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Priorități pe agenda 
economică a noului an

ÎN ACTIVITATEA DE 
COMERȚ EXTERIOR

Convorbire cu tovarășul Cornel BURTICĂ, ministrul comerțului exterior

— Ca o reflectare a intensificării 
participării României la schimburile 
economice internaționale, ne-a spus 
la începutul convorbirii ministrul 
comerțului exterior, planul de stat pe 
acest an prevede o creștere a volu
mului comerțului exterior, față de 
anul trecut, cu peste 20 Ia sută. în 
acest context, remarcăm de la 
bun început că ridicarea eficien
ței se definește ca fiind, in 
continuare, cerința fundamentală a 
întregii activități de comerț exterior. 
Obiectiv de o permanentă actualita
te, aceasta capătă semnificații majo
re în anul curent, ca și în întreg cin
cinalul, cînd creșterea volumului și a 
eficienței exporturilor va trebui să a- 
sigure atît importul de mașini, uti
laje și materii prime necesare eco
nomiei naționale, cit și o balanță co
mercială activă. îndeplinirea acestei 
sarcini complexe privește, sub diferi
te aspecte, toate ministerele și unită
țile producătoare cu sarcini de co
merț exterior, toți factorii care ac
ționează în sfera producției materia
le și în aceea de comercializare a 
mărfurilor. Nu întîmplător, și în acest 
an, în fiecare ramură și -subramură, 
principala preocupare trebuie să o 
constituie promovarea la export, în 
primul rînd, a mărfurilor competiti
ve, cu înalte însușiri tehnice și e- 
conomice, oferirea de produse care să 
țină pasul cu ritmul rapid al dezvol
tării tehnicii pe plan mondial. Ca a- 
tare. este necesar ca, alături de spe
cializarea pe produse, să se treacă 
mai hotărît la specializarea unor fa
brici și secții pentru producția de ex
port în vederea asigurării condiții

lor care să permită asimilarea și 
executarea intr-un termen scurt a u- 
nor produse de calitate, competitive. 
Efectuarea unei analize critice a 
structurii mărfurilor destinate ex
portului care să conducă la înlo
cuirea produselor mai puțin eficiente 
cu altele cu o rentabilitate sporită se 
impune, deci, de la sine și în anul 
1972. Concomitent se va acționa și în 
vederea asigurării creșterii ponderii 
mașinilor și utilajelor, produselor 
chimice și mărfurilor de consum cu 
grad mai înalt de prelucrare indus
trială care, pină în 1975, vor trebui 
să dețină mai mult de jumătate din 
totalul exportului nostru.

De asemenea, în colaborare cu mi
nisterele economice care au activita
te de comerț exterior, în acest an 
se va aplica în mod mai hotărît pro
gramul de perfecționare a organizării 
rețelei de comercializare în străină
tate, asigurîndu-se înființarea de noi 
agenții comerciale, birouri tehnico- 
economice, societăți mixte, precum și 
perfecționarea rețelei de service.

— Ce orientări le considerați 
' prioritare in anul 1972, in do

meniul politicii noastre comer
ciale externe ?

— Ca și în anii precedenți, prie
tenia, colaborarea frățească dintre 
țara noastră și ■ celelalte țări ■ socia
liste se vor concretiza în do
meniul relațiilor economice ex
terne intr-un viu și dinamic circuit 
de valori materiale. Țările membre 
ale C.A.E.R. și celelalte țări socia
liste vor ocupa locul central în an-

țărușul și bilele

argintii
Faptul este foarte 

simplu : o corectură 
de cifră. Nu 32, ci 34.

Cit despre 
Imediat.

Ora 16,00. La Fa
brica de rulmenți din 
Bîrlad intrase 
torul schimb, 
era greu de

om ?

urmă- 
Deci, 

a__  crezut
că-l voi mai găsi pe 
maistrul Dumitru Ba- 
lea, de la secția scu- 
tărie. Lucrase in 
schimbul de diminea
ță, care la ora 15,00... 
Am aruncat totuși o 
vorbă.

— Tovarășul Batea 
este sigur in secție, 
ne spune inginerul-șef 
de concepție Dio
mid Năstase. încer
cați acolo.

Am încercat și, 
intr-adevăr, l-am 
găsit cot. la cot cu 
schimbul doi. Dia
logul cu acest om 
se leagă lesne. Ci- 
teva puncte nodale 
ale biografiei lui Du
mitru Balea. Din ca
pul locului se poate 
spune că existența a- 
cestui om s-a împletit 
în chip fericit cu exis-. 
tenia fabricii de rul
menți. Din cei 44 de 
ani pe care ii are, de 
mai bine de 20 lucrea
ză aici. A participat, 
mai intii, in calitate de 
constructor la ridica
rea fabricii — cile mii 
și mii de biografii nu 
se interferează in a- 
cest punct incandes
cent ? Apoi a intrat 
efectiv în procesul 
fascinant al zămislirii 
rulmenților.

„Era in 14 ianuarie 
1952, cînd s-a bătut 
primul „țăruș" la hala 
de producție ce tre
buia să adăpostească 
sediile strungărie. 
bile-role și rectificare, 
își amintește maistrul 
Balea. Cînd s-a dat in 
funcțiune prima hală, 
am lucrat ca aiustor 
apoi ca maistru in 
secția /sculărie". în 
1954, este numit teh
nolog principal la a 
ceeași secție, specialist 
în prelucrări prin aș- 
chlere. S-au scurs de 
atunci douăzeci de ani. 
Ani de bucurii pe care 
numai munca ți le 
poate oferi. A îndră
git din tot sufletul bi-

lele acestea argintii 
fără de care astăzi nu 
ar mai fi de conceput 
mișcarea. Ani plini, 
care i-au statornicit 
convingerea că efortul 
lui se cheltuiește in 
lucruri durabile, utile, 
că nici o zbatere nu 
se pulverizează in ni
mic. Ani in care a 
primit înaltul titlu de 
membru de partid, la 
care alătură totdeau
na, cu omenească min- 
arte, recordul de a fi 
autorul 'celor mai mul
te inovații din uzina 
birlădeană. Așadar, In
terlocutorul nostru 
este unul din acei oa-

UNFAPT
meni mereu in căuta
rea noului, mereu an
gajat în rezolvarea u- 
nei probleme concrete 
de producție.

întrebăm :
— Cite inovații aveți 

plnă acum, tovarășe 
Balea ?
- Păi,
- Nu. 

Mircea 
președintele comitetu
lui sindicatului pe în
treprindere, prezent la 
discuție. Aveți 
34. Aplicate. E 
înregistrată in 
dumneavoastră, 
pentru că e o 
record, o țin minte...

— Mă rog, așa o fi. 
încercăm o scurtă 

incursiune in trecut. 
Deci, prima inovație — 
în 1954. ~................ ...
călire 
pentru 
lor și 
losește ,. ... . .
fecționat pe parcursul 
anilor de alți inova
tori, colaboratori ai 
maistrului Balea. A 
urmat apoi... Dar e 
limpede că nu putem 
înșira aici întreaga 
listă. Toate căutările 
și ideile, orele de neo- 
dihnă dăruite meseriei, 
deci fabricii, s-au ma
terializat în sute de 
mii de lei economii.

vreo 32.
îl corectează 

Tăzlăuanu,

exact 
cifra 
fisa
Si, 

cij ră

Dispozitivul de 
a matrițelor 

presarea bile- 
rolelor Se fo- 
șt acum, per

— Orice _ mașină 
nouă, ne mărturisește 
maistrul inovator, ne 
obligă și pe noi, cei de 
la S.D.V.-uri (scule, 
dispozitive, verifica
toare) să gîndim mai 
mult. Aici nu ai timp 
să... ruginești. Trebuie 
să cauți mereu, me
reu... Să pui suflet, să 
ai îndrăzneală. Satis
facțiile vin apoi de la 
sine.

Cuvinte cu sens de 
profesiune de credință. 
O profesiune dublată 
de o activitate exem
plară. Ultima inovație 
a maistrului Balea de
pusă la cabinetul teh

nic este datată : 
28 decembrie 1971. 
E un dispozitiv pen
tru ascuțit pînzele 
la mașinile noi din 
import, de debitat 
metale. Avantajele 
acesteia ? Economi
ile antecalculate 
se vor ridica anual 
circa 300 000 

„Aceste pînze, 
spune inginerul 
dor Anton, 
cabinetului tehnic, tre
buiau 
trucit 
aveau dispozitive de 
ascuțire. Or, dispo
zitivul tovarășului Ba
lea ne dă posibilitat"a 
să le folosim după 3-4 
ascuțiri. Cu alte cu
vinte, le mărește lon
gevitatea productivă..."

Aflăm că Dumitru 
Balea „coace" acum 
altceva. Adică se află 
în ritmul obișnuit de 
muncă și creație. A- 
celeași ore din pro
gram și peste program 
consacrate nașterii 
unui procedeu nou, a 
unei soluții inedite de 
producție. Aceeași 
zbatere continuă, res
ponsabilă. pentru per
fecționare și autoper- 
fecționare, pentru co
nectarea tuturor 
giilor la efortul 
ral pentru mai 
și mai bine. în 
sîntem aici în 
unor date obișnuite de 
biografie muncitoreas
că. Biografie care se 
interferează cu milioa
ne de alte biografii de 
constructori ai Româ
niei socialiste.

aruncate, 
mașinile

lei. 
ne 

Teo- 
șeful

în- 
nu

ener- 
gene- 
mult 
fond.
fata
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samblul comerțului nostru exterior. 
România va participa activ la acțiu
nile desfășurate pe bază bi și multi
laterală, în cadrul C.A.E.R., urmărind 
lărgirea schimburilor peste volumele 
prevăzute în acordurile de lungă du
rată și intensificarea acțiunilor de 
cooperare și specializare în producție 
— orientare întru totul valabilă și în 
ce privește țările socialiste nemem
bre ale C.A.E.R.

Concomitent, se vor dezvolta 
schimburile economice și cu celelalte 
țări ale lumii, fără deosebire de sis
tem social. Țara noastră va acor
da, în continuare, o atenție sporită 
dezvoltării schimburilor și cooperării 
economice cu țările în curs de dez
voltare. De asemenea, vor spori 
schimburile cu țările capitaliste dez
voltate. Tn acest sens, au fost sta
bilite priorități în îndeplinirea anu
mitor măsuri de politică comercială. 
Se va acorda atenție și materializării 
condițiilor obținute de țara noastră 
prin recenta ei aderare Ia Acordul 
General pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.), prin stabilirea de noi 
contingente majorate și pentru defi
nitivarea procesului de liberalizare a 
exportului nostru în țările nesocia- 
llste. Așa cum este cunoscut, Romă- a 
nia — deși a obținut rezultate în
semnate în construcția sa economică 
și socială — prezintă caracteristicile 
unei țări- socialiste în curs de dez
voltare. De aceea, se vor continua 
acțiunile întreprinse în vederea in
cluderii României printre țările be
neficiare de sistemul generalizat al 
preferințelor vamale. în favoarea 
țărilor în curs de dezvoltare. O a- 
tenție deosebită se va acorda parti
cipării țării noastre la cea de-a treia 
Conferință a Națiunilor Unite pen
tru Comerț și Dezvoltare, ce va avea 
loc în aprilie-mai 1972, la Santiago 
de Chile.

— în unele unități se menține 
încă o neconcordanță între posi
bilitățile economice de care dis
pun, gradul de participare la 
export și condițiile de valorifi-

Convorbire realizată de 
Iile ȘTEFAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

„VOINICUL11 
Și 

„VITEAZUL" 
în luptă cu 

ghețurile Dunării
Cu o săptămînă în urmă, Dună

rea a înghețat, oprind circulația 
unor nave românești și sub pavi
lion străin. Dar pentru scurt 
timp. „Viteazul” și „Voinicul", 
cele două spărgătoare de gheață, 
au intrat în acțiune; li s-au ală
turat cîteva puternice remorchere, 
printre care „Grindul”, „Negoiu", 
„Ceatal”. De o săptămînă, ziua și 
noaptea, pilotul-șef de pe „Voi
nic", Dumitru Ganea, comandan
ții și marinarii Ion Cocoș și Pe
tre Benescu, Ion Tițăy Dan Sima, 
Gheorghe Donea și marinarii de 
pe celelalte vase se află la datorie.

Datorită muncii lor și măsurilor 
luate, în afara transportului de 
călători pe Dunăre s-a asigurat, 
în ciuda înghețului, un trafic nor
mal. în ziua de 22 ianuarie, la 
ora 8 (ca să menționăm doar un 
rezultat din ultimele zile), s-a asi
gurat ieșirea la mare a nouă nave 
care au fost descărcate și încăr
cate în porturile Galați și Brăila. 
„Atena", „Marilor", „Vosnesensk", 
„Coronis", „Maria”, „Elian”, „Me- 
sana” și altele, avînd în față 
spărgătoarele de gheață, au ieșit 
fără dificultăți la mare. Aceleași 
nave, „Voinicul" și „Viteazul", au 
adus la întoarcerea în port, pen
tru operațiile de descărcare, na
vele „Tingo" și „Campo". In por
tul Tulcea, la danele antrepozi
tului frigorific, nava-colector de 
pește sosită din zona navelor 
noastre de pescuit oceanic des
cărca rodul pescarilor maritimi, 
în portul Galați, 15 nave sub di
ferite pavilioane se află sub ope
rațiuni. Se lucrează cu răspun
dere, onerativ, deși condițiile nu 
sînt dintre cele mai favorabile. 
Aprovizionarea tuturor vaselor 
maritime cu alimente, combustibil 
și apă decurge în mod normal.

O radiogramă adusă ieri, 24 ia
nuarie. la ora 10,30 de radiotele
grafistul portului, Mircea Sichitiu, 
anunța lapidar ce se întîmpla un
deva pe Dunăre, către ieșirea spre 
mare. Era de fapt un raport de 
cîteva cuvinte pe care marinarii 
îl înțeleg perfect. Iată textul in
tegral : „Voinicul” /— la Reni, 
gheață-sută la. sutăj oprită", .„Vi
teazul” — aval Galați, gheață opri
tă sută la sută. Avem grijă de 
nivelul din urmă". „Cluj" — ora 
10,30, a scăpat din blocaj și mfcr- 
ge aval" (Asta înseamnă că totul 
decurge normal). Pîrtia făcută de 
cele două spărgătoare pe Dunărea 
înghețată a asigurat ieșirea navelor 
la mare.

„Ne luptăm cu iarna și cu flu
viul înghețat — ne spunea Iulian 
Simionescu, directorul general al 
direcției navigației fluviale 
NAVROM Galați, șeful coman
damentului. Și, după cum se 
vede, nu ne dăm bătuți. Activita
tea pe Dunăre n-a încetat nici o 
zi. chiar în condițiile cînd tem
peraturile au ajuns la —22 grade, 
între kilometrii 0—374, aproape de 
Călărași — sectorul nostru — to
tul decurge normal".

Tudorel OANCEA 
corespondentul „Scînteii"

A PLECAT LA PRAGA

La plecare, pe aeroportul Bâneasa

Luni dimineața a plecat la Pra- 
ga delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, ca
re, în conformitate cu înțelegerea 
intervenită, va participa la consfă
tuirea ordinară, a Comitetului Po
litic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de Ia Varșovia.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Paul Niculescu-Mizil. mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Corneliu Mănes- 
cu, membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Manea Mănescu, Gheor
ghe Rădulescu, Virgil Trofin, Ma
xim Berghianu, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Dumitru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Miron Constantinescu,

Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
Mihai Marinescu, Ion Pățan, de 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului,

conducători de instituții centrale și 
organizații obștești.

Erau de față Miroslav Sulek, 
ambasadorul R.S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasadei.

Sosirea la Praga
în aceeași zi, delegația a sosit la 

Praga.
La aeroportul Ruzyne au venit 

în întîmpinare tovarășii : Gustav 
Husak, secretar general al Comi
tetului Central al P.C. din Ceho- 

- slovacia, Ludvik SVoboda, președin
tele republicii, Lubomir Strougăl, 
președintele guvernului federal, Va
sil Bilak, Karel Hoffmann, Alois 
Indra, Antonin Kapek, Josef

★
La Praga au sosit, de asemenea, 

delegațiile de partid și guverna
mentale ale R.P. Bulgaria, în 
frunte cu tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, R.D. Germane, în frunte 'cu 
tovarășul Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., R.P. 
Polone, în frunte cu tovarășul Ed
ward Gierek. prim-s.ecretar al C.C. 
al P.M.U.P., R.P. Ungare, în frun
te cu tovarășul Janos Kadar, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
și Uniunii Sovietice, în frunte cu

Kempny, membri ai Prezidiului 
C.C. al P.C.C., Vaclav Hula și Mi
roslav Hruskovic, membri supleanți 
ai Prezidiului C.C. al P.C.C., Jan 
Fojtik, Oldrich Svestka și Vaclav 
Svoboda, secretari ai C.C. al P.C.G., 
Bohuslav Chnoupek, ministrul- a- 
facerilor externe.

Erau prezenți ambasadorul Ro
mâniei la Praga, Teodor Haș, pre
cum și membri ai ambasadei.

★

tovarășul Leonid Brejnev, secretar 
generai al C.C. al P.C.U.S.

La sosire, delegațiile au fost în- 
tîmpinate de tovarășii Gustav 
Husak, secretar general al CC. al 
J?.C. din Cehoslovacia, Ludvik 
Svoboda, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Lubo-mir
Strougăl, președintele guvernului
federal, de membri și membri su
pleanți ai Prezidiului C.C. al 
P.C.C., de alți conducători de partid 
și de stat cehoslovaci.

ÎN ÎNTÎMPINAREĂ CONGRESULUI ȚĂRĂNIMII COOPERATISTE

Din orice unghi l-ai pri
vi, faptul antisocial debu
tează intr-un singur fel : 
prin dispreț față de cei
lalți. Hoțul disprețuiește 
munca și avutțil altora, hu
liganul — liniștea și pudoa
rea, calomniatorul — dem
nitatea ș.a.m.d. Și atunci 
lovește în munca. în liniș
tea, pudoarea sau demnita
tea celorlalți, încalcă nor
mele care apără aceste im
portante valori sociale...

De mai bine de un an șl 
jumătate, colocatarii imo
bilului din str. Frumoasă 
36, București, sînt tulburați 
la diferite ore din zi și — 
mai ales ! — din noapte, 
de comportările huliganice 
ale unui tînăr. Acesta se 
numește Adrian Lupovici, 
are 19 ani și locuiește în- 
tr-unul din apartamentele 
blocului B, la .adresa de mai 
6us. Parafrazînd o zicală 
binecunoscută, putem afir
ma că mai nimic din ce 
nu-i omenesc nu îi este 
străin : nu muncește — din 
cele 18 luni de cînd a 
terminat școala generală (!) 
n-a lucrat decît... două — 
face scandal. îi jignește pe 
ceilalți colocatari, refuză să 
păstreze curățenia — făcu
tă, evident, de ceilalți — 
locuința sa este locul de 
intîlnire al unor tineri fără 
căpătîi. cu același gen de 
anucături. Totul sub privi
rile oblăduitoare ale tată
lui, Henric' Lupovici. sala
riat la Fabrica de elemente 
pentru automatizare — 
București.

In afară de Adrian Lu

ORGANIZAȚIA DE PARTID 
inima comunistă a satului

(Dezbatere la „masa rotundă" - pagina a ll-a)

ACCESORII PENTRU 
INDUSTRIA UȘOARĂ

povici, într-un fel sau al
tul în imobil toată lumea 
muncește. Printre aceș
tia : profesor de li
ceu, tehnician, asistent u- 
niversitar, muncitor, cer-

minului lor : să citească o 
carte, să asculte un con
cert, să vadă un spectacol 
la televizor ori, pur și 
simplu, să se odihnească. 
Oameni pe a căror capaci-

HULIGANISMUL 
„EVOLUAI” 

nu face uz de forță;> * 
te cheamă în judecată!
cetător științific, judecător 
la Tribunalul Suprem, vi
cepreședinte de consiliu 
popular... Oameni cu un 
valoros aport social, care — 
ca toți ceilalți — au ne
voie de liniște și de odih
nă. Oameni care vor. firesc, 
să se bucure de tihna că

tate creatoare societatea 
contează, care la locurile 
lor de muncă trebuie să 
fie în deplinătatea energii
lor lor, să contribuie la 
realizarea uneia sau alteia 
dintre valorile materiale 
sau spirituale necesare ce
lorlalți. Acestora li se a-

daugă și cîțiva pensionari, 
persoane cu zeci de ani ve
chime în marea carte a 
muncii, îndreptățite la res
pect. Față de aceștia își 
exercită Adrian Lupovici 
veleitățile de huligan. A- 
cestora le tulbură liniștea și. 
odihna. Se scoală la amiază, 
își plimbă lenea din casă pe 
bulevard, de pe bulevard 
în casă, iar noaptea se dis
trează. El, care nu a pro
dus niciodată nimic — sau 
aproape nimic — a cărui 
„profesie" e odihna, nu-i 
iasă să se odihnească pe 
cei care își cîștigă (sau 
și-au ciștigat) acest drept 
cu sudoarea frunții.

Sîntem în casa familiei 
Lupovici. Discutăm des
pre... statutul de parazit 
al fiului, despre comportă
rile sale huliganice.

— Eu am făcut tot ceea 
ce ținea de mine, ca părin
te — ne declară ritos Hen
ric Lupovici ; acum e rîn- 
dul societății.

Afirmația lui L. H. este 
de două ori falsă. în pri
mul rînd. pentru că, pină 
la vîrsta majoratului, fiul 
său a fost crescut de alții, 
nu de părinți, aceștia fiind 
decăzuți din drepturi. în 
al doilea rind. pentru că 
tatăl său este acela care 
i-a creat fiului statu
tul de parazit, el îl ajută 
=ă stea departe de muncă. 
Acum un an și jumătate.

Titus ANDREI

(Continuare în pag. a IV-a)

SIBIU (coresponden
tul „Scînteii", N. Bru- 
jan). — Este mai puțin 
de un an de cînd la 
Sibiu, centru cu vechi 
tradiții în industria 
textilă și pielărie, a 
luat ființă „Grupul 
întreprinderilor de ac
cesorii pentru indus
tria ușoară". Avînd ca 
principală sarcină ac
celerarea progresului 
tehnic în această im
portantă ramură a e- 
conomiei, Grupul de 
accesorii Sibiu a în
scris în agenda primu
lui său an de activi
tate succese de pres
tigiu. Care sînt obiec
tivele acestei mari 
unități în 1972 ?

De la tovarășul in
giner Erwin Wach
ter am aflat că su
flul nou pe care l-a a- 
dus actuala organizare 
în fiecare din unită

țile productive ale 
grupului a creat toa
te condițiile ca in a- 
cest an să se obțină 
rezultate bune în creș
terea calității și diver
sificarea producției. 
Recent, o importantă 
premieră a fost anun
țată de întreprinderea 
din Sibiu — fosta fa
brică „Flamura Roșie".: 
producerea primelor 
cantități de garnituri 
rigide pentru carde, 
realizate în condiții 
calitative superioare 
și obținîndu-se însem
nate economii valutare. 
Numeroase noutăți 
sînt prevăzute, de ase
menea, la I.I.S. „11 
Iunie" Galați. Valori- 
ficîndu-se sugestiile și 
propunerile făcute de 
creatorii din indus
tria încălțămintei și 
marochinăriei, în ca

drul unei consfătuiri 
organizate în acest 
scop, la Sibiu, în
treprinderea va pro
duce în serie 25 de 
noi tipuri de accesorii 
pentru marochinărie și 
încălțăminte.

La fabrica „Amba
lajul metalic" din Ti
mișoara, prin orga
nizarea. de curînd, a 
unui grup de cerceta
re, există certitudinea 
ca, începind chiar din 
acest trimestru, noua 
secție de suveici să 
realizeze în cantități 
sporite produse de cea 
mai bună calitate.

Măsuri concrete au 
fost luate, de aseme
nea, la Fabrica de ace 
de tricotat din Bucu
rești, pentru creșterea 
și ridicarea ' calitativă 
a producției.

ÎN PAGINA A_IINA
® în dezbatere : problemele extinderii schimburilor 
II și III ® Țăranii se angajează să vîndă statului mai 

multe animale și produse animaliere

Maiestății Sale
REGINEI MARGRETHE A ll-A A DANEMARCEI

Vă rog să primiți sincere felicitări cu ocazia proclamării Maiestății 
Voastre ca regină a Danemarcei.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima încrederea că relațiile 
dintre Republica Socialistă România și Danemarca se vor dezvolta și în 
viitor, în folosul popoarelor celor două țări, al păcii și înțelegerii inter
naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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1N iNTlMPINAREft CONGRESULUI ȚĂRĂNIMII COOPERATISTE

ORGANIZAȚIA DE PARTID 
inima comunistă a satului

I
I

CONGRESUL 
UNIUNII 

NAȚIONALE A 
COOPERATIVELOR

în centrul atenției — 
înflorirea economică

a cooperativei
ION DANILA : Cred că luind in 

dezbatere cîteva dintre problemele 
cele mai importante ale creșterii 
rolului conducător al organizațiilor 
de partid din cooperativele agricole 
de producție, discuția noastră tre
buie să aibă în vedere evenimen
tele de mare însemnătate pe care, 
în aceste zile, le trăiește țărăni
mea cooperatistă și, în general, sa
tul românesc. Este vorba, pe de o 
parte; de prima conferință pe țară 
a secretarilor comitetelor comunale 
de partid și a președinților consi
liilor populare, care a avut loc nu 
de mult, de bogatul program pen
tru înflorirea satelor trasat în cu
vintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și, pe de altă 
parte, de faptul că în ctirînd se va 
desfășura cel de-al doilea congres 
al Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, prilej de 
a stabili concret modul în care în
treaga țărănime cooperatistă va 
duce Ia îndeplinire, la un nivel su
perior, politica partidului la sate.

