de 
sporire substanțială — cu 
2000 — a numărului de 
locuri, în grădinițe. Cum? 
Ne răspunde tov. Maria 
Radu, inspector pentru 
învățămintul preșcolar, de 
la Inspectoratul școlar al 
municipiului :

— Ne-am concentrat, 
mai întîi, atenția asupra 
unităților existente. Și, 
prin folosirea lor mai ju
dicioasă, am izbutit în- 
tr-adevăr să creăm un 
număr însemnat de locuri 
în plus. Capacități im
portante am obținut însă 
prin amenajarea unor lo
caluri cu altă destinație 
și prin dotarea lor cu 
mobilierul necesar unei 
grădinițe. în unele școli 
generale erau săli de cla
să libere sau insuficient 
folosite. Prin transforma-

de copii ai salariaților din 
cartier.

Inițiativa cetățenilor de 
a participa la realizarea 
unor construcții asemă
nătoare în diferite cartie
re sau localități ar trebui 
preluată și extinsă. Con
tribuția în muncă a cetă
țenilor ieftinește costul a- 
cestor construcții și, aȘa 
cum demonstrează exem
plul citat, scurtează con
siderabil timpul de exe
cuție.

După cum sintem 
formați, și în alte 
din țară se caută diverse 
formule pentru a găsi o 
rezolvare pozitivă acestei 
cerințe de larg interes 
cetățenesc. Asemenea ce
rințe se pun cu și mai 
mare ascuțime la sate, 
unde procentul mediu de 
cuprindere 'a copiilor pre-

in- 
orașe

Ce se întreprinde pentru sporirea capa 
citații grădinițelor de copii

rea acestor săli ți chiar » 
unor aripi întregi de clă
dire în grădinițe am a- 
coperit cerințele cîtorva 
cartiere. Prin restrînge- 
rea Școlii generale nr. 71, 
din cartierul Plumbuita, 
de exemplu, s-a great o 
grădiniță cu 120 de locuri, 
în același mod au luat 
ființă grădinițele cu cite 
120 de locuri de pe lingă 
școlile generale nr. 136, 
115 și 139. Localurile șco
lilor moderne cu care au 
fost dotate cartierele noi
— nr. 205 din Drumul Ta
berei și cea din str. Frîn- 
ghiei, cartierul Militari
— găzduiesc, de aseme
nea. grădinițe cu cămin 
pentru copiii salariaților 
din cartier. Trebuie să a- 
mintim și faptul că în a- 
nul care a trecut au fost 
terminate două construcții 
noi — grădinița' din car
tierul 23 August și cea 
din B-dul Ion Șulea.

Grădinița din cartierul 
23 August are o L istorie 

. interesantă, din care pot 
trage concluzii și gos
podarii altor cartiere sau 
orașe, eare-și propun 
asemenea construcții. In 
cursul unei vizite a se
cretarului general al par
tidului în cartierul amin
tit, cetățenii i-au vorbit 
despre necesitatea unei 
grădinițe, oferindu-se să 
contribuie, prin muncă, 
la ridicarea ei. La indi
cația secretarului general, 
au fost asigurate materia
lele necesare. Restul, de 
la proiect pină la lucră
rile de amănunt, a fost 
realizat prin eforturile u- 
nite ale cetățenilor din 
cartier și ale salariaților 
de la toate întreprinderi
le de pe platforma in
dustrială din această 
parte a orașului. Astfel, 
începută în vară, la 3(1 
decembrie 1971 grădinița 
a tost gata să-și primeas- 

locatarii, peste 200

capsele peste fermoare. Vă 
închipuiți cum arată... !

Tovarășă Ileana Biro, 
îndrăznesc să vă întreb : 
v-ați uitat bine la firma de 
la intrare ? N-ați nimerit 
cumva, din greșeală, la un 
tinichigiu în cizmărie ori 
la un cizmar în tinichige- 
rie ?

SE 
CU

Șl UITE-AȘA 
FĂCU OLTEANU 
GLASVAND. Șl..

după cum ne informează 
corespondentul nostru Va- 
sile Tonu, avea nevoie de 
10 menghine. A început co
respondența cu întreprin
derea județeană pentru pre
lucrare metal-lemn-chimie 
Miercurea Ciuc.

— Ne trimiteți 10 men
ghine ?

— Numai dacă ne trimi
teți contravaloarea lor.

— Păi nu le vrem de po
mană.

— Nici nu vi le dăm.
Cu mandatul 196 au tri

mis contravaloarea celor 
10 menghine și s-au pus pe 
așteptat. N-au așteptat 
prea mult, dar așteaptă ți 
azi. Pentru că in loc de 10 
menghine li s-au trimis 
doar 6.

— Și restul de patru 7
— Corespondență !
— Cum adică corespon

dență ?
— Că le-au cerut ți plă-

Ileana Biro și-a cumpă
rat o pereche de cizmulițe. 
la să le inealț, și-a zis 
dumneaei, și făcînd această 
faptă necugetată, 
s-a stricat 
se merge 
fermoarul 
un centru 
țăminte 7 
gurul atelier de reparat în
călțăminte care există in 
Pucioasa, i-a arătat mește-, 
rului fermoarul defect și a- 
cesta, foarte binevoitor, i-a 
spus că nu are fermoare 
pentru schimb, dar un sfat 
tot ii dă ; să pună în locul 
fermoarelor capse pentru 
șireturi. Femeia ,a accep
tat șl...

— Dar nu avem nici cap
se. Făceți-vă rost 
Dați 
rești

A 
le-a 
mulițele la specialiștii din 
piața orașului Pucioasa și, 
cind a intrat după ele, ară
tau ca ale unui cavaler îm
brăcat in zale. Au bătut

zdrang,
un fermoar. Unde 
cu o cizmă cu 

stricat ? Nu la 
de reparat incăl- 
A intrat in sin-

Tovarășul Gheorghe lan- 
culescu e din 
făcut o vizită 
din Văleni 
Prahova. Aici 
glasvand cu 4 , ,
care nu făcea trebuință ru
dei.

— Mi-l dai mie ?
— Cu plăcere.
Și omul s-a dus la gară 

să facă tîrgul in legătură 
cu transportul glasvandului 
pină la Caracal. A găsit un 
om cumsecade și i-a spus 
să vină cu el. A doua zi 
a închiriat o căruță și... Nu 
mai era omul acela cum
secade, ci altul și mai 
cumsecade care, cum a vă
zut ușile glasvandului, a 
zis că nu se poate. Din 
stația dumnealor nu se 
transportă uși. Așa serie la 
„lege". Să cheme un tâm
plar să facă din ele coș
ciuge și le primește cu 
dragi inimă. Coșciuge ai 
voie să transporți ! Omul 
a închiriat o căruță, le-a 
dus din nou la ruda aia a 
lui, și a doua zi a închi
riat o căruță 
a transportat 
la Mâneci... Și 
făcu olteanu’

domiciliu și 
Văleni cu...

cu motor și 
glasvandul 

uite-așa se 
cu glasvand 
C.F.R.-ul de 
vorbe.

Nicuță TĂNASE

școlari în grădinițe este 
mai mic decît la orașe, 
în această privință, pri
măriile, cooperativele a- 
gricole . de producție pot 
juca un rol foarte im
portant. Se știe că în 
multe părți ale țării, 
la C.A.P. lucrează in 
special femei. Or, dacă 
li se ia de pe umeri 
grija supravegherii copii
lor mici, ele vor participa 
mai activ. în număr mai 
mare, la muncile agricole. 
Conducerile C.A.P. și pri
măriile, după cum o de
monstrează faptele, nu au 
manifestat pînă acum in
teresul și grija cuvenite 
pentru această problemă. 
Se pare însă că. în ultî 
mul timp, 
ducerile 
schimbat 
ce ne-a 
ceasta privință tovarășul 
Gh. Popa, vicepreședinte 
al U.N.C.A.P. :

— în cooperativele a- 
gricole a început să se 
facă simțit un interes , 
mult mai mare pentru sa
tisfacerea cerințelor de 
ordin social ale membri
lor cooperatori. în acest

primăriile, con- 
C.A.P. și-au 
optica. Iată 

declarat în a-

sens, Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole 
de Producție a întreprins 
un studiu al cărui scop 
final țintește, printre al
tele, spre rezolvarea ce
rerilor de primire a co
piilor din mediul rural în 
grădinițe. Unele dintre 
obiectivele înscrise în a- 
cest studiu au și fost rea
lizate : începînd de la 
1 ianuarie a.c., se plătește 
membrilor cooperatori cite 
5(1 de lei ajutor pentru 
fiecare copil sub 16 ani. 
Alte măsuri sînt în curs 
de elaborare. Referin- 
du-ne strict la crearea de 
noi grădinițe, la lărgirea 
capacităților celor exis
tente, se poate afirma că 
în fiecare cooperativă, în 
fiecare comună există re
surse — piatră, lemn, că
rămidă, meseriași — pen
tru construirea și amena
jarea de creșe și grădi
nițe pentru copiii coope
ratorilor. Aceasta est 
concluzia unei analize în 
treprinse, în această di 
recție, urmată de o serie 
de măsuri aflate în curs 
de perfectare. Ceea ce pot 
să spun, încă de pe acum, 
este că. prin aplicarea lor, 
numărul de copii preșco
lari. din mediul rural, în
cadrați în grădinițe, va 
crește rapid.

în încheiere — cîteva 
precizări : numărul locu
rilor în grădinițele de co
pii va crește substanțial, 
prin folosirea la ma
ximum a resurselor lo
cale și pe baza fondurilor 
puse direct la dispoziție 
ele stat, pentru investiții, 
în actualul plan cincinal 
se prevede construirea u- 
nor noi localuri cu o ca
pacitate de zeci de mii de 
locuri. La rindul ei. legea, 
recent adoptată, cu pri
vire la contribuția bă
nească și în muncă a ce
tățenilor creează, în a- 
ceastă direcție, noi posi
bilități ce se cer explora
te. Pentru materializarea 
intențiilor și resurselor e- 
xistente, este însă nece
sară mai multă inițiativă 
din partea consiliilor 
populare, a întreprinderi
lor industriale, a -coopera
tivelor. agricole de produc
ție. Capacitatea de găz
duire a grădinițelor de 
copii poate spori, încă 
în cursul anului școlar 
curent.

Rodica ȘERBAN

• NOTE « NOTE • NOTE

N-AVEȚI UN
ABONAMENT

ÎN PLUS?
Cu cîtva timp în urmă, la cooperativa meșteșu

gărească „Deservirea" din Titu s-au prezentat mai 
mulți revizori de la forul tutelar (din București) 
pentru a efectua un control financiar de lungă du
rată.

— înainte de a începe controlul am vrea să vă 
împărtășim un păs de-al nostru,, s-au adresat re
vizorii celor din conducerea cooperativei. Aici, la 
Titu, nu_ prea sînt condiții de stat ; în localitate 
nu-i încălzire centrală, n-aveți nici apă caldă, iar 
restaurantul am auzit că-i slab aprovizionat — n-are 
nici măcar pateuri. Așa că, au zis revizorii în con
cluzie, noi o să facem naveta.

— Vai. se poate să nu puneți dv. capul pe pro
priile perne 1 — au replicat. înduioșați, șefii de la 
cooperativă. Faceți naveta. Noi n-avem nimic îm
potrivă.

O scurtă paranteză : legea prevede posibilitatea 
ea persoanele delegate dintr-o localitate in alta să 
facă naveta la domiciliu Cu o condiție însă : dele
gații ^respectivi să nu mai pretindă drepturile de 
diurnă și cazare. Pe de altă parte adeverința, pe 
baza căreia C.F.R. eliberează abonamentul de că
lătorie. să fie emisă de instituția la care respectivii 
sînt salariați (firesc). Revizorii în cauză, cunoscînd ....... , , .§i_nu zis . „cg-ar nînsă aceste prevederi legale, și-nu zis : „Ce-ar fi 
să beneficiem și de una și de alta ?“ (de diurnă, 
plus cazare și de abonamentul C.F.R. — n.n.) Au 
solicitat, de aceea, cooperativei la care veniseră 
în control, adeverințe din care să reiasă că sint 
salariații ei — și nu ai forului tutelar ! (pentru 
a obține dreptul la abonament C.F.R.). Nevrînd 
să-i supere pe revizori, cooperativa acceptă propu
nerea. Și astfel, a început „povestea abonamentelor 
ilegale". Timp de aproape 3 ani de zile, intre Titu 
și București s-au plimbat, pe banii statului, revi
zori, inspectori de bancă, delegați de la diferite 
instituții etc. Zvoni ndu-se de o astfel de „amabili
tate" față de cei ce se deplasează de la Titu spre 
Capitală sau invers, cooperativei a început să i 
se solicite adeverințe chiar de persoane care n-a
veau nici o legătură cu treburile cooperativei. Le
gea precizează că singura in măsură să emită ast
fel de acte este conducerea unității economice. La 
„Deservirea" din Titu, insă, a fost aplicată o altă 
„lege" — cea a bunului plac : au Cost eliberate ade
verințe și de secretara președintelui, de casieră și 
chiar de către ceasornicarii cooperativei !

Cum ulciorul nu merge însă de multe ori la apă, 
în cele din urmă faptele sint descoperite. Organele 
de control ale Ministerului de Finanțe, care verifică 
faptele, stabilesc prejudiciul adus statului și obligă 
întreprinderea prejudiciată să recupereze paguba, 
sesizînd totodată organele de urmărire penală 
despre cele constatate. Rezultatul ? Din cei 29 de 
beneficiari de abonamente C.F.R. obținute ilegal, 
doar unul singur și anume... acarul Păun (meseria
șul Bănică Marin) este condamnat la un an închi
soare și doi ani interdicție. Ceilalți ? Contrar ori
cărei logici au fost scoși basma curată, fără a resti
tui nici măcar contravaloarea abonamentelor de 
care au beneficiat ilegal, deși faptele erau de ace
eași natură cu ale lui B.M.

M. IONESCU
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Contribuție sporită la 
prosperitatea patriei- 
CUVÎNTUL DE ORDINE
AL ÎNTREGULUI POPOR

Străbatem țara... Poposim pe lito
ral sau în nordul Ardealului, in Ol
tenia sau în inima Moldovei. Rostim 
azi cu simplitate Bicaz ori Săvinești, 
Combinatul siderurgic de la Galați 
sau Hidrocentrala Porțile de Fier... 
Totul ni se pare firesc. Ne-am obiș
nuit cu aceste realități. Ele sînt uni
tatea de măsură a muncii noastre, a 
efortului nostru constructiv. Și totuși, 
în cronica timpului fiecare din aces
te obiective ale devenirilor socialiste 
își are locul distinct, fiecare în
seamnă un moment anume în mar
șul impetuos al edificărilor noastre 
economice și sociale. Fiecare în par
te a fost mai întîi un vis al nostru. 
Am învățat, în acești ani, să ne trăim 
visele, să le dăm conturul realității.

Asemenea ginduri am încercat ci
tind Comunicatul asupra ședinței 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.K. în acest înalt cadru al răs
punderii politice și sociale s-a ana
lizat amenajarea în perspectivă a 
rîuluî Olt. Este vorba de o amena
jare complexă, 
care își propune 
o valorificare 
multiplă a u- 
neia din bogă
țiile noastre — 
apele țării. Intre 
acestea, Oltul, 
rîul cu nume de 
legendă, se în
scrie printre pri
mele, într-un pro
iect de generoasă perspectivă. Nu 
vom intra în detalii, în expli
cații tehnice. In ședința amintită 
s-au luat în dezbatere cifre, un 
plan minuțios, concret, s-a configu
rat un impresionant „portret fizic" 
al meleagurilor din preajma Oltului. 
Valorificarea potențialului energetic 
al acestui rîu, efectuarea unor vaste 
lucrări de hidroameliorații, asigurarea 
eu apă potabilă și industrială a mul
tor localități și unități economice, 
crearea unor condiții prielnice pentru 
navigație și dezvoltarea pisciculturii, 
măsuri corespunzătoare pentru pro
tecția teritoriului. împotriva viiturilor 
— iată exprimate sintetic dimensiu
nile acestui cutezător și necesar 
proiect. El se înscrie. în programul 
general, de perspectivă, menit să 
ducă la dirijarea și stăpînirea, in fo
losul omului, a apelor țării. Deo
camdată ne . aflăm in fața unui 
program de lucru, de acțiune. Dar’ 
cu ani în urmă tot așa s-a în- 
timplat la Bicaz, la Galați, la Argeș, 
la Porțile de. Fier. împrejurimile 
Oltului se vor schimba, așadar, spre 
binele omului, al vieții Iui. Și totul 
prin eforturile" eroici ale oamenilor' 
/nunei! care-știu că tot ce fac este 
pentru ei, pentru viitorul patriei ; 
prin efortul oamenilor muncii care 
știu că azi. în România, „visele au 
contururi precise". Pentru că ele 
izvorăsc dintr-o cunoaștere profun
dă a necesităților și posibilităților, 
dintr-o estimare lucidă a ordinii 
priorităților.

Sub semnul unui asemenea dezi
derat. al conștiinței că edificarea 
{mei construcții- sociale de dimensiu
nile celei în care, condus de partid, 
este angajat întregul popor nu este 
posibilă fără o analiză științifică, 
obiectivă, s-a desfășurat și șe
dința de lucru cu președinții . co
misiilor de elaborare a prognoze
lor de dezvoltare economico-socială 
a României. Această ședință de lu
cru — prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
P.C.R.. președintele Consiliului de Stat; 
președintele Comisiei centrale de 
partid și de stât pentru elaborarea 
prognozelor — în cadrul căreia s-a a- 
nalizat. stadiul de pregătire, organizare 
și desfășurare a lucrărilor de prog
noză aduce încă o mărturie asupra 
preocupării .statornice, a conducerii 
partidului și statului de a prospecla 
cu luciditate și realism. în spirit 
științific, realitățile, cerințele și 
perspectivele ample ale dezvoltării 
noastre social-economi ce, de a lua 
hotărîri pe baza unei atente, obiec
tive analize a realităților țării și ale 
contemporaneității în general, pe 
baza unei cunoașteri profunde a le
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gilor dezvoltării sociale, a posibili
tăților de care dispunem acum și în 
perspectivă. A cunoaște fenomenele, 
tendințele existente și direcția în care 
ele urmează să evolueze. înseamnă a 
le stăpîni mai bine, a canaliza capa
citățile de care dispunem în mod 
eficient, spre binele națiunii întregi. 
Elaborarea prognozelor dezvoltării 
economice și sociale a țării este un 
act de înaltă responsabilitate civică, 
patriotică, un act ce presupune o 
muncă laborioasă de cercetare și de 
previziune. Și nu putem să nu în
cercăm o satisfacție deosebită con- 
statînd că se acționează în acest 
spirit.

Tn săptămîna ale cărei evenimente 
le comentăm s-au desfășurat in 
multe întreprinderi adunări gene
rale ale oamenilor muncii, iar în 
unități socialiste din agricultură au 
avut loc adunările generale ale coo
perativelor agricole de producție. 
Așa cum se știe, ele sînt forme con
crete de aplicare în practica socială 

a principiilor de
mocrației socialis
te, de. exercitare 
deplină de către 
oamenii muncii a 
rolului lor de con
ducători in pro
cesul dezvoltării 
economico - soci
ale, de punere în 
valoare a capaci
tății colective de 

gîndire și acțiune. Veritabile 
școli ale democrației, aceste a- 
dunări fac din ce în ce mai 
mult dovada justeții politicii parti
dului, a eficienței întronării în în
treaga noastră viață socială, econo
mică a unui larg dialog în care oa
menii, făuritorii bunurilor materiale 
și spirituale, sînt chemați să decidă 
asupra propriei activități, să anali
zeze împreună, cu participarea între
gului colectiv, căile de realizare a 
sarcinilor, mijloacele prin care să-și 
dovedească practic răspunderea pen
tru destinele generale ale societății.

Aceeași semnificație o aflăm și in 
telegramele adresate, in numele oa
menilor muncii. Comitetului Central 
al partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de către orașele și muni
cipiile premiate pentru rezultatele 
obțiuute în întrecerea patriotică. 
Prin distincțiile și premiile obținute 
de orașele Piatra Neamț, Tr. Seve
rin, Dorohoi, Predeal, Tg. Bujor. 
Lugoj, Aleșd. Novaci. Năvodari și 
altele, locuitorii lor își confirmă în 

•■..fața„întregii țări numele=dg buni gos
podari. După cum la același nume de 
buni și destoinici gospodari răspund 
și membrii unităților agricole socia
liste care au obținut in 1971 recolte 
mari de cartofi și au livrat către stat 
cantități sporite. Conferirea Ordinu
lui Muncii clasa I acestor unități a- 
gricole constituie încă o elocventă 
expresie a prețuirii pe care o acordă 
partidul și statul nostru muncii har
nice, celor ce își aduc contribuția la 
dezvoltarea și întărirea economiei 
noastre socialiste.

Hărnicia, munca pentru prosperi
tatea și înflorirea patriei au deve
nit. o putem spune aducînd mii de 
dovezi in sprijinul acestei afirmații, 
,,cuvîntul de ordine" al unui întreg 
popor. Acesta este un adevăr pe care 
îl confirmă, deopotrivă, telegramele 
și angajamentele asumate ca răspuns 
la Chemarea la întrecere adresată 
tuturor județelor patriei de Consiliul 
popular al județului Hunedoara.

Entuziasmul cu care sînt mobiliza
te energiile fiecărui colectiv, preocu
parea pentru o cît mai bună, mai ra
țională valorificare -a forței de mun
că. a resurselor materiale își au izvo
rul în dorința unanimă a oamenilor 
muncii de la orașe și sate — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — de a, răspunde chemărilor 
partidului, de a milita pentru înfăp
tuirea politicii sale interne și ex
terne. Asemenea sentimente, aseme
nea hotărîri animă întreaga noastră 
națiune. De aceea poporul român 
are încredere deplină in viitorul său. 
Este viitorul pe care și l-a visat.

Nicolae DRAGOȘ

(Urmare din pag. I)

parcurs de informații din locurile 
unde ele sînt generate pînă la locu
rile de decizie, simplificarea formu
larelor, tipizarea și unificarea unor 
formulare și a altor purtători de in
formații. înlăturarea paralelismelor 
în culegerea, prelucrarea și transmi
terea informațiilor, concentrarea ra
țională a mijloacelor mecanografice 
de prelucrare a informațiilor și a ca
drelor calificate în folosirea acestora.

Acțiunea de raționalizare a siste
mului de evidență are la bază con
cepția modernă a analizei de sistem 
de conducere, prin care se urmărește 
stabilirea științifică a elementelor de 
informații, precum și a celei mai ra
ționale circulații a acestora, în vede
rea fundamentării deciziilor necesare 
pentru desfășurarea eficientă a di
verselor activități care se regăsesc 
în cadru! unităților din economia na
țională : planificarea, programarea, 
lansarea și urmărirea producției, in
vestiții. proiectare, cercetare, control 
tehnic de calitate etc. Totodată, a- 
ceastă concepție urmează să fie a- 
daptată. în cadrul acțiunii, la speci
ficul activităților social-culturale. fi- 
nanciar-bancare. precum și în admi
nistrația de stat centrală și locală.

— Concret., cum se va desfă
șura acțiunea de raționalizare a 
sistemului de evidentă ?

— în acțiunea de raționalizare a 
sistemului de evidență sini angajate 
toate ministerele, celelalte organe 
centrale, precum și consiliile popu
lare județene și al municipiului 
București. Ea va cuprinde. treptat, 
toate unitățile socialiste și se va des
fășura în cîteva etape succesive. în- 
cepînd cu acest an și pînă în 1974. în 
acest scop, pentru început. în fie
care ramură se fixează cîteva unități 
reprezentative, în care se elabo

ÎN iNTiMPINAREĂ CONGRESULUI ȚĂRĂNIMII COOPERATISTE

în adunările generale

„Puterea noastră stă în puterea 
averii obștești. De aceea, 
nu îngăduim nici o risipă"

întreaga desfășurare a 
adunării generale a con
stituit un puternic prilej 
de manifestare a hotărîrii 
cooperatorilor de a face 
totul pentru dezvoltarea 
cooperativei agricole, 
pentru creșterea și apă
rarea avuției obștești, 
sursa veniturilor ■ fiecărui 
cooperator. Intr-un «cli
mat de atitudine respon
sabilă, de exigență și spi
rit de răspundere, coope
ratorii au analizat rezul
tatele obținute anul tre
cut. au creionat perspec
tivele de progres ale coo
perativei agricole, por
nind de la dezbaterea a- 
profundată a prevederilor 
planului de producție și 
financiar pe anul în curs.

încrederea în forțele 
proprii. conștiința răs
punderii pentru tot ceea 
ce se întîmplă în coope
rativa agricolă au fost 
exprimate pregnant în 
luările de atitudine îm
potriva unor manifestări 
care contravin spiritului 
de echitate, împotriva 
tendințelor de căpătuială, 
a abuzurilor unora dintre 
membrii consiliului de 
conducere. Toți cei 20 de 
vorbitori au analizat în 
profunzime — așa cum 
este firesc — ceea ce tre
buie să se înfăptuiască 
în viitor pentru punerea 
mai rapidă în valoare a 
rezervelor de creștere a 
producției și veniturilor.

pentru crearea unei at
mosfere propice manifes
tării inițiativelor crea
toare. creării unei atmos
fere care să facă imposi
bilă repetarea unor gre
șeli și abuzuri.

— Avem de toate, cîș- 
tigăm bine — spunea A- 
lexandru Nemeth — dar 
mă doare sufletul cînd 
văd o mulțime de motoa
re și pompe, care în vară 
au fost pentru noi pre
țioase ajutoare la iriga
rea culturilor, zăcînd a- 
cum in noroi, ruginite. în 
timp ce magazii și spații 
de garare sînt folosite 
pentru a adăposti auto
turismele personale. Mă 
uit și la dezordinea ce 
domnește pînă și în curtea 
cooperativei, sub ochii 
consiliului de conducere.

Rînd pe rînd și alți 
cooperatori ca Traian Un- 
gureanu, Avram Pasca și 
Alexandru Tcrok au su
pus dezbaterii adunării 
generale asemenea fapte. 
S-a arătat că însuși in- 
ginerul-șef și-a construit 
un garaj cu materialele 
cooperativei. De aseme
nea. președintele coope
rativei de mult timp nu 
mai manifestă preocupa
re pentru bunul mers al 
treburilor. Neglijarea ce
lor mai elementare obli
gații pe linia îndrumării 
și controlului fac ca, în 
prezent, pe suprafețele 
unde se cultivă legume.

sute de metri de țevi me
talice folosite la irigații 
să- rămînă îngropate în 
pămint.

— In sectorul legumi
col s-a pierdut o produc
ție de circa 700 000 lei — 
arată cooperatorul Ștefan 
Galambos. Comisia de re
vizie a fost ca inexisten
tă. Atelierele de fierărie 
și curelărie nu țin nici un 
fel de evidență în ma
gazia de produse fitosa- 
nîtare. substanțele toxice 
zac amestecate cu îngră
șăminte. Mijloacele de 
transport sînt la discreția 
șoferilor.

într-adevăr, pentru cele 
7 autocamioane nu se 
ține nici o evidență. Con
siliu! de conducere a fost 
întrebat în plen : „Ce 
cheltuieli s-au făcut cu 
mijloacele de transport 
auto /“ Dar nimeni nu a 
știut să răspundă. Calcu
lele dovedesc însă că ne
cesitățile de transport ale 
cooperativei s-ar fi putut 
acoperi cu numai trei au
tocamioane închiriate de 
la I.R.T.A. și doar cu ju
mătate din cheltuielile o- 
cazionate de folosirea ac
tuală a celor 7 din pro
prietatea unității.

Brigadierul Dumitru 
Toma a spus. între alte
le : „Sînt convins că vom 
depăși producțiile prevă
zute în acest an. dar nu 
pot să nu critic pe cei că

rora le-am acordat încre
derea și care fără să ne 
consulte s-au apucat să 
cumpere fîn în valoare de 
peste un milion de lei. 
Pînă mai anii trecuți, cînd 
foloseam bine pășunile și 
terenurile repartizate 
pentru furaje, nu au fost 
probleme în zootehnie. 
Dar acum, deși nu am 
făcut mare lucru cu fi
nul achiziționat, aflăm că 
cel trimis în acest scop, 
Alexandru Keresztes, o- 
mul de încredere al con
siliului de conducere, ne-a 
păgubit cu 40 000 de lei... 
punînd dauna pe seama 
perisabilității. Conducerea 
cooperativei îi dă drepta
te. dar organele procura
turii au demonstrat con
trariul. Noi avem în coo
perativă oameni cinstiți 
și totuși s-a ajuns că și 
doi casieri, numiți tot de 
consiliul de conducere, 
urmează să dea socotea
lă în fața legii.

— Așa este — l-a întă
rit cuvîntul Vasile Petri- 
șor, care lucrează de 11 
ani în sectorul zootehnic. 
De ce a trebuit să cum
părăm fîn ? Pentru că 
din cele peste 300 ha re
partizate pentru culturi 
furajere au fost folosite 
numai 1.00 ha. Am rămas 
în schimb fără furaje, iar 
producția de lapte a scă
zut. Nu este de prisos să 
amintesc că puterea noas

tră stă în puterea averii 
obștești, față de care nu 
trebuie să îngăduim nici 
o risipă.

In adunarea generală 
s-au arătat și alte fapte 
reprobabile care au pre
judiciat avutul și veni
turile cooperatorilor. Coo
peratorii și-au arătat 
deschis păsurile, au cri
ticat consiliul de condu
cere pentru că nu a răs
puns cu deplinătate în
crederii acordate. Drept 
urmare, președintele, in- 
ginerul-șef, mai mulți 
membri ai consiliului de 
conducere au fost inlo- 
cuiți. Propunerile și vo
tul cooperatorilor au adus 
în fruntea cooperativei 
oameni mai capabili, că
rora le-au cerut ca pe 
viitor să vegheze neabă
tut la respectarea hotărî- 
rilor adunării generale.

Intr-adevăr, adunarea 
generală de la cooperati
va din Olari a demon
strat hotărîrea cooperato
rilor de a apăra și a 
crește averea obștească. 
Felul în care au știut să 
vadă dincolo de succe
sele. de altfel demne de 
apreciat, luînd atitudine 
fermă împotriva neajun
surilor oferă garanția că 
anul 1972 va fi mai rod
nic.

Gabriel GOIA 
corespondentul „Scînteii*

„Gindim bine, hotărîm in colectiv, 
dar să ducem toate treburile pînă la capăt"

Cooperativa agricolă din 
satul Crișan. situată în 
zona de nord a județului 
Constanța, nu dispune de 
condiții naturale favora
bile Totuși cifrele înscri
se în darea de seamă pe 
1971. prezentată în fața a- 
dnnării generale a .coope
ratorilor de ing. Ion 
Crețu, președintele coope
rativei, arată că anul tre
cut s-au obținut, in me
die. 3 186 kg grîu. 4 071 
kg porumb, peste 2 000 
kg floarea-soarelui. Tn 
sectorul zootehnic au fost 
depășite producțiile de 
lapte. lînă. carne Ca 
atare, s-au putut livra su
plimentar statului produ
se agricole în valoare de 
950 nno lei. Pe măsura a- 
cestor rezultate a fost și 
retribuția cooperatorilor! 
valoarea unei norme con
venționale s-a ridicat la 
49 lei

Pornind de la aceste re
zultate bune, parti ci pan ții 
la adunarea generală au 
discutat cu multă respon
sabilitate sarcinile de vii
tor; in intervențiile mul
tor participanți s-a re
flectat mai cu seamă ideea 
perfecționării conducerii

treburilor gospodărești în 
fiecare sector de activi
tate.

„Avem o conducere 
bună, un președinte care 
acum 11 ani a venit în sat 
de la facultate și aici a 
rămas — spunea coopera
torul Gheorghe Roibu. 
Sfatul nostru este ascul
tat, consiliul de conduce
re prezintă periodic ra
poarte în fața adunării 
generale. Practic, nu se 
mișcă nimic în coopera
tivă fără să știm cu toții. 
Asta e bine. Dar nu mai 
este bine cînd unele bo- 
tărîri luate nu se aplică 
sau se aplică pe jumăta
te. Dacă s-ar fi făcut bu
cătăria de furaje sau dacă 
s-ar fi amenajat mai bine 
maternitățile din sectorul 
porcin, așa cum s-a ho
tărît, am fi avut de câș
tigat suplimentar, anul 
trecut, peste 120 000 lei. 
De ce nu s-au făcut toate 
acestea? Pentru că unii 
membri ai consiliului de 
conducere s-au îngrijit 
mai cu seamă de interese 
personale, iar noi, coope
ratorii, am procedat cu 
duhul blîndeții, mulțu-

(
mindu-ne să-i criticăm 
din cînd în c.înd"

In adunarea generală o 
deosebită atenție s-a a- 
cordat aplicării acordului 
global.. S-a arătat, de e- 
xemplu, că echipa condu
să de Ion Bădic a scos 
de pe 63 hectare lucrate, 
în acord global, o produc
ție de aproape 5 000 kg 
porumb boabe la hectar, 
în timp ce ie pe alte su
prafețe, unde cooperatorii 
au lucrat după sistemul 
de retribuire’ ;e bază de' 
norme convenționale, s-au 
recoltat, abia 3 500-3 600 
kg la hectar. De aseme
nea, în sectorul viticol, 
de pe 10 hectare cu vie 
care, nu au fost lucrate în 
acord global, anul trecut 
s-au obținut cu aproape 
4 000 kg struguri la hec
tar mai puțin deeît pe res
tul suprafețelor

Pornind de la aceste e- 
•xemple. cooperatorul Con-. 
stantin Gheorghe a de
monstrat că încă din pri
măvara anului trecut, 
cooperatorii au optat pen
tru. aplicarea acordului 
global, fapt hotărît într-o 
adunare generală Pînă Ia 
urmă nu s-a lucrat după

acest sistem deeît în zoo
tehnie și pe circa jumă
tate din suprafața desti
nată culturilor prăsitoare. 
Aceasta deoarece consi
liul de conducere al coo
perativei a tergiversat ne- 
justificat de mult înche
ierea înțelegerilor cu oa
menii, repartizarea su
prafețelor de culturi, în
câlcind astfel hotărîrea 
obștei.

Pledînd, de asemenea, 
pentru generalizarea a- 
cordului global în toate 
sectoarele cooperativei a- 
gricole. cooperatorul Ion 
Cristea a demonstrat că 
principalul folos este, în 
primul rînd, creșterea res
ponsabilității fiecărui coo
perator pentru soarta pro
ducției, că este un act de 
echitate socială. „Unii 
dintre noi, spunea el, cam 
certați cu munca, sînt. 
dispuși să se gîndească 
numai la cîștig. Or, nu se 
poate ca la muncă unii 
să stea mai la urmă, iar 
Ia drepturi să vină în față. 
Cred că prin aplicarea a- 
cordului global așa ceva 
nu' se mai poate întîm- 
pla și fiecare va munci cu 
tragere de inimă."

Dezbătînd planul de 
producție pe anul • 1972. 
participanți! la adunarea 
generală s-au angajat să 
realizeze. în medie la hec
tar, peste prevederi, 500 
kg grîu, 500 kg porumb 
și 200 kg floarea-soare
lui. în felul acesta, s-a 
calculat că se vor putea 
livra statului produse 
care să aducă un venit su
plimentar de 13 milioane 
iei. Adunarea genera
lă a hotărît generalizarea 
acordului global, gospo
dărirea cu maximum de 
atenție a fondului fun
ciar. utilizarea mai bună 
a îngrășămintelor, a fon
durilor bănești destina
te investițiilor, întări
rea controlului asupra 
activității consiliului de 
conducere Aplicarea pro
gramului de lucru stabi
lit de cooperatorii din sa
tul Crișan va asigura, 
fără îndoială, sporurile 
mari de producție prevă
zute, ceea ce îi va conso
lida locul și ren urnele de 
unitate fruntașă

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii*

A

In fabrici si institute,
>■ '

pe șantiere și ogoare

rează și se experimentează sisteme 
perfecționate de evidență. în aceste 
unități, în perioada ianuarie-august 
1972 se va efectua o analiză a si
tuației existente și vor ti elaborate 
proiecte preliminare pentru raționa
lizarea evidenței, care vor fi experi
mentate efectiv începînd cu luna no
iembrie a.c. pînă în octombrie 1973, 
perioadă în care vor fi valorificate și 
concluziile rezultate. Urmează, apoi, 
o etapă de elaborare și aprobare a 
proiectelor finale, extinderea aces
tora. astfel ca, incepind cu anul 
1974. să fie generalizate soluțiile de 
raționalizare în toate unitățile.

în fiecare minister, organ central 
sau local și — pentru început — în

tele practice, care trebuie să fie 
foarte convingătoare. Nu credeți 
că durata de doi ani in care se 
face experimentarea este prea 
mare $i că ea poate duce la o 
diluare a unor rezultate bune 
înregistrate pe parcurs ?

— Ținînd seama de sfera vastă 
de probleme incluse în programul de 
raționalizare a sistemului de evi
dență, de forțele însemnate de spe
cialiști necesare pentru derularea a- 
cesteia, trebuie ca în toate unitățile 
socialiste să se depună eforturi mari 
pentru încadrarea în termenele rela
tiv scurte stabilite pentru această 
largă acțiune. De asemenea, este

— Care sint implicațiile ra
ționalizării sistemului de evi
dentă ?

— Fără îndoială, elaborarea co
respunzătoare și aplicarea soluțiilor 
prevăzute în proiectele de raționa
lizare — așa cum de altfel expe
riența câștigată in țara noastră a ară
tat — se vor reflecta în posibilită
țile de sporire a eficienței muncii 
de conducere, prin asigurarea cît 
mai completă și rapidă a conducăto
rilor unităților socialiste cu infor
mațiile necesare, precum și în iefti
nirea sistemului de evidență- Ana
liza aprofundată a circulației infor
mațiilor poate d». de asemenea, so-
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unitățile reprezentative subordonate 
acestora au fost constituite sau sînt 
în curs de formare grupe de specia
liști, cu sarcina exclusivă de a efec
tua. pe întreaga durată a acțiunii, 
lucrările de raționalizare a sistemu
lui de evidență. Este necesar să se 
acorde atenția cuvenită ca aceste 
grupe să aibă în componenta lor ab
solvenți ai programelor de specialita
te (îndeosebi analiști de sistem) de la 
CEPECA, absolvenți ai altor cursuri 
de perfecționare în domeniul eviden
ței sau specialiști care lucrează în 
acest domeniu și să se asigure in
struirea lor unitară.

— Deosebit de important pen
tru raționalizarea evidenței este 
ca, din capul locului, să fie sti
mulată atenția conducerilor uni
tăților economice prin rezulta-

necesar să urmărim cu riguro
zitate respectarea termenelor stabilite 
în graficul acțiunii și realizarea 
sistematică a lucrărilor prevăzute 
pentru fiecare etapă. Pe lîngă aceasta 
s-a hotărît - prin programul adop
tat — să alegem, in vederea punerii 
neîntârziate în evidență a unor re
zultate certe, trei unități reprezen
tative din administrația centrală de 
stat — Ministerul Industriei Ușoare. 
Ministerul Minelor. Petrolului, și 
Geologiei și Ministerul Sănătății — 
în care se va efectua. încă în acest 
semestru, analiza sistemului de evi
dență existent și se vor elabora 
propuneri concrete pentru raționali
zare. urmînd ca acestea să fie apli
cate imediat.. De fapt, cele trei mi
nistere au și întocmit planuri pro
prii de desfășurare a acestei acțiuni 
și au început pregătirile pentru în
deplinirea lor.

Iuții obiective pentru îmbunătățirea 
structurilor organizatorice ale uni
tăților socialiste și pentru înlătura
rea: formelor birocratice de lucru, 
prin precizarea competențelor pen
tru lu»rea deciziilor pe diferite ve
rigi organizatorice, prin stabilirea 
nivelului deciziei cit mai aproape de 
locul unde are Ioc fenomenul și în 
funcție de posibilitățile de concen
trare pe circuitul cel mai scurt al 
tuturor informațiilor necesare pen
tru fundamentarea deciziilor, prin 
reducerea numărului treptelor ie
rarhice și eliminarea fărâmițărilor 
nejustificate de activități și com
partimente organizatorice, precum 
și prin eliminarea paralelismelor, 
copierilor și transmiterilor inutile 
de informații Totodată. aplicarea 
proiectelor de raționalizare a evi
denței se va reflecta și în îmbună
tățirea corelării tuturor indicatori

lor și a metodologiei de calcul al 
acestora, precum și în perfecționarea 
Clasificărilor, nomenclatoarelor și 
sistemelor de codificare.

— Pornind de la aceste o- 
biective principale ale acțiunii, 
vă rugăm să delimitați cîteva 
dintre atribuțiile mai impor
tante pe care le are de înde
plinit Comisia guvernamentală 
pentru raționalizarea sistemului 
de evidență.

— Se cuvine precizat că, în înde
plinirea atribuțiilor sale, Comisia 
guvernamentală pentru raționaliza
rea sistemului de evidență coordo
nează acțiunile întreprinse de mi
nistere și celelalte organe centrale 
în domeniul raționalizării evidenței, 
îndrumă și controlează modul de în
deplinire a programelor stabilite în 
acest sens ; ia măsuri pentru ge
neralizarea celor mai bune rezultate 
obținute în acțiunea de perfecțio
nare a sistemului de evidență în 
toate unitățile ; stabilește măsuri 
pentru corelarea indicatorilor din 
evidența tehnico-operativă și con
tabilă cu indicatorii de plan și 
statistici, precum și a metodo
logiei de calcul al acestora ; sta
bilește măsuri pentru îmbunătățirea 
structurilor organizatorice pe dife- ' 
rite verigi, determinate de conclu
ziile rezultate din acțiunile de ra
ționalizare a sistemului de evidență.

Sarcinile care stau în fața Comi
siei guvernamentale pentru raționa
lizarea sistemului de «evidență sînt 
deosebit de importante și mobiliza
toare. Sintem convinși că prin ma
terializarea neîntârziată a măsurilor 
stabilite se va aduce o importantă 
contribuție la perfecționarea siste
mului informațional, ferindu-1 de 
pericolul birocratizării, dîndu-i — 
așa cum cere conducerea partidu
lui — suplețea și operativitatea strict 
necesare unei conduceri competente 
și cu buna rezultate a activității 
economice.