Fără îndoială, congresul va prile
jui un bogat schimb de experiență 
din care organizațiile de partid, toți 
cooperatorii din Topalu vor avea 
multe de învățat. Desigur, Vom avea 
prilejul să transmitem și altora din 
experiența noastră. De aici iși inte
resul eu care este așteptat de toți a- 
ccst eveniment deosebit de impor
tant în viața țărănimii din patria 
noastră.

Programul trasat prin cuvînta- 
rea secretarului general al par
tidului privește perfecționarea vie
ții satului în întregimea ei, ri
dică în fața organizațiilor de 
partid datoria de a se situa cu 
fermitate în fruntea tuturor ac
țiunilor ce au loc, de a-și reve
dea munca în raport cu sarcinile 
de zi eu zi. Pentru organizațiile 
de partid din cooperativa agricolă 
de producție capătă o Și mai mare 
însemnătate sarcina subliniată în 
cuvîntarea secretarului general al 
partidului de a subordona întreaga 
activitate întăririi economico-orga- 
nizatorice a cooperativei, valorifică
rii din plin a tuturor avantajelor pe 
care le oferă ca formă superioară, 
socialistă de organizare a muncii în 
agricultură. Avem o bogată expe
riență în această privință. în cei 
21 de ani de existență a coopera
tivei agricole n-a existat măsură 
mai importantă legată de întărirea 
acesteia, de viața și munca oame
nilor care să nu fi fost inițiată de 
către organizația de partid. în pro
gresele pe care le-a realizat coo
perativa, în rezultatele economice 
bune pe care le are ea, precum și 
în cele pe planul dezvoltării con
științei socialiste, este încorporată 
munca de zi cu zi a celor cinci or
ganizații de bază, a membrilor co
mitetului și ai birourilor organiza
țiilor de bază, a tuturor membrilor 
de partid. în adunările generale 
ale organizațiilor de partid se 
dezbat probleme majore ale coope
rativei, membrii de partid sînt 
stimulați să ia poziție împotriva 
lipsurilor, să declanșeze inițiative 
valoroase. Cunoscînd bine proble
mele cooperativei, cu cîtva timo în 
urmă comitetul de partid, organi

Exemplul personal
al membrului de partid

ȘTEFAN NEAGU: Se spune me
reu și pe bună dreptate că Ia exer
citarea rolului conducător Ia locul 
de muncă participă organizația de 
partid în întregul ei și fiecare co
munist în parte. Organizația de 
partid lucrează mai bine sau mai 
rău, după cum fiecare comunist 
își face .datoria. Această idee — a- 
desea subliniată la conferința pe 
țară a secretarilor comitetelor co
munale de partid și președinților 
consiliilor populare comunale — 
trebuie să o facem înțeleasă de 
fiecare comunist. Un membru de 
partid trebuie să aibă inițiativă și 
curaj. Uneori sînt situații cînd el 
singur trebuie să ia măsura cea 
mai potrivită, cum s-ar zice, să-și 
stabilească și sarcina, și telul de a 
o îndeplini. Cunoaștem cu toții 
fapta lui Vasile Iacob. Viscolul pu
ternic acoperise cu zăpadă toate 
drumurile care duceau Ia saivanele 
de oi. Era un ger de crăpau pie
trele. Sute și sute de oi erau în 
primejdie. Izolat de restul satului, 
Iacob n-a pregetat să înfrunte vis
colul și gerul ; singur, o noapte în
treagă, a minat oile de jur împre
jurul saivanelor ca să nu le aconere 
zăpada, să nu înghețe. Cînd am a- 
juns dimineața la saivane, pe Ia

In aceste zile, satele patriei noastre cunosc o puternică efervescență. Bogăția de idei și îndemnuri cu
prinse in cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la prima conferință pe țară a secretarilor 
comitetelor comunale de partid și a președinților consiliilor populare comunale a declanșat o atmosferă de 
muncă entuziastă, a devenit programul concret de acțiune al țărănimii. Chemări la întrecere pentru creș
terea producțiilor vegetale și animale in cooperativele agricole de producție, inițiative privind extinderea 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare, a irigațiilor și desecărilor, vaste acțiuni edilitar-gospodăreștl mar
chează deosebit de puternic această iarnă in satul românesc contemporan aflat în pragul unui eveniment de 
mare însemnătate — cel de-al doilea Congres al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.

In această atmosferă de intensă activitate politică, economică, -socială, factorul dinamizator al tuturor 
energiilor sînt comuniștii de la sate. Cum își îndeplinesc, în contextul exigențelor calitativ superioare ale a- 
cestei perioade, rolul de conducător politic al întregii activități organizațiile de partid dintr-o cooperativă 
agricolă de producție ? Ce preocupări de primă importanță se află, în aceste zile, pe agenda comuniștilor 
dintr-o comună ? Cum se desfășoară acel proces, de mare complexitate și de tot atît de mare răspundere, 
al formării omului înaintat al satului socialist românesc, fruntașul bătăliilor pentru recoltele bogate ?

Acestea și altele au fost întrebările la care, pe baza experienței lor, au căutat să dea răspuns, cu 
prilejul unei mese rotunde organizate in comuna Topalu, județul Constanța, comuniștii: Ion Dănilă, 
secretar a1 comitetului comunal de partid și primar al comunei; Constantin Neagu, brigadier, secretar al 
comitetului de partid din cooperativa agricolă de producție; Nicolae Gaidagiu, președintele C.A.P. ; Mar
gareta Roman, inginer șef al C.A.P., membră supleantă a Comitetului județean Constanța al P.C.R.; 
Radu Roman, șeful sectorului zootehnic din C.A.P.; Polixenia Radu, brigadier zootehnic; Ștefan Neagu, 
brigadier la ferma de oi ; Ghi'ță Neagu, cooperator.

Așadar, să le dăm cuvîntul:

zațiile de bază au declanșat o ac
țiune de îmbunătățire a muncii în 
zootehnie, au inlărit controlul pri
vind folosirea bazei furajere, pen
tru evitarea risipei ; au dezbătut 
aspectele legate de scurtarea ter
menelor de dare in folosință a sai
vanelor. Folosirea rațională a pă- 
mîntului, dezvoltarea zootehniei și 
creșterea producției animaliere, spo
rirea și apărarea averii obștești, mă
surile pregătitoare pentru introdu
cerea sistemului de irigații au con
stituit subiecte ale unor ample 
dezbateri în organizațiile de bază, 
ale unor măsuri eficiente. care, 
treptat, își vor lăsa amprenta asu
pra economiei cooperativei agri
cole.

GUIȚA NEAGU : Studiind cu 
atenție lucrările conferinței pe țară 
cu secretarii comitetelor comunale 
de partid și primarii comunelor 
mi-am dat seama cît de mare im
portanță acordă partidul dezvoltă
rii atitudinii înaintate a comunis
tului, a organizației de bază în în
tregul ei. Mi-am dat seama câ și 
aici trebuie să vedem lucrurile in 
niod concret. în primul ' rînd, este 
vorba despre felul în care organi
zația de partid reușește să cultive 
atitudinea față de muncă, de inte
resele colectivului, lată, aici, la 
noi, s-a petrecut o mare schim
bare. Cu ani în urmă, fieca
re își vedea numai de parcela 
lui, astăzi toți înțelegem că sîntem 
o familie mare și unită, că inte
resele cooperativei sînt ale fiecă
ruia dintre noi. Dacă astăzi cunos
cuta vorbă românească „Toți pen
tru unul și unul pentru toți" are 
deplină acoperire, asta se datorește 
faptului că, de-a lungul anilor, or
ganizațiile de partid au cultivat în 
conștiința fiecăruia dintre noi, cu 
răbdare, o atitudine înaintată față 
de interesele generale, au sădit 
spiritul colectivist. îmi amintesc 
cum s-a recoltat, în toamna anului 
trecut, mazărea de pe cele 100 hec
tare. Dacă nu era recoltată în tim
pul cel mai scurt, mai ales noaptea, 
mazărea s-ar fi scuturat și am fi 
avut pierderi mari. Dar comuniștii 
au fost „pe fază". Au intrat în ac
țiune agitatorii. Intr-un timp scurt 
toate brigăzile și echipele au aflat 
despre această situație. Ce era de 
făcut ? La îndemnul comuniștilor, 
ca un singur om, am sărit cu toții, 
pînă și cei din zootehnie, în spri
jinul brigăziloi- a IlI-a și a IV-a 
care răspundeau de mazăre. în nu
mai două zile și două nopți, în
treaga cantitate de mazăre a fost 
recoltată. Dacă n-am fi acționat în 
felul acesta am mai fi putut noi 
livra anul trecut peste plan 90 de 
tone de. mazăre ? Desigur că nu.

Congresul țăranilor cooperatori, 
care va avea Ioc peste puțină vre
me, ne va da posibilitatea să dez
batem pe larg problemele hotări- 
toare ale dezvoltării pe viitor a 
unității noastre. Sint convins că a- 
ceastă dezbatere va fi foarte folo
sitoare pentru organizațiile de par
tid din C.A.P., care vor putea să 
afle astfel noi mijloace de a-și îm
bunătăți munca, de a-și spori forța 
mobilizatoare.

cob l-am găsit aproape înghețat. 
Oile însă scăpaseră. Ce înseamnă 
această faptă ? Că un comunist tre
buie să fie comunist și cînd e cu 
toată obștea Ia un loc, dar Și cînd 
e singur, față în față cu greutățile.

RADU ROMAN : Din cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
conferința secretarilor comitetelor 
de partid și președinților consiliilor 
populare ale comunelor ni se adre
sează și următoarea întrebare : în 
ce măsură cultivăm la fiecare co
munist o poziție autocritică față de 
el însuși, spiritul de inițiativă, sen
timentul de exigență față de 
rezultatele obținute ? Bilanțul sec
torului zootehnic în anul trecut 
este, cum se știe. bun. îmbucurător 
este faptul că asta nu i-a făcut pe 
oamenii noștri să dea semne de 
mulțumire de sine. Noi, in urma 
conferinței amintite, am discutat 
într-o adunare de partid, ca și de Ia 
om la om, cum putem depăși în a- 
cest an realizările din 1971. Cau
țind să răspundem prin fap
te bogatelor îndemnuri cuprinse 
în cuvintarea secretarului general 
al partidului, pornind tocmai de la 
această stare de spirit, zilele tre
cute. organizația de partid și con

siliul de conducere al cooperativei 
au chemat la întrecere toate orga
nizațiile de partid și consiliile de 
conducere din cooperativele agri
cole de producție, pe toți crescă
torii de oi din județul Constanța. 
Sîntem conștienți că. inițiind aceas
tă întrecere, ne obligăm foarte 
mult.1 Fiecare dintre noi trebuie 
să-și analizeze cu seriozitate felul 
în care a muncit, pentru că în spa
tele rezultatelor bune mai avem 
încă destule neajunsuri de în
dreptat.

POLIXENIA RADU : O să do- 
bîndim rezultate cu at.it mai bune 
cu cît fiecare comunist o să fie un 
exemplu bun. Ochii cooperatorilor, 
ai tuturor sătenilor sînt îndreptați 
către noi, membrii de partid. Și 
unde se vede cel mai bine felul 
de a fi al membrilor de partid, da
că nu la locul lor de muncă. în 
mijlocul oamenilor cu. care lucrea
ză ? Noi sîntem 3 membre de par
tid din totalul de 8 îngrijitoare la

C. A. P. Topalu, ianuarie 1972

ÎN LOC DE FIȘĂ MONOGRAFICĂ
Cooperatori : .1 200, din care 205 membri de partid. 
Teren agricol: 6 000 de hectare.
Avere obștească : 22 milioane lei.
Producția de grîu : 3 600 kg Ia hectar, în 1971. 
Ovine matcă : 8 825, cu un rulaj anual de 20 000 
de capete.
Venituri bănești : 17,7 milioane lei.

în 1971, C.A.P. Topalu a livrat statului:
4 390 tone grîu; 487 tone carne ; 1 835 hl lap

te ; 29 tone lină; 425 tone legume și fructe; 270 
tone mazăre și iasole ; 90 000 pui pentru carne.

Munca politică —în slujba
dezvoltării avutului obștesc

ȘTEFAN NEAGU : Aici e vorba, 
cred, și de poziția comunistului, de 
combativitatea lui față de activita
tea celor din jur. Adică de poziția 
pe care o luăm față de cei ce nu 
s-au lecuit de apucăturile vechi, 
cum ar fi neglijența, risipa, sustra
gerile din avutul obștesc. Să luptăm 
ca nici o pată să nu știrbească pres
tigiul colectivului, iată o datorie 
care se desprinde din cuvintele to
varășului Nicolae Ceaușescu la con
ferința pe țară ce a avut loc în 
urmă cu cîtăva vreme. Cunoașteți 
că anul trecut trei ciobani au furat 
miei din turma cooperativei. E 
foarte bine că noi, comuniștii, nu 
ne-am mulțumit numai cu faptul că 
aceștia âu fost judecați și condam
nați în comună, în fața cetățenilor, 
ci am și discutat cazul în organiza
țiile de bază, în brigăzi și echipe. 
Dar trebuie să fim și mai hotărîți 
în privința asta, căci asemenea 
fapte n-ar fi avut loc dacă 
fiecare dintre noi ar fi dat dovadă 
de mai multă vigilență, dacă n-ar 
exista încă cooperatori care să „în
chidă ochii" cînd e vorba de aba
terile altora. Spun că „nu-i inte
resează" ce fac alții. Ca astfel de 
apucături să dispară pentru tot
deauna, va trebui să concentrăm 
mai mult activitatea politico-edu- 
cativă în formațiile de lucru, în 
echipe, să folosim la locul de mun
că toate căile pentru ridicarea 
conștiinței țăranilor cooperatori,

NICOLAE GAIDAGIU : S-a vor
bit aici despre legătura ce există 
între creșterea rolului conducător 
al organizațiilor de partid și dez
voltarea spiritului de combativitate 
față de lipsuri. Sînt de părere că 
această combativitate trebuie ex
tinsă și asupra muncii cadrelor de 
conducere din cooperativă, consi
liului de conducere, brigadierilor, 
șefilor de echipă. Să privim cu 
ochi critic munca fiecăruia dintre 
noi. Am greșit, de pildă, lăsînd nu
mai pe seama contabilității urmă
rirea cheltuielilor de productje. Fie
care organizație de partid poate 
acționa pentru eliminarea cheltuie
lilor neeconomicoase, mai buna fo
losire a pămîntului, prelungirea 
timpului de folosință a atelajelor, 
sculelor și a altor obiecte de inven
tar cu care lucrăm. Apoi este ne
cesar să ne gindim și la un alt 
aspect important, care a reieșit din 
dezbaterile conferinței pe țară a 
secretarilor comitetelor de partid 
și a primarilor de la comune : cum 
se preocupă organizația de partid 
de cunoașterea și respectarea de 
către comuniști și membrii coope
ratori a legilor statului, a statutului 

păsări. Zic că bine procedează bi
roul organizației noastre de bază că 
în toate adunările generale, cu alte 
ocazii, pune problema ca fiecare 
comunist, în brigadă, în echipă, 
oriunde ar lucra, să fie în frunte și 
să-i ajute și pe alții să muncească 
la fel. Tocmai de aceea cred că e 
o măsură foarte bună că membrii 
de partid au fost repartizați la toate 
locurile de muncă și mai ales unde 
e mai greu, că unii dintre ei au 
primit sarcini concrete de a-i în
druma și ajuta pe alții. îmi amin
tesc că în urmă cu 12 ani, cînd am 
fost trimisă să lucrez în sectorul 
avicol, îmi venea destul de greu. 
Nu eram familiarizată cu metodele 
de muncă noi, cu disciplina. Cu a- 
ju torul unor membri de partid mai 
vechi, al inginerului, prin ridica
rea pregătirii profesionale, am că
pătat încredere în puterile mele și 
am ajuns să văd că ceea ce înainte 
mi se părea de necrezut, acum se 
poate îndeplini.

C.A.P., a tuturor regulilor de mun
că și de viață. într-o unitate agri
colă socialistă.

De altfel, cred că apropiatul con
gres al U.N.C.A.P. va aduce o serie 
de îmbunătățiri și în ceea ce pri
vește organizarea muncii in unită
țile agricole cooperatiste, înlocui
rea unor prevederi depășite în sta
tutele în vigoare etc.

CONSTANTIN NEAGU : In dez
baterile la conferință s-a arătat, pe 
bună dreptate, că o organizație de 
partid își poate afirma toată forța 
numai cind nu ocolește lipsurile, ci 
mobilizează comuniștii, întreaga 
masă a cooperatorilor la înlătura
rea lor grabnică. Din acest punct 
de vedere, organizația noastră de 
partid dispune de numeroase rezer
ve nevalorificate deplin. După pă
rerea mea, însă, cea mai importan
tă rezervă se află în noi, în con
știința oamenilor, in capacitatea co
lectivului de a se întrece mereu pe 
sine. în acest domeniu trebuie să 
acționăm mai mult. Uite, mă gîn- 
desc la faptul că încă n-am reușit 
să extindem în toate sectoarele me
toda autocontrolului din partea fie
cărui cooperator pentru munca de
pusă și n-am1 determinat consiliul 
de conducere să generalizeze apli
carea acordului global. Iată, bri
gada a III-a, care a aplicat acor
dul global, formă stimulativă în 
muncă, a obținut anul trecut, la 
hectar, cu 1 300 kg porumb mai 
mult decît brigada a V-a, care are 
condiții asemănătoare, și cu 560 kg 
peste media pe cooperativă. Nu se 
poate trece, de asemenea, peste 
faptul că s-au înregistrat pierderi 
din efectivele de animale, mortali- 
tățile reprezentînd pagube de a- 
proape 300 000 lei.

MARGARETA ROMAN : Adevă
rat. Nu este de conceput exercita
rea eficientă a rolului de conducă
tor al organizației de partid fără 
un dezvoltat spirit critic și auto
critic. Cu ani în urmă, în organiza
ția noastră de partid' se critica greu. 
Oamenii nu erau obișnuiți să spună 
deschis ce gîhdesc. Faptul că, as-' 
tăzi, li se spune lucrurilor pe nume 
este un merit al organizației de 
partid, care a stimulat acest spirit 
și a urmărit cu stăruință efectele 
criticii. La Topaiu nimeni nu e 
scutit de critică, indiferent de func
ția pe care o ocupă.

NICOLAE GAIDAGIU : Dacă ar 
fi să mi se stabilească... pensia du
pă criticile pe care le-am primit în 
răstimpul celor 20 de ani de cînd 
sînt președintele cooperativei agri
cole... Dacă acum avem succese, ele 

se datoresc și faptului că, la timpul 
lor, lipsurile au fost aspru criticate, 
fie că au aparținut unui simplu 
cooperator sau președintelui C.A.P.

Democrația cooperatista — 
fermentul spiritului d® inițiativă

CONSTANTIN NEAGU : Eu aș 
lega creșterea rolului conducător 
al organizației de partid din coo
perativa agricolă și de priceperea 
de a ține legătura cu masele. Un 
obiectiv statornic al muncii orga
nizației noastre de partid a fost 
acela de a-i determina pe oameni 
să-și dezvolte inițiativa și să-și sus
țină punctul de vedere. In ce ne 
privește, cred că a fost rea
lizată o „Înțelegere tacită cu obliga
ții reciproce" între comitetul de par
tid din cooperativă și membrii de 
partid. Primul să fie receptiv la so
licitările, la problemele pe care le 
ridică comuniștii, iar aceștia să răs
pundă neîntîrziat la chemările co
mitetului. De exemplu, anul trecut 
comitetul de partid pe C.A.P., or
ganizațiile de bază au inițiat largi 
dezbateri, la care au fost atrași 
toți cooperatorii, privind mai buna 
folosire a pămîntului. Dintre pro
punerile ivite cu acest prilej aș 
aminti-o pe aceea a mai multor ță
rani cooperatori de a se asana și 
folosi un teren mlăștinos, părăgi- 
nit, care nu ne aducea nici un ve
nit. De pe această suprafață am re
coltat în toamna anului trecut peste 
200 tone varză. Tot anul trecut am 
construit pătule de porumb, saiva
ne pentru oi La propunerea coo
peratorilor, o parte din materiale 
— var și cărămidă — au fost pro
duse pe plan local, lucru ce ne-a 
permis să acționăm din vreme pen
tru realizarea investițiilor. Tn zilele 
acestea, cînd toți ne străduim să 
îndeplinim cît mai bine sarcinile 
rezultate din conferința pe țară a 
secretarilor de partid și primarilor

Esențialul: 
conștiinței

MARGARETA ROMAN : Aici s-a 
vorbit mai ales despre felul cum 
se realizează conducerea de către 
organizațiile de partid, în totalita
te, și de către fiecare comunist în 
parte, a treburilor economice din 
cooperativa agricolă. Dar una din 
pirghiile prin care a fost exerci
tat acest :ol conducător l-a con
stituit insistența eu care s-a ocu
pat de educația oamenilor, de for
marea lor. Noi muncim azi într-o 
cooperativă puternică, ce a ajuns să 
verse în bugetele familiilor coope
ratorilor, ca răsplată a muncii din 
anul trecut, peste 7 milioane lei. 
Răsplata cea mai mare este, după 
părerea mea, transformarea oame
nilor, modificările petrecute in fe
lul lor de a gîndi, de a munci. Aici 
un rol foarte important l-a avut 
munca ideologică, învățămîntul de 
partid, diferitele activități cultural- 
educative organizate la noul nos
tru cămin cultural etc. Uri accent 
deosebit a fost pus pe educarea 
partinică a membrilor de partid, în
deosebi a celor de curînd primiți 
în partid.

O realizare de seamă a noastră 
este faptul că toți brigadierii, ma
gazionerii, șoferii și o parte din șe
fii de echipă și-au completat pre
gătirea șoolară pînă la 8 clase. Anul 
trecut au absolvit școala generală 
28 de țărani cooperatori, iar anul 
acesta, 56 sînt înscriși la cursurile 
fără frecvență.

Munca de educație desfășurată 
cu stăruință de-a lungul anilor de 
organizația de partid se resimte a- 
cum prin aceea că s-a asigurat sta
bilitatea oamenilor in cooperativa 
agricolă, formațiile de lucru sint 
omogene. S-a reușit acest lucru, 
pentru că organizațiile de partid 
au pus preț pe cultivarea senti
mentului de dragoste față de coo
perativă, față de comună. Acest 
sentiment și l-au însușit nu numai 
localnicii, ci și cei 25 de ingineri, 
medici, cadre didactice, care au 
venit pe aceste meleaguri și s-au 
stabilit aici, și-au întemeiat fami
lii. Sîntem mindri că putem spune 
că la Topalu cuvîntul „navetist" 
este necunoscut.

ION DANILA : Tovarășa Roman 
are foarte mare dreptate cînd spu
ne că oamenii din comună sînt 
uniți. Munca unită, activitatea 
educativă dusă de organizații
le de partid i-au făcut să ma
nifeste un interes tot mai marc 
și față de problemele comunei, să 
se simtă în comuna lor cu adevă
rat ca la ei acasă. Adică vreau să 
spun că a crescut conștiința cetă
țenească a oamenilor. Organizațiile 
de partid i-au mobilizat de-a lun
gul anilor, nu numai la munca pen
tru înflorirea și dezvoltarea coo
perativei agricole, dar și Ia acțiuni
le de înfrumusețare și moderniza
re a comunei, la conducerea 
treburilor ei. Din cei 41 de- 
putați comunali, 36 sînt membri 
cooperatori, ceea ce înseamnă că 
cooperativa agricolă de producție 
participă din plin la conducerea 
treburilor comunei. Sprijiniți de 
organizațiile de partid, deputății au 
reușit să antreneze masa largă a 
cetățenilor la schimbarea condiții
lor de trai din sat. Sînt multe rea
lizările noastre edilltar-gospodă- 
rești, le cunoașteți — electrificarea 
comunei, rețeaua de apă extinsă pe 
4 km, școala cea nouă, căminul cul
tural, punctul sanitar din Capida- 
va, miile de metri de trotuare de 
ciment și de piatră, cei 8 mii de 
pomi plantați și multe altele — iar 
ele oglindesc tocmai împletirea 
asta dintre munca țăranului coope- 

De altfel, critica este și un mod de 
a ține legătura cu oamenii și soco
tesc că cine mă iubește... mă cri
tică.

de la comune, are loc o largă și 
gospodărească consultare pentru 
defalcarea cifrelor de plan pe bri
găzi și echipe, repartizarea cultu
rilor și animalelor pe formații de 
muncă în acord global, definitiva
rea amplasării culturilor și alte a- 
semenea acțiuni la ordinea zilei. 
Comuniștii sînt cei care dovedesc 
cele mai multe inițiative. Adunarea 
generală a cooperatorilor care a 
avut loc zilele trecute a abundat și 
ea în propuneri, ceea ce arată că 
cei mai mulți oameni sînt intere
sați să participe la conducerea tre
burilor obștești. De aceea și noi 
combatem, prin organizațiile de 
partid, permanent, pasivitatea, in
diferența, concepția câ lucrurile se 
pot desfășura de la sine. La urma 
urmei, a activiza masa comuniști
lor, a cooperatorilor înseamnă a a- 
sigura un climat democratic...

NICOLAE GAIDAGIU : Este 
bine că, la noi, comitetul de 
partid analizează din cînd în 
cînd activitatea consiliului de con
ducere și face asta nu la mo
dul general, ci foarte concret, luîn- 
du-ne pe fiecare în parte cum ne în
deplinim sarcinile, cum soluționăm 
problemele legate de oameni. Asta 
îl ajută pe fiecare, și mai ales pe 
noi. cei aleși în conducere, să în
țelegem că nu îndeplinim o func
ție dată pe viață și că în timpul cît 
ești președinte, brigadier, membru 
al consiliului etc. nu trebuie să te 
socotești... suit undeva pe un soclu, 
la care cu greu să ajungă membrii 
cooperatori.