Printre alte multe scrisori pe teme economice, 
poșta din această săptămină a adus redacției noas
tre și corespondențe cu PROPUNERI ȘI SUGESTII 
PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA UNOR ACTE NOR
MATIVE Șl A ORGANIZĂRII MUNCII.

E
ste greu de crezut că pot exista norma
tive care, în loc să asigure creșterea efi
cienței economice, pînă la urmă se dove
desc că frînează inițiativa și efortul pen
tru un beneficiu net cît mai mare. Pare un 

paradox, dar, din păcate, aceasta este o realitate.. Că, 
uneori, așa stau lucrurile ne convinge ingine
rul Ilie Moraru de la Unitatea de transporturi fo
restiere din Craiova. EI ne scrie : „Unitatea noastră 
și-a îndeplinit, anul trecut, toți indicatorii de plan, 
obținînd chiar depășiri sensibile. Am realizat, în
tre altele, o economie la prețul de cost în valoare 
de 1 300 000 lei. însă toate aceste realizări sînt încă 
mici față de' posibilitățile noastre reale. Cum spu
neam. avem mari rezerve interne, dar unele nor
mative emise de Departamentul auto din Ministe
rul Transporturilor și Telecomunicațiilor le anu
lează practic. Se prevede expres că autocamioanele 
destinate transporturilor forestiere trebuie utilizate 
numai în acest scop. Adică, vii cu bușteni și te 
întorci „gol", n-are importanță, normativul e nor
mativ ! Am avea de transportat, în cursele acum 
goale (și ca să fim sinceri, așa am procedat și noi 
uneori, anul trecut 1) mărfuri la cooperativele să
tești, grine de la cooperativele agricole ș.a. — însă 
organele de control l.T.A. ne penalizează". Și sem
natarul conchide : „Dacă am transporta mărfuri în 
cursele goale, cu cele 120 de autocamioane ale 
noastre. coeficientul de utilizare a parcului ar 
crește cu 4 la sută, productivitatea pe utilaj cu 11 
la sută, iar cheltuielile de producție s-ar reduce 
cu 17 la sută. Cum ? Prin eliminarea celor 360 000 
km parcurși în ..gol", anual”.

Va să zică, ir. momentul de față, mașinile unității 
respective parcurg în „gol", intr-un an, 360 000 km. 
Cu alte cuvinte, un autocamion se învîrtește „gol" în 
jurul ecuatorului de 9 ori. Strașnic raliu ! Dar și 
strașnică pierdere. Și dacă ne gindim că asemenea 
întreprinderi de transporturi forestiere (și nu nu
mai forestiere) sînt cu zecile Ia noi, ajungem la 
concluzia stranie că prea mulți „sateliți" lansăm 
de-a surda în jurul ecuatorului ! N-ar fi cazul să 
încercăm și pe meridiane ?

Lășînd gluma ,1a o parte, denunțăm cu toată se
riozitatea această uitracostisitoare anomalie și ple
dăm pentru un normativ logic și eficient.

D
ar să continuăm. Se știe că în vederea 
aplicării, sub bune auspicii, a Legii con
tractelor economice,, organele tutelare cen
trale ar fi trebuit să-și adapteze, în spi
ritul noii reglementări, destul de multele 

instrucțiuni și înțelegeri încheiate anterior. Spunem 
„ar fi trebuit". Mihai Călin, jurisconsult din Tr. Se
verin, se referă, în scrisoarea trimisă redacției, toc
mai la o asemenea situație. Despre ce este vorba ?

Condițiile fundamentale .de (.livrare prevăd că 
produsele se vor ridica .de către beneficiar (franco- 
vagon stație de destinație) • cu mijloacele sale pro
prii, dacă distanța’ dintre furnizor și beneficiar este 
sub 15 km. Iată însă că, în 1969, intre fostul Minis
ter al Industriei Alimentare și CENTROCOOP inter
vine o înțelegere — cu cafeluțe sau fără, n-avem 
știre. Astfel, se stipulează dreptul întreprinderilor 
județene ale CENTROCOOP de a contracta produse 
nu în funcție de distanța dintre părțile contractante 
(furnizor-beneficiar). ci în funcție de distanța din
tre furnizor și.. locul de desfacere cu amănuntul. 
Ceea ce este, s-o recunoaștem, „altă gîscă în. altă 
traistă". Așadar, înțelegerea intervenită (dar sem
nată, pare-se, cu ochii închiși) a fost difuzată pe 
rețea îhaMtea. apariției Legii contractelor econo
mice (nr. 71 din 1969).

Și acum, reversul. Dacă cooperativa de consum 
se află într-un sat de munte, cu drumuri greu ac
cesibile, ce trebuie să facă furnizorul ? Să cumpere 
catîrl pentru transportul mărfurilor ? Ar fi nostim, 
ar fi inedit ca fiecare întreprindere a industriei a- 
limentare să aibă alături și un... mie parc de catîri, 
adică ceea ce numim, cu bunăvoință, tracțiune ani
mală. La contractările din 1971 și chiar la acestea 
din 1972 — ne informează tovarășul Călin — s-a 
discutat în jurul „înțelegerii” amintite cam tot a- 
tît cît s-a discutat (și scris) în jurul trecutelor cam
pionate mondiale de fotbal. De aici și multe, dar 
insipide, inodore și incolore dispute între juriști : 
există sau nu există un drept economic ? Contrac
tul este o formație a dreptului economic său a 
dreptului civil ? - etc. etc La ce vor fi folosind 
toate acestea, cine știe?!

Un lucru e limpede : faptul că unele organe tu
telare centrale nu au adaptat în timp util la Legea 
contractelor economice instrucțiunile lor anteri
oare a generat greutăți mari și inutile persoanelor 
juridice direct productive. în încheierea contracte
lor și in executarea acestora. Dar. vorba românului: 
„Niciodată nu-i prea tîrziu".. De aceea am și sem
nalat neconcordanta dintre lege și „înțelegere". 1

Obișnuitul pe scurt :

Ing. Ion Gorici, Arad : Reținem din scrisoarea 
dv. propunerea privind editarea, cel puțin anual, 
a unui catalog de produse care se fabrică în țară, 
pentru o mai bună informare a inginerilor și tehni
cienilor. a inovatorilor și inventatorilor, a conducă
torilor de întreprindere La propunerea dv. adău
găm și sugestiile altor tovarăși din industrie, care 
cer insistent să fie informați periodic și complex 
despre ceea ce se realizează în diferite întreprin
deri prin activitatea de autodotare. Sînt două j te
meinice motive care ne-au determinat să trimitem 
scrisoarea dv Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie și Institutului de Documentare Teh
nică Așteptăm punctul de vedere al acestor insti
tuții competente în materie.

George Zahiu, director adjunct a! Băncii pentru 
agricultură și industrie alimentară Ilfov : Regre
tăm că documentata dv scrisoare ne-a sosit tîrziu. 
Rămîn însă învățămintele. Dacă ați constatat că 
unele unități economice, controlate financiar de 
banca respectivă, au fost nesincere la raportarea 
realizărilor pe anul 1970. normal este ca de astă- 
dată. la raportarea bilanțului pe anul trecut, să 
fiți mai prevăzători și mai analitici. Aceasta nu în
seamnă. nicidecum, proces de intenție Cine se frige 
cu ciorbă...

Gheorghe Ispășoiu. tehnician. Grupul industrial 
de chimie din Rm Vîlcea : V-am rămîne îndato
rați dacă ne-ați trimite un ..portret scris" mai de
taliat. al tovarășului dv. de muncă, inginerul Ale
xandru Zeană. Deocamdată, reținem din scrisoarea 
succintă trimisă redacției unele realizări notabile 
din activitatea acestui pasionat inovator. Ing. Ale
xandru Zeană abia a terminat cu succes cercetarea 
științifică privind ..Obținerea sulfatului de fier cris
talizat" și în această primă lună de an nou a pre
zentat comisiei tehnice a grupului o altă valoroasă 
inovație — „Procedeu pentru mărirea capacității in
stalației de epurare biologică, fără investiții supli
mentare" — care va aduce economii de 7 milioane 
lei. Sugestia dv. ca ..fiecare inginer să fie un activ 
cercetător științific", precum inginerul amintit, este 
foarte importantă, este deosebit de utilă pentru 
creația tehnică originală, dar ea nu ține atît de ore 
ganizare. cit mai ales de conștiință. S-o lăsăm, deci, 
la conștiința fiecăruia.

ȘJefan ZIOARIȚA
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„ZILELE VARȘOVIEI" GENETICA
Spectacolele

Teatrului „Ateneum"

SOCIALE
Societatea burgheză a fost gîndi- . 

tă ca o sumă de indivizi ireducti
bili, prizonieri definitivi ai unui eu 
incert și rebel. O atare considerație 
își avea temeiul în atitudinea de 
„sută a optusprezecea", revoluțio
nară în numele libertății individu
ale, postulînd inviolabilitatea per
soanei și supremația inițiativei 
particulare în toate domeniile de 
activitate umană. Societatea orga
nică, de tip medieval, era pulveriza
tă în nuclee active, cu tendință 
centrifugă. Evoluția acestui proces 
in condițiile actuale este neliniști
toare prin exacerbarea setei de 
autodistrugere a unei bune părți a 
tineretului occidental, prin anarhie 
și saltul liber în împărăția vîscoa- 
să a drogurilor și lipsei de ideal. 
Libertatea nu mai este reală atunci 
cînd îți dă dreptul să impietezi 
asupra celorlalți, sau să decazi de 
la condiția de om, după cum nu 
mai există cînd permite altuia să 
exercite asupra ta o constringere 
izvorîtă din voința sa arbitrară.

Norma morală este unificatoare, 
în sensul cel mai bun al acestui 
cuvînt, reprezintă coeficientul in
dispensabil pentru un individ care 
devine membru al societății. Revo
luția socialistă a însemnat din a- 
cest punct de vedere nu numai 
schimbarea unui mod de producție 
cu altul, mai evoluat sub raport 
istoric, ci a fost și rezultatul im
punerii 
justiția 
fade în 
limpede 
devine

unui alt ideal ordonator : 
socială. Dreptatea care se 
numele tuturora, conștiința 
a faptului că individul nu 
o personalitate decit ca

puncte de vedere

membru al unei comunități sociale 
pe care o slujește, stabilirea unor 
cadre de viață în care nu mai exis
tă posibilitatea retranșării indivi
duale (după sacul cu bani etc.). 
Poate că cea mai evidentă trăsă
tură a timpului nostru este con
știința utilității sociale, marca de 
neșters a evoluției istorice. Omul de 
azi știe că nu se poate realiza de
cit în societate, că esența lui con
stă în determinarea sa ca ființă 
socială. Socialismul accentuează, 
de asemenea, caracterul conștient 
al angajării sale. Toți teoreticienii 
mișcării revoluționare socialiste au 
insistat asupra împrejurării că rea
lizarea justiției sociale, eliberarea 
întregii societăți nu este posibilă 
fără instrucție, fără oameni capa
bili să evalueze faptele cu exacti
tate, să cunoască sensul evoluției 
istorice și să acționeze în direcția 
lui. Cu atît mai mult în condițiile 
unei societăți socialiste, în care 
trăim, omul trebuie să participe Ia 
viața lumii înconjurătoare, înarmat 
cu întreaga responsabilitate față de 
ansamblul problematicii sociale. Nu 
putem situa interesul nostru mai 
presus de acela al colectivității, tot 
așa cum nimeni nu poate vorbi in 
numele celorlalți, ascunzindu-și 
scopuri proprii, personale. A sub
linia necesitatea socială, ca o ce
rință legică, nu este un simplu ele
ment de propagandă, ci consem
narea unei realități cu pregnanță 
științifică în conștiința modernă. 
Partidul Comunist Român a cons
truit un stat care reprezintă ima
ginea structurii sociale din Româ
nia actuală. Statul nu este nici mai 
mult, nici mai puțin decit societa
tea (aceasta este, de altfel, una din 
accepțiile date de Aristotel concep
tului său de politea), iar funcțiile 
sociale se reglează în activitatea 
de zi cu zî a statului.. Este of or mii 
de existență foarte riguroasă, în 
care individul, personalitatea cetă
țeanului se cere integrată în mod 
conștient, avînd prezente continuu 
marile sarcini ale timpului și con
vingerea că ele pot fi realizate. 
Omul scapă din plasa instinctelor, 
a raporturilor bazate pe reacția 
individualistă, în numele’ unui 
principiu ordonator : societatea și 
țelurile ei istorice. Sediul acțiuni
lor umane va fi în conștiința utili
tății fiecărui cetățean, a rosturilor 
sale pentru împlinirea marilor sar
cini ale întregului. Socialismul de
vine problema fiecăruia dintre noi. 
Sintem cu toții responsabili de tot 
ceea ce se intîmplă. Participăm cu 
toții la toate aspectele lumii încon
jurătoare. Fiecare gest al nostru ar
gumentează binele sau răul; nimeni 
nu mai este singur- și nici nu face 
nimic pe cont propriu. Această si
tuație are caracter de destin pentru 
omul actual și este de mirare_ că n-a 
fost exprimată cu mai multă acui
tate de către literatură, d-e pildă.

înțelegerea utilității sociale re
prezintă o posibilitate majoră a 
omului de a se guverna pe sine in 
mod conștient, de a deveni propriul 
său stăpîn. ■ Procesul de maturizare 
a societății socialiste include în 
mod necesar o radicală transfor
mare a conștiinței. Condiția produ
cerii sale rezidă în raportul just 
dintre factorii de sinteză ai eului. 
Nici cufundarea absolută în magma 
neliniștitoare a sinelui, și nici ri
sipirea în abstracția unui concept 
indeterminat. ci înțelegerea sarci
nilor concrete ale societății socia
liste românești, circumscrisă în 
timpul istoric actual, animată de 
programul economic, politic și so
cial al Partidului Comunist Român. 
Plenara din noiembrie a precizat 
incă o dată uriașa importanță pe 
care o are conștiința socialistă în 
procesul de edificare al societății 
românești actuale. Discuția din fo
rul de conducere al partidului a 
evidențiat fantul că fabricile nu
meroase. tehnologia cea mai mo
dernă nu reprezintă singure socia
lismul. că socialismul înseamnă in 
primul rînd oamenii conștienți. de
dicați treburilor obștei. împlinind 
un ideal. Drumul este lung, dar fie
care pas înainte este o victorie a ra
țiunii și a dreptății. Nici un efort 
izvorit dintr-o conștiință a binelui 
nu este inutil, conformația lumii 
noastre viitoare depinde de noi. de 
lucrul mîinilor noastre și de gîndul 
nostru. Condiția omului actual este 
imanentistă înainte de toate. Sin
tem ceea ce facem, esența ne-o 
determinăm prin creația istorică; 
în slujba poporului nostru.

I Capitala a fost 
j recent de către
I „Ateneum" din Varșovia, 
I teatru întemeiat de că

tre Uniunea feroviarilor 
I încă din 1928, pe principiul 
I unei pronunțate orientări 
| sociale. Colectivul teatru- 
I lui oaspete, azi unul dintre 
I ceile mai de seamă teatre 
I din Varșovia, a ales pentru 
■ turneul său bucureștean pa

tru titluri, dintre care două 
I aparțin unor dramaturgi 
I polonezi — un clasic și un 
I debutant. Este vorba des- 
I pre piesa unuia dintre 
I creatorii comediei poloneze 
I moderne — Tadeusz Rittner 
I „lacob prostul" (în regia 
I lui Jan Swiderski), și „Hyde 
I Park", piesa tînărului Adam 

Kreczmar (în regia lui
I Zdzislaw Tobiasz).
I Un repertoriu nu numai 

echilibrat, ci și reprezenta
tiv în mare măsură dacă 
menționăm că în concepția 
și activitatea Teatrului „A- 
teneum", piesele autorilor 
polonezi ocupă un rol pri
vilegiat. Inițiativă demnă 
de reținut — tocmai pen
tru a-și îndeplini cît mai 
bine nobila sarcină a pro- 

| movării și dezvoltării dra
maturgiei originale, „Ate
neum" organizează anual, 
de mai bine de un dece
niu. un „Concurs al debu- 
tanților in dramaturgie", 
adoptînd apoi în reperto
riul său piesa premiată. De 
asemenea, în același scop, 
teatrul oaspete a organizat 
și un „Studio al drama
turgiei", care îndeplinește 
rolul unui catalizator al 
tendințelor ce își fac drum 
în dramaturgia contempo
rană. îi încurajează pa 
creatori să dezbată proble
me contemporane.

Alături de piesele polo
neze mai sus menționate 
„Ateneum" — care joacă 
și numeroase piese ale dra
maturgiei mondiale con
temporane — a prezentat 
cunoscutul poem dramatic 
ibsenian „Peer Gynt" și 
„Posedații" de Dostoievski, 
în dramatizarea lui Albert 
Camus (și în regia condu
cătorului teatrului, Janusz 
Warminski), spectacole care 
au întregit imaginea noas
tră cu privire la profilul 
artistic și ideologic *1 tea
trului varșovian.

Spectacolele prezentate au 
constituit o carte de vizită 
semnificativă pentru bogă
ția talentelor, pentru deo
sebitele ‘ calități artistice, 
individuale și de echipă ale 
trupei — o trupă tînără, 
dacă observăm că alături 
de actori precum Jan Swi
derski, Krystyna Borowicz, 
Barbara Rachwalska. Hanna 
Skarzanfca, Bogdan Baer, 
J6sef Kostecki printre ste-

vizitată 
Teatrul

lele sale de primă mărime 
se numără actori tineri 
printre care Anna Seniuk, 
Andrzej Seweryn, Roman 
Wilhelmi, Elzbieta Kepins- 
ka, Krzysztof Chamiec, Jo
hanna Jedryka-Chamiek și, 
alături de ei, Jan Kociniak, 
Hanna Giza — . care și-au 
relevat o surprinzătoare 
măiestrie și siguranță pro
fesională în interpretarea 
unor partituri nu numai di
ficile. dar și foarte diferite.

Toate acestea au vorbit 
— adăugîndu-se opțiunii 
„Ateneumului" pentru pie
se grave și de substanță 
umană și filozofică — des
pre preferința pentru spec
tacole sobre, de o nobilă 
simplicitate a structurii de 
ansamblu, de o mare acu
ratețe și economie a deta
liilor, spectacole cu deco
ruri simple, cu parcimo
nioase contribuții sonore 
și muzicale ; spectacole 
care concentrează aten
ția asupra interpreților, 
asupra capacității lor de 
a compune portrete și 
de a caracteriza cu mi
nuție, cu finețe, cu un simț 
rafinat al nuanței, prin in
termediul unei interiori
zări lipsite de ostentație, 
printr-o gesticulație și mi
mică realiste, atent, supra
vegheate.

Revelatoare au fost In 
acest sens, desigur, și spec
tacolele cu „lacob prostul" 
și „Posedații", dar poate 
mai ales cel cu „Peer 
Gynt" (regla și adaptarea : 
Maciej Prus, scenografia : 
W. Krakowsky) cu care 
teatrul varșovian a fost și

in țar® lui Itxsen, partici
pind la Festivalul interna
țional de la Bergen și 
Oslo.

înscriindu-se în stilul ca
racteristic de bun gust și 
simplitate al „Ateneum
ului", „Peer Gynt" a fost, 
mi se pare, mai deplin edi
ficator in privința căutări
lor de înnoire și esențiali- 
zare artistică ale teatrului 
varșovian, a eforturilor de a 
găai un 
lipsit de 
care să 
sugestiv 
operei 
dramatica aventură a cu
noașterii) să se adrese
ze cit mai direct și cît 
mai emoționant spectatoru
lui contemporan. Și cum 
asemenea preocupări „so
luționate" însă într-un plan 
exterior, pur formal, le-am 
aflat și în agreabilul muzi
cal cu „Hyde Park", să 
subliniem că „Peer Gynt" 
a atestat un spirit creator 
de mult mai substanțială, 
adîncă și elevată teatrali- 
tate. Spectacolul s-a impus, 
desigur, prin vitalitate, dar 
și prin jocul cerebral, prin 
puterea de interiorizare a 
interpreților principali, prin 
varietatea convențiilor tea
trale abordate (ca 
murilor adoptate), 
ales prin concizia, 
Li ta tea și virtuțile 
rice ale multora 
soluțiile scenice adoptate ; 
prin performanța realizării 
tuturor „sarcinilor" piesei 
(situarea în timp. In spa
țiu, sugerarea unor situa
ții foarte variate) prin in
termediul expresivității 
actorilor, al resurselor lor 

. admirabil explorate și puse 
apoi in evidență in direc- 

. ția unei performanțe de 
ansamblu.

limbaj original și 
orice gratuitate, 

exprime pregnant, 
ideile majore ale 
dramatice, (aici :

și a rit- 
dar mai 
origina- 
metafo- 

dintre

Natalia STANCU

zeului Istoric ei 
— a păstrat in 
ei, impregnată, 
dramatică a reconstrucției, 
proporțiile reale, emoțio
nante ale efortului unei în
tregi națiuni de a șterge 
urmele războiului Fără a în
cerca să impresioneze prin 
soluții inedite, caracterizată 
printr-un puternic filon na
rativ, pictura 
imaginea unei 
nate de o 
foarte . actuală 
diferențierile 
ea pare animată — în 
constituirea aspectelor Ora
șului nou sau ale Orașului 
vechi — de interesul pen
tru lucrul autentic, pentru 
eleganța și frumusețea lui. 
„Acoperișurile Orașului 
nou" de Ian Betley sau 
„Parcul Paderewski* de 
Tadeusz Dominik, „Vistula" 
de Wladyslaw Krolikiewicz, 
sau „Plimbare în afara ora
șului" de Wlodzimierz Pa
naș, „Port riveran din car
tierul Praga", de Konrad 
Slomczynski, sau „Parcul 
Szczesliwice" de Walentyna 
Szymakowicz, „Cartierul 
Powisle înainte de insu
recție" de Stanislaw Zol- 
towski — pentru a nu cita 
decit o mică parte a lucră
rilor expuse, se compli
nesc în a marca, de fie
care dată, bucuria artiștilor 
polonezi de a-și reintilni 
orașul, de a-1 privi. Suges
tia evocatoare a culorii 
contribuie la înregistrarea 
acestei bucurii, la trasarea 
cadrului natural care a 
constituit obiectul unor ui
mitoare transformări.

Sectorul de 
realizate de Edmund 
piecki continuă, 
aceasta pe plan 
tar, preocupări 
le-am înregistrat 
tură. Intitulat 
Varșoviei"

orașului 
zidurile 

tensiunea

conturează 
arte domi- 
problematică 

Dincolc de 
individuale 

re-

Aurel Drago? MUNTEANU

Expoziția de pictură
și fotografii
de manifes- 
pe care l-a 
aceste zile 

mani-

Complexul 
tari culturale 
găzduit în 
Capitala noastră 
festări organizate cu prile
jul celei de-a 27-a aniver
sări a eliberării Varșoviei 
— au conturat personalita
tea marelui oraș pe cîteva 
dintre principalele 
coordonate spirituale, 
poziția de pictură și fo
tografii (sala din Bd. 
gheru nr. 34) iși propune 
să reconstituie imaginea de 
ieri și de azi a Varșoviei.

între cele două 
ale expoziției 
evidentă 
pe o 
preocupări în 
aspecte dintre cele mai ca
racteristice și pitorești ale 
capitalei Republicii Popu
lare Polone. Intenția este 
aceea de a surprinde și do- 
vesti cite ceva din viața de 
fiecare zi a orașului, de a

sale 
Ex-

Ma

sectoare 
există o 

baza'ă 
__ de 

a ; reflecta

legătură 
continuitate

pregătește o revoluție în biologie ?

accentua asupra unor ele
mente menite sâ-1 repre
zinte în conștiința străini
lor, de a-i elogia frumuse
țea. Contactul cu realitatea 
s-a dovedit a fi definitoriu 
în a releva, o dată cu ima
ginea concretă (a orașului 
de azi sau a celui din peri
oada reconstrucției) și rezo
nanța politică a evenimen
tului prezent sau istoric. A- 
cest contact direct a conferit 
o nouă dimensiune 
crărilor, un dinamism 
trăirii și prezențdi for
actualitate. Actul creației 
a devenit, astfel, un adevă
rat act de solidaritate ’ al 
contemporanilor cu lupta 
patriotică a Înaintașilor, 
dovada unei opțiuni morale 
în aprecierea faptului de 
istorie.

Varșovia
— așa cum 
cată prin
blouriîor din colecțiile Mu-

iu-
a.1 
în

contemporană 
poate fi ea evo- 
intermediul ta-

fotografii
Ku- 

de data 
documeh- 
pe care 

și in pic- 
„Peisajul 

el iși propune 
ca, ilustrând bogația ideilor, 
a soluțiilor tehnice de or
ganizare a spațiilor arhi
tecturale — sâ sintetizeze 
și să transmită esența unor 
realităț: istorice, tncepind 
cu Imaginile simbolice ale 
Sirenei de pe Litoralul 
Kosciuszkc — adevărată 
emblemă a orașului — sau 
cu statuia Victoriei, aceas
tă „Nike Varșoviană", cum 
a fost denumită, și conti- 
nuind cu imaginile diurne 
ale străzilor și parcurilor o- 
rașului sau cu imagini lie 
sălilor de spectacol — apa
ratul fotografic a înregis
trat aspecte ale unui cadru 
natural și arhitectonic spe
cific. Romantismul unor 
.îesfîrșite parcuri, dar și 
ample ziziuni arhitectonice 
in care-și află ecoul dura
bil visurile și aspirațiile 
contemporane — impresio
nează deopotrivă.

in ansamblu, actuala ma
nifestare de artă, ea și cea 
similară ei, organizată la 
Varșovia cu lucrări de artă 
românească, constituie incă 
o treaptă a cunoașterii și 
apropierii spirituale dintre 
popoarele noastre.

Marina PREUTU

Pînă anul trecut se considera că 
operația cea mai gingașă din istoria 
biologiei a constituit-o transplanta
rea nucleului dintr-o celulă intr-alta, 
realizată la Universitatea din New 
York. Această performanță remarca
bilă a fost însă întrecută de un grup 
de biologi de la Oxford, care au iz
butit să transplanteze o genă, dind 
astfel un suport experimenta! ideii 
„reparării" celulelor cu defecte ge
netice. Evident, pină a se ajunge aici 
a fost străbătut un drum lung, pre
sărat cu dificultăți greu de imagi
nat pentru un nespecialist

Cea mai veche dovadă a intere
sului 
pare 
găsit 
patru 
gravat cu răbdare o suită de ima
gini care ne arată cum s-a transmis 
forma unor capete și copite de cai 
timp de șase generații. Preocupările 
empirice de acest fel au continuat 
fără pauză, sub impulsul necesități
lor praotice ale agriculturii și creș
terii animalelor. Dar șt.ința eredi
tății. genetica, s-a născut abia Ia în
ceputul secolului XX, chiar dacă 
unele dintre elementele ei fundamen
tale fuseseră puse în evidență cu 
decenii în urrnă. Intr-adevăr, bota
nistul austriac Gregor Mendel defi
nise. într-un memoriu nepublicat, 
cele trei legi ale transmiterii carac
terelor ereditare încă din 
acidul dezoxiribonucleic, 
fusese izolat de chimistul 
Friedrich Mieșcher în 1869. 
ani înainte ca microscopul să ne re
veleze existența cromozomilor în nu
cleul fiecărei celule.

Așa cum s-au petrecut lucrurile și 
în alte domenii ale științei, aceste 
prețioase achiziții au intrat apoi în
tr-un fel de hibernare. Memoriul lui 
Mendel a fost găsit de botanistul olan
dez Hugo De Vries in 1900. Redesco
perirea celor trei legi a orientat in
vestigațiile spre aflarea suportului 
material al eredității și. după doi ani, 
acest rol a fost atribuit, pe drept 
cuvînt, misterioșilor — pînă atunci — 
cromozomi Iar în 1953, Francis Crick, 
James Watson și Maurice Wilkins 
au identificat și modelat structura 
ADN-ului, constituent esențial al 
cromozomilor, fiind răsplătiți mai 
tîrziu cu un binemeritat Premiu 
Nobel.

Timp de aproape un secol, cromo
zomii au putut ti văzuți doar ca niște 
bastonașe răsucite. Apoi, la Stock
holm (1969) și Paris (1971) au fost 
elaborate tehnici speciale, datorită 
cărora știm astăzi că fiecare cromo
zom prezintă o succesiune de sfere 
și benzi, între care 
genele. Acestea din 
stituite din acizi 
ARN (ribonucleic) 
molecula de ADN, ea seamănă cu o 
scară în spirală, rampele fiind două 
coloane împletite de zaharuri și fos
fați, iar treptele — perechi de., for
mații chimice, așa-numițele baze nu- 
cieotidice : . adenina, tinina giianina 
și citozina. Meritul lui Crick. Watson 
și Wilkins constă tocmai în descifra
rea acestei structuri, pe care au re
prezentat-o spațial ca o dublă elice.

S-a spus că descoperirea celor trei 
tineri savanți (Watson, cel mai dina
mic dintre ei, avea 25 de ani in 
1953 1) echivalează cu descoperirea

față de problemele eredității 
să fie un document de piatră 
în ruinele Babilonului. Acum 
mii de ani, mîini neștiute au

secretului vieții. în orice caz, ea a 
deschis calea pătrunderii accelerate 
într-un univers care părea pecetluit 
cu șapte lacăte. Pentru că structura 
ADN-ului este cheia tuturor infor
mațiilor ereditare care se transmit 
de-a lungul generațiilor. Cum func
ționează acest uluitor mecanism bio
logic ? Cele patru baze nucleotidice, 
a cărora așezare reciprocă determi
nă proprietățile genelor, alcătuiesc 
un fel de alfabet genetic. Numărul 
redus de „litere" este compensat de 
numărul imens al combinațiilor po
sibile. Pot fi „scrise", astfel, toate 
informațiile sau directivele necesare 
procesului de constituire a organisme
lor. de la virus pină la om. Căci ma
terialul de fabricație este, în mod e- 
sențial. același : proteinele, iar pro
teinele sînt construite pornindu-se 
de la 20 de acizi aminați.

înseși marea complexitate și fine
țea acestui proces fac ca acțiunea

ACTUALITATEA

ȘTIINȚIFICĂ

1864. Iar 
ADN-ul, 
elvețian 

cu patru

se află probabil 
urmă sînt con- 

nucleici : ADN, 
etc. Cit despre

unor factori exteriori să producă a- 
desea perturbări sensibile. Să nu ui
tăm că modificarea poziției unei sin
gure „litere" poate determina schim
barea proprietăților genei, deci o 
mutație ereditară. In 1927, s-a desco
perit că 
duse nu 
ci și de 
joc alte 
anumite 
temeiuri 
poate duce, în următoarele decenii, 
la crearea unor noi soiuri de plante 
și animale, mult mai productive de- 
cît cele pe care Ie cunoaștem. Ace
lași rezultat va putea fi obținut și 
prin aplicarea tehnicilor subtile de 
fuzionare a 
prelevate din țesuturi diferite, sau 
chiar prin intervenția la nivelul ge
nelor, despre care vorbeam la în
ceputul acestui articol. Două exem
ple ne vor ajuta să înțelegem mai 
exact importanța geneticii aplicati
ve. ..O mare extindere vor lua indu
cerea artificială și folosirea unor 
mutante valoroase — scrie prof. dr. 
Petre Raicu. La porumb au fost des
coperite două gene, opaque-2 și 
fioury-2. care determină ca boabele 
de porumb să fie bogate în lizină și 
triptofan, aminoacizi limitativi ai 
valorii nutritive a porumbului. Dacă 
se consideră, de pildă, că aceste mu
tante ameliorează valoarea nutritivă 
a porumbului cu 25 la sută, atunci 
cantitatea de 20 000 000 tone de pro
teină anual produsă de porumb pe 
glob ar spori la 25 000 000 tone numai 
prin folosirea acestor mutante". Iar 
prof. dr. docent N: Săulescu ne înfă
țișează o spectaculoasă previziune 
zootehnică : „In secolul al XXI-lea,

aceste mutații pot fi pro
nunțai de agenții naturali, 

razele X. Au intrat apoi în 
tipuri de radiații, precum și 
substanțe chimice. Există 
de a afirma că folosirea lor

nucleelor unor celule

vacile cu aptitudini productive supe
rioare vor putea avea. în timpul 
vieții lor, cite 1 000 de viței, în com
parație cu numai 10 acum, datorită 
transplantării ouălor (ovulelor ferti
lizate) de la vacile superioare la va
cile incubatoare comune".

Sînt perspective îndreptățite de 
„reacția in lanț" care a urmat desco
peririi structurii și funcționării 
ADN-ului. După descifrarea codului 
genetic, în 1969 s-a izbutit izolarea 
unei gene. în 1970 o echipă con
dusă de doctorul canadian de o- 
rigine indiană Har Cobind Kho- 
rana, laureat al Premiului Nobel, a 
realizat încă un pas gigantic, obți- 
nînd gene sintetice. Cu un an înainte, 
el își exprima Speranța că 
nea descoperire ar putea 
înlăturarea tuturor bolilor 
Unul dintre participanții la 
ța în cadrul căreia a fost

o aseme- 
duce la 

ereditare, 
conferin- 

... _____ ____  .. ... anunțată
știrea realizării sintezei mergea și 
mai departe, afirmînd că s-a creat 
posibilitatea de a obține cîndva in
telectuali sau atleți de mare valoare, 
fără a mai fi la cheremul naturii — 
ceea ce arată că oamenii de știință 
pot fi uneori la tel de entuziaști ca 
autorii de anticipații.

Cert este că genetica poate contri
bui substanțial și la rezolvarea unor 
probleme stringente ale medicinii 
contemporane. Se știe, de pildă, 
că fenomenul de respingere este de 
natură ereditară, corpul omenesc 
refuzînd organele sau țesuturile con- 
truite pe baza unui alt cod genetic. 
S-a constatat, de asemenea, că unele 
celule canceroase manifestă anomalii 
cromozomiee. propunindu-se explica
ția existenței unor cromozomi care 
declanșează cancerul și a altora 
care îl blochează. Au fost înregistra
te progrese în ceea ce privește de
terminarea genetică a sexelor, fapt 
care va permite să se cunoască sexul 
copiilor încă din perioada embriona
ră, depistindu-se. totodată, eventua
lele anomalii cromozomiee. Se pare 
că și studiul activității psihice ar pu
tea beneficia din plin de aportul a- 
cestei științe relativ tinere. „Fără 
genetică nu se pot cunoaște bine ap- 
titud.nile și predispozițiile umane", 
declară prof. Nikolai Bocikov, direc
torul Institutului de genetică al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S.

Ca și alte cuceriri ale secolului 
nostru, posibilitatea manipulării ge
netice generează nu numai speranță, 
ci și îngrijorare. James Shapiro, u- 

. nul dintre cei trei oameni de știință 
care au realizat izolarea unei gene, 
a renunțat să-și continue cercetările, 
de teamă ca ele „să nu aducă ome
nirii mai mult rău decît bine" 
losit fără scrupule și cu rea 
dința, controlul eredității poate in
tr-adevăr să se transforme intr-o 
„bombă biologică". Avem însă încre
dere în înțelepciunea oamenilor, în 
dorința lor vitală de a se perfecționa 
pe toate planurile, pentru a deveni, 
așa cum iși intitula H.G. Wells un

. cunoscut roman. ,.|.șerneni zeilor".

Ion HOBANA
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Un titlu care obligă; 
noua revistă

„România pitorească"
In urmă cu 70 de ani a- 

părea volumul „România 
pitorească", adevărată an
tologie a peregrinărilor 
lui Alexandru Vlahuță prin 
tot ce 
patriei 
creînd 
grafie" 
sajului

Recentă apariție, revista 
„ROMANIA PITOREAS
CA", editată de Ministerul 
Turismului, își propune să 
continue, pe alt plan și cu 
alte exigențe, opera de cu
noaștere a meleagurilor 
străbune, a realităților în 
mijlocul cărora trăim. Noua 
publicație dorește să devi
nă un adevărat ghid al tu
turor celor care iubesc dru
meția, celor ce vor să cu
noască .oamenii și cadrul 
natural al „Mioriței" și 
„Coloanei infinitului", pei
sajul în permanentă înnoi
re al patriei, schimbat prin 
forța minții și mîinilor de 
constructori încă din pri
mul număr se vede dorința 
colectivului redactional de a 
găsi un echilibru între ma
terialele informative, care-1 
invită direct pe turist să-și

avea sublim natura 
noastre, scriitorul 

o adevărată „geo- 
a frumuseților oei- 
român°sc.

aleagă „formulele de 
cunsie și vacanță" și 
porta jele de largă respira
ție, ce se înscriu pe linia 
bunelor tradiții ale publi
cisticii noastre. Semnalăm, 
in acest sens, prezența scri
itorilor Pop Simion („Por
țile Omeniei"), Paul An- 
ghel („Sărbători de sărbă
toarea Anului 
reală
tară au reportajele sem
nate
(„Badea Cîrțan _____
și legendă"), Mircea Horia 
Simionescu („Tîrgoviștea 
copilăriei mele") Valentin 
Hossu-Longin („Povestea 
mea de iarnă"). Pentru ceea 
ce înseamnă funcția organi
zatorică a unei publicații, 
apreciem inițierea unui 
concurs pentru marcarea 
traseelor montane, intitulat 
sugestiv „Firul Ariadnei".

Anunțînd acest debut al 
„României pitorești", re- 
mareînd prezentarea grafi
că reușită, 
blicații de 
bun !“.

ex-
re-

NOU"). O
valoare documen-

de Dona Roșu 
adevăr

urăm noii pu- 
turism : „Drum

S. MARIA

0 culegere
și un „memento11 privind

restanțele editoriale
Un capitol la care editu

rile noastre au rămas 
tanțiere' 
rirea 
zări.

■ cale 
mici
folosite de cadrele didactice 
din invățămîntul preșcolar. 
Pentru a suplini această la
cună. Inspectoratul jude
țean Satu Mare a editat o 
astfel de carte in limbile 
română, maghiară și ger
mană. sub titlul .Culegere 
de poezii, scenete, cîntece 
și focuri cu cînt pentru cei 
mici". Inițiativa e lăuda
bilă, evidențiind 
unui grup de 12 
sătmăreni de

,res- 
se referă la tipă- 

unor poezii, dramati- 
jocuri și texte muzi- 
destinate celor mai 
copii, care să poată fi

compuneri utile din punct 
de vedere 
parcursul a 138 
intîlnim nu mai 
153 de astfel de 
limbile amintite, 
aproape 200 schițe și desene 
intuitive.

Poeziile, realizate potrivit 
particularităților de vîrstă 
(pentru grupa mică, mij
locie și mare), ocupă spa
țiul ce! . mai mare din vo
lum. Dintre cele mai izbu
tite versificări aș aminti : 
„Sînt mică", „Stegarul", 
„Mama". „Trei pitici". .Ie
purele". .Broscuța", .Bar
za", etc., mele iramatizâri 
ca „Visul Ilenuței" sau „A 
kecske âs hârom kis ’ido"

educativ. Pe 
de pagini 
puțin de 

lucrări in 
însoțite de

și cîteva cîntece : „Ciuper- 
cuțele", „Moș Andrușca", 
„Piticii" etc.

Din păcate, alte versuri 
sint deseori stîngace, abun- 
dind în diminutivări forțate 
(doar pentru rimă), expri
mări improprii și chiar a- 
gramate, ignori nd ortogra
fia. Iată doar cîteva exem
ple : „Merge trenul cu (!) 
vagoane / Și în dînsul (!) 
sint persoane (!) 
Nicu cu chipiu (!) 
șina (?) face piu 
(„TRENUL"), sau: 
șui n-ascultat (!) 
facă (!) dus (? !)“ 
RASUL") și : ‘
bucătărie / Ne tot (!) face 
bucurie / Ne tace mincare 
bună / Tot (!) cu tocul Ia-n- 
demină" („FOCUL").

Desigur, printr-o selecție 
mai atentă, astfel de „per

/ Nenea 
/ Și ma

il ' ?)“ 
„lepura- 
/ Să se 
(„1EPU- 

„Mama la

le" puteau ti înlăturate. La 
o nouă ediție va trebui să 
se țină seama de aceasta. 
In plus, lucrarea s-ar putea 
îmbogăți și prin reproduce
rea mai insistentă a unor 
creații rlasice. Consemnăm 
ca pozitiv ’aptul ră in pa
ginile în limba maghiară 
sint reproduse poezii popu
lare, precum și un joc din 
folclorul copiilor. După 
cum în limba germană, 
sînt de asemenea reproduse 
versuri din folclorul copii
lor Dar, dincolo de neîm- 
plinirile menționate, a- 
ceastâ culegere constituie 
în mod cert o inițiativă po
zitivă. Și m apel adresat 
editurilor, cu deosebire ce
lor profilate pentru cartea 
pentru copii.

ina răsunătoare. In 
Cum iși onorează 
educativă ? Cu ce 

la sate ?

rest ? 
funcția 
scopuri 
‘ Nu

Irimie STRAUȚ

cînd 
permanent ?

O inițiativă a 
tiștilor Plastici 
cent în sălile 
numeros public, 
de pictură prezente în in
cinta celei mai importan
te expoziții anuale — Salo
nul artiștilor bucureșteni
— au constituit, timp de trei 
zile consecutiv, obiectul u- 
nui ciclu de expuneri sus
ținute de pictorul Ion Să- 
lișteanu. Menite să creeze 
cadrul unei receptări in pro-- 
funzime, să explice intenții, 
gînduri, să stabilească co
ordonatele etice și proble
matica actuală a plasticii 
noastre, așa cum se contu
rează ele, în realizările con
crete ale diferiților artiști,
— expunerile au luat trep
tat, pe măsura desfășurării 
lor, forma dialogului. Dia
log ai lucrărilor cu publi
cul ; dialog al artistului cu 
destinatarii creației sale. 
Subiectul dialogului s-a o- 
prit, în fiecare din cele trei 
zile, asupra unei alte arii

Uniunii Ar- 
a reunit re- 
„Dalles" un 

Lucrările

problematice — „Sensul 
deschis al tradiției", „Real 
și ’ imaginar", „Cunoaștere 
și transfigurare".