întărirea 
socialiste
rator în cooperativa agricolă șî cea 
obștească.

Cum știți, în cuvîntarea tovară
șului Ceaușescu la conferința se
cretarilor comitetelor comunale de 
nartid și a președinților consiliilor 
populare comunale este subliniată 
puternic datoria noastră de a 
munci mai rodnic pentru dezvolta
rea și înfrumusețarea comunei. 
După conferință, noi am întocmit 
un plan de acțiune în această pri
vință și, împreună cu deputății, cu 
toți țăranii cooperatori, o să trecem 
la desfășurarea unor lucrări im
portante cu caracter edilitar-gos- 
podăresc. Ne-am propus să extin
dem cu încă 2 km rețeaua de apă 
potabilă, să construim 1 000 m.p de 
trotuare de beton, să reparăm 3 000 
m.p. de străzi, trotuare și 10 km 
de drumuri, să amenajăm 300 de 
m.p. de spații verzi, să plantăm 
3 000 de pomi ș.a.

NICOLAE GAIDAGIU : Aici are 
și cooperativa agricolă de spus un 
cuvînt. Noi ne-am gîndit foarte 
mult Ia cele arătate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu despre datoria 
ce-o avem de-a contribui la dez
voltarea comunei. In adunarea ge
nerală a C.A.P., care a avut loc nu 
de mult, s-au discutat pe larg și a- 
ceste probleme; iar cooperatorii 
și-au făcut și ei un program de 
muncă pentru binele obștesc. Vrem 
ca în anul acesta să construim din 
contribuția și munca noastră un a- 
bator comunal, să introducem în
călzirea centrală în clădirile din 
centrul civic, să ridicăm o baie pe 
spezele proprii.

ION DANILA : Ideea care s-ar 
desprinde, în concluzie, din discu
ția noastră ar fi aceea a diversită
ții căilor și mijloacelor prin care 
organizația de partid din C.A.P. 
trebuie să-și îndeplinească rolul ei 
conducător. Iar toate aceste forme 
și metode să ofere posibilitatea cu
prinderii în sfera atenției muncii 
dc partid a tuturor aspectelor vie
ții cooperativei agricole. Congresul 
cooperatorilor, care se va desfășura 
in luna februarie, va face, de
sigur, o analiză sintetică a între
gii activități din agricultura coope
ratistă, va pune în evidență sarcini 
majore pentru toate organele și or
ganizațiile de partid de la sate. 
Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea rostită la 
prima conferință pe țară a secre
tarilor comitetelor comunale de 
partid și președinților consiliilor 
populare comunale, pentru îndepli
nirea acestor sarcini va trebui să a- 
cordăm o mai mare atenție ridicării 
rolului organizațiilor de par
tid, ca acestea să asigure u- 
nirea tuturor forțelor în vederea 
înfăptuirii planului de dezvoltare 
economico-socială, creșterii nivelu
lui general de viață al satelor, îm
bunătățirii activității educative, de 
formare a conștiinței socialiste a 
țărănimii. în acest sens și comite
tul comunal de partid și organi
zațiile de partid din C.A.P. To
palu pot să joace un rol mai pu
ternic în întreaga viață a acestei 
unități agricole socialiste, să exer
cite un control permanent asupra 
tuturor aspectelor muncii politice 
și economice Să pornim de la ex
periența pe caie am cîștigât-o, s-o 
perfecționăm necontenit, să facem 
ca, într-adevăr, fiecare organizație 
de partid să constituie inima comu
nistă a colectivului.

Discuțiile au fost consemnate de 
Constantin MORARU 
și Vasile MIHAI

DIVERS
Batetî fierul
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cît e frig!
Recent, un grup de entuziaști, 

tineri și vîrstriici, au nivelat o 
parte din locurile de joacă pen
tru copii dintre blocurile noi 
din cartierul Colentina și, îm
prăștiind pe ele apă cu furtunul, 
le-au transformat in patinoare. 
Prilej de neasemuită bucurie 
pentru cei mici. De scurtă du
rată insă. Pentru că, între timp, 
nisipul a acoperit parțial pojghi
ța de gheață și patinele au în
ceput să se împotmolească. Dar, 
abia încălziți de primele in
cursiuni pe luciul gheței, copiii 
speră că nici cei mari nu „și-au 
răcit" încă entuziasmul și se vor 
strădui să asigure menținerea 
luciului gheței. Oricum, inițiati
va, de a amenaja cit mai multe 
patinoare naturale în București 
și în alte localități din țară me
rită un plus de atenție. Șt cu cit 
gospodarii 
calzi" mai 
mai bine, 
deauna au 
belșug !

acestora „se vor In- 
repede, cu atît va fi 
Pentru că nu întot- 
la dispoziție frig din

Experi
mentul
a reușit»

Acele, inimile de încrucișare, 
șinele-aripă și celelalte piese 
ale schimbătoarelor de cale fe
rată au constituit multă vreme 
un adevărat „nod gordian" dato
rită aliajelor de oțel foarte pre
tențioase din care sint confecțio
nate. uzurii lor rapide și răspun
sului dificil la manevrare. Un 
grup de specialiști de la Institu
tul pentru cercetări în tehnolo
gia construcțiilor de mașini din 
Capitală a găsit, dună numeroa
se experiențe, o „dezlegare" a 
problemei. Aplicînd un trata
ment termic cu ajutorul curen- 
ților de înalță frecvență, ei au 
reușit să realizeze piesele res- 
Dective din oțel obișnuit, avînd 
însă o rezistență la uzură de 
3—4 ori mai mare. Exnerimenta- 
te în gara din Buzău, piesele 
prelucrate după noua metodă 
au dat rezultate foarte bune, 
motiv pentru care va începe pro
ducția lor în serie, spre a fi 
introduse în rețeaua feroviară.

„Obstacol44 
mortal

In drum spre serviciu, la in
tersecția a două străzi din mu
nicipiul Buzău, tînărul Stoica 
Runceanu, în vîrstă de 19 ani, 
a observat, căzut la pămînt. un 
fir al rețelei electrice. închipu- 
indu-și, probabil, că face o 
treabă utilă, a încercat să în
lăture acest „obstacol" de pe 
trotuar. încercare fatală. Firul 
era din rețeaua de înaltă ten
siune. în urma șocului electric 
șu.ferit. St. R. a murit în drum 
spre spital. Comisia de anchetă 
urmează să stabilească acum 
impreiurările în care s-a produs 
acest deranjament electric, pen
tru a preciza dacă putea fi în
lăturat sau nu înainte de a a- 
vea loc acest accident.

Femeia era... 
bărbat!

Călătorii afiați într-una din 
zilele trecute în gara Bacău au 
observat plimbîndu-se pe peron 
o femeie care... nu prea semăna 
a femeie. Fața ei purta urmele 
lamei de bărbierit, avea înălți
mea neobișnuită, mîinile exa
gerat de lungi. Toate dădeau 
de bănuit. Invitată la postul de 
miliție al gării pentru a pre
zenta actele de identitate, fe
meia a început, cu un glas pi
țigăiat, să dea din colț în colț. 
Așa s-a descoperit că. de fapt, 
femeia era... bărbat. Travestitul 
nu era altul decît Ștefan Bote- 
zatu din Tg. Trotuș. care încer
ca să se sustragă de la execu
tarea unei pedepse stabilite de 
instanța de judecată. Dar tra
vestiul nu i-a fost de nici un 
folos. Dimpotrivă. La infracțiu
nea inițială i-a mai adăugat încă 
trei. Pentru că, plecînd de la 
Piatra Neamț .- spre stațiunea 
balneară Slănic Moldova, a fu
rat două mașini pe care apoi 
le-a abandonat. La Slănic a dat 
lovitura la complexul comercial 
„Perla Moldovei", de unde s-a 
făcut cu bani și cu haine de 
damă... Spre nenorocul lui însă, 
la Bacău a dat pește niște oa
meni „nepoliticoși" cu aseme
nea „femei".

| Unde sînt 
| premiile ?

In luna mai, anul trecut, Casa 
de creație Prahova, în colabo
rare cu Consiliul județean al
sindicatelor și Filiala „Munte
nia" a artiștilor fotografi, a
organizat la Ploiești un con
curs interiudețean de artă fo
tografică, intitulat „România 
1971". La această competiție au 
participat și cîțiva. membri ai fo- 
toclubului din iudețul Arad. Și. 
la sfîrșit, spre bucuria lor, ținui 
dintre ei, Francisc Kellen, a o- 
cupat locul l la individual cu 
clișeul „Setea", iar fotoclubul 
arădean — locul II. Dar, deși de 
atunci a trecut dtita vreme, 
premiile anunțate nu au ajuns 
nici pînă in prezent in posesia 

cecelor ce le-au cîșligat. De 
oare ?

Rubrică redactată de ;
Dumitru TÎRCOB
Gheorqhe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Răspunzînd chemării Comitetului de partid

și Consiliului popular din comuna Unirea-lalomița

Țăranii se angajează rr

să vîndă statului 
mai multe animale

și produse animaliere
în cadrul primei conferințe pe țară a secretarilor comitetelor de partid și a președinților consiliilor 

populare comunale a fost lansată chemarea țăranilor din comuna Unirea, județul Ialomița, de a vinde sta
tului un număr sporit de animale și alte produse agroalimentare din gospodăriile personale în scopul 
îmbunătățirii aprovizionării populației, al creșterii veniturilor bănești ale celor care încheie contracte cu 
statul. Deși a trecut puțin timp de la conferință, chemarea amintită și angajamentul țăranilor din 
comuna Unirea au fost larg dezbătute în sute de comune și sate din toate județele țării pentru punerea 
în valoare a tuturor resurselor și mărirea contribuției țărănimii la crearea fondului de produse agroali- 
mentare. In multe comune și sate au fost stabilite măsuri pentru asigurarea animalelor de prăsilă, a pur
ceilor pentru creștere și contractare, ca și în vederea sporirii producției de furaje pe baza resurselor locale. 
Inițiative prețioase au fost luate în ceea ce privește îmbunătățirea izlazurilor, extinderea culturilor de do
vleci, pepeni furajeri, sfeclă și alte culturi intercalate etc. Iată cîteva dintre măsurile și angajamentele 
luate în cadru] județelor Ialomița și Tulcea.

JUDEȚUL TULCEA
Chemarea locuitorilor comunei 

Unirea din județul Ialomița adresată 
comitetelor comunale de partid, con
siliilor populare comunale și locuito
rilor de la sate, 
mult mai bine 
Ie au în scopul 
cupării pentru 
lelor și, pe această bază, a sporirii 
contribuției la fondul central de pro
duse animaliere al statului, este pri
mită cu deplină aprobare și în sa
tele județului Tulcea. Pînă acum 
cîteva zile, la comitetul județean de 
partid sosiseră răspunsurile locuito
rilor din 17 comune ale județului, 
cuprinzind angajamentele lor de a 
crește și a vinde statului un nu
măr însemnat de animale.

Din centralizarea angajamentelor 
luate de locuitorii comunelor Lunca- 
vița, Jijila, Topolog, Sarichioi, Chilia 
Veche, Cerna, Mahmudia. Baia, Do- 
robanțu, Niculițel, Ciucurova, Juri- 
lovca, Nalbant, Horia, Crișan, „23 
August" și Sf. Gheorghe rezultă 
hotărîrea de a crește și vinde statu
lui, în anul 1972, un număr de 10 260 
porci Ia greutatea de cel puțin 100 kg 
fiecare, adică în total peste o mie 
tone carne de porc.

în multe din aceste comune locui
torii s-au angajat să vîndă statului 
tineret taurin, ovine, păsări și dife
rite alte produse 
se vor livra către 
greutate totală de 
proape 47 tone 
900 000 ouă și alte produse.

Pentru îndeplinirea acestui angaja
ment s-a avut în vedere atît spriji
nul pe care-1 acordă statul producă
torilor, cărora le asigură contra cost 
cite 3 kg de porumb pentru fiecare 
kg de carne de porc livrat în viu, cit 
și mai ales punerea în valoare a re
surselor și posibilităților existente. 
Astfel, Ia Chilia Veche consiliul 
popular comunal va asigura tuturor 
producătorilor care contractează ani
male cu statul suprafețe de terenuri 
din baltă pentru 
Mahmudia, 
preună cu

de a-și valorifica 
posibilitățile ce 

dezvoltării preo- 
creșterea anima-

animaliere. Astfel, 
stat 795 bovine în 
peste 235 tone, a- 
carne de ovine,

fîn natural. La 
consiliul popular, îm- 
conducerile celor două

cooperative agricole vor însămînța, 
pe tarla compactă în cultură succe
sivă. cel puțin 20 ari cu porumb 
pentru fiecare țăran cooperator 'care 
contractează animale cu statul. Pen
tru locuitorii care nu sînt membri ai 
cooperativei agricole sau care nu be
neficiază de loturi în folosință per
sonală, dar care contractează animale 
cu statul, se vor asigura cite 20 de 
ari de teren în baltă.

în multe locuri, consiliile populare 
comunale au trecut la organizarea 
stațiilor de montă pentru taurine și 
porcine. Două asemenea stații se a- 
menajează în comuna Luncavița. La 
Sarichioi, cooperativele agricole, după 
ce își vor asigura numărul planificat 
de purcei din prăsilă proprie, vor va
lorifica surplusul către cooperatorii 
care au contractat să crească și să 
vîndă porci statului.

O mare însemnătate are extinderea 
inițiativelor pentru sporirea produc
ției de furaje. Spre exemplu, la Baia 
s-a prevăzut mobilizarea locuitorilor 
pentru întreținerea și fertilizarea a 
peste 2 000 ha de. pășune. cjt_ și, cul
tivarea lucernei, sfeclei furajere și 
dovlecilor pe o parte din loturile 
în folosință personală ale cooperato
rilor. La Niculițel, pentru coopera
torii crescători de porcine, ovine și 
bovine care contractează livrarea de 
animale cu statul, cooperativa agri
colă va însămînța în tarla compactă 
10 ha cu lucernă și 200 ha plante 
furajere în cultură dublă. Tot aici 
ocolul silvic va pune la dispoziție 
150 ha pășune pentru perioada de 
vară. Măsuri asemănătoare au fost 
propuse și în celelalte comune ale 
județului.

Sînt cîteva din acțiunile și anga
jamentele care urmează să prindă 
viață în interesul cooperatorilor, al 
tuturor locuitorilor satelor, care vor 
realiza venituri bănești mai mari și, 
totodată, vor contribui la îmbunătă
țirea aprovizionării populației cu 
carne și alte produse.

Stelian SAVIN 
corespondentul „Scinteii"

acum s-au încheiat peste 600 de con
tracte".

Cu același interes a fost primită 
chemarea și de locuitorii comunei 
Dor Mărunt, care au ținut să fie în 
frunte și la această acțiune. Ei s-au 
angajat să valorifice pe bază de 
contract 2010 porci, 308 capete 
tineret bovin, 410 oi, 170 hectolitri 
lapte de vacă și 8,2 tone lină.

Avantajele valorificării produselor 
cu statul i-au determinat pe mulți 
cetățeni să contracteze un număr 
sporit de animale. Bunăoară, cetățea
nul Niță Moroi, din comuna Bordu- 
șani, s-a angajat să crească 14 porci, 
iar alți locuitori voit vinde statului 
cite 5—6 porci fiecare. „Din 1956, în 
fiecare an am contractat cite un porc 
— ne spune cooperatorul Gheorghe 
Mitroi. din comuna Dragoș Vodă. Tn 
gospodăria personală am avut tot 
timpul o scroafă de la care cresc in 
fiecare an cel puțin doi porci. în 
acest an sînt hotărît să contractez eu 
statul trei porci pe care 6ă-i vînd la 
130 kilograme, realizînd un venit,;de 
4 000 lei". 0

Sînt angajamente care constituie o 
dovadă grăitoare a interesului ma
nifestat de țăranii cooperatori din 

• județul —Iălomița- în vederea asigu
rării pieței cu cantități suplimentare 
de produse animaliere.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scinteii"

JUDEȚUL IALOMIȚA
comitetului de partid și 

comuna
Chemarea 

a consiliului popular din 
Unirea adresată gospodarilor de la 
sate de a vinde statului, pe bază de 
contracte, cantități sporite de carne 
a fost primită cu un deosebit interes 
în toate localitățile județului Ialo
mița. După ce au analizat cu toată 
răspunderea posibilitățile existente, 
în urma unei largi consultări, comi
tetele comunale de partid și consiliile 
populare s-au angajat să vîndă sta
tului, pînă la sfîrșitul anului, 44 mii 
de porci și mari cantități de carne 
de taurine. în acest scop, comitetul 
județean de partid, direcția generală 
agricolă au inițiat o serie de măsuri 
vizînd asigurarea efectivelor de ani
male și a furajelor.

— Din surplusul fermelor — ne-a 
spus ing. Ion Cristea, directorul ge
neral al direcției agricole județene
— cooperativele agricole urmează să 
vîndă cetățenilor 22 mii de purcei 
pentru a fi crescuți și vînduți pe 
bază de contract, iar întreprinderile 
agricole de stat peste trei mii : res
tul urmează să fie procurați din 
prăsilă proprie. In acest scop s-a 
stabilit ca 63 de cooperative agricole 
să crească 2 650 scroafe de prăsilă 
numai pentru asigurarea numărului 
de purcei contractați de cooperatori 
și cetățeni. Totodată, s-au făcut de
mersuri pentru a obține sămînță de 
sfeclă furajată, dovleci și pepeni fu
rajeri. Vom însămînța cu aceste cul
turi peste 2 000 de hectare.

La Unirea, de unde a pornit che
marea, acțiunea de contractare și 
creare a bazei materiale pentru creș
terea animalelor în gospodăriile 
cooperatorilor este in plină desfășu
rare. Pînă în prezent s-au contractat 
203 porci și 50 de capete tineret tau
rin și s-a amenajat o stație de montă, 
„în cel mult o lună — ne asigura to
varășul Ica Adamescu, primarul co
munei — vom realiza întreg planul 
de contractări : 1 257 porci și 200 ca
pete tineret taurin".

Și în alte comune se 
pentru a crește și vinde 
mai mulți porci. „Anul 
muna noastră a vîndut 
contract 250 porci și 120
— ne spune tovarășul Marin Voinea, 
primarul comunei Roseți. Prin spo
rurile în greutate realizate la ani
male am reușit să depășim planul de 
carne cu 22 tone. Comitetul comunal 
de partid și comitetul executiv al 
consiliului popular împreună cu ac
tivul de partid, cu deputății și comi
siile de cetățeni au analizat posibi
litățile de suplimentare a numărului 
de animale contractate. Iată răspun-

acționează 
statului cit 
trecut, co

pe bază de 
de taurine

sul pe care îl dăm chemării locuito
rilor din comuna Unirea, în urma a; 
cestor consultări : vom vinde statului, 
pînă Ia sfîrșitul anului, 1000 de porci 
din gospodăriile personale". Efectivul 
stabilit prin angajament va fi reali
zat în cea mai mare parte din dispo
nibilitățile de purcei ale cooperati
vei, care în acest scop a depășit nu
mărul de scroafe de prăsilă stabilit 
în plan Totodată, pentru a înlesni 
cooperatorilor procurarea de anima
le, cooperativa a stabilit să le vîndă 
purcei în rate. S-a hotărît, de ase
menea. să se amenajeze, pe lingă 
moară, o mică fermă anexă în care 
se vor crește scroafe pentru asigura
rea necesarului de purcei, tn același 
scop, de curînd în comună s-a în
ființat o stație de montă a scroafelor.

O preocupare susținută pentru a 
vinde statului mai mulți porci se 
constată și în comuna Bucu. Aici 
sînt 1200 familii de țărani coope
ratori. Analizîndu-se cu discernămînt 
posibilitățile existente privind inten
sificarea creșterii animalelor în gos
podăriile personale ale membrilor 
cooperatori s-a ajuns la concluzia 
că, pînă la sfîrșitul anului, comuna 
poate vinde statului 1100 porci și 50 
tone carne de taurine. Pînă acum au 
fost încheiate 200 de contracte, iar 
acțiunea este în curs de desfășurare.

Pentru îndeplinirea angajamente
lor asumate, o parte din purceii ce se 
vor crește și contracta vor fi asigurați 
din prăsila obținută suplimentar în 
cooperativa agricolă, o altă parte va 
proveni din gospodăriile personale 
ale membrilor cooperatori, iar dife
rența va fi procurată, în mod orga
nizat, cu sprijinul cooperativei și al 
consiliului popular comunal. Aceeași 
atenție au acordat gospodarii din 
Bucu și asigurării furajelor. In afa
ră de concentratele puse la dispozi
ție de stat, cooperatorii au hotărît 
să cultive pe loturile personale. în 
sole compacte, lucernă, dovleci, gu
lii, pepeni furajeri.

O veche tradiție privind creșterea 
animalelor există în comuna Bor- 
cea. Anul trecut, planul de carne la 
bovine a fost depășit cu 50 la sută, 
iar la porci. în loc de 74 tone carne, 
au fost livrate 100 tone. In acest an, 
taurinele nu vor ti vîndute decît după 
ce vor depăși în medie 350 kilograme 
greutate. ,,în acest an ne angajăm 
să contractăm 2000 porci. 75 tone car
ne de taurine, 10 tone carne de pa
săre. 110 hectolitri lapte de vacă. 
100 hectolitri lapte de oaie 465 mii 
ouă și 12 tone de lină — ne relatează 
tovarășul Petre Sima, secretarul co
mitetului comunal de partid. Fină

Prin generalizarea schimbului II, Introducerea și extinderea schimbului 
III nu se urmărește realizarea cu orice preț a unor cifre statistice favorabile 
în privința mărimii coeficientului de schimburi ; dimpotrivă, se are în vedere 
asigurarea unor condiții organizatorice optime, în așa fel ca rezultatele obți
nute în muncă în schimburile II și III să fie comparabile cu cele din schim
bul I, țelul principal fiind mai buna utilizare a capacităților de producție și 
a forței de muncă in fiecare întreprindere. Iată de ce, in continuarea investi
gațiilor noastre în legătură cu problemele extinderii schimburilor II și III, 
ne-am oprit asupra aspectelor legate de PROGRAMAREA, ORGANIZAREA 
ȘI APROVIZIONAREA PRODUCȚIEI.

ÎN TOATE CELE TREI 
ORTURI" - 0 PRODUCTIVI

TATE SUPERIOARĂ
A MUNCII

Care este productivitatea fizică a 
muncii în schimburile II și III ? — 
iată o problemă „cheie" a programă
rii și organizării producției de-a lun
gul unei zile într-o întreprindere. Da
tele furnizate în acest sens diferă de 
la o unitate la 
alta și, nu de pu
ține ori, sînt con
tradictorii. La 
secția de țesătorie 
a „Postăvăriei ro
mâne" din Bucu
rești, unde s-a 
atins un coefi
cient de schimb 
de 2,9 — un a- 
devărat record — 
notăm cîteva ci
fre în legătură cu 
productivitatea fi
zică : schimbul I 
— 48 m pe un 
muncitor, schim
bul II — 49 m, 
schimbul 
47 m. i 
vede, 
încărcate, 
organizate, bine a- 
provizionate, cele 
trei schimburi își 
aduc- o contri
buție egală în 
producția unei zile.
normal, așa cum este de așteptat în 
orice unitate unde preocupările pen
tru extinderea schimburilor II și III 
sint aliniate exigențelor' organizării 
și disciplinei superioare1 în producție. 
Și dacă asemenea exemple intîlnim 
tot mai mult în ultima vreme în nu
meroase alte întreprinderi — cum sînt 
Filatura românească de bumbac din 
București, uzina „Progresul" din 
Brăila, Uzinele mecanice din Timi
șoara — înseamnă că acolo unde „ar
gumentele" descreșterii productivi
tății muncii de la un schimb Ia altul 
sint înlocuite cu măsuri hotărîte și 
eficiente, menite să asigure o bună 
funcționare a mecanismului produc
ției în - 
lucru, 
replica 
roase, 
ferită 
de-a lungul zilei, iar coeficientul de 
schimburi capătă un suport material 
temeinic.

torice care viza atingerea pînă 
la sfîrșitul anului a unui coeficient 
de schimburi de 2,4 la Uzina con
structoare de mașini din Reșița. Prin
tre măsuri amintim : asigurarea forței 
de muncă și intensificarea activității 
de pregătire a cadrelor, transferarea 
utilajelor care nu sînt încărcate cel 
puțin două schimburi, programarea și 
organizarea mai bună a muncii în 
schimburile II și III.

Ce ecou au avut aceste măsuri în 
uzina reșițeană ? Unele din ele au 
fost aplicate cu promptitudine. Alte-

modul de a gîndi și de a acționa al 
conducerii uzinei : deși este vorba 
de mașini costisitoare, care după 
părerea întîlnită aici ar trebui să lu
creze în trei schimburi, totuși a- 
ceasta nu se realizează). Totodată, a- 
provizionarea pentru schimbul 
noapte se face în schimburile I și II, 
dar nu întotdeauna cum trebuie. După 
cum ne spuneau maiștrii de schimb 
Gheorghe Vișan și Alexandru Con- 
stantinescu, în fiecare zi ei trebuie să 
se ocupe de aprovizionare și, astfel, 
nu reușesc să acorde procesului teh
nologic atenția necesară. Deși 
au propus ca în schimbul III să fie 
repartizați unul sau doi munci
tori necalificați, care să se ocupe de 
aprovizionare, așa cum se face în cer 
lelalte schimburi, rezolvarea acestei 
cerințe este tergiversată. De aseme
nea, multe mașini stagnează în in
tervale de la 15 minute la 2 ore pen
tru că in acest schimb lucrează nu-

CONCLUZIILE UNOR 
EXPERIENȚE PRACTICE

de
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3. PROGRAMAREA, ORGANIZAREA
II — 49

I III
Cum se 
echilibrat 

bine SI APROVIZIONAREA PRODUCȚIEI
Așa cum

fiecare oră din programul de 
unde automulțumirii i se dă 
energică a activității vigu- 
dinamice, producția poate fi 
de oscilațiile randamentului

„V0IA ÎNTÎMPLĂRII" 
NU E BUN PROGRAMATOR !