In ansamblul lor manifes
tările s-au dovedit a fi mai 
eficiente decît textul tipă
rit, decit cataloagele și 
pliantele obișnuite,, sau ori
ce altă modalitate explica
tivă. Interesul deosebit de 
care s-a bucurat in rînduri- 
le publicului ca și impor
tanța de ordin educativ a 
manifestării — constituie, 
credem, — suficiente argu
mente pentru a dori orga
nizarea frecventă a unor 
intîlniri similare și in alte 
săli de expoziție bucureș- 
tene. Artiști și critici de 
artă ar putea, astfel, să de
limiteze mai eficient valoa- 
tea de non valoare, inovația 
autentică de experimentul 
gratuit, să îndrume publi
cul in dialogul cotidian cu 
produsul muncii creatoare.

fac „turnee" 
prea par a-i interesa toate 
acestea pe 
ansamblului. Este, ie pildă, 
cazul ansamblului folcloric 
„Doina Maramureșului" ie 
ta Cooperativa meșteșugă
rească „Deservirea" lin 
Sighetul Marmației. Nu o 
dată, „ieșirile" in oublic — 
mai ?u seamă la sate, pe 
.scenele căminelor culturale 
— ale acestei formații se 
bazează pe improvizații, pe 
un „program" care vizează 
doar... venituri bănești.

Nu demult, în comuna 
Săpința, precum și în „tur
neul" din unele sate de pe 
valea Izei, în afară de con
tribuția unor soliști cunos- 
cuți de muzică populară, 
cum sînt frații Petreuș și 
Titiana Mihali — de la an
samblul profesionist din 
Baia Mare — spectatorii 
n-au putut „remarca" pe- 
altcineva din cadrul „Doi
nei Maramureșului". De ce? 
Băieții erau învestmîntați 
„folcloric"... ca la oraș. Cu 
pantaloni, cu jersee, peste 
care și-au aruncat cite un 
cojoc. La fel și fetele ! 
Spectacolul, improvizat, n-a 
fost de natură să mulțu
mească publicul.

„Doina Maramureșului" 
obișnuiește să nu-și respec
te orarul anunțat. La Săliș- 
tea de Sus, de pildă, in- 
tr-uria din zilele lunii de
cembrie. anul trecut, oame
nii au așteptat 3 ore ansam
blul folcloric, care-și anun
țase sosirea în sat. Dar ar
tiștii n-au venit. Tovarășul 
Todor Bindea, directorul că
minului cultural din comu
nă, ne amintea că ,,a mai 
pățit-o incă o dată" cu a- 
cest ansamblu. A vîndut bi
lete și. apoi, a fost 
să restituie banii.

Concluzia 
prinde este 
vrea „Doina

„conducătorii"

nevoit

des-
Dacă

P. MARINA

Cît ar fi de pretențioasă, 
doar firma nu ajunge

Miron Constantinescu, președin
tele Academiei de Științe Socia
le și Politice, după care va urma 
Conferința : „PROGNOZA Șl 
PLANIFICAREA DEZVOLTĂ
RII ECONOMICO-SOCI ALE A 
româniei In perspectiva. 
susținută de Ion Desmireanu. di
rectorul Institutului de cercetări 
pentru planificare, membru titu
lar al Academiei de Stiinte So
ciale și Politice.

Academia de Științe Sociale șl 
Politice organizează în fiecare 
miercuri după-amiază, în Auja 
Bibliotecii Centrale Universitare 
din București, CONFERINȚE 
PUBLICE, pe teme științifice de 
actualitate din domeniul social și 
oolitic.

Ciclul de conferințe se va inau
gura pe data de 26 ianuarie a.c„ 
la orele 17.00. Cuvîntul de des
chidere va fi rostit de prof.

I

IIII
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I

I
I

I

II
I

I
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O zi în Deltă
(Urmare din pag. I)

ambreiaj, 
unor cu-

che tare, ca surzii, din pricina zgo
motului motoarelor Suprafața zonei 
unității pe care o conduce — vreo 
20 000 de ha. Imensa majoritate a me
canizatorilor sînt oameni vechi, cu 
stagiu și cu experiența iernilor pe
trecute în Deltă. Toți șefii de coloană 
au între 8 și 12 ani vechime. Cum 
merge munca ? Foarte bine. -Pianul 
pe ianuarie va fi depășit. Timpul de 
lucru — excepțional (adică 
naibii — trebuie 
terul). Taie cam 
De cînd este în

...Pe la prinz, 
tocmai in cealaltă parte a Deltei, pe 
canalul Tătaru, o derivație a brațu
lui Chilia. Răminem acolo la coloana 
a 5-a a unității stuficole Pardina. 
lacob Chirnoagă, șeful coloanei, a 
plecat mai devale vreo 6 km, către 
Chilia Veche, cu atelierul mobil. Ple
căm și noi după dînsul. Perimetrul 
coloanei ? 7—8 km în lungime de-a 
lungul canalului Tătaru și 5-6 km în 
adîncime. Programul unei zile de lu
cru ? Deșteptarea la ora 5 dimineața, 
hrana caldă, pregătirea agregatelor 
pentru lucru și deplasarea în lanuri
le cu stuf. Lucrul începe la ora 7 
dimineața și continuă fără întrerupe
re pînă se înnoptează Masa de 
prînz — hrană rece. Mecanizatorii 
nu-și permit să piardă nici o oră bu
nă de lucru. Seara, înainte de culcare, 
revizia mașinilor pentru a doua zi și 
eventuale reparații. Uneori — și asta 
s-a înțîmplat des in ultimele zile — 
mecanizatorii trebuie să facă cu 
schimbul paza de noapte pentru a 
mănține permanent in funcțiune mo
toarele utilajelor care altfel înghea
ță și nu mai pot fi pornite a doua zi- 
dimineața.

— Cu frigul cum vă împăcați ?
— Ne-am obișnuit. Pentru noi este 

important ca timpul ăsta, cu care ne 
întilnim destul de rar, intr-o iarnă a 
Deltei, să-l putem folosi din plin. 
Acum, cind este peste tot înghețat, 
putem pătrunde cu utilajele oriunde. 
Cînd vine dezghețul încep necazuri
le, împotmolirile și toate celelalte.

...O zi din viața și munca stuficul- 
torilor Deltei Dunării. O zi din viața 
și munca unor oameni care înfruntă 
asprimile Deltei. în vremea cînd ea 
rămîne pustie, și care ințeleg că bu
curia datoriei împlinite este mai pre
sus de toate privațiunile la care îi su
pun condițiile de muncă.

...Chimiștii de la Combinatul de ce
luloză de la Chiscani-Brăila au de ce 
să fie bucuroși : stuficultorii Deltei 
le pregătesc materie primă din 
belșug.

transmisie, a discurilor de 
a altor piese de schimb, a 
tii cu medicamente —reporterul, in
ginerul Dan Băltăneanu, șeful servi
ciului producție al întreprinderii, și 
șeful coloanei a 4-a-Rusca, Nichi- 
for Costenco. Aparatul ia înălțime și 
zboară spre brațul Sfintu-Gheorghe. 
Survolăm în linie dreaptă meandrele 
brațului Sfintu-Gheorghe. cuprins de 
ghețuri. Dedesubt, aleargă, risipite 
ici-colo. pilcuri de sălcii desfrunzite, 
canale și ghioluri cu valurile pietri
ficate de suflul gerului. Și. deodată, 
ni se aștern in fața ochilor, pînă hăt, 
departe, lanurile nesfîrșite de stuf. 
De sus, cu galbenul stins al tulpine- 
lor, cu pămătufurile bătînd în cafe
niu, întinderea imensă de stuf pare 
aidoma unui nesfîrșit lan de grîu dat 
în pirgă.

Trecem pe deasupra bazei coloa
nei a 9-a. Cîteva bacuri-dormitor, 
prinse de ghețuri pe canalul Sfintu- 
Gheorghe, și mai încolo vedem și pri
mii „secerători". Două, trei, patru, 
cinci agregate de recoltare a stufu
lui — aidoma unor combine — îna
intează pe marginea lanului- lăsind 
în urma lor „miriștea" pe care se in- 
șiruiesc simetric snopii de stuf... Este 
imaginea pe care aveam să o văd re
produsă de zeci și de sute de ori pe 
tot cuprinsul Deltei. îritr-o zi întreagă 
de zbor deasupra întinderilor înghe
țate.

în Delta Dunării, secerișul este în 
toi !

Aterizăm lingă bacurile-dormitor 
de la a 4-a și îl lăsăm acolo pe șeful 
coloanei. Aproape de Rusca, dintr-un 
hățiș de mărăcinișuri, speriați de 
zgomot, țișnesc in goană un cird de 
mistreți. Aterizăm din nou și îl luăm 
la bord pe inginerul Nicolae Popescu, 
șeful unității stuficole Rusca, intr-un 
zbor de inspecție a activității coloa
nelor. Inginerul își fixează căștile și 
începe să dirijeze zborul pilotului. 
Tăiem apoi de-a dreptul peste ghio
lurile Uzlina. Puiu, Roșu. Roșuleț că
tre Suiina. Deasupra Uz’inei — o 
surpriză : lingă un foltan de stuf din 
mijlocul lacului, un ochi de apă lim
pede. neînghețat. lingă care a canto
nat maiestuos un cîrd de lebede. Sînt 
singurele păsări pe care le-am văzut 
în Deltă in afară de cîteva stoluri de 
ciori și de vrăbii aciuate prin preaj
ma rarelor așezări omenești.

încerc o conversație cu inginerul 
Nicolae Popescu. Ca să ne putem în
țelege, ne strigăm unul altuia in ure-

ger al 
să precizeze repor- 
400 de tone pe zi. 

Deltă ? Din 1964.
aterizăm undeva

re se 
clară.
Maramureșu

lui" sâ-și mențină prestigiul
in rindul spectatorilor - 
mai cu seamă al celor de ia 
sate — trebuie să-și revadă, 
in primul rînd. repertoriul, 
conținutul și calitatea artis
tică a acestuia. încărcă
tura de idei inrîuritoare pe 
care o transmite publicului, 
cît și unele metehne de or
ganizare. Contactul forma
țiilor artistice cu publicul 
nu poate fi privit ca un ar* 
formal.strădania 

educatori 
a realiza Vaslle GAFTONT

Multe din cele circa 10 
de ansambluri folclorice, 
cite activează in județul 

, Maramureș, și-au cîștigat. 
oe merit, datorită conținu
tului bogat de idei, s me-

sajului și calității artistice 
a repertoriului, o largă 
diență la public.

Se intîmplă uneori 
ca aceste ansambluri 
funcționeze doar mb o

v.
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Din tezaurul
unei arhive

volan

constate

Dacă-i bal
bal să fie!

trimiși

altfel. Șofe- 
că, dacă ar 

ar provoca 
și ar eom-

n-avea nici

Mamosii

Păcală la

acum 
importantă 
literaturii 
vorba de cea mai 

slavonă cu caractere

caractere chirilice. După 
unor cercetători, tipă- 

lui Sclîtveipqlt Fiol au 
și texte de origine ro- 
Demn de notat este și

480 de ani, 
pentru 

noastre

TRANSMIT:

Nota 10

de la

Centre de sănătate
A apărut:

Nr. 1/1972 (Urmare din pag. I)

«I
eram,

PATINAJ VITEZĂ

să

■ VASLUI

ALBA ;

«SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CONSILIERUL SPECIAL
AL PREȘEDINTELUI S.U.A. 

PENTRU PROBLEME CULTU
RALE A PĂRĂSIT CAPITALA

J

Sîmbătă dimineața a părăsit 
pitala prof. Urs Hochstrâsser, 
ședințele Comisiei de energie 
mică din

In comuna Lopadea Nouă a fost 
dat în folosință un modern dispen
sar uman, construit prin contribu-

am fost

Plo- 
Cluj, 

loc 
ma- 

rigprile

11,15; 13.30;

ju
de

în cîteva rînduri

PREȘEDINTELE COMISIEI 
DE ENERGIE ATOMICA 

DIN ELVEȚIA 
A PĂRĂSIT CAPITALA

In arhiva, 
necercetată, 
Scheii

Fi
la

Campionatele de tenis

Minis- 
precum 
Statelor

ECONOMICE"

Năs-
7—6 ;
Sud-

(Franța), Bat-

pro- 
toți ele- 
Olt, in 
Caracal.

eu 
„Scînteii".

„PROBLEME

X- 
șî 
a- 
c*

barbar

^ VÎLCEA

FAPTUL
DIVERS

in bună parte încă 
a muzeului din 

Brașovului, colectivul 
științific de aici, condus de prof, 
dr. Emil Mica, în colaborare 
cu prof . dr. Ion Radu Mircea 
de la Institutul de studii. sud- 
est europene din București, a 
identificat de curind o lucrare 
datând de 
deosebit de 
cercetarea 
vechi. Este 
veche carte 
chirilice descoperită pină acum 
în țara noastră. Lucrarea, care 
se intitulează „Triod Penticos
tal-". a fost tipărită la Cracovia 
în 1491 de Schweipolt Fiol, a- 
preciat ca fiind cel dinții tipo
graf care a editat cărți în sla
vonă cu 
părerea 
riturile 
la bază 
mână.
faptul că lucrarea respectivă se. 
află în Scheii Brașovului încă 
din 1541, ceea ce confirmă, încă 
o dată, vastele legături culturale 
pe care le-a avut acest impor
tant centru de cultură româ
nească.

Intorcîndu-se de la Albești, 
auto-sanitara condusă de șofe
rul Eugen Rusu aducea la Bo
toșani pe Maria Țurcanu, cu 
sarcină în luna a noua. La ple
carea din Albești, starea clinică 
a gravidei nu impunea însoți
rea ei pe drum de. către un ca
dru sanitar. Dar rulajul pe teren 
accidentat a vrut 
rul și-a dat seama 
continua drumul, 
pieuderea copilului . 
promite sănătatea mamei. Intre 
timp, a fost ajuns din urmă de 
o altă auto-sanitară condusă de 
Radu Poenaru care se întorcea 
de la Mihălășeni. In plin câmp 
și pe ger, cei doi șoferi s-au vă
zut în situația de a asista naș
terea, recurgînd la cunoștințele 
de specialitate) dobîndite în 
urma unor instructaje efectuate 
în unitate. Acum mama și cel 
de-al șaselea copil al său se 
află în afara oricărui pericol.

Punețid 
în temă!

Cu mai bine de un an de zile 
în urmă, o echipă de revizori 
s-a oprit la magazinul coopera
tivei de consum din satul Voi- 
tinel (Suceava). Gestionarul 
George Coroană le-a prezentat 
actele la control și, cu toate că 
ardea de nerăbdare să vadă re
zultatul reviziei... a plecat ! 
Unde ? Nimeni n-a reușit să 
afle nici pină în ziua'de astăzi. 
Dacă-l întâlniți, satisfaceți-i cu
riozitatea, comunicîndu-i că in
ventarul s-a terminat cu un de
ficit de aproape... 500 000 de lei 
și indreptați-l spre cel mai 
propiat organ de miliție I

termoficare
Intr-una din diminețile 

cute, profesorii și elevii liceului 
„Al. I. Cuza“ din Focșani au gă
sit toate clasele înghețate. în
treaga instalație de încălzire era 
deteriorată. Și'totul se petrecuse 
peste noapte, cînd fochistul 
Gheorghe Turcu de la stația de 
termoficare închisese conducta 
care furniza liceului apă caldă, 
sub cuvînt că, din moment ce 
elevii nu mai erau în școală, 
după părerea lui, 
un rost să-i mai. dea căldură. 
A doua zi avea să 
însă că procedase întocmai ca 
Păcală. Peste noapte apa a în
ghețat și aproape toate țevile 
s-au spart ! Acum, întreaga 
instalație a intrat în reparație. 
Desigur, costul ei „îl va încălzi" 
serios pe cel vinovat.

S-a întâmplat zilele trecute în 
sala căminului cultural din co
muna Brănești (Ilfov). Aflați 
la o seară de dans, tinerii de 
aici s-au trezit cu un grup de 
19 musafiri din comuna Pante- 
limon. Ospitalieri, brăneștenii 
i-au primit cum se cuvine. Mu
safirii, in schimb, care. înainte 
de bal, se „dezmorțiseră" zdra
văn la bufet, aveau chef de... 
scandal. Și către ora 3 noaptea 
au dezlănțuit, „o bătută" de po
mină, devastînd sala căminului 
cultural și gardurile citorva lo
cuințe vecine, după care s-au 
făcut nevăzuți. La scurt timp 
după aceea însă, toți cei 19 făp
tași au fost identificați. Cinci 
dintre scandalagii — Ion Ghiță, 
Gheorghe Cojenel, Ion Murgoci, 
Marin Damaschin. Anton Mi
hai — urmează să fie triuit^l 
în judecată pentru ultraj contra 
bunelor moravuri, iar 
14 au fost sancționați pe 
baza Decretului nr. 53. 
menzi însumind... 23 500 
Vorba ceea: dacă-i bal, 

fie !

ceilalți 
loc, în 

cu

Rubrică redactată de s 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

SEMNAREA PLANULUI 
DE COLABORARE PE ANUL 1972 
INTRE A.R.L.U.S. ȘI UNIUNEA 

ASOCIAȚIILOR SOVIETICE 
DE PRIETENIE 

ȘI LEGATURI CULTURALE 
CU STRAINATATEA 

ȘI ASOCIAȚIA DE PRIETENIE 
SOVIETO-ROMĂNA

Simbătă a fost semnat la Bucu
rești Planul de colaborare pe anul 
1972 între Asociația română pentru 
legături de prietenie cu Uniunea So
vietică (A.R.L.U.S.) și Uniunea aso
ciațiilor sovietice de prietenie și le
gături culturale cu străinătatea și A- 
sociația de prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.).

Planul prevede organizarea a nu
meroase .și variate acțiuni menite să 
contribuie la popularizarea reciprocă 
a succeselor obținute de oamenii 
muncii din cele două țări în construc
ția socialismului și comunismului, la 
dezvoltarea și întărirea prieteniei, a 
colaborării frățești dintre popoarele 
român și sovietic.

Vor fi inițiate simpozioane, seri li
terare, conferințe, gale de filme, seri 
ale prieteniei, expoziții și alte mani
festări consacrate unor date memora
bile din istoria și cultura celor două 
țări. Sînt preconizate, de asemenea, 
schimburi de delegații, grupuri de 
turiști și materiale de popularizare 
pe linia celor două asociații de prie
tenie.

Planul a fost semnat de Mihail Ro- 
șianu, președintele Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S.. și de A. V. Grebnev, 
vicepreședinte al conducerii centrale 
a Asociației de prietenie sovieto- 
română, redactor-șef adjunct al zia
rului „Izvestia".

La semnare au participat academi
cienii Ilie Murgulescu, Petre Con- 
stantinescu-Iași, Iorgu Iordan, vice
președinți ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., Mia Groza și Octav Li- 
vezeanu, membri ai Biroului Consi
liului General A.R.L.U.S.. activiști ai 
asociației, oameni de artă și cultură.

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

După semnare, Mihail Roșianu și 
A. V. Grebnev au rostit scurte cu- 
vîntări.

Sîmbătă după-amiază, delegația so
vietică a părăsit Capitala, plecind 
spre patrie.

PLECAREA DIRECTORULUI 
AGENȚIEI DE INFORMAȚII

A S.U.A.
Sîmbătă . după-amiază. a părăsit 

Capitala. Frank Shakespeare, direc
tor al Agenției de informații * 
S.U.A., care a luat parte la deschi
derea oficială a Bibliotecii americane 
din București.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, precum 
și reprezentanți ai ambasadei S.U.A. 
la București.

La amiază, Vasile Gliga a oferit un 
dejun în cinstea oaspetelui.

In cursul zilei de vineri, directorul 
Agenției de informații a S.U.A. a vi
zitat mînăstiri din nordul Moldovei, 
monumente arhitectonice și de artă 
din orașele Iași și Suceava.

laborării româno-elvețiene în 
meniul aplicațiilor pașnice ale ener
giei atomice. De asemenea, a avut 
întrevederi qu Mircea Malița, minis
trul educației și învățămîntului, 
Ștefan Bîrlea, prim-vicepreședinte 
al Consiliului național pentru știință 
și tehnologie, și a vizitat unele uni
tăți de cercetare și de învățămint 
din sectorul fizicii nucleare.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni, omul de știință elvețian a fost 
salutat de președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia nucleară, 
de alte persoane oficiale, precum 
de membri ai ambasadei Elveției 
București.

★
afacerilor externe

CURIER JUDEȚEAN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

MUREȘ

Un sat iese 
din anonimat

Consilierul special al președintelui 
S.U.A. pentru probleme culturale, 
Leonard Garment, a părăsit sîmbătă 
după-amiază Capitala. In timpul 
șederii în România, oaspetele a avut 
întrevederi cu Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, și 
Ion Dodu Bălan, vicepreședinte il 
Consiliului. Culturii și Educației So
cialiste. în cadrul convorbirilor, au 
fost abordate probleme referitoare .la 
relațiile culturale dintre cele două 
țări în onoarea oaspetelui, Vasile 
Gliga a oferit un dejun oficial. Prin
tre persoanele oficiale prezente la 
plecare, pe aeroportul Otopeni 
aflau membri , ai conducerii 
ferului Afacerilor Externe, 
și membri ai Ambasadei 
Unite la București.

Ca-
pre- 
ato- 

Elveția. care a făcut o 
vizită în țara noastră- Cu acest pri
lej, oaspetele elvețian a avut con
vorbiri cu loan Urșu, președintele 
Comitetului de Stat pentru Energia 
Nucleară, privind dezvoltarea co-

de masă ale României
• Participă 10 țări •

• Mîine și poimîine
în moderna sală a sporturilor 

din Cluj, astăzi încep campio
natele internaționale de tenis 
de masă ale României. La ac- 
-tuala ediție a competiției șirau 
anunțat participarea jucători și 
jucătoare din Anglia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. P. Chineză, 
Cuba, R. D. Germană. Iugosla-

Astăzi — întrecerile pe echipe 
— probele individuale

via, Polonia, Ungaria și Româ
nia.

Astăzi au loc probele pe echi
pe(masculin și feminin). ■

Mîine sînt programate' elimi
natoriile, la probele individuale,' 
iar marți se vor desfășura fi
nalele.

HOCHEI PE GHEAȚĂ-JUNIORI 
Echipa noastră a cîștigat 

primul meci cu echipa 
Iugoslaviei

Aseară pe patinoarul artificial din 
parcul sportiv „23 August" s-a dispu
tat întîlnirea internațională de ho
chei pe gheață dintre echipele de 
juniori ale României și Iugoslaviei. 
Tinerii hocheiști români au obținut 
victoria cu scorul de 12—2 (2—0, 4—0, 
6—2). Astăzi de la ora 17,00 are loc 
meciul revanșă.

In localitatea elvețiană de sporturi 
de iarnă Davos au început simbătă 
campionatele europene de patinaj vi
teză (masculin). In ' proba de 500 m 
victoria a revenit olandezului Ard 
Schenk cu timpul de 38”89/100. Vest- 
germanul Erhard Keller, recordma
nul mondial al probei, nu participă 
la această ediție .fiind suferind.

Ard Schenk a cîștigat și proba de 
5 000 m cu timpul de 7’17”94/100 și 
conduce în clasamentul general după 
două probe.

HANDBAL. — Competiția interna
țională masculină de handbal de la 
Sofia a fost cîștigată de prima re
prezentativă a Bulgariei. Pe locurile 
următoare s-au clasat echipele 
„Dosza". Budapesta, „Trotușul" ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej și se
lecționata secundă a Bulgariei. In 
ultima zi a competiției s-au înregis
trat următoarele rezultate.: „Trotu
șul" orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej - Bulgaria (B) 16—15 (12—8) ; 
Bulgaria (A) — Dosza Budapesta 
23—17 (10—8).

TENIS. — Finala turneului inter
național de tenis de la Londra se va 
disputa între americanii Cliff Richey 
și Clark Graebner. în cea de-a doua 
semifinală a probei de simplp băr
bați, Richey l-a învins cu 7—6, 6—4 
pe australianul Lewis Hoad.

Semifinalele probei de dublu «-au 
■ soldat cu următoarele. rezultate : 

Graebner, Gorman (S.U.A.) ■ 
tase, Țiriac (România) 6—1, 
Hewitt. McMillan (Republica 
Africană) — Goven 
trick (Anglia) 6—3. 6—1.

In finala probei de dublu masculin 
din cadrul turneului internațional de 
tenis pe teren acoperit de la Londra 
perechea Graebner, Gorman (S.U.A.) 
a dispus cu 6—7. 7—5, 6—4, 4—-6, 
6—4 de Mcmillan. Hewitt (Republica 
Sud Africană).

e Filarmonica de Stat „George 
Enescu“ (Ateneul român) : Con
cert pentru elevi — 11; (Sala Mică 
a Palatului) : Concert dat în ca
drul manifestărilor „Zilele Varșo
viei0 — 20.
• Opera română : Ecaterina Teo- 
doroiu — 11; Giselle — 19,80.
• Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele — 10.80; Ana Lugojana — 
19.30.
• Teatru] Național ,,I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Cui î-e 
frică de Virginia Woolf? — 10,30; 
Săptămîna patimilor — 15,30; Su
rorile Boga — 20; (sala Studio) : 
Părinții teribili — 10.30: Să nu-ți 
faci prăvălie cu scară —• 15,30; 
•Jocul de-a vacanța — 20.
• Teatrul de Comedie : Nicnic — 
10.30: Recital de poezie umoristică 
și piesa într-un act „întîlniriM — 
L5: Interesul general — 20.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Play Strindberg — L0: 
Ziariștii — 15: Leonce și Lena 
(sala din str. Alex. Sahia) : Min-

Domnișoara de 
Iubire pentru iu-

cînosu! — 10: 
Belle-Isle — 15;
bire — 20.
• Teatru] Mic :
Pisica sălbatică
• Teatrul ,,C.
Magheru) : Adio Charlie
Bună seara domnule Wilde 15,30; 
Omul care... — 19,30; (sala Stu
dio) : Sus pe acoperiș... în sac — 
10,30; Gaițele — 20.
• Teatru] Giulești : De viață, de 
dragoste... (spectacol de poezie și 
muzică) — 10 și 16: Nunta lui Fi
garo — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Coco- 
șelul neascultător — 10: Cinci săp- 
tămîni în balcon — 16.
& Teatru) Țăndărică

Antigona — 10.30; 
— 19.30.
I. Nottara“ (sala 

10;

Calea Victoriei) : Elefănțelul cu
rios — 11; (sala din str. Acade
miei) Căluțul cocoșat — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
șirag de perle — 11: Două nunți 
și un divorț — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Varietăți non
stop — 10; Mini jaz eu maxi haz 
— 16; Siciliana — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30; (sala Victoria) : 
19.30
• Ansamblul artistic 
română" : Mugurel de 
mânesc ! — 19,30.
• Circul Globus : ’72
10; 16; 19,30.

Groapa

,.Rapsodia 
cîntee ro-

circ ’72

cinema
A 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; 
1.3,45; 16; 18,15; 20.30. MELODIA — 
9; 11,15; 13,30: 16; 18.30; 20,45.
• Love Story : PATRIA — 9: 11,30; 
14: 16,30; 19; 21.15,. LUCEAFĂRUL 
— 9; 11,15: 13,30; 16: 18,30: 21, CA
PITOL — 9,15: 11,30: 14: 16,15; 18,30; 
20,45, MODERN — 9: 11,15; 13.30; 
16; 18.15: 20,30.
• Decolarea : LUMINA — 9—19 
în continuare, VIITORUL — 16: 
18; 20.
© Cea mai frumoasă soție : EX
CELSIOR - 9; 11.15,: 13,30
18,15; 20,30, GLORIA - 9: 
13.30: 16; 18,15: 20.80.
• Copacii mor în picioare :
TTVAL 11.15: 13.80: 16:

; 21,
13,30

: 18; 
U,15;

Ministrul
R.F. Camerun, A.R. N’Thepe, a adre
sat mulțumiri ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, pentru 
felicitările transmise cu. ocazia zilei 
naționale a R.F. Camerun.

★
Simbătă la amiază, membrii dele

gației Secției culturale a Prezidiului 
Sfatului popular al orașului Varșovia 
și colectivul Teatrului „Ateneum" au 
făcut o vizită la Asociația oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale și 
muzicale, unde s-au întîlnit cu artis
tul poporului Costache Antoniu, pre
ședintele asociației, cu personalități 
ale vieții noastre teatrale, cu nu
meroși alți oameni de cultură și artă. 
Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de opinii privind mișcarea 
artistică și teatrală din cele două 
țări.

★
Programul manifestărilor din ca

drul „Zilelor Varșoviei" a cuprins, 
simbătă, un ciclu de filme documen
tare consacrate Capitalei Republicii 
Populare Polone, prezentat în Sala 
„Union" a Cinematecii din București, 
precum și un spectacol al Teatrului 
„Ateneum" cu piesa „Hyde Park”, 
care a avut loc pe scena Teatrului 
Giulești.

★
La Galeriile de artă din Craiova 

a avut loc sîmbătă după-amiazâ 
vernisajul expoziției de grafică ita
liană „La Nuova Foglio“, organizată 
sub auspiciile. Uniunii Artiștilor Plas
tici din Republica Socialistă Româ
nia. in cadrul schimburilor culturale 
dintre țara noastră și Italia.

(Agerpres)

„Relația dintre procesul de 
creare a valorii și de valorifi
care în socialism" de Haralam- 
bie Niculescu ; „Valorificarea 
potentelor economice și sociale 
ale agriculturii cooperatiste" de 
dr. Ileana Stănescu ; „Crește
rea rolului prețurilor în condu
cerea planificată a economiei, 
naționale" de Ștefan Arsene.

1971—1975 Orientări, structuri, 
ritmuru. „Pregătirea -cadrelor . 
pentru, informatică — sarcină 
importantă în actualul cincinal" 
de Mihai Varia ; „Factori de. 
creștere a competitivității pro
duselor românești pe. piețele ex
terne" de dr. Al. Puiu.

Creștere și eficiență econo
mică. „Autoutilarea — atribut 
al procesului de industrializare 
socialistă" de Z. Fokt (Brașov). 
..Dobînda — factor de cointere
sare a întreprinderilor în uti
lizarea eficientă a mijloacelor 
circulante" de dr. Cezar Basno. 
Instrumentar modern de con
ducere și planificare economi
că. „Influența modernizării 
mijloacelor de producție asupra 
repartiției teritoriale a produc
ției agricole" de dr. N. Braso- 
veanu, V. Baghinschi.

Experiențe naționale de mo
dernizare a structurilor econo
mice. Dezbaterea organizată de 
revista „Probleme Economice" 
(VIII).

Dezbateri : Posibilități de per
fecționare a relațiilor dintre 
industrie și comerț; Criza sis
temului valutar capitalist :. cau
ze, implicații, perspective (1) ; 
Sistemul indicatorilor de plan 
(masă rotundă organizată de 
revista ..Probleme Economice" 
- II).

Relații umane. „Afirmarea 
personalității maistrului în în
treprindere și în grupa de 
muncă" de Smaranda Tudor.

Revista mai cuprinde : „Con
sultații", „Răspunsuri la între
bările cititorilor", „Conjunctură 
și perspectivă. Economie mon
dială", „Critică și bibliografie"..

21, FEROVIAR
16.; 18,30; 20,45.
• B. D. la munte și la mare : 
VICTORIA — 9: 11.15; 13,30; 16: 
18,30; 20,45, GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13.30: 16; 18,15; 20.30, VOLGA — 
9: 11.15: 13,30: 15.45; 18,15: 20.30. 
FLAMURA — 9: 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30.
• Oliver: ARTA — 15,30; 19,
DOINA — 16; 19,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9: 12.
• Hugo și Josefina : 9—18,30 in 
continuare. Program de filme do
cumentare — 20,15 : TIMPURI NOI.
• Livada din stepă : FLOREAS- 
CA - 15,30: 18: 20,30.
• Profesiunea doamnei Warren — 
10: 12; 14,15; Vacanța domnului 
Hulot — 16,30: 21; Filme poloneze 
de scurt metraj — 18,45 : CI
NEMATECA (sala Union).
• Sorgul roșu : LIRA — 15,30; 18; 
20,15.
• Anna celor o mie de zile : BU- 
ZEȘTI — 10,30: 15,30; 19. DRUMUL 
SĂRII - 16; 19.
• Duel straniu : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15.30; ' ~ ‘ 
20.
• Trenul : TOMIS — 9; 
14,30; 17,15: 20. BUCEGI - 
18: 20.30.
• Pădurea de mesteceni : 
REA — 16: 18: 20.
• Marele premiu : FERENTARI 
— 15.30: 19.
• Nu te întoarce : POPULAR — 
15,30: 18; 20,15.
• Waterloo : GIULEȘTI - 15.30; 
19. MIORIȚA —9; 12: 16; 19.30.
• Nici un om pentru Camp Die
trick : MUNCA — 16; 18: 20.
• Mihail Strogoff : PACEA — 
15,45: 18 : 20, RAHOVA - 15,30; 
18; 20.30.
• Gara bielorusă : COSMOS — 
15,80: 18; 20,15.
• Articolul 120 : PROGRESUL — 
15.30: 19.
• Să cumpărăm o mașină de 
pompieri : CRÎNGAȘI - 15.30: 18;

17.45;

11,45;
15.30;

UNI-

Puțini știau pină acum de exis
tența satului Jabenița, din comuna 
Solovăstru. In ultimul timp, numele 
acestuia este tot mai des rostit 
prin împrejurimi — și nu numai pe 
aici. La Jabenița a început amena
jarea unei microstațiuni balneare. 
Pînă acum ,s-au încheiat lucrările 
de amenajare a plajei și construi
rea bazinului de apă. Se află in 
curs de montare 30 de cabine și 
căsuțele camping*, se modernizează 
drumurile de acces. Nu peste mult 
timp, se vor pune la punct și băile 
cu nămol, o altă bogăție naturală 
a acestei localități.

ția locuitorilor. Noua unitate medi
cală dispune de cabinete de consul
tații pentru aduiți, pediatrie, sto
matologie, precum și de locuințe 
proprii pentru personalul medical. 
In județ se află în construcție alte 
trei dispensare medicale, la Mirăs- 
lău, Rimeț și Girda, care se vor 
adăuga celor 11 dispensare rurale 
extinse și modernizate anul trecut.

tăți ale Universității Craiova, precum 
și tematica acestora. Totodată, s-a 
stabilit ca Universitatea Craiova 
să organizeze consultații la princi
palele materii prevăzute in 
grama de admitere pentru 
vii liceelor din județul 
două centre : la Slatina tși

Si la Vîlcea 
se fac filme

Din inițiativa secției de propa
gandă a comitetului județean d« 
partid, membrii eineelubului din 
Rm. Vîlcea au realizat două filme 
de scurt metraj. Primul, purtînd 
denumirea Atitudini, atitudini", 
înfățișează aspecte privind apăra
rea și dezvoltarea avutului obștesc 
în cooperativele agricole de pro
ducție din județ. Al doilea, „Con
traste", vizează aspecte din munca 
și viața tineretului vîlcean. Ambele 
filme vor fi prezentate la cinemato
grafele din comunele și cluburile 
județului.

Un dialog rodnic: 
artă- producție

Muncitorii de la Uzina mecanică 
din Timișoara s-au intilnit cu ac
tori ai Teatrului Național din loca
litate. cu care au purtat un viu și 
rodnic dialog asupra repertoriului 
primei scene bănățene și a moda
lităților interpretative pentru relie
farea Ia o înaltă ținută artistică * 
mesajului pieselor care văd lumina 
rampei. In continuare, artiștii eme- 
riți Ștefan Iordănescu și Gheorghe 
Leahu, împreună cu colegii lor 
Victor Odillo Cimbru, Irene Fla- 
man. Viorel Iliescu. Florina Cercel, 
Vladimir Jurăscu, Ca.mil Georgescu 
și Alexandru Ternovici au prezen
tat fragmente semnificative din 
piese de teatru și o suită de mo
mente vesele.

la colegialitate
Pentru o mai bună desfășurare a 

activității practice a elevilor, în 
municipiul Birlad a luat ființă un 
complex interșcolar de ateliere tu
telat de trei întreprinderi indus
triale din oraș : Fabrica de rul
menți, Fabrica de confecții și între
prinderea de industrie locală. In 
acest complex, alcătuit din ateliere 
de lăcătușerie, sudură, croitorie iși 
auto, bine înzestrate tehnic, își des
fășoară activitatea tehnico-produc- 
tivă elevii din două licee și două 
școli generale. Aici se vor produce, 
cu mijloace proprii, utilaje nece
sare și celorlalți colegi din școlile 
județului Vaslui.

Cine are urechi 
de auzit...

Se număra 
si iarna bobocii... ■>
La liceul „Radu Greceanu" din 

Slatina a avut loc o întâlnire între 
un colectiv de profesori universitari 
din Craiova și elevi ' ai claselor 
a Xll-a din localitate. Oaspeții cra- 
ioyeni au prezentat elevilor și das
călilor acestora obiectele examenu
lui de admitere la diferitele facul

La Liceul din orașul Chișineu 
Criș a fost dat în folosință un la
borator fonic modern, în vederea 
înlesnirii predării limbilor străine. 
Laboratorul funcționează intr-o 
sală special amenajată, prevăzută 
cu 36 pupitre pentru elevi, dotate 
cu microfoane, receptoare, magne- 
tofoane, picupuri, butoane de apel, 
întreaga activitate didactică este di
rijată de la un pupitru de comandă 
automatizat.

VERDICTUL DREPTĂȚII
fața instanței Elena Filipovici — 
este eă am intrat în mișcarea socia
listă în 1918. Am venit in această 
mișcare pentru că am fost împinsă 
de mizeria care domnește în fabrici 
și pentru eă eram convinsă că nu
mai partidul socialist este adevăratul 
apărător al muncitorimii".

Cu profundă indignare au respins 
comuniștii acuzațiile proferate îm
potriva lpr de . „lipsă de patriotism". 
„Principiile noastre nu sînt tcroris- 
te, isublinia-Q-i), jj^iculescu-Mizil. Noi 
nu vrem să dărîmăm patria și nea
mul. Mă doare inima cînd dl. comi
sar regal spune, mă acuză de acest 
lucru, parcă en nu-mi iubesc patria 
și neamul". Sub impulsul acelorași 
sentimente, Gh. Cristescu s-a întors 
spre tribuna publică și a strigat : 
„tată. scoală-te“. Și cei prezenți în 
sală au putut vedea un țăran bătrîn, 
înalt, bine legat, cu pieptul plin de 
decorații. „Tată, unde ai dobîndit a- 
ceste decorații ?“ Bătrînul a răspuns: 
„In războiul pentru independența 
țării, la Grivița și la Plevna"... Am 
arătat apoi că nu poate fi pus la 
îndoială patriotismul unor oameni 
ieșiți din popor, care luptă pentru o 
viată mai bună a acestuia. „Ce am 
făcut noi contra acestei țări ? Fap
tul că am cerut pămînt pentru țărani 
și o viață omenească pentru lucră
tori poate să constituie o crimă ? 
Faptul că voim binele acestui popor 
și deci al țării în care el trăiește 
poaie să constituie un act de dărî- 
mare a societății ? Nu, domnilor ju
decători. Și dacă dvs. voiți să ne tri
miteți Ia ocnă numai pentru această 
dorință de bine, ne vom duce, d-Ior 
judecători, cu cugetul împăcat și cu 
conștiința eă prin sacrificarea noas
tră ’am luptat pentru a asigura ce
lorlalți o viață mai omenească".

Spre a da o imagine a spiritului 
revoluționar al acuzaților vom mai 
aminti că, răspunzând caracterizării 
de „agitator periculos", ce i s-a dat 
prin ordonanța definitivă, D. Fabian, 
primul redactor al ziarului „Socia
lismul", și-a manifestat regretul de 
a fi adus o contribuție prea mică la 
lupta revoluționară : „Nu merit co
roana de spini — și-mi pare rău — 
pc care mi-o oferă d-1. comisar regal

pentru toate acuzațiile ce ini le a- 
duce. Declar că sînt comunist și voi 
rămîne, chiar dacă va fi să îndur 
suferințe mai mari și sint sigur că 
voi avea multe de îndurat". „Nu-mi 
pare rău că voi fi condamnat, de
clara G. M. Vasilescu-Vasia, îmi pa
re rău că n-am lucrat mai mult pen
tru partidul comunist".

Atitudinea militanților comuniști a 
înfuriat la maximum autoritățile, 
care le-au aplicat un regim barbar. 
Insultele' și brutalitgțiie la care ,am . 
fost supuși în închisoarea din. ca
zarma Regimentului 21 infanterie 
ne-au determinat să declarăm greva 
foamei. Temnicerii au răspuns re-' 
fuzînd să ne mai dea apă și să mai 
deschidă ferestrele pentru aerisire in 
camere ocupate de zeci de oameni. 
Unii, istoviți cum 
băgați noaptea la carceră. Femeile 
nu se mai puteau ține pe picioai'e, 
leșinau. Slăbit în urma prelungitei 
greve a foamei, maltratat în cursul 
nopții. Al. Dobrogeanu-Gherea a 
fost adus pe targa în sala de ședipțț.. 
In ura lor înverșunată împotriva co
muniștilor. în dorința de a ne sili 
cu orice preț Ia capitulare, guver
nanții au dus acțiunea lor de inti
midare pină la asasinarea neuitatu
lui militant revoluționar Leonte 
lipescu, pe cînd era transportat 
închisoarea Jilava.

Evocînd evenimentele de acum 
mătate de veac, sîntem cuprinși 
sentimente de emoție și recunoștin
ță la amintirea solidarității cu lupta 
noastră manifestată de clasa munci
toare, de cercuri largi ale opiniei 
publice, cărora li s-au alăturat oa
meni de cultură de mare prestigiu, 
personalități oroemi.nen.te ale vieții 
publice, printre care N. Iorga, C. 
Stere, dr. N. Lunu, D. Nenițescu, V. 
Goldiș, dr. C. Parhon. V. Madgearu, 
O. Densușianu, C. Rădulescu-Motru, 
Gala Galaction, Ion Vinea, Const. 
Graur, prof. Traian Bratu, P. Bujor, 
Z. Arbore. C. Trancu-Iași. tuliu Teo- 
doreanu, dr Gh. Leon. Intr-un ve
hement protest public, Nicolae lor- 
ga scria : „Ținem să protestăm, 
lături de toată lumea conștientă 
cu dragoste de soarta cetățenilor 
cestui stat și demnitatea noastră 
popor, contra tratamentului

• O floare și doi grădinari : AU
RORA - 9,30: 12,30: 16; 19,30.
• Castanele sînt bune : FLACĂ
RA - 15.30; 18; 20,15.
• Steaua de tinichea : MOȘILOR
— 15,30; 17,45; 29.
• Păcatul dragostei : VITAN — 
15.30; 13; 20,15.
• Floarea de cactus : LAROMET
— 15.30; 17,30: 19.30.