în luna august 1971, biroul Comi
tetului județean de partid Caraș- 
Severin a analizat problema genera
lizării schimbului II și extinderii 
schimbului III, stabilind un amplu 
plan de măsuri tehnico-organiza-

le, poate cele mai importante, au fost 
date uitării. Conducerea uzinei nu se 
arată deloc răspunzătoare de acest 
fapt. Mai mult, semnele automulțumi
rii sînt evidente. „Nu vizăm o cifră a- 
nume — coeficient de schimburi — 
cum greșit fac alții (?!), ni s-a spus 
în uzină. După părerea noastră, în 
trei schimburi trebuie să lucreze ma
șinile mai scumpe, pentru a se amor
tiza în termenul stabilit, și oamenii 
care nu au loc în schimburile I și II".

Desigur, nu este cazul să insistăm 
asupra acestei optici a conducerii u- 
zinei reșițene în legătură cu oportu
nitatea extinderii schimburilor II și 
III. Cert este că dacă s-a repar
tizat l'orța de muncă pentru schim
burile II și III, aceasta trebuie 
să fie bine folosită, să obțină randa
mente maxime la fiecare mașină și a- 
gregat. Cum se prezintă lucrurile din 
acest punct de vedere Ia uzina reși
țeană ? Iată, pe scurt, cîteva consta
tări făcute în schimbul III al unei 
zile de muncă. La una din principalele 
secții ale uzinei, secția de motoare 
Diesel, din cele 50 de mașini existen
te în sectorul maistrului de schimb 
Alexandru Constant.inescu lucrau nu
mai 40. Dacă o parte dintre eele care 
nu lucrau sînt agregate specializate 
pentru anumite operații, altele se pre
tează totuși la un regim de exploata
re în trei schimburi, dar nu erau pro
gramate să dea producție (cum lesne 
se observă, există o contradicție între

mai 3 macaragii, din care unul este 
ocupat aproape în permanență la 
standul de probe, iar ceilalți doi nu 
pot acoperi o mare parte din volu
mul 
hală.

La 
sute 
schimbul III. Aceasta înseamnă, însă, 
numai un prim pas în îmbunătățirea 
coeficientului de schimburi, în folosi
rea superioară a potențialului pro
ductiv al uzinei. Pasul următor tre
buie să vizeze organizarea mai bună 
a muncii — sub aspectele ei insepa
rabile : programarea judicioasă a 
producției și aprovizionarea teh- 
liico-materială.

de transport al materialelor

uzina reșițeană există sute 
de oameni care lucrează

UN APENDICE
AL SCHIMBULUI I

în

Și 
în

La lecțiile învățâmîntului agrozootehnic din cadrul cooperativei agricole Tudor Vladimirescu, județul Brăila
Foto : Gh. Vințilă
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care a acestora pe piața exter
nă. Care ar fi cauzele determi
nante ale acestor fenomene ?

și a experienței acumulate în diferite 
domenii de activitate.

Dacă în schimbul III, uneori, cauza 
unei productivități scăzute este pusă 
pe seama oboselii, treeîndu-se cu ve
derea nereguli organizatorice evi
dente, în schimbul II un asemenea 
argument nu mai poate fi invocat. 
Urmărim, concret, cum se desfășoară 
munca în al doilea schimb al zilei la 
uzina „Semănătoarea" din București. 
Prima secție la care ne oprim este 
cea de montaj. Discutăm cu sudorul 
Ion Mușat.

— Cîți lucrați acum ?
— Numai 2.
— Și în schimbul I citi sînteți, de 

obicei ?
— O formație de 7—8 oameni, dar 

II nu lucrăm decît 
s-au putut' realiza

este cea 
și orga- 
II și III.

acum în schimbul 
urgențele ce nu 
în schimbul I.

— De ce ?
_  ? i
Munca în acest 

facultativă. Ne oprim la un alt sudor. 
Constantin Biseceanu.

— Ce lucrați acum ?
— Urgențele pentru schimbul 

mîine dimineață. Pregătim 
de muncă pentru schimbul I. 
sîntem numai doi.

Schimbul II la secția de 
este schimbul urgențelor pentru a 
doua zi. Sau, altfel spus, locul unei 
programări judicioase a muncii pe 
oameni în 
lucrul „pe 
ceea ce se 
Lipsa unei 
Iui, printr-o programare 
fie și numai pentru o zi, 
organizarea producției în schimbul II 
în această secție într-o stare de pro
vizorat, în postura de apendice al 
schimbului I.

schimb pare să fie

de 
și locul 
De fapt.

montaj

acest schimb este luat de 
apucate", fiecare făcînd 
cere urgent a doua zi. 
perspective clare a lucru- 

judicioasă 
menține

Sînt oare, insolubile problemele 
programării, organizării muncii din 
schimbul II ? Iată pe scurt cîteva 
opinii.

• Gheorghe Adam, economist la 
uzina „Semănătoarea" : „Consider că 
problema organizatorică cheie care 
trebuie rezolvată o dată cu extinde
rea schimburilor II și III este pro
blema programării judicioase a în
cărcării mașinilor. Mă gîndesc, de 
pildă, la cele 12 strunguri paralele 
de mare gabarit care în momentul 
de față sînt supraîncărcate pe schimb, 
față de 85—90 la sută cit. este limita 
maximă posibilă. Evident, este vorba 
de un „loc îngust”. Pornind de Ia a- 
cest fapt, tehnologul-șef ar trebui să 
grăbească finalizarea analizei privind

reperele care se 
pot realiza pe 
strunguri de ga
barit mai redus, 
unde încărcarea 
este sub nivelul 
capacității, adică 
de numai 79,6 la 
sută. Oricum, con
sider că în urmă
toarele 2—3 săp- 
tămini, aceste pro
bleme pot să fie 
soluționate, ele 
fiind, de altfel, 
cuprinse și în pla
nul ele măsuri re
feritor la extinde
rea schimburilor 
II și III.

o Grigore Chi- 
vulescu, șeful ser
viciului organiza
rea producției In 
Centrala indus
trială de mașini

agricole : „Generalizarea, din acest 
an, a folosirii tehnologiilor de grup și 
înlocuirea prin mașini automate și 
semiautomate a mașinilor universale 
cu un randament scăzut — atit la 
„Semănătoarea" și la uzina „7 Noiem- 
brie“-Craiova, „Tehnometal“-Timi- 
șoara sau I.M.U.-Medgidia — vor 
crea posibilitatea repartizării mai 
bune a forței de muncă pe toate 
trei schimburile, înlăturării „goluri
lor" de timp productiv determinate 
de lipsa unei ordini depline in pro
gramarea și organizarea producției. 
De altfel, tot atît de importantă pare 
a fi și măsura de a se revedea pro
filul unor uzine din cadrul centralei, 
în vederea regrupării fabricației unor 
sortimente numai la anumite unități 
din centrală, ceea ce va permite ex
tinderea organizării producției in 
fitix în toate schimburile".

• Aurel Bărbătescu, șeful serviciu
lui aprovizionare din centrala amin
tită: „Nu numai la „Semănătoarea", 
ci și în alte uzine din centrala noas
tră, problema aprovizionării 
care „dă tonul" programării 
nizării muncii în schimburile

— O situație fără ieșire ?
Cert-este că. ar trebui să se țină 

conT-de unele realități existente In 
domeniul aprovizionării (de pildă, u- 
zina ..Semănătoarea" are nevoie pen
tru acest semestru de 84 000 de curele 
trapezoidale, iar Ministerul Industriei 
Chimice nu a asigurat decît 82 000 
bucăți, la nivelul întregii centrale) și 
să se acționeze, pornind de la ele, in 
așa fel incit „minusurile" de materii 
prime și materiale să fie lichidate 
pe viitor. în acest sens, gîndesc că 
ar fi necesar ca Ia nivelul centralei, al 
ministerului, să se asigure o corelare 
judicioasă a necesarului suplimentar 
de materii, materiale, piese, determi
nat de extinderea schimburilor II și 
III și să se asigure îmbunătățirea 
coeficientului de schimburi, în primul 
rind in unitățile furnizoare.

Este imperios necesar ca măsurile 
preconizate să fie aplicate neîntîrziat. 
Organizațiile de partid și organele 
sindicale din întreprinderi trebuie să 
vegheze cu toată seriozitatea Ia crea
rea unui cadru organizatoric propice 
bunei desfășurări a muncii în schim
burile II și IN, să nu tolereze nici 
un fel de tărăgănări în aplicarea mă
surilor stabilite sau a celor care se 
vor cristaliza în continuare, îndeosebi 
în cadrul adunărilor generale ale oa
menilor muncii care au început să 
aibă loc în fabrici și uzine.

Anchetă realizată de
Adrian POPESCU 
Florea CIOBANU

— Intr-adevăr, in activitatea de 
comerț exterior, cu toate realizările 
bune obținute, premisele materiale 
create prin dezvoltarea modernă a 
diferitelor ramuri și măsurile de per
fecționare a întregii noastre activi
tăți economice nu dau încă rezul
tate maxime. Din analiza activității 
economice desfășurate de unele mi
nistere care au sarcini de comerț ex
terior, întreprinderi și unități produ
cătoare rezultă existența unor nu
meroase cauze de ordin subiectiv, 
care au influențat negativ gradul lor 
de participare la sporirea volumului 
și eficienței exportului nostru. Insu
ficienta preocupare pentru dezvolta
rea cu prioritate a producției pentru 
export, specializarea încă redusă 
a capacităților de producție în 
realizarea de produse cu eficien
ță ridicată și cu perspective cer
te de desfacere pe piața externă, 
slaba cunoaștere a pieței mondiale și 
deficiențele existente in organizarea 
rețelei de distribuție și comercializa
re, în domeniul service-ului — sînt 
cîteva din cauzele cele mai frecvente 
care au făcut ca rezultatele obținute 
în domeniul comerțului exterior, de 
unele unități economice, să nu se si
tueze la nivelul potențialului lor can
titativ și calitativ de care dispun.

La acestea, aș mai adăuga că deși ' 
unele instalații au fost importate în 
anii anteriori, pentru a produce măr
furi in exclusivitate pentru piața ex
ternă, producția acestora nu se regă
sește în totalitate Ia 
menea, un loc tot 
în exportul nostru 
ocupe construcțiile 
triale în străinătate, prestările de ser
vicii, livrările de proiecte și docu
mentații. asistență tehnică, forme e- 
ficiente de valorificare pe piața mon
dială a capacității proprii de creație

— Pentru a sprijini întreprin
derile producătoare în promo
varea mai susținută a exportu
lui de mărfuri la nivelul posi
bilităților existente, ce măsuri 
se preconizează din partea Mi
nisterului Comerțului Exterior 
pentru 1972 ?

— In vederea antrenării mai de
pline a unităților producătoare în ac
tivitatea de export și cunoașterii de 
către acestea a posibilităților de pro-

țiile economice, vom întocmi studii 
monografice pe țări, asigurindu-.se 
astfel o informare operativă și efi
cientă privind tendințele pieței mon
diale.

în același timp, vom căuta să sti
mulăm și să sprijinim în mai mare 
măsură dezvoltarea unei activități 
proprii de cercetare a pieței externe 
la nivelul întreprinderilor și centra
lelor, în acest an extinzîndu-se or
ganizarea de compartimente de mar
keting la toate unitățile producătoare 
de mărfuri pentru export.

Demn de- reținut este și faptul că 
pentru sprijinirea și îndrumarea uni-

— Pentru contractarea integrală și 
din timp a prevederilor de export pe 
anul 1972, încă din luna august a a- 
nului trecut s-au întocmit planuri de 
măsuri comune cu ministerele pro
ducătoare, pe fiecare țară în parte. 
Cu această ocazie s-au prevăzut încă 
din luna septembrie și în cursul tri
mestrului IV al anului 1971 atît vo
lumul de schimburi cit și acțiunile 
ce trebuie întreprinse. Tot în acest 
scop, vom căuta să atragem în mai 
mare măsură și agențiile noastre eco
nomice din străinătate.

în centrul preocupărilor actuale se 
situează și contractarea exportului și

cooperarea să-și sporească con
tribuția la realizarea unor o- 
biective economice ale actualu
lui cincinal ?

export. De ase- 
mai important 
ar trebui să-l 

civile și indus-

movare a propriilor produse pe pia
ța externă, ministerul nostru, îm
preună cu celelalte organe centrale 
care au activitate de export, a e- 
laborat programe anuale și de per
spectivă pentru promovarea comerțu
lui exterior și a cooperării pe zone 
geografice și țări. Ele cuprind măsu
rile concrete ce trebuie întreprinse în 

' acest an și pe tot parcursul cincinalu
lui pentru dezvoltarea exportului nos
tru de produse superior prelucrate, 
perfecționarea activității de prospec
tare și adaptare operativă la cerințele 
pieței externe, îmbunătățirea calității 
și a modului de prezentare a produ
selor. Urmează, deci, ca împreună cu 
ministerele economice care au activi
tate de comerț exterior să elaborăm, 
în continuare, propuneri pentru a- 
daptarea acestor programe la evolu
ția conjuncturii pe piața mondială. 
Pentru aceasta. în colaborare cu In
stitutul pentru Studierea Conjunctu
rii Economice Internaționale și agen

tăților economice din diferite județe 
în activitatea de comerț exterior, in 
1972 vom înființa oficii de comerț 
exterior în centrele mai importante 
din țară, începutul fiind făcut in 
prezent cu centrul industrial Brașov. 
Totodată, vor fi perfecționate pîr- 
ghiile și metodele de coordonare șî 
control asupra desfășurării operațiu
nilor de comerț exterior

— Anul trecut, datorită unei 
insuficiente preocupări sau ne
cunoașterii „pulsului" pieței 
externe, diferite întreprinderi 
de comerț exterior au înregis
trat întîrzieri in acoperirea sar
cinilor de export prin încheie
rea de contracte cu partenerii 
externi. Ce preocupări are Mi
nisterul Comerțului Exterior, în 
vederea rezolvării în cele mai 
bune condiții a acestei importan
te probleme, in anul în curt ?

importului pe anul 1973, precum și 
asigurarea din timp a condițiilor ne
cesare realizării obiectivelor propu
se. Dar, cum experiența noastră de 
pînă acum a dovedit pe deplin im
portanța deosebită a contractelor pe 
termen lung, ca instrument econo- 
mico-juridic eficient de promovare a 
comerțului exterior, consider că a- 
ceasta este calea pe care trebuie să 
o aleagă cit mai multe unități eco
nomice. în acest sens, Ministerul Co
merțului Exterior își propune să' ur
mărească direct modul de desfășu
rare a acțiunii de încheiere a con
tractelor pe termen lung de către 
ministere la principalele mărfuri pre
văzute la export.

— Din ce In ce mai mult, 
cooperarea se definește ca o for
mă superioară a relațiilor eco
nomice internaționale. Am dori, 
tovarășe ministru, să ne spuneți 
ce se prevede ca, in continuare,

— Incepînd cu acest an, principa
lele acțiuni de cooperare au fost no
minalizate prin planul de stat, prevă- 
zindu-se obiectivele economice din 
planul de import care urmează să fie 
tratate cu prioritate prin variate for
me de cooperare, inclusiv a societăți
lor mixte de producție. Prin planifi
carea activității de cooperare se 
creează posibilitatea și mijloacele ne
cesare realizării cu efort valutar mai 
redus a unor importante obiective, 
asigurarea de surse de materii pri
me stabile și de durată, precum și 
promovarea pe piața externă a ex
porturilor românești. Astfel, se va 
elimina fenomenul manifestat în anii 
anteriori de dispersare a acestor ac
țiuni in afara obiectivelor planificate 
sau de angajare a unor importuri de 
instalații, fără a se epuiza mai întîi 
posibilitățile de realizare a acestora 
prin diferite forme de cooperare.

Dar, pentru a beneficia pe deplin de 
avantajele pe care le oferă coopera
rea economică internațională, este ne
cesară mai multă inițiativă din partea 
ministerelor economice, inclusiv a 
Ministerului Comerțului Exterior, In 
abordarea unor acțiuni de cooperare 
mai complexe, acordarea unei preo
cupări mai susținute pentru îndepli
nirea angajamentelor asumate în ca
drul formelor de cooperare, urmă- 
rindu-se, totodată, cu o eficiență spo
rită, realizarea de către parteneri a 
obligațiilor ce le revin. întreprinde
rile de comerț exterior vor folosi în 
mai mare măsură cele 20 de societăți 
mixte comerciale existente cu sediul 
în străinătate, in vederea pătrunderii 
și menținerii pe aceste piețe.

în încheiere, aș mai adăuga că. pe 
agenda de lucru a anului 1972, un loc 
important îl ocupă organizarea celei 
de-a doua ediții a Tîrgului Interna
țional din București, precum și par
ticiparea mai eficientă a țării noas
tre la tîrgurile și expozițiile interna
ționale.
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REALISMUL IN
ARTA FILMULUI

Marele merit al esteticii marxiste 
— în confruntarea contemporană a 
ideilor — este acela de a fi restabi
lit valorile de raționalitate și de so- 
cialitate ale artei, adică de a fi afir
mat cu hotărîre caracterul său cog- 
noscitiv, fără de care i-ar lipsi uni
versalitatea ca și finalitatea practică, 
socială. S-a reconstituit, astfel, uni
tatea — pierdută — a științei și artei 
(„opera de artă vorbește universului 
ca filozofia și știința, dar cu meto
dele și mijloacele sale") și s-a făcut 
un pas decisiv întru apărarea clasi
cității împotriva' romantismului și 
mai ales a prelungirilor sale deca- 
dentiste. Din această confruntare 
clarificatoare a ieșit triumfător rea
lismul, direcție estetică prin care ar
tei ii revine sarcina de a stabili un 
raport de cunoaștere și reflectare cu 
realitatea sau, în alți termeni, i se 
atribuie „capacitatea de a face vizi
bilă realitatea", cu o precisă funcție 
educativ-formativă a conștiințelor.

în cadru] acestor dezbateri, cine
matograful ocupă un loc privilegiat. 
Nu numai pentru faptul că, avînd la 
bază fotografia, in film intră — s-ar 
zice, vrînd-nevrînd — o mare canti
tate de real ; nu numai pentru faptul 
că materialul firesc al filmului e rea
litatea, viața ; ci mai ales pentru că 
raționalitatea și 
ale realismului, 
atribute absolut

Admițîndu-se 
turi a filozofiei, . 
se diferențiază opera de artă în raport 
cu celelalte activități intelectuale, ce 
anume îi constituie specificul, cum 
exprimă ea aceste conținuturi uni
versale ? Un prim răspuns a și fost 
dat : arta se diferențiază de celelalte 
manifestări ale spiritului uman prin 
mijloace proprii de expresie, prin 
metodele și procedeele sale și nu
mai ale sale. Pentru film, aceste 
mijloace specifice ar fi : fotografia 
(in mișcare) și, în primul rînd, mon
tajul. Dar problematica nu se epui
zează aici. Ce înseamnă realismul în 
film și, în particular, în filmul nos
tru ?

Evident, înseamnă opere cinemato
grafice care-și propun să exprime, 
rațional, coerent și în termeni de 
„verosimil", în accepțiunea aristote
lică, un conținut de idei, o ternă. și 
o semnificație bine precizate, avînd 
menirea de a obține o influențare a 
conștiințelor, o purificare prin ra
țiune a sentimentelor ,,intr-un fel 
folositor pentru virtute", pentru edu
carea morală și spirituală a oameni
lor. Nimic nou : sînt premise, postu
late chiar, foarte limpezi pentru rea
lizatorii 
același 
punsului artistic matur 
nematografia națională 
să-l dea solicitărilor actualității, con
diții ale afirmării cineaștilor români, 
ca martori și părtași — cu mijloacele 
artei lor — ai unor adînci prefaceri 
revoluționare. Atunci, de ce nu 
avem decît rareori satisfacția unor 
filme care să , răspundă 
unor asemenea exigențe 
Fiindcă la o parte din 
noștri se manifestă, cred 
carențe esențiale : întîi. 
puțin din ceea ce este ț 
prea puțin la ceea ce văd ; î 
lea rînd — și, aș spune. î 
cință

claritatea, atribute 
sint, in același timp, 
esențiale filmului, 

unitatea de conținu- 
științei și artei, cum

noștri de 
timp. condiții

filme și, în 
ale răs- 

pe care ci- 
e chemată

din plin 
firești ? 

cineaștii 
I eu, două 
văd prea 

și gîndeso 
în al doi- 
în conse- 

se exprimă cinematografic 
(deci artistic) cu o anumită sărăcie 
de mijloace șl- procedee (specifice). 
„Habent oculos et non videbunt". 
spuneau latinii : „au ochi, dar nu 
știu să vadă cu ei". Mai exact, 
alunecăm adesea doar la suprafața 
lucrurilor și fenomenelor și nu re
flectăm destul asupra esenței lor. A- 
dică nu realizăm trecerea de 
„ochiul cure vede", la „ochiul 
gîndește", în sensul cuvintelor 
Picasso : „Eu nu fac obiectele 
cum le văd, ci așa .cum le gîndeșc". 
E vorba, așadar, de intervenția re
flexivă și creatoare a artistului — 
inegală sau ineficientă în filme care, 
in pofida intențiilor ce le-au prezi
dat, au rămas fără ecoul scontat, și 
aș putea aminti aici o întreagă serie 
de producții, de la Camera albă sau 
Vremea zăpezilor pînă la

la 
care 

lui 
așa

Așteptarea.

g a ® o u ®
(Urmare din pag. I)

după ce fiul intrase, la școala 
profesională de pe lingă uzina 
„Semănătoarea", i-a permis să o pă
răsească fără vreun motiv serios. 
Mai mult : s-a grăbit să-i ofere de-a 
gata casă, masă și îmbrăcăminte — 
adică tot ceea ce-i trebuia tînărului 
pentru a fi un parazit social. Și 
azi, cînd fiul a trecut la alte acte 
antisociale, tatăl „trasează sarcini 
societății 1". Refuză să vadă că ma
nifestările degradante ale acestuia 
derivă din statutul său degradant. 
Condamnăm cu tărie atitudinea fiu
lui. cerem organelor în drept să se o- 
prească cu mai multă atenție asupra 
acestui caz, recomandăm aplicarea 
cu fermitate a legii — în special a 
Decretului 153/1970 — dar subliniern 
și vinovăția tatălui. Traiul fără 
muncă este prima treaptă pe scara 
faptelor antisociale. Iar cei care il 
încurajează sînt — cel puțin pe plan 
moral — tot atit de vinovați ca și 
cei care îl acceptă.

Huliganismul, tulburarea liniștii 
publice sint forme brutale ..fizice" 
de încălcare a relațiilor sociale. O 
formă mai „subtilă" — dacă se poate 
folosi în cazul in speță un aseme
nea termen — „intelectualiza- 
tă- a clasicului huliganism și a cu
noscutei tulburări a liniștii publice 
este șicana. Contravenientul de la 
legile de conviețuire socială nu 
face scandal. nu proferează în 
stingă și-n dreapta înjurături, nu 
dă la maximum în miez de noapte 
aparatul de radio sau magneto
fonul. El a găsit altceva ; el 
face abuz nu de forță, ci de... drept ; 
te hărțuiește machiavelic prin... che
mări în judecată.Nu mai poți citi o 
carte nu din cauza zgomotului., ci 
pentru că trebuie să umbli prin bi
rouri și instituții după eonii la cuta
re și cutare acte : nu te odihnești 
duminica nu pentru că el are 
chef să danseze, ci pentru că umbli 
după martorii care și-ar mai putea 
aduce aminte de cutare sau cutare 
fapt petrecut acum cinci, zece sau 
chiar cincisprezece ani în urmă ; 
lipsești de la serviciu și încurci și 
treburile celorlalți nu pentru că te 
doare capul de muzica pe care, 
vrînd-nevrînd, ai ascultat-o toată

(acesta din urmă, în ciuda valorii re
gretatului Ștefan Ciubotărașu). Cu 
alte cuvinte, e vorba despre tentativa 
de abordare exterioară a actualității 
în unele filme, eșuată inevitabil în 
artificialitate ; sau — la polul opus 
simplismului — credința ia fel de 
puțin fertilă că numai cazurile ex
treme, insolite pot avea „autentici
tate" pe ecran. Iată de ce pledez 
pentru realismul cinematografiei 
noastre, pentru a adăuga noi pelicule 
celor care conturează un început de 
tradiție în această privință, cum 
ar fi Erupția, Valurile Dunării, Setea, 
Desfășurarea, Diminețile unui băiat 
cuminte, Duminică la ora 6 sau, mai 
recent. Facerea lumii.

Referindu-ne la mijloacele de care 
dispune cineastul, regizorul — aces
tea sînt relativ limitate ; aparatul 
care reproduce imaginea optică a 
lumii fizice, a realității, nu poate să 
pătrundă — în mod obiectiv — din
colo de coaja lucrurilor, dincolo de 
aparențele ființei umane. Numai pu
terea formativă a artistului îi dă 
capacitatea să înftîngă, să domine a- 
ceastă rezistență a materiei cu 
care lucrează. Tn această pri
vință, cred că are dreptate esteticia
nul Siegfried Kracauer cînd atrage 
atenția — în cuvinte ce amintesc elo-

puncte de vedere

giul tăcut de Goethe Iui Shakespeare 
— asupra următoarei stări de fapt : 
„Operele de artă consumă materialul 
brut din care sînt executate, în timp 
ce filmul, ca o consecință â turnării 
cinematografice, e hărăzit să-și eta
leze, să-și arate materialul... împreu
nă cu fotografia, cinematograful e 
singura artă care-și lasă mai mult 
sau mai puțin intact materialul brut. 
De aceea, cuantumul de artă ce poate 
intra în film depinde de capacitatea 
autorului de a citi în cartea naturii. 
Artistul cinematografic poate fi com
parat cu un cititor plin de fantezie 
sau cu un explorator stăpînit 
curiozitate nesățioasă".