PROGRAMUL I

8.15 Gimnastica pentru toți.
8,30 Cravatele roșii. Din cuprins :

• „Hai să dăm mină cu mină"
— montai literar-muzical de
dicat Unirii Principatelor ;
• Agendă pionierească : 
a Recreația mare : • Copiii 
din lumea largă : • Enigme
le Terrei : • Tolba cu scri
sori : • Film serial : „Aii și 
cămila".
Viața satului.
Să înțelegem muzica. Ciclu de 
educație muzicală prezentat 
de dirijorul Leonard Bern
stein. „Salut Vienei în 3/4". 
De strajă patriei.
Emisiune în limba maghiară. 
Sport • Schiul pe înțelesul 
tuturor (II) a Cu 10 zile îna
intea Jocurilor Olimpice de 
iarnă > Echipa de fotbal a 
României în campionatul eu
ropean — retrospectivă.
Postmeridian. Din cuprins : 
între ' două curse — reportaj 
de Ion Sava ; Să rîdem eu 
Amza Pelea ; Itinerar euro
pean — [talia (VIII). Comen
tează criticul de artă Dan 
Hăulică : „Mugurii zăpezilor"
— reportaj de Rodica Rarău ; 
Autograf pe un disc — sem-

10.00
11,10

12.00
12.30
14,00

nează baritonul David Oha- 
nesian ; „Pentru un zîmbet" 
— Fresca de la Policlinica 
Titan ; Muzică ușoară inter
pretată de Aurelian An- 
dreescu.
Film serial pentru tineret : 
„Planeta giganților".
Cfntare patriei — concurs co
ral inter,județean. Participă : 
Corul Casei de cultură Blaj : 
Corul Căminului cultural din 
comuna Gura Rîului ; Corul 
Căminului cultural din co
muna Ditrău : Corul sindica
tului întreprinderii miniere 
Căpeni. Emisiune de Petru 
Manzur și Ion Babeș. 
Publicitate.
1001 de seri. „Băiețelul de pe 
afiș" : Cum s-a dus la școală 
Lukas în locul lui... Lukas. 
Telejurnalul de seară.
..Acei oameni minunați și 
mașinile lor". Documentar TV 
de Constantin Vișan și Mir
cea Gherghinescu.
Film artistic : „Cît timp ești 
sănătos". Regia : Pierre
Etaix. Cu : Pierre Etaix, De
nise Peroane. Dario Meschi. 
Melodii... melodii 1 
Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

Reîntîlnire cu personaje în
drăgite de copii din Carnava
lul „Un brad și multe stele". 
Bucureștiul necunoscut : Ha
nurile orașului. Evocare de 
Maria Preduț.
Teatru liric TV : „O noapte 
furtunoasă" de Paul Constan- 
tineseu.
Buletin de știri.
Săptămîna culturală bucu- 
reșțeană.
Noutăți științifice și tehnice 
din lumea întreagă.
Film serial : „Invadatorii 
(IX) — reluare.

ee se aplică la 300 cetățeni ai aeeș- 
tui stat dați pe mina curților mar
țiale, schingiuiți și batjocoriți eum 
nu se poate mai josnic după ce au 
fost ținuți în aresturi peste un an 
de zile ca prevenție". Depunînd ca 
martor în fața instanței, marele sa
vant, după ce a subliniat contribu
ția valoroasă adusă de deputății so
cialiști in parlament, a arătat că îi 
consideră pe conducătorii muncito
rimii „oameni de treabă și superiori 
acelora care au situațiuni strălucite 
în partidele politice care au guverL 
nat țari’?., întrebat de un avocat 
dacă â-ar condamna pe acuzați pen
tru ideile comuniste, el a declarat 
răspicat : „Fiindcă am o conștiință 
nu aș face aceasta".

Timp de trei ore dr. N. Lupu, u- 
nul dintre conducătorii partidului ță
rănesc, a făcut în fața tribunalului 
un aspru rechizitoriu politicii anti- 
muncitorești a claselor dominante, 
scoțînd în evidență dreptul la exis
tență legală a P.C.R. și arătînd eă 
„arestarea pentru idei comuniste 
,constituie o sfidare a constituției, 
care garantează libertatea gîndirii". 
„în numele umanității tuturor tim
purilor — scria cunoscutul om poli
tic Dem. Dobrescu — protestez con
tra modului cum societatea tratează 
pe comuniștii trimiși in .judecată. în 
numele umanității, judecătoare a 
oamenilor și societăților, pe societa
tea care acuză pe comuniști o acuz 
și eu de crimă...". „Ideile nu pot fi 
biruite, necum exterminate, atunci 
cind extermini pe cei ce le propa
gă". scria cu revoltă îndurerată Gala 
Galaction. iar C. Rădulescu-Motru 
califica procesul comuniștilor drept 
un „scandal european", in care „se 
răsfață la lumina zilei o procedură 
inchizitorială".

Relatările ziarelor privind desfă
șurarea procesului, poziția curajoa
să a comuniștilor în fața instanței 
ca și declarațiile a numeroși mar
tori care demascau netemeinicia a- 
cuzațiilor aduse acestora au făcut 
să crească in amploare și intensita
te valul mișcării de solidaritate mun
citorească. In Capitală, ca și la 
iești. Brașov. Iași. Cîmpina. 
Craiova, Turnu-Severin aveau 
mari întruniri publice, în care 
sele populare, înfruntînd 
stării de asediu, protestau cu vigoa
re împotriva înscenării judiciare, ce
reau eliberarea celor arestați.

Veștile despre schingiuirile la |care 
fuseseră supuși acuzații, despre: în
călcarea grosolană a legalității și 
normelor judiciare au stârnit și jpes- 
te hotare un puternic ecou, o largă 
acțiune de solidaritate cu luptătorii 
revoluționari români. Numeroase pu
blicații sovietice, ca și presa munci
torească din Franța, Iugoslavia, Bul
garia. Grecia, Cehoslovacia. Austria, 
Olanda, Elveția demascau teroarea 
antimuncitorească din România..

Sub presiunea maselor, a opiniei 
publice, la 3 iunie 1922, guvernul a 
fost silit să amnistieze cea mai mare 
parte a tovarășilor trimiși în jude
cată. După aproape cinei luni de la 
începerea procesului, acesta s-a ter
minat cu înfrîngerea organizatorilor 
săi, cu demascarea politicii antipopu
lare a claselor exploatatoare. în fața 
opiniei publice a apărut clar că parti
dul comunist nu este o grupare re- 
strînsă de conspiratori, ci o organi
zație politică largă, legată de popor 
și care acționează prin metode poli
tice. prin muncă politică de ridicare 
a conștiinței maselor. însemnătatea 
acestei victorii a constat în faptul că, 
pe lingă eliberarea a sute de mili- 
tanți, ea a însemnat de fapt 
recunoașterea — e drept doar pen
tru cițiva ani — a existenței legale 
a Partidului Comunist Român.

Procesul din Dealul Spirii a fost 
prima înscenare judiciară regizata 
de oligarhie împotriva comuniștilor. 
Au urmat zeci și zeci de alte pro
cese. nenumărate condamnări și în
temnițări — dar ele nu i-au putut 
abate pe comuniștii români de pe 
calea luptei pentru eliberarea soci
ală și națională a poporului-, pentru 
o Românie socialistă. Jertfele aduse 
în această grea bătălie n-au fost za
darnice — ele rodesc in biruința 
cauzei socialismului pe pămîntu] ță
rii noastre. Aceasta este marea sen
tință dată de istorie justeței cauzei 
comuniștilor.



ITALIA
bruxelles „CEI PATRU" AU SEMNAT Plenara C. C. al P. C. Francez Dezvoltarea economică

Emilio Colombo

însărcinat 
cu formarea 

noului guvern
, ROMA 22 (Agerpres). — La sfirși- 
tul unei noi runde de consultări, pe 
care le-a avut cu diferite persona
lități politice, Giovanni Leone, pre
ședintele Republicii Italia, l-a însăr
cinat pe premierul demisionar, Emi
lio Colombo, cu formarea unui nou 
guvern. Acesta a acceptat misiunea 
cu rezerve, precizînd că, înainte de 
a se pronunța definitiv, dorește să 
se consulte cu o serie de membri de 
vază ai propriului său partid — de- 
mocrat-creștin — și cu liderii parti
delor socialist, socialist-democratic 
și republican, întrucît intenționează 
să constituie un nou guvern de cen- 
tru-stînga.

Colombo a recunoscut, totuși, că 
reînnoirea unei coaliții guvernamen
tale formată din toate partidele de 
centru-stînga va fi dificilă. Referin
du-se la sarcinile viitorului guvern, 
el a adăugat : „Există un program 
de realizat, o situație economică și 
financiară încă greu de înfruntat, 
dar care va trebui să, fie soluționată 
prin reluarea producției și a ocupării 
locurilor de muncă, un program de 
dezvoltare și de reforme de îndepli
nit, care să țină cont în mod riguros 
de resursele reale și disponibile ale 
țării, continuarea luptei împotriva 
violenței...".

TRATATELE DE ADERARE LA PIAȚA COMUNĂ
NOII MEMBRI SE PRONUNȚĂ PENTRU DEZVOLTAREA RELA

ȚIILOR ECONOMICE CU ȚĂRILE SOCIALISTE

BRUXELLES 22 (Agerpres). — La 
Palatul Egmont din Bruxelles primii 
miniștri ai Angliei, Irlandei, Dane
marcei și Norvegiei au semnat sîm- 
bătă tratatele de aderare a țărilor lor 
la Piața comună. în alocuțiunile lor, 
cei patru premieri au elogiat rezulta
tele anevoioaselor tratative de adera
re — care au durat 18 luni și 18 zile— 
dar, în același timp, au exprimat o se-

Conîerințâ de presă 
a președintelui Pakistanului

RAWALPINDI 22 (Agerpres). — 
Președintele Pakistanului, Zulfikar 
Aii Bhutto, a anunțat, in cadrul u- 
nei conferințe de presă ținute în lo
calitatea Larkana, că primele reu- / 
niuni ale adunărilor legislative pro
vinciale, după alegerile care s-au 
desfășurat in Pakistan în decembrie 
1970. vor avea. loc la 23 martie a.c. 
— relatează agențiile Reuter, A.P. și 
A.F.P. In prealabil, a spus șeful sta
tului pakistanez, vor avea loc între 
15 și 20 februarie, alegeri pentru 
completarea acestor organisme. El a 
menținonat că aceste adunări se vor 
reuni „sub prevederile legii marția
le", aflată încă în vigoare în Pa
kistan.

Președintele Bhutto a mai anunțat 
abolirea sistemului de alegeri indi
recte pentru guvernele locale, adău
gind că pentru constituirea acestora 
vor avea loc alegeri la 15 martie.

Cu același prilej, președintele Zul
fikar Aii Bhutto a anunțat că va e- 
fectua o vizită în Republica Popu
lară Chineză, începînd de la 31 'ia
nuarie a.c.

rie de rezerve cu privire la viitorul 
relațiilor dintre „cei 10". Pe de altă 
parte, vorbitorii au relevat necesitatea 
dezvoltării relațiilor economice cu ță
rile socialiste din Europa. „Avem toa
te motivele să dorim relații mai bune 
cu statele din răsăritul Europei și Ie 
dorim sincer", a declarat Edward 
Heath. La rindul său, Jens Otto Krag 
și-a exprima dorința ca politica ex
ternă a comunității să fie deschisă și 
pozitivă, în special în ce privește 
schimburile comerciale cu țările din 
estul continetului

Ambasadorul României 
în Israel și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

TEL AVIV 22 (Agerpres). — La 21 
ianuarie 1972, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în Israel, Ion 
Covaci, și-a prezentat scrisorile de 
acreditare președintelui statului Is
rael. Zalman Shazar.

La ceremonie au participat mi
nistrul israelian al afacerilor externe, 
Abba Eban, funcționari superiori din 
M.A.E. israelian și membri ai Amba
sadei române de la Tel Aviv.

• RAPORTUL LUI G. MARCHAIS ASUPRA ACTUALEI SITUAȚII 
POLITICE, ECONOMICE Șl SOCIALE A ȚARII

PARIS 22. — Corespondentul nos
tru, Paul Diaconeseu, transmite : La 
Paris a avut loc, in zilele de 20 și 
21 ianuarie. Plenara C.C. ai P.C. 
Francez, în cadrul căreia Georges 
Marchais, secretar general adjunct al 
P.C.F., a prezentat un amplu raport, 
care analizează situația politică, eco
nomică și socială actuală din țară, o 
serie de probleme privind politica 
externă a Franței, precum și rapor
turile P.C.F. cu Partidul Socialist și 
sarcinile partidului în ce privește 
unitatea tuturor forțelor muncitorești 
și democratice din Franța. Raportul 
se referă, de asemenea, la propune
rile pe care le face P.C.F. în progra
mul său de guvernămînt democratic 
și de uniune populară, program pu
blicat anterior în ziarul „l’I-Iu- 
manite".

In încheierea lucrărilor Plenarei 
s-a hotărit ca, la 4—5 martie a.c., să 
se organizeze, la Paris, adunarea ce
lor 1100 de primari comuniști din 
Franța.

Plenara a adoptat o rezoluție în care 
se arată că, C.C. al P.C.F. a aprobat 
raportul Biroului Politic prezentat de 
Georges Marchais. După ce mențio
nează că, în urmă cu trei luni, C.C. 
a adoptat programul de guvernămînt 
democratic și de uniune populară, 
documentul relevă că „acest program 
— care oferă. Ia marile probleme pe 
care le pune criza societății franceze, 
i» perspectivă politică limpede — 
constituie un element nou și foarte 
important al vieții politice naționale. 
Difuzarea sa, dezbaterea pe care a 
provocat-o la scara întregii țări, sini 
fără precedent".

Rezoluția se pronunță, de aseme
nea, împotriva unei politici de clasă, 
dusă in țară și pe plan internațional.

de către puterea marii burghezii, în 
opoziție cu interesele poporului și ale 
națiunii și relevă „dorința populară 
exprimată cu tot mai multă vigoare 
pentru o schimbare reală a politicii".

ECUADOR

Pentru un front comun
al forțelor progresiste
UN APEL AL SECRETARULUI 

GENERAL AL C.C, AL P.C.
DIN ECUADOR, PEDRO SAAD

QUITO 22 (Agerpres). — Secretarul 
general al C.C. al Partidului Comu
nist din Ecuador, Pedro Saad, s-a 
pronunțat pentru formarea unui front 
comun al partidelor și grupărilor 
progresiste din țară, care, la alegerile 
prezidențiale și parlamentare din 
.luna iunie, a.c., să prezinte un pro
gram corespunzător necesităților vi
tale ale poporului ecuadorian — in
formează agenția Prensa Latina. A- 
ceastă unitate de acțiune a forțelor 
progresiste — a spus Pedro Saad — 
este necesară in lupta pentru forma
rea unui guvern democrat-popular 
care să treacă la înfăptuirea unor 
profunde transformări social-econo- 
mice și să .redea țării deplina inde
pendență națională.

a Uniunii Sovietice in anul 1971
COMUNICATUL DIRECȚIEI CENTRALE DE STATISTICA

Lucrările Comitetului pentru decolonizare al 0. N. U.

Declarația M. A. E. al R. P. Chineze 
privind strămutarea forțată a populației 

din Vietnamul de sud

î

PEKIN 22 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă informează că Ministe
rul Afacerilor Externe al R.P. Chi
neze a dat publicității o declarație în 
legătură cu strămutarea forțată a 
unor mase largi de locuitori din pro
vinciile de nord ale Vietnamului de 
sud. „Guvernul și poporul chinez — 
se spune în document — își exprimă 
indignarea cea mai profundă față de 
această gravă crimă ă imperialismu
lui american și lacheilor Săi și afirmă 
sprijinul lor cel mai hotărit pentru 
poziția adoptată de Ministerul A- 
facerilor Externe al Republicii Viet
namului de sud în declarația publi
cată (la 17 I).

După ce demască „nemiloasa poli
tică de „pacificare" in vaste zone

ale Vietnamului de sud", dusă de 
Nghuyen Van Thieu, se spune : „Ac
tualul plan al Statelor Unite și cli- 
cii-marionetă de a strămuta cu forța 
populația nu va face nimic altceva 
decît să ridice poporul sud-vietnamez 
și. nu va salva imperialismul ameri
can și pe lacheii lui de la înfrîngerea 
lor definitivă".

Guvernul american — se spune în 
declarația M.A.E. al R.P. Chineze -- 
trebuie să pună capăt persecuției 
brutale a poporului sud-vietnamez, 
planului său de „vietnamizare", 
războiului de agresiune împotriva 
Vietnamului și împotriva altor țari 
indochineze, să retragă imediat toate 
trupele agresoare americane și tru
pele vasale.

P.N.U.D.-un important 
factor în sistemul de
cooperare economica 

internațională

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
La Națiunile Unite și-a început lu
crările Comitetul pentru decoloniza
re al O.N.U. (Comitetul celor 24). 
Discursul inaugural a fost rostit de 
către secretarul general, Kurt Wald
heim, care, referindu-se la „situația 
extrem de neliniștitoare din sudul 
Africii", a condamnat „politicile ra
siste promovate în această zonă. 
Discriminarea rasială, a spus el, nu 
numai că intră în conflict cu litera 
și spiritul Cartei O.N.U., dar 
tuie, totodată, un afront la 
demnității omului".

In cadrul primei ședințe, 
zentantul Tanzaniei la O.N.U., Șalim 
Ahmed Salim, a fost ales în unani
mitate în funcția de președinte al 
comitetului, iar Frank Owen Ab
dullah (Trinidad-Tobago) a fost de
semnat vicepreședinte. In cuvintul 
său, Salim a condamnat acordul în
cheiat la Salisbury între ministrul 
de externe britanic, Alec Douglas- 
Home, și premierul regimului rasist 
rhodesian. Ian Smith, calificîndu-1 
drept „un act de trădare a poporului 
Zimbabwe". El a declarat că „este 
de datoria comitetului să facă tot ce-i 
stă în putință pentru a ajuta poporul 
Zimbabwe în lupla sa".

Referindu-se la teritoriile aflate 
sub dominație portugheză, unde, a 
spus el. „situația nu este mai puțin 
neliniștitoare", Salim a denunțat 
sprijinul pe care Portugalia 11 pri
mește din partea anumitor state ca
pitaliste. El a atras atenția comite
tului in special asupra acordului în
cheiat în luna decembrie între Por
tugalia și S.U.A.. care prevede acor-

consti- 
adresa

repre-

darea de către Administrația ameri
cană a unui ajutor de 436 milioane 
dolari regimului de la Lisabona.

In cursul ședinței a luat cuvintul, 
de asemenea, reprezentantul R. P. 
Chineze, An Chin-yu, care a mențio
nat că „existența în continuare a co
lonialismului reprezintă o violare 
flagrantă a principiilor fundamentale 
ăSe Cartei O.N.U. Guvernul și po
porul chinez, a spus el, sprijină cu 
fermitate popoarele din Mozambic. 
Angola, Guineea portugheză, Africa 
de sud și sud-vest și Rhodesia în 
lupta contra dominației colonialiste".

P. C. DIN MAREA BRITANIE 
IȘI EXPRIMĂ ÎNGRIJORAREA 

FAȚĂ DE REPRESIUNILE 
DIN RHODESIA

LONDRA 22. — Corespondentul 
nostru, N. Plopeanu, transmite : P.C. 
din Marea Britanie a hotărit să tri
mită o delegație în Rhodesia, în vii
torul apropiat, pentru a examina si
tuația din această țară în lumina ul
timelor evenimente — informează 
ziarul „Morning Star". John Gollan, 
secretarul general al P.C. din Marea 
Britanie. iritr-o scrisoare inminată 
ministrului de externe, a exprimat 
îngrijorarea față de represiunile care 
au loc in Rhodesia.

„Ne-a provocat o deosebită îngri
jorare — se spune în scrisoare — 
refuzul autorităților de a acorda 
Consiliului Național African permi
siunea organizării unor adunări in 
anumite regiuni, interzicerea greve
lor, împușcarea demonstranților și a- 
restarea lor, inclusiv cea a fostului 
premier Garfield Todd și a fiicei 
sale'...".’