Tensiunea gindirii, forța de 
nație trebuie să fie prezente 
momentul privirii, al alegerii temei 
din „cartea naturii", adică a realității, 
cit și în momentul elaborării cine
matografice a materialului folosit 
(scenariu, definirea mediului, filmă
rile propriu-zise și mai ales monta
jul). Numeroși critici cinematografici 

din 
cile 

e natura- 
Arta în 

în special 
și simplu
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Paul EVERAC

imagi- 
atît în

marxiști au subliniat că una 
primejdiile cele mai mari din 
pindesc realismul filmului 
lismul (sau illistrativismul). 
general și arta filmului 
nu pot să reproducă pur
realitatea. Aspirația lui Dziga Vertov 
și. mai recent, a lui Zavattini de a 
considera viața ca un spectacol asu
pra căruia e suficient să îndrepți a- 
paratul de filmat pentru a obține 
opera de artă cinematografică s-a 
dovedit a fi o utopie sau un simplu 
răsfăț. Numai puterea creatoare a 
cineastului, capacitatea sa de a enun
ța clar o temă, de a o dezvolta în- 
tr-un strict proces de concentrare a 
faptelor, de a da ritm și coerență 
imaginilor, intr-un cuvint. de a rea
liza un montaj expresiv vor 
Îs rezultate pozitive. în această 
recție, cineastul nostru trebuie să a- 
dîncească la maximum cunoașterea 
mijloacelor de expresie de care dis
pune. Dar nu numai atit; în prealabil, 
el trebuie să-și clarifice intențiile, <ă 
înțeleagă profund rolul social, edu
cativ al cinematografului, răspunde
rea moral-culturaiă (toate acestea im- 
plicînd maturizarea profesională). 
Sarcinile care stau în fața filmului 
românesc presupun această evoluție 
complexă.

Aidoma literaturii și celorlalte arte, 
filmul e dator să vorbească poetic, 
artistic, dacă vrea să se diferențieze 
cu adevărat de filozofie, știință

Dar a vorbi poetic, artistic nu 
seamnă cîtuși de puțin — așa cum 
înțeleg numai cei care încurcă ideile 
sau le au încurcate — a fi neclar, 
incoerent, irațional. Nu voi înțelege 
nicicînd snobismul, tendința de a 
respinge operele cinematografice 
realiste de pe pozițiile (de mult șu
brezite) ale unui exhibiționism care 
ignoră caracterul de masă al artei 
cinematografice : nu sînt de acceptat 
exclusivismul, graba cu care este a- 
plaudată orice extravaganță, ridicarea 
lipsei de accesibilitate la rang de 
virtute — care pot dăuna formării 
tinerilor cineaști, orientării lor spre 
o artă realistă, autentică, angajată 
social. Voi repeta, de aceea, că rațio
nalitatea, claritatea, coerența, sem
nificația care leagă ideile și imagi
nile între ele au fost totdeauna atri
butele artei mari. Metafora, simbolul, 
sinecdoca nu sînt dușmane ale cu
noașterii și înțelegerii artistice, ci in
tră in apanajul lor indispensabil, bi
neînțeles atunci cînd sint emanația 
unui cineast autentic.

Cu o expresie, pe care o consider 
fericită, imaginea cinematografică 
trebuie să fie productivă (iar nu re- 
productivă) : adică să ofere specta
torului o mare bogăție de sugestii, u 
multiplă posibilitate de a stabili aso
ciații de idei, de legături cu ceea ce 
știe dinainte, dinamizîndu-i gîndirea. 
fantezia, sensibilitatea, starea emoti
vă. Studiul „clasicilor" cinematogra
fului, o nouă „lectură" a filmelor lor 
sint, in acest sens, nu numai utile, 
ci și necesare. Trebuie să învățăm 
sau să reinvățăm cum se tace un 
film expresiv, emoționant, convingă
tor. Trebuie să învățăm cum se face 
poezie realistă în film.

Materialul e arhiabundent : 
tatea, viața oamenilor 
impresionantul efort 
a societății socialiste 
dezvoltate. Dar pentru 
terial oferit cu atita generozitate să 
devină reelaborare, retrăire creatoare 
a realității, cineaștii au datoria, atit 
față de colectivitate, cît și 1 față de 
ei înșiși, față de arta lor. de a vedea, 
de a gîndi și de a exprima artistic 
cu mai multă maturitate și răspun
dere decît pînă acum. De altfel, tot 
cc'ea ce am propus aici ca teme de 
meditație și de discuție constituie 
reflexul teoretic al îndemnurilor ce 
reies cu evidentă din mereu actuale
le documente elaborate de partid cu 
privire la dezvoltarea artei și cul
turii noastre socialiste.

a Atunci i-ara condamnat pe toți 
la moarte : PATRIA — 10; 12,30; 
16; 18.30; 21, FLAMURA — 9; 11.15; 
13,30: 16. 18,15; 20.30.
• Aventuri în Ontario : SALA 
PALATULUI - 17,30 (seria de bi
lete — 3992); 20,15 (seria de bilete
— 3993), LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30, FESTIVAL - 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21.
• Mirii anului II : SCALA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI - 9; 11,15: 13,30; 16,30; 18,45; 
20.45. GLORIA - 9; 11,15; 13,30: 16; 
18.15; 20,30, MODERN — 9,15; 11.15; 
13,30: 16; 18.15; 20,30.
• Love Story : CAPITOL — 9.15;
11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45, FERO
VIAR - 8,45; 11,15; 13.30: 16;
18,30: 20,45, EXCELSIOR - 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30; 21. MELODIA — 9; 
11.15; 13.30: 16; 18.30: 20.45.
« Copacii mor in picioare : FA
VORIT - 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18.15; 20,30. AURORA — 9: 11.15; 
13.30; 15.45; 18: 20,15.
o Decolarea : BUZEȘTI — 15.30; 
18: 20.30.
s Waterloo : LUMINA — 9—18 în 
continuare, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE - 15.30: 19, LIRA — 
15,30: 19.
a Abel, fratele tău : DRUMUL
SĂRII - 15,30; 17,45: 20.
a Anna celor o mie de zile : 
POPULAR — 15,30; 19, CENTRAL
— 9; 12.30; 16: 19.30. UNIREA — 
16: 19.
a Sil cumpărăm o mașină de 
pompieri — 9—18,30 în continuare, 
Program de filme documentare — 
20,15 : TIMPURI NOI.
a Copilăria lui Gorki — 14,15. în
gerul albastru — 16,30, Oaia cu 
cinci picioare — 18.45: 21 : CINE
MATECA (sala Union).
n Neînfricatul Gyula, vara și iar
na : VICTORIA - 9: 11.15: 13.30; 
16: 18,30: 20.45.
n B. D. Ia munte șl 
BUCF.GI - 10; 15,45; 
MIORIȚA - 9: 11.15; lo.ov. 
18; 20.30. CIULEȘTI - 15.30;
20.
a Cea mai frumoasă soție 
VITA - 9; 11.15: 13.30: 16 
20.30. VOLGA - 9.15: 11,30: 
16; 18.15: 20.30, TOMTS - 9 
13,30; 15.45: 18.15: 20,30. 
a Livada din' stepă
— 15.30; 17.45: 20.
• Trenul : FLOREASCA — 15.30; 
13; 20.30. ARTA - 10.30: 16; 19.
• Sorgul roșu : MUNCA — 16; 
18; 20.
a Aeroportul : PACEA — 15,45: 19. 
a Mihail Strogoff : FERENTARI
— 15.30: 17.45; 20.
a Duel straniu : VITAN — 15.30; 
18; 20.15.
a Marele premiu : CRINGAȘI — 
15,30: 19.
a Gara bielorusă : RAHOVA — 
15.30: 18: 20,30.
a Floarea dc cactus : VIITORUL
— 15.45: 18: 20.15.
a Pădurea de mesteceni : PRO
GRESUL - 15.30; 18; 20,15.
a Castanele sint bune : COSMOS
— 15.30: 18: 20.15.
a Start ta moștenire : FLACARA
— 15.30: 18; 20.15.
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
a O floare și doi grădinari : 
DOINA - 11.30; 16: 19.30.
a Oliver : LAROMET

*

I

13,45;
11,15;

I
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„Dialoguri contemporane"
Dialoguri — despre ce ? 

Despre foarte multe. Des
pre creație și angajare, 
conștiință și conștiinciozita
te, educație și instruire, 
gust și valoare, despre pei
saj și „aerul spiritual", 
despre poezie și teatru, in
terpretare și critică, în fine 
despre tot sau aproape tot 
ce-i poate interesa (cum ar 
spune Paul Zarifopol) pe 
„tinerii cultivați și serioși", 
cărora, asemenea subtitlu- 
lui eseist de curind reedi
tat. li se adresează și Paul 
Everac, după cum însuși o 
precizează („l-am căutat... 
pe tînărul studios "i pro
blematic, care dibuie încă 
marginile și direcțiile lu
mii").

Apărute inițial în Con
temporanul, vreme de vreo 
trei ani (1966—1969), ?nb 
titlul general Teze și anti
teze împrumutat cunos
cutului volum al lui Camil 
Petrescu, eseurile (a căror 
formă dialogată evocă u- 
nele din „cronicile optimis
tului" ale lui G. Călinescu) 
sint dispuse în carte într-o 
altă ordine decît aceea a a- 
pariției în revistă și anu
me în ordinea oarecum te
matică. Zic „oarecum", în- 
trucît delimitarea proble
maticii în funcție de gru
puri și bucăți rămîne a- 
proximat.ivă, ideile circulă 
nestînjenit dintr-un com
partiment în altul, chiar 
dacă ponderea lor nu e 
pretutindeni aceeași. Orîn- 
duirea pe teme facilitează 
oricum orientarea în spa
țiul volumului, titlurile di
feritelor secțiuni : „Miș
cări in zodia conștiinței", 
„Structura morală și dia
lectica ei", „împotriva ni
velării în faptul de viață și 
artă" etc.) oferind puncte 
de reper.

In totalitate, „dialogurile 
contemporane" compun un 
tel de îndreptar pentru spi
ritele în formare, în spe
cial pentru tinerii ce se 
caută. Ideea directoare îmi 
pare a fi, deiși neforniulată 
direct, aceea (avansată de 
Goethe) că „binele su
prem" îl constituie perso
nalitatea. Fii tu însuți ! Să 
fim (ca națiune) noi înșine! 
Să creăm valori proprii, să 
ne afirmăm independent! 
Acesta e sensul esențial al

tuturor discuțiilor, al mul
tiplelor disocieri, al pledoa
riilor. Din primele pagini, 
unul dintre participanții ia 
dialog iși rostește în ter
meni categorici pînă la du
ritate dezaprobarea față de 
acei care caută să dea so
cietății cît mai puțin, sub 
cuvint că și alții procedea
ză la fel. Iată, meditează 
autorul prin personajul 
său, o atitudine „jalnică". 
Conduita celor ce cugetă 
astfel „va fi totdeauna re
glată după alții", respecti
vii vor fi „tot timpul la 
cheremul unor comporta
mente străine". Un atare 
ins se comportă nu „ca un 
om, ca un domnitor al unui 
întreg moral, ci ca un popic 
care cade lovit de un alt 
popic". In plan colectiv, 
lipsa de personalitate se 
exprimă în chipul cel mai 
evident în supunerea oarbă 
față de tirania modei, ca 
și in snobismul de toate 
soiurile.

Cu intransigență sînt de
nunțate „snobismul infor
mațional", inovatorismul 
cu orice preț, ca mod al 
conformismului față de ul
timul răcnet al modei ar
tistice străine, cultul pen
tru „abscons", pentru a- 
Iambicat (acesta fiind nu 
rareori o mască a vidului 
spiritual sau a „entuzias
mului nereglat al prostu
lui"), mania unora de a 
căuta în opere clasice tot 
felul de structuri și dimen
siuni moderne, precum 
„cripticul" sau „abisalul", 
sau de a le declara perima
te pe motiv că sînt „prea 
sociale, prea lesne de des
cifrat". Dacă „tracul auto
rității", deprinderea de a 
admira automat, indiferent 
ce operă, deîndată ce un 
om de o anumită prestan
ță s-a pronunțat favorabil 
asupra ei, denotă neverte- 
brare intelectuală, reversul 
acestei mentalități, situa
rea din principiu Ia antipo
dul opiniilor curente nu e 
decît tot o formă a lipsei 
de personalitate.

S-ar putea crea, ca' o pri
mă impresie, sentimentul 
că „dialogurile contempo
rane" nu fac decît să com
bată confuzii și prejudecăți, 
să nege și să mustre. Nici 
vorbă de așa ceva. Adevă

rat că acela dintre emiță
torii de „teze și antiteze", 
căruia autorul îi încredin
țează funcția de mesager al 
propriilor opinii, pare stă
pînit de o umoare cam a- 
cră. că îi vorbește celuilalt 
cam de sus, cam profesoral 
și că uneori devine cicăli- 
tor, dar asta tocmai fiindcă 
nutrește un fond de con
vingeri stabile, spre deose
bire de interlocutor, care se 
dovedește oscilant.

în ordinea stilistică, o a- 
semenea distribuție, foarte 
precisă, a rolurilor nu în- 
tîrzie să producă un efect 
de monotonie. Cititorul se 
poate întreba dacă dialo
gurile n-ar fi devenit mai 
antrenante printr-o variere 
a tehnicii lor în sensul mo
bilizării egale a ambilor 
vorbitori. Acest lucru se și 
încearcă, de fapt. însă con
cluziile le trage constant 
doar unul. Dacă nivelul de 
luciditate al celor doi ar fi 
relativ egal, îneît conclu
ziile să rezulte (cînd e po
sibil să se tragă concluzii, 
căci se pot ivi și cazuri în 
care e mai bine ca o pro
blemă să fie lăsată deschi
să) din înfruntarea păreri
lor amîndurora, poate că 
scrierea ar fi avut, literar 
vorbind, de profitat. Auto
rul a ținut să puncteze insă 
cit mai clar și aproape di
dactic o seamă de idei, 
fapt care și conferă cărții 
acel caracter de „îndrep
tar", pe care îl observam. 
„Binele suprem" fiind per
sonalitatea, realizarea ei 
procură un sentiment de 
împlinire și, prin aceasta, 
de fericire. La asta se a- 
junge prin transformarea a 
tot ce ne înconjoară și ni 
se propune în „conținuturi 
de conștiință". Incompati
bilă cu izolarea. „îmbogăți
rea conținutului de con
știință" implică, în mod ne
cesar. angajarea, numai 
astfel noțiunea de „al meu" 
puțind să capete consis
tență. Un Michelangelo, un 
Eminescu și-au construit 
personalitățile așcultînd de 
„o lege a lor. interioară", 
această „constrîngere" fiind 
pentru ei. „cea mai mare 
dintre plenitudini". Cedînd 
unei „constrîngeri" de a- 
cest tip, oricine poate ago
nisi. nu fără sacrificii ade

sea, fericirea în înțeles su
perior : aceea „de a te fi 
angajat in destinul tău", 
care în fond e „destinul 
sensibilității, gîndului, fap
tei, epocii tale". Aceasta 
implică, între altele, însu
șirea unei cit mai temei
nice culturi. Să ne păzim 
însă — ne avertizează 
scriitorul — a confunda 
cultura cu informația. Cînd 
aspectul „informativ" pre
cumpănește exagerat. în 
procesul de instruire, asu
pra celui „formativ", edifi
carea personalității e pre
judiciată. A ști ce tablouri 
și monumente sculpturale 
se găsesc la Louvre și în 
ce săli sînt așezate nu în
seamnă încă a fi cult și, cu 
atit mai puțin, a fi oătruns 
de frumusețea artei. Din 
tot ce afirmă în „Dialoguri 
contemporane", reiese că 
pentru Paul Everac cultura 
nu se reduce deloc la un 
adaos cantitativ aplicat in
telectului, ci se exprimă în
tr-o prefacere calitativă a 
ființei umane. Ea implică 
un ax moral, aderența la 
un sistem de valori, o cre
dință și, ca atare, o anume 
ingenuitate care să facă 
posibile entuziasmul. a- 
vîntarea constructivă. Sen
sul tuturor reflecțiilor din 
dialoguri ,ni se pare a fi. 
deci, proclamarea unui 
mod responsabil de a înțe
lege cultura și. în genere, 
de a trăi. Paul Everac ple
dează pentru seriozitate, 
sobrietate, demnitate, pen
tru valorile sigure și pe
rene ale umanității. In artă 
și viață preferințele sale 
merg spre ceea ce este 
clar, spre echilibru, spre 
dreapta cumpănă, spre cla
sic. De aici, dezaprobarea 
a tot ce întrece măsura, 
pentru tot ce provoacă șoc, 
precum publicitatea exce
sivă, exotismul, bizareriile 
formaliste. interpretarea 
actoricească, soluția regizo
rală și creația critică ce 
modifică textul pînă la ne- 
recunoaștere. Asemenea lui 
Camil Petrescu, și au
torul „tezelor și antiteze
lor" din „Dialoguri con
temporane" prețuiește „au
tenticitatea".

Dumitrii MKCU
J

PROGRAMUL I

9.00—10,00 Teleșcoalâ.
Steaua polară. Cabinet de 
orientare școlară și profesio
nală. Trepte pe schelă. Erou) 
Muncii Socialiste Gheorgiie 
Moraru, meșter mozaicar, ișl 
prezintă meseria.
Revista literară TV. Din cu- 
prinș : e Salonul Național a) 
cărții - ediția 1972 (reportaj- 
anchetâ) o Cronica literară 
de Teodor Vârgolici — Două 
volume de critică : Vlad So- 
rianu — „Contrapunct critic": 
Volcu Bugariu — „Incursiune 
în literatura română de azi" 
• Teatrul lui G. Călinescu 
de Romulus Vulpescu • De
but poetic : Veronica Galiș 
e Miscellanea. Redactor A- 
driana Tabic.
Cunoașteți legile 7 Invitatul 
ehiisiunii : Silviu Curticeanu, 
director în Procuratura Ge
nerală a Republicii Socialiste 
România.
101)1 de seri : Băiețelul de 
afiș. „N-ați văzut cumva 
leu ?“.
Telejurnalul de searâ. 
Reportaj TV : „Anotimp 
hărniciei". Oamepii satelor 
transformat zilele de început

ale acestei terni Intr-un 
notimp al hărniciei". Pe În
tinderea ogoarelor totul s-a 
concentrat în jurul aceluiași 
scop : ridicarea potențialului 
productiv al-pămîntului. Emi
siune de ion Sava și George 
Brătianu. 
Publicitate. 
Seară de teatru, 
telespectatorilor 
vals" de Tudor 
Telejurnalul de

CARNETTEATRAL

La cererea 
„Titanic 

Mușatescu. 
noaDte.

programul ij
Debutul unei orchestre. Pei
sajul vieții muzicale a Capi
talei s-a îmbogățit de curind 
prin constituirea Orchestre! 
simfonice a conservatorului. 
Din concertul inaugural al a- 
cestei tinere formații vă pre
zentăm Rapsodia română nr. 
2 de George Enescu și poe
mul simfonic „Till Eulensple- 
gel" de Richard Strauss. Di
rijor : Emanuel Elenescu. 
Desene animate.
Universitaria. Vine, vine... se
siunea I Reportaj de ștefan 
Roman.
Buletin de știri.
Cărți șl idei : Monografia 
Enescu. Dezbatere la care 
participă : Pascal Bentoiu. 
Cornel Țăranu, Grigore Con- 
stantinescu și Valeriu Râ- 
peanu.
Blocnotes de Eugen Mândrie. 
Muzică ușoară cu formația 
Petre Magdin.
Film serial „Planeta gigan- 
ților" (reluare).

noaptea, ci pentru că ești citat la pro
ces.

Fane Iordan, avocat la Alexandria, 
a cumpărat în anul 1961 o cameră, o 
bucătărie și'două coridoare la man
sarda imobilului din str. Virgil Ple- 
șoianu nr. 95. (Suma plătită ; 3 366 lei). 
Conform contractului încheiat cu vîn- 
zătorii, terenul urma să fie stăpînit în 
indiviziune forțată (cu alte’ cuvinte, 
nu vă putea cere niciodată să i se dea 
separat propria lui suprafață de te
ren), iar podul imobilului, aflat in 
continuarea camerei cumpărate, urma 
să fie folosit în comun cu vînzătorii. 
Piuă aici, toate bune și la locul lor. In 
1968, sus-numitul — pe atunci procu-

sine putere acoperișul de deasupra 
casei scărilor — la care nu avea nici 
un drept — și il transformă in te
rasă, dăunind normalei folosințe. Și, 
împotriva nu numai a celor mai e- 
lementare norme de drept, dar și 
împotriva bunului simț, o cheamă 
din nou in judecată pe Virginia Po
pescu pentru a-i plăti... o parte din 
cheltuielile pe care le-a făcut cu a- 
menajarea noii sale locuințe. (In 
speță, o parte din valoarea acoperi
șului I)

Fane Iordan sâvîrșește deci abuz 
după abuz, șicană după șicană, face 
abstracție de cei in mijlocul 
cărora trăiește ; iar dacă le a-

cestor rînduri a stat de vorbă cu oa
meni din diferite categorii sociale, 
cu mulți dintre cei care au săvîrșit 
fapte reprobabile, infracțiuni. Nici
odată dovada cinismului nu 1 s-a 

. produs insă atit. de franc, atit de de
zinvolt și de dezgustător 1 Niciodată 
nu a auzit, nici de la cel mai înrăit 
infractor, o replică antiumană ca a- 
ceasta. ■

Reconsiderăm, in lumina replicii 
date, faptele lui F. I. Constatăm că 
atit abuzurile cît și șicanele sale s-au 
îndreptat cu precădere împotriva a 
două bătrine. lipsite de putere fizi
că pentru a i se opune, lipsite de 
posibilități materiale pentru a se a-

HULIGANISMUL
nor — uită însă de limitele dreptului 
său de proprietate și iși construiește 
un garaj pentru autoturism... exact în 
mijlocul grădiniței de flori din fața 
imobilului. Da protestele și reclama- 
țiile îndreptățite ale celorlalți este 
nevoit să dărime construcția și să 
parcheze mașina în restul curții, așa 
cum obișnuiau și ceilalți locatari 
proprietari de autovehicule.

Din acest moment, abuzul fizic va 
fi înlocuit, printre altele, cu abuzul 
moral ; incepe șicana. Deși știa că 
nu va avea ciștig de cauză — pro
prietatea terenului se va stâpini ..in 
indiviziune". spune contractul — el 
îi cheamă în judecată pe ceilalți co
proprietari — Virginia Popescu și
Toan Popescu și pe Elisabeta Plopea- 
nu. fostul proprietar. ~ 
pozițiilor exprese din contract 
încuviințarea prealabilă a T" 
Plopeanu. cum l-au cerut 
de resort — deci, contra 
construiește apoi întreaga 
a podului, frustrîndu-i pe 
de dreptul lor de folosință 
mobilului era întrebuințat < 
cătorie). Mai mult : desface

Contrar dis- 
fără 

Elisabetei 
organele 

legii 1 — 
sunra față 
vînzători 
(podul i- 
drept uș- 

: cu de la

cordă atenție, este numai pentru... 
a-i chema în judecată, pentru a-i 
șicana. (Sintem informați că tot da
torită unor asemenea comportări — 
incompatibile cu funcția pe care o 
deținea — F, I. a fost nevoit să se 
transfere din cadrul procuraturii). 
Cunoașterea legilor o folosește nu 
pentru respectarea normelor de con
viețuire socială, ci pentru încălcarea 
lor : avocatul tinde ;ă devină din ce 
in ce mai mult., propriul ;ău client. 
De unde .izvjorăște această atitudine 
contrară eticii, normelor și principii
lor noastre de drept, imensei majo
rități a slujitorilor barei ? Următorul 
pasaj din discuția avută cu soții Ior
dan este edificator :

— împotriva unor dispoziții expre
se. dumneavoastră ati ocupat întreg 
podul ; de re ?

— Vînzătorii sint 
m o r ți — pe răspunde, 
du-ne. Fane Iordan.

__  9 l

— Octavian Plopeanu a 
iar Elisabeta Plopeanu are 
mârâie : are 70 de ani

Prin specificul muncii, autorul a-

p r a c I i c 
stupefiin-

decedat. 
zilele nu- 

(? 1)

păra in justiție prin angajarea unui 
avocat — Virginia Popescu are 72 
de ani. Elisabeta Plopeanu 70. .Ulti
ma este infirmă și, practic netrans
portabilă ; pentru a se deplasa, se 
folosește de o cîrjă și un baston, 
concomitent I Imaginea acestei bă- 
trine, tîrîndu-6e pe sălile tribunalului, 
nu l-a împiedicat pe Fane Iordan — 
probabil că. de fapt, l-a stimulat — 
să se judece, să se judece, să se ju
dece... In loc să inspire bună cuviin
ță și înțelegere, vîrsta părului alb ii 
inspiră lui F. I.... acțiuni în tri
bunal.

— Și. la urma-urmei. continuă 
F. I.. eu nu opresc pe nimeni să se 
folosească de pod...

— Unde să-și întindă rufele. în su
frageria dv ? ’

Surprins parcă de „noutatea" în
trebării. F I tace. Ne răspunde, in 
schimb, soția sa. Valeria :

— Și noi unde să Ci stat. Intr-o 
singură cameră ?

Replica ne dezvăluie un alt aspect 
al lucrurilor. Soții Iordan au cum
părat o anumită suprafață locativă ;

„Herghelegiul"de SZIGLIGE.TI-~
pe scena Teatrului maghiar de stat din

Dintr-o piesă centenară, 
cu „cînticele" între replici 
și cu dansuri între „cînti
cele" și replici, dintr-o 
piesă jucată mereu pentru 
aerul său aproape de vo
devil, pentru țesătura sa 
— în care nu lipsește fata 
din popor. îndrăgostită de 
un herghelegiu tînăr, dar 
cochetînd și cu un boiernaș 
june, in care nu lipsește 
intriga unui soi de admi
nistrator de moșie care l-ar 
dori lichidat pe aprinsul 
baronet, în care nu lipsește 
un fals criminal, tatăl 
fetei, un om al legii, care 
e gata să comită o eroa
re. un bătrîn herghele
giu înțelept care dezvăluie 
adevărata față a adevăru
lui așa incit adevăratul 
vinovat e prins în actul fi
nal — dintr-o asemenea 
piesă nu e ușor să ștergi 
firescul praf depus de de
cenii- și e foarte greu să 
realizezi un spectacol ce 
Infringe tradiția spectaco
lelor de o anumită tradi

ție, spectacole stimabile ce 
au cucerit, pe bună drep
tate, atitea inimi și atîtea 
seri pline de aplauze

Ban Erno citește piesa 
ca un arheolog modern, 
dintr-un unghi inedit și, 
deci, personal .văzînd din
colo de densul alb-negru 
în care e cuprinsă intriga 
și turnura scriiturii filonul 
amar al unei drame posi
bile. El suprimă in text tot 
ce trenează și ar putea 
duce spre operatistic, con
tinuă finalul cu un final 
plauzibil și dă spectaco
lului o măreție de ritual 
Fata ce cocheta nevinovat 
sau din orgoliu cu un joc 
pornit de la joc și care 
putea duce dincolo de joc 
nu se poate bucura la 
Bău Erno de strîngerea de 
mină a băiatului pe care 
autorul în marea sa gene
rozitate i-o oferise Pen
tru regizor o moarte^ — a 
junelui din clasa sus- 
pusă — chema o altă 
moarte, stupidă, a tetei și

astfel și vinovăția să zi
cem cea mai pură își pri
mește o pedeapsă și viața 
acelei lumi de cîmpie deșer- 
tică e luminată dintr-o dată 
de un destin funebru. De 
aici, din finalul'curajos re
structurat pornește unitatea 
spectacolului său, ceea ce 
s-ar mai putea numi, con
cepția de spectacol a re
gizorului : mireasă, tînără 
e dusă pe ultimul drum 
după un ritual străvechi și 
în acest lung drum spre 
groapă in mintea tuturor 
se derulează și se rulează 
drumul tinerei fete în 
viață, dragostea ei, pusta 
plină cu fîntîni, părinții, 
circiuma, bogății, caii, no
rocul și moartea. Pentru fi
rescul bocetelor și al pri
veghiului, al mersului, al 
tipologiilor, Băn1 Erno a- 
duce în această scenă băr
bați și femei dintr-un sat 
de lingă Cluj și cîțiva ti
neri ai unei echipe de 
amatori și astfel splen
dida sa idee regizorală

MQRICZ

Cluj
face din „Herghelegiul" (A. 
Csikos) un spectacol ex
celent.

Bencze, in interpretarea 
Iui Schaaser Richard pare 
o molie în cizme, o ființă 
care ascunde în timorare și 
spaimă flacăra neagră ce 
va stinge dragostea și 
viața frumoasei Rbzsi. 
(Borbăt.h Julia). In roluri 
foarte episodice Sebolc 
Klâra, Pâsztor Jănos, Nagy 
Dezso — prezențe ce se 
rețin. Marton Jănos și Va- 
dăsz Zoltân — impun în 
rol. Tinerii Hejja Săndor, 
Mihăly Păi — intr-un fru
mos duel din care amîndoi 
ies învingători. Notabilă —i 
Krasznai Paula. Remarc 
cabilă — Orosz Lujza. Nu 
poate fi uitată scenogra
fia Cs; Erdos Tibor.

Teatrul maghiar din Cluj 
are în tînărul Ban Erno un 
regizor de marcă. Și cînd 
un spectacol e bun. cînd 
e vorba de talent, să ne. 
bucurăm

D. R. POPESCU

trebuiau să se folosească numai de 
respectiva suprafață locativă. Orice 
modificare urmează să se facă con
form legii, cu aprobarea organelor de 
resort. Soții Iordan și alții asemenea 
lor cred însă că respectarea legii 
este facultativă pentru ei, nu o con
diție sine qua non a bunei conviețuiri 
in societate. Și atunci o încalcă. în- 
tr-un fel. ca și cum ai cumpăra și 
plăti un kilogram de brinză, iar apoi 
îți mai pui în sacoșă o jumătate pe 
motivul că.... „da ’ce. un kilogram nu 
ne era de ajuns 1“ Organele în drept 
sint chemate să le demonstre
ze contrariul : că încălcarea legii 
este un abuz pe care societatea nu-1 
poate admite cu nici un preț. (Și 
pentru că am ajuns aici, semnalăm 
nelegalitatea autorizației de con
strucție nr 2223/P/9.X. 1968 emisă de 
Consiliul popular al sectorului 8. în 
discuția pe care am avut-o cu Ing. 
Anișoara Duda, șeful serviciului de 
resort, aceasta ă recunoscut că. lip
sind consimtămîntu! Elisabetei Plo
peanu, actul in cauză a fost dat cu 
încălcarea condițiilor legii. Numai că, 
in asemenea cazuri, se impun și al
te măsuri, nu doar o simplă auto
critică. .)

Regulile de conviețuire socială pre
supun întotdeauna respect față dc 
munca, față de liniștea și demnita
tea celorlalți. Mai devreme sau mai 
tîrziu, cea mai mică abdicare de la 
acest adevăr generează' conflicte. în
veninează relațiile dintre oameni, 
poate declanșa, la rindul său. alte 
fapte antisociale. întărirea respec
tului față de toate valorile materia
le și spirituale protejate prin norme
le scrise și nescrise ale societății 
noastre constituie cadrul in care pre
venirea și eradicarea unor năravuri 
de genul celor de mai sus sint pe 
deplin posibile.

Huliganismul. fie el brutal. fie 
„subl’V este o faptă antisocială și 
se cuvine ca el să fie tratat ca ata
re. Este nevoie de mai multă fermi
tate in combaterea unor atitudini de 
acest fel ; huliganul trebuie invătat 
— dacă singur n-a fost capabil s-o 
facă — că societatea are norme mo
rale. are legi și că nu îngăduie ca 
ele să fie încălcate. Mai bine mai 
tîrziu decît niciodată — cum zice o 
vorbă...

Manifestări consacrate 
Unirii Principatelor Române

După cum relatează corespondenții 
„Scînteii". împlinirea a 113 ani de 
la Unirea Principatelor Române a pri
lejuit in întreaga țară manifestări 
cultural-artistice prin care poporul 
nostru a cinstit actul de la 24 Ia
nuarie 1859 și pe făuritorii lui. Mon
taje literar-muzicale, spectacole de 
teatru și film, seri culturale, șeză
tori literare, programe artistice au 
omagiat, într-o mare și vibrantă ser
bare a poeziei și cîntecului patrio
tic, memoria și opera celor care 
s-au aflat în fruntea mișcării isto
rice de la 24 Ianuarie 1859. La Iași, 
Deva, Cluj, Brad. Constanța 
au avut loc simpozioane. La Huși, 
orașul în care s-a născut domnitorul 
Al. I. Cuza, s-a deschis expoziția 
documentară „Unirea Principatelor 
Române". La Craiova si Tr. Severin 
s-au organizat expoziții de carte de

dicate actului Unirii. La Tg. Jiu și 
Constanța numeroși locuitori au luat 
parte la spectacolele intitulate „Hai 
să dăm mină cu mină".

Tn Piața Unirii din Iași, acolo 
unde in urmă cu 113 ani s-a jucat 
pentru prima dată „Hora Unirii", 
s-au întîlnit ieri, 24 ianuarie, nu
meroși ieșeni care au asistat la un 
recital de poezie și muzică patriotică.

în comuna Ruginoasa, fosta re
ședință a lui Cuza, în ca
drul adunării populare, localni
cii au hotărît ca ziua de 24 ia
nuarie să fie considerată „Ziua co
munei Ruginoasa", prilej de largă 
manifestare culturai-artistică a for
mațiilor locale de amatori. Tot aici 
a avut lor- constituirea asociației 
corale „Al. I. Cuza", prima asociație 
culturai-artistică din județul Iași.

r

A

• Filarmonica de stat „George 
Enescu*4 (la Ateneul român — sala 
Studio) : Ciclul : Tineri hiterpreți 
pe scenele Filarmonicii. Recital de 
pian susținut de Elena Duca Ton- 
cu și Recital de vioară susținut de 
Nlcolae Bilciurescu — la pian Ma
dlena Dobrea Ilea — 20.
• Opera română : Aida — 19.
a Teatrul de operetă Contele de 
Luxemburg — 19.30.
• Conservatorul de muzică „Ci- 
prian Porumbescu'* (sala 
cu) : Concert simfonic.
Grieore losub — 20.
> Teatru) Național „I. 
giale" (sala Comedia) : Regele Lear 
— 20; (sala Studio) : Să nu-ți faci 
prăvălie cu scară — 20.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulan-

G. Enes- 
Dirijor

L. Cara-

dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Ziariștii — 20; (sala din 
str. Alex. Sabia) Transplantarea 
inimii necunoscute — 20.
9 Teatru! Mic Antigona — 20.
• Teatru] „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — ]9,30.
0 Teatru! Giuleștl : Comedie cu 
olteni — 19.30.
9 Teatrul „Ion Creangă*’ : Comoa
ra diu Insula piraților — 17.
A Teatrul ..Țăndărică*' (sala din 
Calea Victoriei) : Ninigra și Ali- 
gru 17 (sala din str. Acade
miei) : Cartea cu Apolodor — 17 
© A.T.M. (în sala Teatrului de 
comedie) : 7 balade cu Tudor 
Gheorghe — 20
© Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu** Fetele Didinei — 
19.30
o Teatrul satiric-muztcal ,.C. Tă- 
nase*' (sala Savov) : Bimbirică — 
19,30: (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19.30.
$ Circul Globus : *72 circ *72 -r- 
19.30

*

I

*
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SOSIREA IN CAPITALĂ
A UNEI DELEGAȚII A PARTIDULUI 

CONGOLEZ AL MUNCII
Luni după-amiază a sosit în Capi

tală o delegație a Partidului Con- 
golez. al Muncii, condusă de Ange 
Edouard Poungui. membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.M., minis
trul finanțelor și bugetului, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., va face 
o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte : Mundele 
Ngolo Benoit, membru al C.C. al 
P.C.M., Andre Moutou, directorul de 
cabinet al președintelui Comisiei de 
Planificare, Ebaka Jean-Michel, di
rector al Serviciului de securitate al 
țării, Bella Gregoire, directorul Ca
sei de Amortizare a Datoriilor Pu
blice, Loufoua Pierre, atașat la ca
binetul ministrului finanțelor.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

delegația a fost intîmpinată de to
varășii Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Cornel Burtică 
și B.ujor Almășan, membri ai C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei și Ion Dincă, 
membri supleanți ai C.C. al P.C.R.

A fost de față Lounda Jean-Bap- 
tiste, ambasadorul Republicii Popu
lare Congo.

★
In aceeași zi, la sediul C.C. al 

P.C.R., au avut loc convorbiri între 
reprezentanții Partidului Comunist 
Român și Partidului Congolez al 
Muncii, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie mili
tantă.

Plenara Consiliului Național 
al Inginerilor și Tehnicienilor

Luni a avut loc Plenara Consiliului 
Național al Inginerilor și Tehnicieni
lor.

La lucrări au participat tovarășii 
Virgil Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, și Pavel 
Ștefan, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

' Au luat parte, de asemenea, ca 
invitați, reprezentanți ai unor mi
nistere, organizații și instituții cen
trale, ai uniunilor sindicatelor pe ra
muri, președinți ai comisiilor jude
țene și din întreprinderi ale ingineri
lor și tehnicienilor, cadre didactice, 
cercetători, specialiști din producție, 
ziariști.

Plenara a analizat activitatea des
fășurată de Consiliul Național al 
Inginerilor și Tehnicienilor pe anul 
1971 și sarcinile ce revin cadrelor 
tehnice, comisiilor inginerilor și teh
nicienilor pentru realizarea prevede
rilor planului de stat pe anul 1972. 
în raportul prezentat, la primul punct 
al ordinei de zi, de profesorul emerit 
ing. Constantin Dinculescu, președin
tele C.N.I.T., au fost evidențiate 
succesele obținute de cadrele tehnice 
în activitatea profesională și obșteas
că și au fost subliniate sarcinile de 
mare răspundere ce le revin în ve
derea perfecționării continue a teh
nicii și tehnologiei, creșterii produc

tivității muncii, organizării științifice 
a producției și a muncii, sporirii efi
cienței întregii activități productive.

Plenara a adoptat măsuri pen
tru continua îmbunătățire a acti
vității cadrelor tehnice, în cadrul 
și sub conducerea sindicatelor, in- 
sistîndu-se asupra necesității și po
sibilităților de atragere a tuturor in
ginerilor și tehnicienilor la rezolva
rea problemelor esențiale ale pro
ducției, la valorificarea superioară a 
tuturor resurselor materiale și umane.

Plenara a adoptat, de asemenea, 
proiectul de statut al Consiliului 
Național al Inginerilor și Tehnicie
nilor, care urmează să fie publicat 
în presă și supus discuției publice, 
în vederea adoptării lui de către a- 
propiata Conferință națională a in
ginerilor și tehnicienilor. A fost exa
minat și aprobat proiectul de buget 
al Consiliului Național al Inginerilor 
și Tehnicienilor pe anul 1972.

în încheierea lucrărilor plenarei, a 
luat cuvintul tovarășul Virgil Troi’in.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, plenara a adoptat textul 
unei telegrame adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușcscu. 
Participanții se angajează să militeze 
pentru creșterea contribuției cadre
lor tehnice la studierea și rezolvarea 
problemelor concrete ale producției, 
la activitatea de creație tehnică, de 
perfecționare permanentă a produc
ției. - (Agerpres)

Prin decret al Consiliului de Stat 
a fost înființat Ministerul Economiei 
Forestiere și Materialelor de Con
strucții, prin fuziunea Ministerului 
Industriei Materialelor de Construcții 
și Departamentului Silviculturii din 
cadrul Ministerului Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor.

Printr-un alt decret, tovarășul Va- 
sile Patilineț a fost numit în funcția 
de ministru al economiei forestiere 
și materialelor de construcții, iar to
varășul Mihai Suder a fost numit 
ministru secretar de stat la același 
minister.

Cronica zilei
Luni, 24 ianuarie, a sosit în Capi

tală, Derick Rosslyn Ashe, noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Marii Britanii în Republica 
Socialistă România.

★

Cu prilejul prezenței în țara noas
tră a președintelui Radiodifuziunii 
vest-germane, Klaus von Bismarck, 
ambasadorul R. F. a Germaniei la 
București, Erwin Wickert, a organi
zat, luni, o seară de film, in cadrul 
căreia a fost proiectat un documen
tar în culori despre România, intitu
lat „Dincolo de Mamaia", realizat de 
televiziunea vest-germană.

La seara de film, urmată de un 
dineu, au luat parte Vasile Gliga, 
adjunct ai ministrului afacerilor ex
terne. Ionel Bucheru și Valeriu 
Râpeanu, vicepreședinți ai Comitetu
lui de Stat al Radioteleviziunii Ro
mâne, Mihai Părăluță, adjunct al 
ministrului turismului, funcționari 
superiori din M.A.E.

★
Duminică 23 ianuarie a,c. au pără

sit Capitala, Jiirgen van Overstraeten 
și Eberhard Kesselring, reprezentan
ții conducerii editurii Rombach din 
Freiburg, care au purtat, timp de o 
săptămină, tratative pentru perfecta
rea unor acțiuni de colaborare bi
laterală cu editura bucureșteană Pon
tica, reprezentată de o delegație con
dusă de scriitorul Pop Simion, di
rectorul editurii. Oaspeții au avut in- 
tîlniri și contacte cu instituții de cul
tură și artă din București, au vi
zitat . combinatul poligrafic „Casa 
Scînteii", întreprinderea „Arta gra
fică", au fost primiți de dr. Mihai Pă
răluță, adjunct al ministrului turis
mului, și de dr. I. Dodu Bălan, vi
cepreședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Editurile Ponti
ca și Rombach au căzut de acord a- 
supra unui program de editare în 
comun a unor lucrări — ghiduri, al
bume, eseuri social-politice, litera
tură de turism, hărți, cărți poștale 
ilustrate — dedicate realităților ro
mânești. (Agerpres)

Ședință de lucru 
la Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii

La Comitetul Național pentru Apă
rarea Păcii a avut loc, luni dimi
neață, o ședință de lucru la care au 
participat reprezentanți ai unor insti
tuții științifice, culturale și organi
zații obștești. Cu acest prilej, au fost 
dezbătute măsurile privind organiza
rea în țara noastră a marilor ani
versări culturale ale anului 1972.

Potrivit recomandărilor Consiliului 
Mondial al Păcii de a sărbători 
în întreaga lume oameni de știință și 
cultură ale căror opere au contribuit 
la promovarea progresului. înțelege
rii, prieteniei și păcii între popoare, 
s-a stabilit ca în acest an să se or
ganizeze aniversarea următoarelor 
personalități : Roald Amundsen, ex
plorator polar norvegian — 100 de 
ani de la naștere ; Benito Juarez, 
publicist, președinte și eliberator al 
Mexicului — 100 de ani de la moar
te ; A. N. Skriabin, compozitor și 
pianist rus — 100 de ani de la naș
tere ; Carlos Vaz Ferreira, filozof și 
scriitor Uruguayan — 100 ani de la 
naștere ; Louis Pasteur, chimist și 
biolog francez — 150 ani de la
naștere ; Lucas Cranach cel Bătrin, 
pictor și gravor german — 500 ani 
de la naștere ; Osvaldo Cruz, medic 
brazilian care a lichidat în tara sa 
febra galbenă — 100 ani de la naș
tere ; Pio Baroja, scriitor spaniol — 
100 ani de la naștere: Percy B. Shel
ley. poet englez — 150 ani de la 
moarte ; Traian Vuia, inventator 
român, pionier al aviației — 100 ani 
de la naștere ; Alexis Kivi, scriitor, 
creatorul literaturii dramatice finlan
deze — 100 ani de la moarte.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2G, 

27 și 28 ianuarie a.c. In țară : Vreme 
în încălzire ușoară, mai ales în prima 
parte a intervalului. Cerul va fi varia
bil, mâi mult noros în sudul țării, unde 
vor cădea precipitații slabe locale, atit 
sub formă de ploaie cit și sub formă 
de lapoviță și ninsoare. In Crișana șl 
Maramureș va ninge izolat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi
nus 14 și minus 7 grade in Moldova și 
în Transilvania și între minus 7 șl mi
nus 1 grad in rest, iar maximele intre 
minus 6 și plus 4 grade, local mai ri
dicate. Pe alocuri, ceață șl izolat polei, 
tn prima parte a intervalului. In Bucu
rești : Vreme în încălzire ușoară. Cerul 
va fi temporar noros. Precipitații slabe. 
Vint slab, pînă la potrivit. Temperatura 
In creștere.

Premiera unui 
nou film românesc
La cinematograful „Patria" din 

București a avut loc, luni seara, 
premiera noului film românesc „A- 
tunci i-am condamnat pe toți la 
moarte", realizat de regizorul Sergiu 
Nicoiaescu, după nuvela „Moartea 
lui Ipu“ a scriitorului Titus Po- 
povici, care este, totodată, și autorul 
scenariului! Imaginea este semnată 
de operatorul Alexandru David, sce
nografia aparține lui Marcel Bogos, 
iar partitura muzicală compozitoru
lui Tiberiu Olah.

Protagoniștii filmului sint actorul 
Amza Pellea și elevul Cristian So- 
fran. Din distribuție mai fac parte 
actorii Ion Besoiu, Iurie Darie, Ioa
na Bulcă, Maria Clara Sebok, Euge
nia Bosinceanu, Octavian Cotescu, 
Gheorgbe Dinică, Ștefan Mihăilescu- 
Brăila și alții.

înainte de spectacol, actorul Florin 
Piersic a prezentat publicului noua 
creație a cineaștilor români și pe 
principalii ei realizatori.

în aceeași seară, a fost prezentat, 
în premieră, și filmul documentar 
„Marea trecere", producție a studiou
lui cinematografic „Alexandru Sa- 
hia“ in regia lui Mirel Ilieșu. Cele 
două premiere s-au bucurat de un 

I deosebit succes.
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CURIER JUDEȚEAN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

VÎLCEA

Pentru „a ști
în sprijinul informării politice a 

oamenilor muncii de la sate, Comi
tetul județean Vilcea al P.C.R. a 
luat inițiativa organizării unor bri
găzi complexe de informare. Condu
se de membri ai biroului județean 
de partid, brigăzile cuprind activiști, 

. juriști, profesori, medici și ingineri 
care se deplasează în comunele din 
județ, unde prezintă informări pri
vind probleme ale politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, conținutul legilor adoptate 
în ultimul timp de Marea Adunare 
Națională, răspund cu promptitudi
ne și competență la întrebările puse 
de participanți. Pînă acum, brigăzile 
s-au deplasat în 12 stațiuni de ma
șini agricole. Expunerile sînt înso
țite de un bogat material documen
tar : planșe, hărți, filme.

Colocviul 
generațiilor

La Combinatul siderurgic din Re
șița s-a organizat o întîlnire cu pen
sionarii întreprinderii, cei care, de-a 
lungul anilor, la oțelărie, furnale 
sau laminoare au acumulat o vastă 
și prețioasă experiență de muncă, 
în cadrul intîlnirii s-a subliniat 
ideea că pensionarii își pot aduce, 
în continuare, contribuția la îmbu
nătățirea activității de producție. în 
semn de prețuire, fiecare din invi
tați au primit în dar un medalion, 
o insignă, precum și volumele „Me
mento" și „Două secole de siderur
gie la Reșița", editate cu prilejul 
aniversării „Cetății de foc".

îi în
de un 
trans-

internați și a mamelor care 
soțesc. Noua clădire dispune 
complex radiologie, punct de 
fuzie cu cameră frigorifică, labora
tor de explorări funcționale, saloa
ne de carantină, dormitoare și săli 
de mese. Alte dotări : încălzire cen
trală, aparatură de depoluare a ae
rului, lămpi cu raze ultraviole
te etc.

V MEHEDINȚI^

Trandafirii
primâverii

po-
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Vaduri vechi 
pe... drumuri noi
Vechile vaduri comerciale din Iași 

s-au îmbogățit cu noi unități de 
desfacere a mărfurilor industriale 
și a produselor alimentare, iar mul
te din magazinele existente au fost 
extinse și modernizate. Numai în 
ultimii doi ani au fost înființate 
43 unități comerciale, iar alte 95 au 
fost modernizate și dotate cu mobi
lier adecvat. Ele sînt amplasate pe 
străzile de largă animație Ștefan 
cel Mare, Păcurari, Gării și altele, 
în prezent, se află în modernizare 
și extindere alte 20 de unități 
merciale.

Joc de copii?
Elevii școlilor generale din loca

litățile Crivești și Tutova au înfiin
țat primele două microcooperative. 
Ău fost alese consiliile de conduce
re ale acestora, formate din cite 5 
elevi. Microcooperativa din Crivești, 
de pildă, are 109 membri și și-a 
propus să organizeze munca în două 
ferme : una, „Albatros", profilată pe 
culturi cerealiere, iar cealaltă, „Cu
tezătorii", cu profil hortiviticol. Din 
fondurile obținute se vor cumpăra 
aparate pentru laboratorul școlar, 
articole de sport și turism.

Mulți dintre turiștii care au . 
posit în ultimii ani în municipiul 
Th Severin i-au spus acestuia ,O- 
rașul trandafirilor". O denumire pe 
deplin justificată, întrucît aici au 
fost amenajate numeroase parcuri, 
cum este cel de pe malul Dunării, 
a cărui podoabă principală o for
mează tocmai plantațiile de tranda
firi. Anul trecut, zestrea parcurilor 
cu trandafiri din Tr. Severin a 
crescut cu 12 hectare. Acum, gră
dinarii orașului pregătesc cu grijă 
zeci de mii de butași de trandafiri, 
care vor fi plantați la primăvară in 
parcurile severinene.

^BRAȘOV -
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Un bilet 
la premiera 110
Peste 1000 de reprezentații, 

premiere. 570 000 de spectatori,
meroase distincții la concursurile 
de teatru — iată, pe scurt, bilanțul 
activității artistice desfășurate de-a 
lungul a 20 de ani de Teatrul popu
lar din Călărași. De curînd, aici a 
avut loc o nouă premieră din actua
la stagiune, cu piesa ,,Passacaglia"a 
de Titus Popovici. Aceasta, împreu
nă cu citeva reluări din repertoriul 
anului trecut, printre, care „Sicilia- 

„,-na“™de Aurel Baranga,».yofc. susține 
afișul in turneul pe care colectivul 
Teatrului popular din Călărași îl va 
întreprinde în mai multe localități 
din județ.

ARGEȘ

Viitorii tractoriști 
învață

A

întreprinderea de mecanizare a 
agriculturii-Argeș a inițiat cursuri 
profesionale pentru tinerii și tinere
le din mediul rural, care vor să 
învețe meseria de mecanizator. 
Pînă acum, s-au înscris 154 de 
neri care, după o pregătire 
8 luni, vor asigura schimbul II 
tractoare. în același timp, 200 de 
tinere cooperatoare urmează să 
frecventeze cursurile de mecaniza
tori organizate pe lingă stațiunile 
de mașini agricole din județ.