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Direc
ția Centrală de Statistică a Uniunii 
Sovietice a comunicat că în anul 1971 
au fost îndeplinite principalele sar
cini ale planului economiei naționale 
și s-au înfăptuit măsurile privind 
creșterea bunăstării poporului, trans
mite agenția T.A.S.S. în anul care a 
trecut, venitul național a crescut cu 
6 la sută. Producția Industrială glo
bală a înregistrat o creștere de 7,8 la 
sută, realizîndu-se o depășire a pre
vederilor planului anual la majorita
tea produselor importante. Au fost 
date in funcțiune aproape 400 de 
mari obiective industriale noi. 
Uniunea Sovietică a produs, in 1971, 
cu 8 la sută mai multă energie elec
trică decît în anul precedent. In in
dustriile constructoare de mașini, 
chimică și. petrochimică s-a înregis
trat o creștere de peste 11 la sută. 
Anul trecut au fost extrase 372 mi
lioane tone țiței, 641 milioane tone 
cărbune, s-au produs 121 milioane 
tone oțel, 89,3 milioane tone fontă, 
1.14 milioane automobile. Productivi
tatea muncii în industrie a crescut 
cu 6.3 ia sută.

O creștere de 7,9 Ia sută a înregis
trat producția bunurilor de larg con
sum, dezvoltîndu-se mai rapid decît 
cea a mijloacelor de producție, care 
a cunoscut o creștere de 7.7 Ia sută.

Recolta de cereale a Uniunii So
vietice a fost de 181 milioane tone, 
iar producția animalieră a crescut cu 
aproape 3 Ia sută. A fost egalată re
colta record din 1970, pe ansamblul 
producției agricole.

Comerțul exterior al U.R.S.S. a 
atins suma de 23,4 miliarde ruble, 
crescînd cu 6 la sută față de 1970.

în țară au fost construite 2,3 mili
oane apartamente noi și case indivi
duale. Ca și in anii precedenți, s-d a- 
sigurat ocuparea completă a forței de 
muncă ; în unele regiuni s-a resimțit 
o................. ..insuficiență de forță de muncă.

(Urmare din pag. I)

afara sistemului O.N.U., aprobă și 
pune în execuție proiecte și ' pro
grame de preinvestiții pe scară 
largă, elaborate, ca rezultat al dialo
gului cu guvernele țărilor interesate. 
Asistența acordată de P.N.U.D. se 
îndreaptă spre realizarea de pro
iecte naționale în domeniile plani
ficării economice, aplicării cercetă
rilor științifice și tehnice în produc
ție, formării de cadre, studierii re
surselor naturale — deci domenii 
care vizează laturi esențiale ale pro
cesului de dezvoltare a unei țări. 
Astfel, din anul 1969 și pînă in pre
zent, au fost puse îh aplicare un 
număr de 1 536 de asemenea proiecte, 
în valoare globală de 3,6 miliarde 
dolari, din care aproape 1.5 miliarde 
au fost furnizate din mijloacele 
P.N.U.D. O parte importantă a ac
țiunilor P.N.U.D. constă în punerea 
la dispoziția țărilor participante de 
cunoștințe tehnice, personal califi
cat, echipament tehnic.

Firește, efortul național rămine 
esențial pentru progresul economie 
și social al fiecărei țări, dar el tre
buie potențat prin multiplele posi
bilități ce le oferă cooperarea in
ternațională. Or, tocmai acesta este 
rolul organizației noastre : de a sus
ține traducerea în viață a diverselor 
obiective cuprinse în planurile d» 
dezvoltare, elaborate de guvernul 
țării respective. Așa cum arată prac
tica, P.N.U.D. s-a dovedit și se do
vedește o formă utilă de cooperare 
internațională, in cadrul căreia fie
care țară poate să ofere și să pri
mească asistență..

— In acest context, ce ne pu
teți spune despre evoluția 
cooperării dintre P.N.U.D. și 
România ?

— Relațiile de cooperare dintre 
P.N.U.D. și România nu sînt de dată 
recentă. România, ca membru cu 
drepturi depline in Consiliul de ad
ministrație al P.N.U.D. și ca țară in 
plin proces de dezvoltare, aduce, prin 
nivelul progresului său economic, 
tehnologic, cultural o contribuție 
reală în cadrul programului mon
dial de asistentă, promovat de or
ganizația noastră. Deschiderea la 
București a unei reprezentanțe per
manente a P.N U.D. vine să subli
nieze și mai pregnant prezența ac

tivă a României pe pian internațio
nal, pune in lumină atenția deosebită 
pe care guvernul român o acordă 
legăturilor cu organizația noastră, 
este o dovadă a stadiului important 
de cooperare la care s-a ajuns între 
cele două părți. în acest mod, rela
țiile reciproce de cooperare se vor 
amplifica și diversifica, se Va asi
gura o mai bună coordonare și pro
gramare a activităților P.N.U.D., va 
spori eficacitatea sprijinirii unor 
proiecte comune avute în vedere în 
țara dv. Grație dorinței reciproce de 
a promova această cooperare, un 
număr de șase proiecte executate 
in comun în România au însemnat 
tot atîtea succese. In acest sens, 
menționez participarea P.N.U.D. la 
proiectul-pilot de irigații din Cîm- 
pia Dunării, încheiat în septembrie 
anul trecut, aportul pe linia do
tării și funcționării diverselor o- 
biective, între care : Centrul de Per
fecționare a Cadrelor de Conducere 
din întreprinderi (CEPECA) Otopeni, 
Institutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice de la Furi- 
dulea. Institutul politehnic din Bucu
rești, proiecte de cooperare pe linia 
dezvoltării turismului în țara dv. și 
a formării de cadre naționale spe
cializate etc.

în curind o misiune mixtă, for
mată din reprezentanți ai P.N.U.D. 
și F.A.O., va sosi în România pentru 
a întocmi planul de cooperare pri
vind amenajarea complexă a bazi
nului Mureșului superior, în scopul 
hidroameliorații și dezvoltării eco
nomice armonioase a acestei zone.

— In încheierea interviului, in
terlocutorul nostru a declarat :

— Aș vrea să subliniez faptul că 
multiplele acțiuni întreDrinse de 
P.N.U.D. se finalizează, pe un plan 
general, în instaurarea unui climat 
internațional de cooperare rod
nică. După părerea mea, cooperarea 
intre state are o vocație universală. 
In această perspectivă. P.N.U.D. 
tinde spre universalizare. în scopul 
asigurării posibilității de partici
pare a tuturor țărilor la activitatea 
sa. fără nici un fel de discriminări 
și in condiții egale, promovînd ast
fel un larg circuit de valori mate
riale și spirituale, contribuind la ex
tinderea și multiplicarea cooperării 
internaționale. Pe această pale au 
de cîștigat pacea și înțelegerea in
tre popoare.'

HAGA

încheierea reuniunii■ ■

salariul muncitorilor țiAnul trecut, 
funcționarilor a crescut cu 3,3 la sută, 
iar veniturile reale pe locuitor — cu 
4,5 la sută.

La diferitele forme de învățămînt 
au fost înscrise 80 milioane persoane. 
Economia națională a primit aproxi
mativ 1,8 milioane specialiști cu ca
lificare medie și superioară.

La 1 ianuarie 1972, populația Uniu
nii Sovietice era de 246,3 milioane 
persoane.

Conferința națională 
a activiștilor P. C.

din Japonia
TOKIO 22. — Corespondentul A- 

gerpres, FI. Țui.u, transmite : Lucră
rile Conferinței naționale a activiști
lor Partidului Comunist din Japonia 
s-au încheiat la 20 ianuarie, după 
trei zile de dezbateri, adoptîndu-se, în 
unanimitate, o hotărîre în vederea 
sărbătoririi, la 15 iulie 1972, a semi
centenarului creării P.C.J..

Președintele Secretariatului C.C. al 
P.C.J.. Tetsuo Fuwa, a subliniat Iii 
concluziile prezentate că în întreaga 
țară se desfășoară un proces susținut 
de întărire a organizațiilor partidului, 
că se creează condiții pentru mărirea 
numărului abonaților și cititorilor or
ganului de presă al partidului, zia
rul „Akahata", și a altor documente 
de partid. Fuwa a lansat uri apel 
pentru intensificarea pregătirilor fn 
vederea obținerii de noi victorii în a- 
legerile ce se așteaptă să aibă loc in 
cursul acestui an.

varșovia Seară festivă consacrată
celei (le-a 30-a aniversări

a Partidului Muncitoresc Polonez
VARȘOVIA 22 (Agerpres). — Ă- 

genția P.A.P. transmite că, la 21 ia
nuarie, la Comitetul Central al 
P.M.U.P. a avut loc o seară festivă 
consacrată celei de-a 30-a aniversări 
a creării Partidului Muncitoresc 
Polonez, la care au participat Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și membri ai Secretariatu
lui C.C. al P.M.U.P Cu acest prilej, 
Edward Gierek a inminat înalte 
distincții de stat unui grup de vechi

militanți ai mișcării muncitorești po
loneze, care au participat la instaura
rea puterii populare în Polonia și la 
construirea bazelor statului socialist 
polonez.

agențiile de presă transmit
Protocol comercial româ

no—cubanez. In urma încheierii 
tratativelor economice . între delega
țiile economice ale României și Cu
bei. la Havana a fost semnat proto
colul privind schimburile comerciale 
și plățile pe anul 1972 între cele două 
țări. Protocolul a fost semnat de Vă-' 
sile Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și de omologul 
său cubanez — I-Ierminio Garcia Lazo.

pregătitoare a
conferinței UNCTAD

HAGA 22 (Agerpres). — La Haga 
s-au desfășurat lucrările unei reu
niuni pregătitoare a celei de-a 3-a 
Conferințe a O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare (UNCTAD), organizate 
de Comitetul 
tru strategia dezvoltării în deceniul 
1970—1980, în .............................
niei publice asupra problemelor 
urmează a fi dezbătute la conferința 
UNCTAD, programată să aibă loc în 
luna aprilie la Santiago de Chile.

Raportul final al reuniunii, la care 
au participat 50 de1 experți din di
ferite țări, cere țărilor dezvoltate să 
țină seama de necesitățile țărilor în 
curs de dezvoltare și să acționeze la 
conferință în direcția opririi proce
sului de acumulare, la poli opuși, a 
sărăciei și a bunăstării. In acest 
scop, se cere.: intre altele, țărilor 
dezvoltate să sporească, pînă in anul 
1975, la 0,7 la. sută din produsul lor 
național contribuția la asistența pen
tru dezvoltare. A fost relevată, de 
asemenea, necesitatea ușurării situa
ției de datornici a unor țări 
de dezvoltare „Înainte de a 
duce o stare de criză". ,

Raportul cere, totodată, 
Pieței comune să abolească 
vamale la importul de produse agri
cole prelucrate și relevă și oportu
nitatea abolirii „pentru o perioadă 
rezonabilă" a drepturilor preferen
țiale, de care țările C.E.E. se bucură 
în raporturile comerciale cu 
in curs de ______  __
Piața comună. De asemenea, rapor
tul reuniunii avertizează asupra po
sibilității ca efectele nefavorabile 
pentru țările in curs de dezvoltare 
ale acestor drepturi preferențiale ale 
țărilor Pieței comune să se amplifice 
prin mirarea in C.E.E. a Marii Bri
tanii. Norvegiei, Danemarcei și Ir
landei.

Cu prilejul cefei de-a 
51-a aniversări a creării 
Partidului Comunist Italian, 
in localitatea Genzano — aflată la 
50 km de Roma — a fost dezvelit un 
bust ridicat în memoria lui Palmiro 
Togliatti. Ceremonia dezvelirii'a avut 
loc în prezența lui Luigi Longo, se
cretar general al P.C.I., a tovarășei 
de viață a lui Togliatti, Nilde Jot.ti, 
membră a Direcțiunii P.C.I., și a altor 
conducători ai partidului.

Un protocol între guver
nele R. P. Chineze și R.D. 
Vietnam cu privire Ia livrarea 
suplimentară gratuită de echipament 
militar și bunuri materiale de China 
către R. D. Vietnam în 1972 a fost 
semnat la Pekin, anunță agenția 
China Nouă.

național olandez pen-

scopul informării opi- 
ce

în cadrul „Zilelor profe
sionale" din R. P. Ungară, 
la Kormend, localitate în județul 
Vas, a fost prezentat directorilor gos
podăriilor de stat și președinților coo
perativelor agricole din județ tracto
rul românesc de tip „U-650 M“. Re
prezentanți ai întreprinderii centrale 
ungare „Agrotruszt" au subliniat că 
Ungaria a început de anul trecut să 
importe peste 1 000 de tractoare ro
mânești. In anii următori, acest trac
tor va fi unul dintre tipurile de bază 
folosite în agricultura ungară. Pre
zentarea tehnică și practică a tracto
rului a fost primită cu deosebit inte
res de cei prezenți.

Phenian — anunță .A.C.T.C. S-a pro
cedat la un schimb de vederi în pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
de. bună-vecinătate dintre R. P. D. 
Coreeană și Japonia și schimburile in 
diferite domenii. Convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie.

Ciu En-lai, premierul Consiliu
lui de Stat, Go Mo-jo, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent al Adună
rii Reprezentanților Populari din în
treaga Chină, președinte de onoare 
al Asociației de prietenie China—Ja
ponia, și alți conducători chinezi, au 
primit delegația Consiliului General 
al Sindicatelor din Japonia și a Fede
rației Sindicatelor Independente din 
Japonia, condusă de Makoto Ichi
kawa, președintele SOHYO, grupul 
de prietenie al „Societății 1970" a 
membrilor Dietei din partea Partidu
lui Socialist din Japonia, și grupul de 
prietenie din prefectura Okinawa, 
care se află în vizită în China. Con
ducătorii chinezi, informează agenția 
China Nouă, au avut o convorbire 
cordială, prietenească cu oaspeții ja
ponezi.

Conferința științifică in
ternațională, organizată de că
tre Institutul pentru științe juridice 
al Academiei poloneze de științe, pe 
tema problemelor leoretice ale orga
nizațiilor frontului național în sta
tul socialist, s-a încheiat, la Varșo
via. Au participat oameni de știință 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, România. Ungaria. U.R.S.S. 
și Polonia.

Willy Brandt, președintele 
Partidului Social Democrat din R. F. 
a Germaniei, a primit pe Stane Do- 
lanț, membru al Biroului Executiv 
a] Prezidiului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia. In cursul unei con
vorbiri 
agenția 
schimb 
latele 
P.S.D.

Acord sovieto-iugoslav. 
La Moscova a fost semnat un acord 
general intre organizația unională 
sovietică „Țvetmet.promexport" și în
treprinderea iugoslavă „Energoin- 
vest". Acordul prevede colaborarea 
la construirea în Iugoslavia a unui 
complex de întreprinderi pentru ex
tragerea bauxitei și producerea alu
minei.

Filmul „Winter Soldier" 
(..Soldat în timp de iarnă"), realizat 
de un grup de cineaști progresiști 
americani, în colaborare cu organi
zația „Veteranii din Vietnam împo
triva războiului" a rulat în premieră 
la New York. Filmul reprezintă o 
mărturie convingătoare asupra sufe
rințelor provocate populației din Viet
namul de sud de către trupele ame
ricane.

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut Ioc o ședință a 
Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, 
la care au participat președinții pre- 
zidiilpr consiliilor populare voievo
dale. Au fost examinate îndeplini- 

■ rea v planului și bugetului în 1971 și 
principalele sarcini pe anul 1972, pre
cum și atribuțiile consiliilor popu
lare . voievodale în îndeplinirea pro
gramului economic.

S-a relevat că rezultatele econo
mice din 1971 — încununate, în an
samblu, de succes — Creează baza 
pentru îndeplinirea planului econo
miei naționale.pe 1972 și a.sarcinilor 
suplimentare. In 1972, menționează 
agenția P.A.P., va trebui să se reali
zeze o producție suplimentară, față 
de planul economiei naționale în va
loare de aproximativ 20 miliarde 
zloți. Consiliul de Miniștri al R.P. Po
lone a constatat că această sarcină 
este realistă și că ține seama de re
zervele existente in economia țării. 
Ca sarcini-cheie ale anului 1972, gu
vernul polonez a stabilit întărirea în 
continuare a echilibrului economic al 
statului, concomitent cu creșterea di
namicii de dezvoltare a economiei ; 
asigurarea aprovizionării pieței cu 
mărfuri și servicii corespunzătoare.

După lovitura de stat
din Ghana

în curs 
se pro-

țărilor 
taxele

țările
dezvoltare asociate la

Șeful statului cambodgi- 
(jjj președintele Frontului Național
Unit din Cambodgia, Norodom Sia- 
nuk, a avut o întrevedere cu delega
ția Comisiei pentru afacerile externe 
a Adunării Naționale a Franței, con
dusă de Jean de Broglie, președintele 
comisiei. Cu acest prilej, a avut loco 
convorbire prietenească.

0 delegație a Societății 
coreene pentru relațiile cul
turale cu țările străine, eon- 
dusă de Kan Ryan Uk, președinte al 
societății, și o delegație a . Ligii Die
tei japoneze pentru promovarea prie
teniei Japonia—Coreea, condusă de 
Chuji Kuno. membru al Camerei Re
prezentanților din partea Partidului 
Liberal-Democrat și președintele ad- 
interim al ligii, au avut convorbiri la

prietenești — informează 
Taniug — s-a procedat la un 
de păreri cu privire la rezul- 
colaborării dintre U.C.I. și

In sala Medborgar Huset din 
districtul Hagerstern (Suedia) 
s-a deschis expoziția „Aspecte 
din istoria mișcării muncitorești 
din România". .4 urmat o seară 
românească la care și-au dat 
concursul formația artistică 
„Mugurelul", echipa de dansuri 
a Clubului international din 
Stockholm și artista Karin Mil
ler, care a recitat versuri de 
T. Arghezi in traducere sue
deză.

Un incendiu, de 0 violentă 
fără precedent în istoria capitalei 
filipineze. a distrus complet, în cursul 
nopții de vineri spre sîmbătă, aero
portul internațional din Manila, pro- 
vocind daune materiale apreciate la 
peste 38 milioane dolari. Șapte per
soane și-au pierdut viața, iar 19 au 
fost internate în spital.

După cum s-a anunțat, abia insta
lată la cîrma țării printr-o lovitură 
de stat, noua echipă de militari, con
dusă de locotenent colonelul Acham- 
pong, care a preluat puterea la Accra, 
înlăturînd guvernul lui Kofi Busia, 
ș-a aflat în fața unei tentative — 
dejucată — de a-1 reinstala pe pre
mierul răsturnat. Cu toate că si
tuația rămine încă incertă, noi
le autorități par a-și lărgi sim
patiile mai ales în rîndurile sin
dicatelor, care privesc favorabil in
tențiile actualei echipe. Este vorba 
de promisa reevaluare a politicii 
Ghanei. Pe plan intern, noul guvern 
a declarat că va reveni asupra deva
lorizării monedei naționale, reexami- 
nind, totodată, chestiunea impozite
lor pe salarii, majorate cu cîteva luni 
in urmă de guvernul Busia. Cu pri
vire la politica externă, noua echipă 
respinge orice dialog cu Africa de 
Sud, precizînd că va acorda o atenție 
deosebită eliberării definitive a Afri
cii de sub dominația colonială.

Referindu-se la una din cauzele 
loviturii de stat, I. K. Achampong a 
declarat că țara se afla în fața „ce
lei mai serioase crize economice din 
întreaga ei istorie". într-adevăr, după 
cum scria recent revista „J eline 
Afrique" nu s-a reușit să se asigure 
Ghanei o dezvoltare stabilă. Balanța 
comercială acuză un important de
zechilibru. Creșterea șomajului și 
inflației și. în special, introducerea 
impozitului suplimentar pe salarii, a- 
mintit, au provocat greve și proteste 
puternice în principalele orașe ale 
Ghanei. Ripostînd împotriva orga
nizatorilor, fostul guvern a dizolvat 
organizația sindicală centrală Trade 
Union Congress, care s-a aflat în 
fruntea acestor acțiuni. Intr-un calcul

publicat de ..Afrique nouvelle" se a- 
rată că în ultimii ani , venitul mediu 
pe cap de locuitor a scăzut ajungînd 
la 239 dolari în 1970. Pe de altă 
parte, remarca „Neue Ziircher Zei- 
tung", o serie de întreprinderi de stat 
au fost inphise, iar lucrările de dez
voltare — construirea de șosele, des
țelenirea de noi terenuri — contra
mandate.

Acestor dificultăți li s-a adăugat 
în ultimii ani apariția unor disen
siuni tribale. Mai există și un alt as
pect care se referă la opțiunile po
liticii externe. Curind după venirea 
la putere, K. Busia a îmbrățișat teza 
președintelui Coastei de Fildeș, 
Boigny, in vederea unui dialog eu 
Africa de Sud. Aceasta a avut un 
dublu efect. Pe plan intern s-a ma
nifestat o împotrivire crescindă față 
de noua orientare, izbucnind disen
siuni chiar în sinul guvernului con
dus de Busia, în timp ce, pe plan 
extern, o serie de state — cunoscute 
pentru poziția lor fermă împotriva 
încercărilor de a scoate din izolare 
regimul rasist din Africa de Sud — 
nu și-au ascuns nemulțumirea față 
de această turnură. Referindu-se la 
orientarea politicii guvernului Busia, 
ziarul englez „Guardian" scrie că a- 
ceasta purta în sine „germenii unei 
lovituri de stat". -

Acesta este, pe scurt, tabloul so
cial-politic actual al Ghhnei — țară 
unde de-a lungul anilor s-au acu
mulat o serie de probleme complexe 
în vederea rezolvării cărora _ noua 
echipă care a preluat puterea a de
clarat că intenționează să-și concen
treze eforturile. ,

A. BUMBAC
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