„Dintre sute 
de catarge..."

La Brașov a fost inaugurat 
dioul literar al celor mai 
creatori ai orașului. Cu 
inaugurării, a avut loc o dezbatere 
despre poezie, la care au participat 
membri ai cenaclurilor literare din 
mai multe școli. în continuare, au 
avut loc un recital de poezie pa
triotică, un microconcert de muzică 
de cameră și vernisajul unei ex
poziții de desene „Poezia în

st.u- 
tineri 

prilejul
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mureș
Bucuroși 

de oaspeți!
La Tirgu-Mureș a fost construită 

o clădire spațioasă, destinată unei
mai bune îngrijiri a copiilor sugari

Autoservi ce 
„Dacia

La Bacău se construiește o 
dernă stație autoservice, aparținînd 
Uzinei de autoturisme din Pitești. 
Hale mari, suprapuse, vor adăposti 
ateliere de reparații și întreținere, 
depozite de mașini și piese de 
schimb, precum și o școală de con
ducători auto amatori. Noua stație, 
una din cele mai mari de acest 
fel din țară, va oferi servicii pose
sorilor de autoturisme băcăuani și 
din celelalte județe limitrofe.

ț ț
ț ț ț
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Delegația 
sportivilor români 
a sosit la Sapporo

SAPPORO (corespondență spe
cială). După boberi, care se află pe 
pîrtiile olimpice încă de acum 10 
zile, luni la ora 15 (ora locală), au 
sosit la Sapporo și ceilalți membri ai 
delegației sportivilor români care 
participă la cea de-a Xl-a ediție a 
Jocurilor olimpice de iarnă. Plecați 
simbătă din București, sportivii noș
tri au făcut duminică o escală la 
Moscova, de unde duminică după 
amiază au continuat drumul spre 
orașul-gazdă al „Olimpiadei albe". 
Vremea aci este însorită, însă frigu
roasă, ceea ce face ca pîrtiile și 
pistele de gheață în aer liber să se 
mențină în cele mai bune condiții 
pentru antrenamente.

în satul olimpic, ieri dimineață a 
avut loc ceremonia primirii unor noi 
delegații participante la J.O. în- 
tr-un cadru festiv binecunoscut, au 
fost înălțate drapelele de stat ale Ca
nadei, Italiei, R.D. Germane, Ceho
slovaciei. Pină în prezent, la Sapporo 
au sosit 471 de sportivi și oficiali din 
17 țări. în cursul zilei de astăzi 
sint așteptați să sosească noi sportivi 
și sportive — din S.U.A., R.F. a 
Germaniei, Franța, Suedia, Norvegia, 
Finlanda.

tenis de masă Campionatele 
internaționale ale României 

9
• IN FINALELE DE DUBLU, ROMÂNIA—R. P. CHINEZĂ (FEMININ) 

Șl IUGOSLAVIA—UNGARIA (MASCULIN)

CLUJ (prin telefon, de la Paul 
Radvani). Campionatele internațio
nale de tenis de masă ale României 
s-au reluat cu probele de dublu băieți 
și fete, la care s-a ajuns pină în fi
nale. La băieți ne-a surprins elimi
narea timpurie a jucătorilor din 
R.P Chineză, care n-au reușit să a- 
jungă nici în sferturile de finală. 
Cuplul nostru Șerban Doboși — 
Gheorghe Teodor a ajuns în semi
finale, însă a cedat cu 0—3 cuplului 
iugoslav Stipancici—Karakasevici. A- 
ceștia vor întîlni în finală perechea 
maghiară Baleznai—Rozsas, cîștigă-

tori în fața polonezilor Woznicka— 
Franczyk cu 3—1. La dublu feminin, 
Maria Alexandru și Carmen Crișan 
au eliminat pe rind perechile 
Mathews—Howard (Anglia) cu 3—1 
și Stephan—Hovestădt (R.D. Ger
mană) calificîndu-se în finală, ală
turi de Li Li și Cen Huai-In (R. P. 
Chineză) cu 3—0, care, la rîndul lor, 
în semifinală au dispus de perechea 
Kalinska—Novoryta (Polonia) cu 3—0.

După amiază, în primele meciuri 
de simplu băieți și fete, rezultate 
normale.

Competiția se încheie astă-seară.

FOTBAL

Steaua a pierdut și meciul cu Vasco da Gama
CORESPONDENTA DIN RIO DE JANEIRO

Pentru meciul amical susținut pe 
stadionul „Sao Januario" din Rio de 
Janeiro cu echipa locală Vasco da 
Gama, jucătorii de la „Steaua" nu 
s-au prezentat cu cea mai bună dis
poziție : veneau după un proaspăt' 
„zero la șapte" (trei autogoluri !), su-

Campionii anului la patinaj viteză
TUȘNAD (prin telefon, de la Gh. 

Manea). — Finalele campionatului na
țional de patinaj viteză s-au încheiat 
ieri pe luciul gheței lacului Ciucaș, 
situat în centrul frumoasei stațiuni 
balneoclimaterice Tușnad. întrecerile 
s-au bucurat de condiții dintre cele 
mai propice, apreciate ca atare de 
sportivi și de specialiști.

Am menționa mai întîi pe cei mai 
mici dintre campionii pe 1972 — Car
men Dragoman (Școala sportivă Si
biu) și Varga Atila (Dinamo Brașov)
— care, pe distanța de 1 000 metri, au 
Stabilit noi recorduri republicane 
(1’53”9 și. respectiv, r44’'8). La juniori, 
rezultatele au fost, de asemenea, la 
înălțime. La junioare II, titlul de 
campioană absolută (la toate cele trei 
probe) l-a cucerit Sanda Frum (Școa
la sportivă Sibiu), iar la juniori II. 
Gh. Dumitrescu („Constructorul" 
București) și Fokt Ladislau („Mu
reș" — Tg. Mureș) — ambii cronome
trați cu același timp (49”7) la 500 m
— și Lazăr Laszlo (C.S. Harghita) - 
2’39’T la 1000 m și 5’25”7 Ia 3000 m. 
La junioare I, titlul a revenit Lianei 
Cardaș (Mureșul — Tg. Mureș) la 500 
și 1500 m. si Roxanei Salade (C.S.M. 
Cluj) la 1000. m. O autentică speranță 
se anunță a fi Eugen Imecs (Agrono-

mia Cluj), imbatabil la 1500 m, 3000 
m și 5 000 m.

Campioană absolută la senioare a 
devenit, conform așteptărilor, Tra- 
cher Crista (Dinamo Brașov). „Ve
teranul" Dan Lăzărescu (Harghita- 
Miercurea Ciuc) s-a impus la 500 m 
(45”2), iar Victor Sotirescu (Dinamo 
București), pe distanțele de 1 500 m 
(2'25”0) și 5 000 m (8’52”6).

Fostul campion de patinaj, Vasile 
Oprea, arbitru secund al campiona
telor, ne-a spus : „Rezultatele sînt, în 
general, bune. Ne-a bucurat pe 
toți faptul că în actualele contin
gente de copii și juniori se întreză
resc patinatori de certă clasă. Din 
păcate, despre seniori sînt prea pu
ține lucruri bune de spus, perfor
manțele lor fiind încă necompetitive 
pe plan internațional. Mi-au plăcut 
în mod deosebit — și spectatorii au 
aplaudat îndelung — cursele de 500 
m ale perechilor de juniori Dumi- 
trescu-Fokt, ale seniorilor Sotirescu- 
Okoș, cele de La 1 500 m dintre Soti- 
rescu-Lăzărescu, și Boieru-Okoș. O 
remarcă specială pentru micii dar 
talentații patinatori ai profesorului 
sibian Petre Tivadaru, care au cuce
rit 14 medalii, dintre care 6 de aur".

ferit în întîlnirea cu formația Pal- 
meiras din Sao Paulo și, printr-un 
concurs de împrejurări, trebuiau să 
joace din nou după numai 24 de ore. 
Șocul din ajun și o inevitabilă doză 
de oboseală nu puteau deci să nu in
fluențeze, dar nu într-atît ca să jus
tifice înfringerea cu 2—0, prin go
lurile marcate în repriza secundă — 
la interval de numai două minute ! 
— de Alcir și Ferreti.

Deci încă o înfrîngere la zero, ca 
în toate celelalte meciuri realizate 
pină acum de „Steaua" în Peru și 
Brazilia. Poate că „ghinionul" să fi 
contribuit și el cu ceva, dar față de 
lipsa de omogenitate a echipei (s-au 
distins doar Sătmăreanu, Constantin 
și, pînă ce a fost înlocuit din cauza 
oboselii, Tătaru), față de schema 
defectuoasă și de bilbiielile în fața 
porții, demonstrate în jocul cu Vasco 
da Gama, e greu să se aștepte la mai 
mult. Dacă nu ar fi fost interven
țiile . reușite ale portarului Coman. 
mai ales în prima repriză, scorul fi
nal putea să fie mai usturător. Ți- 
nind insă seama că „Steaua" are aici 
de-a face nu cu orice adversari, ci 
cu prestigioase echipe din țara tri- 
campioană mondială, înfrîngerile su
ferite nu vor trebui să fie motiv de 
prea mare decepție, căci... li se in- 
tîmplă și altora. în aceeași zi, de 
exemplu, la Sao Paulo, echipa Por- 
tuguesa de Desnortos a învins cu 
2—0 selecționata Ungariei. Rămîne 
drept consolare adagioul că e prefe
rabil să pierzi cu cei buni, decît să 
ciștigi ,1a cei slabi. Rezultă, sau ar 
trebui să rezulte, o prețioasă expe
riență ; deocamdată, cel puțin, 
„Steaua" a avut prilejul să învețe 
cum nu trebuie jucat.

Vasile OROS

ZIUA INTERNAȚIONALA 
DE SOLIDARITATE

CU POPOARELE ARABE
Ziua de 25 ianuarie a intrat în tra

diție ca zi internațională de solidari
tate cu popoarele arabe. Este pentru 
opinia publică progresistă de pretu
tindeni un prilej ,de reafirmare a 
sentimentelor de prietenie și solida
ritate cu lupta acestor popoare pen
tru consolidarea independenței na
ționale, pentru împlinirea aspira
țiilor lor de pace și progres econo
mic și social.

O dată cu prăbușirea anacronicului 
sistem colonial, sub valul impetuos 
al mișcării de eliberare, și pe pămîn- 
tul arab, martor al atîtor frămîntări 
de-a lungul veacurilor, au răsărit 
zorii libertății. După cum se știe, în 
ultimele două decenii și jumătate pe 
harta lumii au apărut circa 70 de 
noi state ; ori, dintre ele peste o 
șesime sînt tinere state arabe, care 
se întind pe o vastă regiune între 
Gibraltar și Golful Persic.

Dobindirea independenței politice 
a deschis acestor popoare calea spre 
dezvoltarea de sine stătătoare, per
spectiva unor ample prefaceri pe 
plan economic și social. Desigur, sfîr- 
șitul dominației coloniale nu a adus 
cu sine și rezolvarea marilor pro
bleme care stau în fața tinerelor 
state. Lichidarea grelei moșteniri a 
trecutului, lupta împotriva încercă
rilor cercurilor imperialiste și neo- 
colonialiste de a-și recuceri vechile 
poziții, de a impune noi forme de 
dominație au necesitat și necesită efor
turi deosebite. Aceste eforturi, desfă
șurate în condiții diferite de la țară 
la țară, au fost încununate de im
portante succese. In numeroase țări 
arabe este în plin proces dezvolta
rea unei industrii proprii, care 
se consolidează treptat prin valorifi
carea în măsură tot mai mare a re
surselor naturale. A avut loc națio
nalizarea unor întreprinderi străine 
și s-a extins sectorul de stat, au 
fost luate măsuri de înfăptuire a re
formei agrare. De o atenție deosebită 
se bucură crearea de cadre autohto
ne, râspîndirea invățămintului și cul
turii etc.

Paralel cu eforturile pentru de
pășirea greutăților generate de înde
lungata dominație colonială, pentru 
transformări înnoitoare pe plan eco
nomic și social, popoarele arabe au 
un rol important în lupta forțelor 
antiimperialiste pentru zădărnicirea 
oricărui amestec în treburile inter
ne, afirmîndu-și cu putere voința de 
a-și consolida independența naționa
lă. îndepărtarea ultimelor baze 
străine de pe teritoriile unor state 
ale Maghrebului, ca și recentele na
ționalizări ale unor firme petroliere 
occidentale în Libia și Algeria, in
troducerea unor măsuri de exercitare 
a controlului de stat asupra compa
niei „British Petroleum" în Irak, 
impunerea majorării prețurilor la 
tona de petrol exportat — sint fapte 
semnificative pentru afirmarea drep
tului suveran al țărilor arabe de a 
folosi bogățiile naturale în interesul 
propriei dezvoltări, de a hotărî sin

gure — fără nici un amestec din a- 
fară — asupra propriilor destine.

Poporul român, care a suportat el 
însuși secole de-a rîndul povara do
minației străine și a asupririi impe
rialiste, este animat de sentimente 
frățești de solidaritate internaționa- 
listă față de toate mișcările de elibe
rare națională, față de eforturile 
noilor state de a-și consolida inde
pendența cucerită cu jertfe grele, de 
a realiza adinei prefaceri în viața 
economică și socială. Cu aceeași cal
dă simpatie poporul român a urmă
rit și urmărește transformările în
noitoare petrecute în viața popoa
relor arabe, năzuința lor de pace și 
progres. Prietenia și solidaritatea' 
dintre poporul român și ^popoarele 
arabe și-au găsit reflectarea în bu
nele relații de prietenie și colabo
rare statornicite între țara noastră 
și statele arabe. Aceste relații, clă
dite pe fundamentul respectului re
ciproc al independenței și suverani
tății naționale, egalității în drepturi 
și avantajului reciproc, neamestecului 
în treburile interne, cunosc un curs 
ascendent, în interesul păcii și co
laborării internaționale. Schimburile 
economice au înregistrat de la an la 
an o continuă creștere. De aseme
nea, așa cum este cunoscut. România 
își aduce contribuția la punerea în 
valoare a resurselor naturale ale 
unor state arabe și sprijină efortu
rile acestora în direcția industriali
zării. Numeroși tehnicieni români 
lucrează cot la cot cu specialiști 
arabi la realizarea unor însemnate 
obiective economice în R. A. Egipt, 
Algeria, Libia, Siria, Kuweit, Irak, 
Tunisia, Maroc.

Marcînd evoluția pozitivă a colabo
rării româno-arabe, în ultima vreme 
s-au intensificat vizitele reciproce pe 
diverse planuri și la diferite nive
luri dintre reprezentanții României 
și ai unor țări arabe.

Poporul nostru și-a exprimat tn 
repetate rînduri îngrijorarea în le
gătură cu situația încordată din O- 
rientul Apropiat. Așa cum se știe, 
România militează consecvent. pen-, 
tru soluționarea conflictului din O- 
rientul Apropiat prin mijloace poli
tice, pașnice,’ pentru aplicarea rezo
luției Consiliului de Securitate din no
iembrie 1967. Țara noastră se pro
nunță pentru o soluție care să garan
teze integritatea teritorială și inde
pendența tuturor statelor din această 
zonă, să ducă la retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocu
pate ; în același timp, este necesar să 
se asigure soluționarea problemei pa- 
lestinene, ținîndu-se seama de inte
resele și dorința acestei populații.

Cu prilejul zilei de 25 ianuarie, 
poporul român își reafirmă senti
mentele de simpatie și solidaritate 
față de popoarele arabe, le urează 
noi succese în lupta lor pentru con
solidarea independenței naționale, 
pentru progres economic și bunăstare.

Nicolae POPOVICI

Răsfoind presa străină

Militarii pe scena politică 
latino-americană

ln evoluția tumultuoasă a evenimentelor de pe continentul latino- 
american, se constată, intr-un șir de țări, deplasări însemnate in ce 
privește atitudinea forțelor armate. Ziarul „THE CHRISTIAN SCIENCE 
MONITOR" relevă intr-un articol schimbările intervenite in mentali
tatea militarilor, rolul pe care aceștia il joacă in prezent in evoluția 
unora dintre țările America Latine.

„Jumătate din țările Americii La
tine au în prezent la conducere gu
verne militare sau cabinete aflate 
sub influența armatei. în șapte din
tre ele, militarii au preluat puterea 
în urma unor lovituri de stat : Ar
gentina, Bolivia, Brazilia, Honduras, 
Panama, Paraguay și Peru. Trei țări 
au ales conducători militari : Salva
dor, Guatemala și Nicaragua. Una 
are guvern civil care își desfășoară 
activitatea sub controlul militarilor : 
Ecuador. Haiti are un guvern repre
siv de dreapta, menținut la putere 
de forțele militare și paramilitare, 
care constituie baza dictaturii fami
liei Duvalier.

Această împărțire este, cel puțin 
în parte, artificială și arbitrară. E- 
xistă, de exemplu, o mare diferență 
intre guvernul peruan condus de 
generalul Juan Velasco Alvarado, 
care urmează calea reformelor, și gu
vernul din Paraguay, prezidat de ge
neralul Alfredo Stroessner, angajat 
pe calea întunecată a uneia din cele 
mai aspre dictaturi militare.

în general, guvernele militare se 
succed la putere cu o mare frecvență 
și ele urmăresc să folosească din 
plin prilejul cit se află la cîrmă pen
tru o îmbogățire rapidă.

Peru constituie o excepție. Majori
tatea posturilor-cheie ale țării au a- 
juns în mina absolvenților unei școli 
militare unice în felul ei în Ame
rica Latină, cunoscută sub denumi
rea de Centro Avanzado de Estudios 
Militares. Atribuțiile ei depășesc pe 
cele ale instituțiilor de invățămînt 
similare. în această școală neobiș
nuită, situată într-o suburbie liniș
tită a Limei, departe de atmosfera 
cazonă, se predau ofițerilor, pe lingă 
cunoștințe militare, o gamă largă de 
noțiuni economice. Sînt supuse dez
baterii un număr mare de probleme 
care frămîntă națiunea. Scopul aces
tei școli este dezvoltarea în rîndul 
ofițerilor atit a responsabilității mi
litare, cit și a celei sociale. Acest lu
cru nu e greu de realizat, deoarece 
majoritatea absolvenților provin din 
păturile sărace sau mijlocii ale popu
lației țării. Cei mai mulți dintre ei 
s-au ridicat și se ridică prin armată.

Pe această cale s-au afirmat și ge
neralul Velasco Alvarado și colabora
torii lui. Ei manifestă o vădită lipsă 
de încredere în politicienii civili și 
în societățile străine implantate pe 
teritoriul țării. Antipatia pentru ame
ricani devine explicabilă cunoscînd 
că majoritatea firmelor străine care 
încă exploatează bogățiile Perului a- 
parțin Statelor Unite, care încearcă 
să-și mențină, cu orice preț, domi
nația economică și politică in Ame
rica Latină. Se știe că în ultima vre

me în Peru s-au adoptat o serie de 
măsuri radicale împotriva exploată
rii de către monopolurile străine a 
bogățiilor naturale ale țării. Totodată, 
s-a trecut la realizarea unor largi 
reforme economice și sociale. între 
acestea se numără reforma agrară, 
modificări în sistemul bancar națio
nal etc. Scopul principal al guver
nului este dezvoltarea rapidă a eco
nomiei naționale. „Nu există nici o 
îndoială că noi am pus temeliile vii
torului luminos al Perului" — declara 
ministrul finanțelor, Francisco Mora
les Bermudez. Calea spre acest vii
tor se dovedește a fi presărată însă 
cu numeroase piedici. Există momen
te de ezitare, dar acestea nu trebuie 
interpretate ca semne de slăbiciune, 
cum tind să creadă unii diplorhați 
străini, ci se datoresc căutării celor 
mai bune soluții pentru netezirea 
drumului pe care s-a angajat țara, 
în fața presiunii din exterior, exer
citată mai ales de Statele Unite, ml-, 
litarii peruani și-au strîns rîndu- 
rile și au ripostat într-o deplină uni
tate.

Și în Brazilia, o parte dintre ofi
țerii tineri au vederi asemănătoare 
cu cele ale peruanilor. Această; si
tuație permite să se presupună că 
Brazilia ar putea cu timpul să ur
meze o cale mai reformistă. Regi
mul militar argentinean suferă, de 
asemenea, o schimbare ale cărei con
secințe nu sînt încă previzibile. în 
Bolivia, unde la un moment dat s-au 
făcut pași însemnați pe calea refor
melor, totul a fost zădărnicit de. lo
vitura de stat a elementelor de 
dreapta.

Deoarece cea mai mare parte a 
populației latino-americane trăiește 
sub regimuri militare, destinul ei se 
găsește în bună măsură în mîinile

1 armatei. Pare deosebit de semnifica
tiv noul rol al militarilor. Ofițerii 
peruani nu mai apar ca aliați și 
apărătorii ai deținătorilor puterii e- 
conomice. Se vorbește tot mai mult 
de „o nouă formă de guvernare mi
litară", nu numai în Peru, ci și în 
restul Americii Latine. Numai tim
pul va confirma adevărul acestei pre
supuneri, dar apare tot mai clar că 
ofițerii peruani, ca și cei dintr-o 
jumătate de duzină de alte țări lati
no-americane, se îndreaptă pe o nouă 
cale. Dacă există intr-adevăr o nouă 
evoluție în mentalitatea militarilor 
din America Latină, cum se observă 
in Peru și în alte țări, acest fapt 
poate marca o schimbare deosebit de 
importantă în viețile milioanelor de 
latino-americani, lucru care nu s-a 
putut întîmpla în timpul dictaturilor 
tradiționale din trecutul nu prea în
depărtat".



MOSCOVA Conferință științifică
......... ■> > •> 

internațională consacrată problemelor 

actuale ale securității europene
MOSCOVA 24 — Corespondentul A- 

gerpres, L. Duță, transmite : La 
Casa sindicatelor din Moscova și-a 
început luni lucrările Conferința 
științifică internațională organizată 
de Comitetul sovietic pentru secu
ritatea europeană și de Academia de 
Științe a U.R.S.S., pe tema „Pro
bleme actuale ale securității euro
pene" la care iau parte invitați din 
11 țări europene, precum și reprezen
tanți ai țării gazdă. Din România 
participă Ion Cîrje, director general

adjunct al Agenției Române de Pre
să „Agerpres".

Participanții la conferință au fost 
salutați de A. P Șitikov, președin
tele Sovietului Uniunii al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S, președintele 
Comitetului sovietic pentru secu
ritatea europeană, și de acad. M. D. 
Millionșcikov, vicepreședinte al A- 
cademiei de științe a U.R.S.S,, vice
președinte al Comitetului sovietic 
Dentru securitatea europeană.

Rolul mișcării studentesti
> A >

In crearea unui climat de destindere 
și pace pe continent

VARȘOVIA 24. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
în capitala poloneză a început luni 
întîlnirea internațională a studenți
lor în problemele păcii, securității 
și colaborării pe continentul euro
pean. Sînt prezenți peste 200 de dele
gați ai unor organizații și mișcări 
studențești progresiste din întreaga 
lume, reprezentanți a diferite orga
nizații internaționale. Din România 
participă Gheorghe Șoima, vicepre
ședinte al Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studențești din România, și

Dan Bîrliba, secretar al U.A.S.R. 
Participanții au fost salutați de St. 
Ciosek, președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Studenților Polonezi.

Delegații care au luat cyvîntul au 
subliniat necesitatea asigurării păcii 
și destinderii în întreaga lume, a re
zolvării tuturor problemelor pe calea 
tratativelor, arătînd, totodată, că 
mișcarea studențească internațională 
trebuie să-și sporească aportul în 
efortul comun de edificare a păcii 
și securității în Europa.

Lucrările întîlnirii continuă.

Noi acte agresive
împotriva R. D. Vietnam

HANOI 24 (Agerpres). — După 
cum informează agenția V.N.A., în 
intervalul 19—22 ianuarie a.c., avia
ția S.U.A., inclusiv bombardiere de 
tip „B-52", a atacat în regiunea zo
nei demilitarizate o serie de sectoa
re care fac parte din teritoriul R. D. 
Vietnam. Totodată, în ziua de 23 ia
nuarie, avioane militare ale S.U.A.

au atacat zona populată Dong Hoi, 
din provincia Quang Binh.

într-o declarație dată publicității 
la 24 ianuarie, Ministerul de Exter
ne al R. D. Vietnam a condamnat cu 
tărie aceste acte de război ale Sta
telor Unite, cerînd acestora încetarea 
imediată și 
țiuni care 
securitatea

definitivă a oricăror ac- 
violează suveranitatea și 
R. D. Vietnam.

★ ★

DECLARAȚIA
DE POLITICĂ

a noului guvern egiptean
CAIRO 24 (Agerpres). — După 

cum informează agenția M.E.N., pri- 
mul-ministru al Republicii Arabe 
Egipt, Aziz Sedki, a prezentat in 
lașa Adunării Poporului declarația 
de politică a guvernului său. El a 
sublimat, cu această ocazie,- că este 
necesara „mobilizarea maximă a în
tregului potențial și a tuturor resur
selor țării in această etapă impor
tantă și crucială a istoriei Egiptului".

Premierul Sedki a arătat că obiec
tivul guvernului pe care îl conduce 
este conform cu linia fundamentală a 
cabinetului anterior, deși „diferă de 
el în ceea ce privește natura misiunii 
ce îi este încredințată în actuala 
etapă".

Trecind în revistă succesele obți
nute de Egipt în perioada ce a ur
mat conflictului militar arabo-israe- 
lian din iunie 1967. premierul egip
tean a relevat refacerea forțelor ar
mate, fermitatea politică și econo
mică a țării, realizată prin voința 
poporului.

Primul-mmistru egiptean a criticat 
hotărîrea S.U.A. de a livra Israelului 
avioane de tip „Phantom", precum și 
acordul incheiat intre Washington și 
Tel Aviv, care permite Israelului să 
producă arme concepute'în S.U.A. 
a anunțat că guvernul a hotărit 
introducă restricții în domeniul im
porturilor. Totodată, premierul egip
tean a declarat că a semnat un de
cret care limitează strict importarea 
articolelor de lux și că drepturile de 
vamă la produsele de lux importate 
vor crește cu 50 la sută.

El a spus că vor fi luate măsuri 
hotărite pentru înlăturarea fenome
nului de vinzare la negru a bunuri
lor necesare și pentru a se pune ca
păt vînzărilor ilicite. Premierul egip
tean a subliniat că prima îndatorire 
a guvernului în această etapă este 
aceea de a asigura bunurile de con
sum necesare maselor și de 
ranta ca acestea să ajungă la 
maiori în condiții optime.

Aziz Sedki a anunțat, în 
timp, că, în domeniul agriculturii, 
guvernul a hotărit să furnizeze 50 la 
sută din cheltuielile necesitate de 
lupta împotriva dăunătorilor agricoli, 
în schimb, se va impune un impozit 
de 20 de lire pentru fiecare fedan 
de livadă, măsură menită să instau
reze justiția socială în acest domeniu.

El 
să

a ga- 
consu-
același

„Poporul Zimbabwe se opune 
acordului anglo-rhodesian"
• NOI INCIDENTE INTRE DEMONSTRANȚI Șl POLIȚIE 

• SITUAȚIA DIN RHODESIA RAMÎNE

SALISBURY 24 (Agerpres). — Noi 
incidente au avut loc duminică in 
capitala rhodesiană și în alte locali
tăți, între poliție și grupuri de de
monstranți ale populației africane ma
joritare care se opune acordului în
cheiat 
Smith 
tanic, 
genția 
s-au adăugat formații ale trupelor 
de securitate care au pus sub supra
veghere cartierele capitalei și loca
litățile ■ învecinate pentru a interveni 
de urgență împotriva demonstranți
lor. „Tulburările pot reizbucni în 
orice moment", a declarat un ofițer 
citat de agenția U.P.I. Concomitent, 
a început judecarea sumară a celor 
arestați in timpul incidentelor care 
nu au contenit în ultimele nouă 
zile.

într-un comunicat dat publicității 
la Salisbury, Consiliul Național A- 
frican, grupare politică recent crea
tă și care se opune oricărei recon
cilieri dintre Ian Smith și guvernul 
britanic, se arată că „africanii

recent între regimul lui Ian 
și ministrul de externe bri- 
Douglas Home, informează a- 
Reuter. Forțelor de poliție li

EXPLOZIVĂ

vor accepta 
Smith—Home, 
rea declarației 
deriței prin care se urmărește perpe
tuarea dominației regimului minori
tar rasist". Liderul acestei organi
zații, Abdel Muzorewa, a declarat că 
„poporul demonstrează împotriva a- 
cordului rhodesiano-britanic nu pen
tru că au fost îndemnați să o facă 
ci pentru că nu a fost consultat 
cînd s-a încheiat acest acord".

termenii acordului 
ei nu doresc lcgaliza- 
uniiaterale a indepen-

LONDRA 24 (Agerpres). — Cotidia
nul britanic „Financial Times" con
sacră, în ediția sa de luni, un edi
torial situației din Rhodesia. Lordul 
Pearce și membrii comisiei sale, se 
arată în editorial, au constatat că este 
aproape imposibil să-și îndeplinească 
misiunea de a stabili dacă propusul 
acord între guvernul britanic și cel 
al lui Ian Smith este acceptabil pen
tru poporul Rhodesiei. Comisia Pe
arce, scrie ziarul, n-are altă alter
nativă decît să consemneze că „ac
tivitatea politică normală" continuă 
să se afle în suspensie în Rhodesia".

Forțele de re
presiune ale lui 
lan Smith „de
frișează tere- 

în vede- 
vizitei lui 

Pearce
(Caricatură 
dm ziarul 
britanic 
,>Guardian")

Manifestul P. C. din India
In legătură cu apropiatele alegeri legislative

DELHI 24 (Agerpres). — în legă
tură cu alegerile care vor avea loc 
în luna martie pentru adunările le
gislative ale statelor indiene, Parti
dul Comunist din India a dat publici
tății un manifest în care se subli-, 
niază „necesitatea imperioasă de 
dezvoltare in continuare a sectorului 
de stat al economiei, ca principală 
premisă pentru accelerarea ritmului 
de industrializare, pentru dezvolta
rea agriculturii și îmbunătățirea ra
dicală a nivelului material și cultu
ral al poporului indian" — relatează 
agenția T.A.S.S. Partidul comunist 
relevă că lupta Indiei pentru inde
pendența economică, reformele radi
cale de stat și prosperitatea po

Ambasadorul României 

in Uniunea Sovietică 

a fost primit 

de P. N. Demicev
MOSCOVA 24. — Corespondentul 

Agerpres transmite : La 24 ianuarie, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al României în Uniunea So
vietică, Teodor Marinescu, a fost pri
mit de P. N. Demicev, membru su
pleant al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., în legătură cu apro
piata sa plecare definitivă în patrie. 
Cu acest prilej, a avut loc o convor
bire, care s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

HANOI 24 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității o declarație in care 
protestează împotriva unei provocări 
comise la 23 ianuarie prin aruncarea 
de grenade asupra clădirii Ambasa
dei R. D. Vietnam din Vientiane — 
transmite agenția V.N.A. în urma ex
ploziei produse, în incinta amba
sadei au fost produse pagube mate
riale, punindu-se în același timp în 
pericol viața personalului diplomatic 
al R. D. Vietnam. Arăți nd că ase
menea acțiuni sînt dăunătoare priete-

niei tradiționale dintre cele două 
popoare, guvernul R. D. Vietnam 
cere administrației, de la Vientiane 
să ia măsuri împotriva repetării unor 
asemenea acte.

VIETNAMUL DE SUD. 24 (Ager
pres). — Un purtător de cuvint al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Republicii Vietnamului de sud a pu
blicat o declarație în care protestea
ză împotriva trimiterii de noi trupe 
tailandeze în Laos și intensificării 
războiului inițiat de Statele Unite și 
dus în interesul lor în această țară.

INCIDENTE ISRAELIANO-SIRIENE
DAMASC 24 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt militar sirian — 
citat de agențiile peuter, A.F.P. și 
U.P.I. — a anunțat că o formațiune 
a aviației israeliene a efectuat, luni, 
un raid împotriva unei baze de fe
daini,- situată Ia nord de localitatea 
Deraa, în sudul țării, la frontiera si- 
riano-iordaniană. El a menționat că 
forțele aeriene și dispozitivele siriene 
de apărare antiaeriană au intervenit

si-impotriva avioanelor israeliene, 
lindu-le să se retragă.

â *
Confirmînd această știre, un pur

tător de cuvînt militar de la Tel A- 
viv a declarat că această acțiune 
constituie un act de represalii pen
tru intensificarea atacurilor lansate 
de către fedaini de pe teritoriul Si
riei. împotriva unor cetățeni israe- 
lieni.

agențiile

Mesajul adresat
de Norodom Sianuk
populației khmere

PEKIN 24 (Agerpres). — Prințul 
Norodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian și președinte al Frontului 
Național Unit al Cambodgiei, a adre
sat un mesaj populației khmere în 
care, printre altele, se arată că regi
mul de la Pnom Penh este sortit dis
pariției, întrucît susținătorul său, im
perialismul american, va fi în curînd 
alungat complet din Indochina.

Mesajul adresează un apel ofițe
rilor și soldaților din trupele lui Lon 
Noi să părăsească armata regimului 
de la Pnom Penh, să aibă curajul 
de a salva țara și poporul de 
trugeri.

Victoria Frontului Național 
al Cambodgiei este apropiată 
vitabilă, se relevă în mesaj, 
mai acceptați să muriți pentru 
Noi și imperialismul american. Dim
potrivă, ajutați Frontul Național Unit 
și forțele armate populare de elibe
rare să înfrîngă dușmanul, să resta
bilească în cel mai scurt timp posibil 
pacea, înțelegerea, unitatea, liberta
tea, independenta, neutralitatea și 
integritatea teritorială a populației 
khmere", se arată in încheierea me
sajului.

la

Și

dis-

Unit 
ine-

Protestul reprezentantului
R. P. D. Coreene împotriva

de armistițiu
«

PHENIAN 
ția A.C.T C 
munjon 3 avut loc o nouă întilnire 
a ofițerilor celor două părți in Co
misia militară de armistițiu în Co
reea. Cu acest prilej, reprezentantul 
R.P.D. Coreene a protestat în le
gătură cu noile provocări ale părții 
americane în zona demilitarizată. El 
a arătat că, în perioada 15—21 ia
nuarie, trupe americane au comis re
petate violări ale prevederilor acor
dului de armistițiu în Coreea, îm- 
piedicînd buna desfășurare a activi
tății personalului părții R.P.D. Co
reene ; în zona demilitarizată a fost 
introdus mai mult personal înarmat 
decît se prevedea Reprezentantul 
R.P.D. Coreene a cerut să se pună 
capăt acestor acțiuni, subliniind că 
partea americană poartă răspunde
rea pentru consecințele lor.

24 (Agerpres). — Agen- 
informează că la Pan-

spania Climatul social-politic
la cote ridicate ale

De cîtva timp, climatul social-po
litic din Spania este deosebit de agi
tat. După puternicele mișcări reven
dicative muncitorești din Asturia și 
Catalonia, care au zguduit, la șfîrși- 
tul anului trecut, întreaga țară, în 
ultimele zile se semnalează o nouă 
recrudescență a acțiunilor 
populare.

...Peste 20 000 de mineri 
nul Asturiei au încetat 
semn de protest împotriva condiții
lor precare de muncă și de secu
ritate din mine... 8 000 de muncitori 
din regiunea Barcelonei au declarat 
grevă în sprijinul revendicărilor lor 
în legătură cu reînnoirea contracte
lor de muncă... Alți 1 000 de mineri 
de la minele de potasiu din Salient 
și Barenys au organizat o acțiune 
grevistă de cîteva zile. în provincia 
Guipuzcoa, 3 000 de metalurgiști și 
alte categorii de muncitori se află in 
grevă de mai multe săptămîni... Ince- 
pind de la 22 ianuarie, se află în gre
vă peste 2 000 de muncitori de la 
Uzinele de construcții navale „Astil- 
leros Espanoles" din Țara Bascilor.

Lupta își lărgește, pe zi ce trece, 
baza socială, rîndurile participanților 
întărindu-se mereu cu studenți, pro
fesori, avocați. artiști, medici, co- 
mercianți, sau chiar elemente ale 
clerului și din rindul armatei. în ul
timele două luni, Universitatea din 
Madrid a fost teatrul unei puternice 
mișcări protestatare, ca răspuns la 
refuzul autorităților de a da curs 
cererilor de democratizare a siste
mului de învățămînt și la represiu
nile polițienești. între studenți și po
liție au avut loc violente ciocniri. în 
paginile presei mondiale își fac loc 
tot mai des comentarii privitoare la 
conflictul dintre autorități și biserică. 
Numeroaselor petiții și plîngeri ecle
ziastice, în care sînt denunțate bru
talitățile poliției, ca și neaplicarea 
garanțiilor juridice prevăzute în lege, 
regimul franchist le-a răspuns prin 
înmulțirea arestărilor nu numai de 
militanți ai mișcării muncitorești, ci 
chiar și de preoți și intensificarea 
cenzurii... documentelor episcopale. 
Este cunoscut, de asemenea, faptul că 
directorul cotidianului „Madrid". Ra
fael- Calvo Serer, a fost acționat în 
judecată sub acuzația de „activitate 
subversivă".

Toate acestea vin să confirme 
încă o dată criza profundă pe care 
o traversează franchismul, incapaci
tatea regimului dictatorial de la Ma
drid de a oferi soluții pozitive pro
blemelor care confruntă țara. Criza 
politică este însoțită de serioase 
greutăți economice. Potrivit publica
ției madrilene „EL NOTICIERO 
UNIVERSAL", slăbiciunile economiei 
spaniole se manifestă tot mai preg
nant, in special in sectorul industrial, 
care trece printr-o lungă perioadă de 
recesiune.

în aceste condiții, mișcările reven
dicative — element permanent al

maselor

din bazi- 
lucrul in

peisajului politico-social spaniol — 
pe lingă obiectivele economice, do- 
bîndesc un caracter politic tot mai 
pronunțat ; cererile privind autono
mia sindicatelor, legalizarea comisii
lor muncitorești, amnistia totală pen
tru deținuții și exilații politici re
prezintă obiective politice de primă 
însemnătate, care interesează masele 
cele mai largi. Față de opoziția cres- 
cîndă din întreaga țară, guvernul 
recurge la intensificarea represiunii, 
la arestări și concedieri, la intimi
dări și condamnări „exemplare", ia 
noi legi antipopulare. Astfel, noua 
lege sindicală interzice dreptul la 
grevă și libertatea de asociere. Cuan
tumul amenzilor și termenele de de
tențiune au fost, de curînd, sporite 
considerabil. „Tensiunea în rîndurile 
muncitorilor este în continuă creș
tere, în pofida metodelor de repre
siune folosite de guvern, așa cum au 
fost rechiziționarea lucrătorilor și 
ocuparea uzinelor de către poliție. 
Universitatea se găsește într-o ase
menea stare de agitație, încît pre
zența reprezentanților forței publice 
în amfiteatre și seminalii a devenit 
un lucru obișnuit" — notează ziarul 
francez „LE FIGARO". „Represiunile 
vor da vreun rezultat ? — se întrea
bă săptămînalul „L’EXPRESS". Dez
membrate, apoi refăcute clandestin, 
comisiile muncitorești, care grupează 
comuniști, socialiști și demoerat- 
creștini, au reluat conducerea acțiu
nilor".

Sub conducerea Partidului Comu
nist din Spania, clasa muncitoare 
spaniolă, forțele progresiste și demo
cratice din țară își intensifică lupta 
curajoasă împotriva dictaturii fran- 
chiste, pentru libertate și progres so
cial. P.C. din Spania se manifestă ca 
un factor catalizator în amplul pro
ces de unificare a forțelor de opo
ziție, democratice și progresiste — 
proces caracteristic momentului ac
tual. înfruntînd; prigoana și persecu
țiile, acționînd în condițiile unei 
adinei ilegalități, comuniștii spanioli 
se afirmă ca neînfricați conducători 
și organizatori ai luptei oamenilor 
muncii pentru libertate și democra
ție. Tocmai de aceea, regimul fran
chist a dezlănțuit cu și mai multă 
înverșunare întregul său aparat de 
represiune împotriva militanților P.C. 
din Spania. Mii de membri ai 
P.C. din Spania se află în închi
sorile ce îrnpînzesc întreaga țară. 
Recent, Tribunalul ordinii publice
din Madrid l-a: condamnat la ani
grei de temniță pe Luis Lucio Lo
bato Espronceda, membru al Comi
tetului Executiv al P.C. din Spania 
acuzat de „asociere și propagandă 
ilegală". Răspurizind cu demnitate la 
învinuirile ce i-au fost aduse. Lucio 
Lobato a confirmat apartenența sa la 
partidul comunist și a 
rajos act de acuzare 
franchist. /

Condamnarea sa a

rostit un cu- 
a regimului

fost primită

tensiunii
Șide opinia publică spaniolă 

internațională cu profundă indignare, 
fiind privită ca un nou 
nic al autorităților de 
Această indignare a 
mult in urma faptului 
că un tribunal special din Madrid l-a 
condamnat pe Jose Nieto Cincuâez, 
unul dintre conducătorii P.C. din Spa
nia, la 12 ani închisoare. Alți nouă 
acuzați, militanți comuniști și ai co
misiilor muncitorești, au fost condam
nați la cîte doi ani închisoare. O știre 
de ultimă oră anunță că același tri
bunal a condamnat la închisoare, pe 
termene de la 10 luni pînă Ia trei 
ani cinci persoane care au fost acu
zate de asociere și constituire a unei 
organizații a P.C. din Spania, la Las 
Pal mas, în Insulele Canare, în anul 
1969.

Comuniștii, clasa muncitoare, opinia 
publică din țara noastră, care urmă
resc cu simpatie eroica luptă a co
muniștilor spanioli, condamnă cu 
fermitate înscenările judiciare puse 
la cale împotriva patrioților spanioli 
și se alătură cu tărie cererilor de 
eliberare a tuturor celor deținuți 
pentru convingerile lor politice, a tu
turor celor aruncați în închisori 
pentru că au militat pentru o Spa
nie liberă și democrată.

Ampla mișcare socială care se des
fășoară în prezent în Spania, in
fluența și simpatia de care se bucură 
partidul comunist în rîndul maselor 
populare constituie o expresie eloc
ventă a hotărîrii nestrămutate a po
porului spaniol de a continua lupta 
sa dreaptă — înfruntînd teroarea și 
represiunile sîngeroase — în vederea 
împlinirii aspirațiilor sale de liber
tate și democrație.

act samavol- 
la Madrid, 

sporit și mai 
anunțat luni

porului indian sînt legate în mod in
disolubil de lupta mondială pentru 
pace, libertate, democrație și' socia
lism. Pentru obținerea succesului în 
această luptă, adaugă manifestul, 
„este necesar să fie dezvoltate și în
tărite în continuare aspectele anti- 
imperialiste și anticolonialiste ale 
politicii indiene de neangajare, să fie 
consolidate relațiile cu Uniunea So
vietică și cu alte țări socialiste, să 
se obțină un acord politic trainic și 
normalizarea relațiilor cu Pakistanul, 
să se realizeze recunoașterea, diplo
matică deplină a R.D.G., R.P.D. Co
reene, precum și recunoașterea Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud".

PLENARA C. C.
AL P. C. FINLANDEZ

HELSINKI 24 (Agerpres). — La 
Helsinki s-a desfășurat plenara Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Finlandez, consacrată exami
nării sarcinilor perioadei actuale și 
a unor probleme legate de organi
zarea congresului partidului, fixat 
pentru sfîrșitul lunii martie și înce
putul lunii aprilie. în domeniul poli
ticii externe, plenara a subliniat, in 
rezoluțiile adoptate, necesitatea „rea
lizării unui progres în pregătirea 
conferinței europene pentru secu
ritate si cooperare". Participanții 
s-au pronunțat, totodată, pentru ex
tinderea relațiilor economice dintre 
Finlanda și țările socialiste, precum 
și pentru inițierea de negocieri des
tinate normalizării relațiilor Finlan
dei cu Republica Democrată Ger
mană.

în domeniul politicii interne, par
ticipanții au relevat necesitatea de
punerii de noi eforturi în vederea 
îmbunătățirii situației generale a 
oamenilor muncii, a întăririi unită
ții clasei muncitoare în lupta pen
tru realizarea obiectivelor sale.

dW presă transmit^
0 delegație economică 

română C0Qdus^ de Mihai Suder, 
ministru, secretar de. stat Ia Ministe
rul Economiei Forestiere și Materia
lelor de Construcții, a sosit luni la 
Sofia, în vederea unor tratative pen
tru semnarea unei convenții de cola
borare in domeniul hîrtiei și celulo
zei pe perioada 1972—1975. Delegația 
a fost întimpinată la Ruse, pe podul 
prieteniei, de A. Kanev, adjunct al 
ministrului industriei grele. în cursul 
după-amiezii, la Sofia au început tra
tativele cu delegația bulgară, condusă 
de Hristo Panaiotov, ministrul indus
triei grele. Mihai Suder a fost apoi 
primit de Mako Dakov. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri. La pri
mire a fost de. față ambasadorul ro
mân la Sofia. Nicolaie Blejan.

Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, 
l-a primit pe Mustafa El Gabali, mi
nistrul agriculturii al Republicii Arabe 
Egipt, aflat în vizită la Sofia, infor
mează agenția B.T.A.

IUGOSLAVIA A HOTĂRlT

BANGLA DESH
BELGRAD 24 (Agerpres). — Con

siliul Executiv Federal al Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, a- 
nuntă agenția Taniug, a adoptat o 
hotărîre cu privire la recunoașterea 
Republicii Bangla De.sh.

Agenția menționată informează, tot
odată, că președintele Iosip Broz 
Tito a adresat președintelui Pakista
nului. Zulfikar Aii Bhutto, un mesaj 
ca răspuns la mesajul primit din 
partea acestuia la 6 ianuarie a.c. 
Președintele iugoslav a adresat, de 
asemenea, un mesaj primului mi
nistru al Bangla Desh-ului, Mujibur 
Rahman.

★
într-o declarație făcută la Caracl, 

președintele Pakistanului, ■
Aii Bhutto, a anunțat că țara sa a 
rupt relațiile diplomatice cu Iugosla
via, ca urmare a recunoașterii de că
tre aceasta a Republicii Bangla Desh 
— transmit agențiile Associated Press 
și France Presse.

Zulfikar

Euqen IONESCU

n fafo Univers.tații din Madrid (ocupată de sludenți), se înșiră |eep-urilc 
politiei, care pregătește evacuarea cu forța a clădirii

întrevedere R. Nixon — 
K. Waldheim. La 24 ianuarie, a 
avut loc la Casa Albă o întrevedere 
între președintele Statelor Unite, Ri
chard Nixon, și secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim. La încheie
rea întrevederii, relatează France 
Pres.se, Kurt Waldheim a declarat că 
a avut cu președintele Nixon o con
versație „foarte deschisă" asupra an
samblului actualității internaționale 
și 'a unui număr de probleme im-: 
portante din punct de vedere al Na
țiunilor Unite, inclusiv problema vii
toarei cooperări dintre guvernul de 
la Washington și O.N.U.".

Vizita în Africa a preșe
dintelui Franței, Georses p.om- 
pidou, însoțit de ministrul de exter
ne, Maurice Schumann, și de alte 
oficialități, a sosit luni într-o vizită 
Oficială în Niger. începînd de 
miercuri, șeful statului francez ur
mează să efectueze o vizită similară 
la Fort Lamy. capitala Ciadului.

în cadrul vastei acțiuni 
de percheziționate 3 pfeste 
500 000 de locuințe și imobile din Is
tambul, au fost operate duminică 
un număr de arestări, infor
mează un comunicat al comanda
mentului stării de urgență din Istam
bul, citat de agenția France Presse. 
Comunicatul, care nu precizează nu
mărul persoanelor arestate, mențio
nează, de asemenea, că forțele de 
securitate au capturat arme și muniții.

Convorbiri economice 
franco-iraniene. Franta este 
gata să participe la realizarea pro
iectelor Înscrise in cadrul planului 
cincinal iranian și să continue să a- 
corde Iranului asistență tehnică și 
credite pe termen lung pentru finan
țarea proiectelor iiTcluse în acest plan, 
se arată în comunicatul oficial publi
cat la Teheran, la sfîrșitul vizitei ofi
ciale efectuate de ministrul francez 
al economiei și finanțelor, Valery 
Giscard d’Estaing. în cursul vizitei, 
Giscard d’Estaing a fost primit de 
șahinșahul Mohammed Reza Pah
lavi Aryamehr și de primul ministru. 
Amir Abbas Hoveyda.

Comitetul director al Par
tidului Social Democrat din 
R.F.G. a numit pe Holger Borner in 
funcția de secretar general al P.S.D.G., 
în locul lui Hans Jurgen Wischnew- 
ski, care a demisionat la 18 decem
brie 1971.

Ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gr°- 
mîko, aflat în vizită în capitala ja
poneză, a purtat convorbiri cu Takeo 
Fukuda, ministrul de externe al Ja
poniei. în timpul discuțiilor, părțile 
au examinat probleme privind dezvol
tarea relațiilor sovieto—nipone, pre
cum și unele probleme internaționale, 
relatează agenția T.A.S.S. Andrei 
Gromîko a informat guvernul Japo
niei asupra hotărîrii Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., pri
vi nâ absolvirea de pedeapsă a 14 
pescari japonezi, condamnați în U- 
niunea Sovietică pentru violarea 
frontierei de stat și pescuit ilegal în 
apele teritoriale sovietice. Partea ja- 
poneză a exprimat mulțumiri pentru 
acest act umanitar.

Senatorul Edmund Mus- 
kie este în prezent candi
datul preferat13 £unctia de pre- 
ședinte al S.U.A. în rîndul alegăto
rilor democrați, devansindu-1 pentru 
prima dată pe Edward Kennedy, reiese 
dintr-un sondaj Gallup.

Cotidianul egiptean „Al 
Ahram", citat de a§entia m.e.n., 
anunță că Mahmud Riad, consilier al 
președintelui Anwar Sadat pentru 
problemele externe, va face o vizită 
in R.P. Chineză la începutul lunii 
februarie.

în vederea elaborării 
unei noi constituții, pre?edin- 
tele Consiliului Poporului din Siria 
(Parlamentul), Fehmi Al Youssoufi, 
a anunțat formarea unor comitete din 
21 de reprezentanți - diverselor or
ganizații și grup-,"A politice.

Zilele filmului românesc 
au început luni seara la cinematogra
ful „Paris" din Praga. La această 
manifestare artistică, care va dura 
pînă la 26 ianuarie, este prezentă și 
o delegație de cineaști români alcă
tuită din regizorul Gheorghe Vitani- 
dis și actrița Carmen-Maria Struja.

0 nouă operație de tran
splant de inimă - 3113 - • 
fost, efectuată duminică noaptea la- 
spitalul Groote Schuur din Cape
town de echipa de medici condusă 
de Marius Barnard, fratele pionie
rului grefei cardiace, Christian Bar
nard. Starea postoperatorie a pacien
tului John Montgomery, în vîrstă de 
41 de ani, care a primit inima unul 
tinăr de 29 ani. este satisfăcătoare.

Funeraliile regelui Frederik al IX-lea 
al Danemarcei

COPENHAGA 24 (Agerpres). — în 
prezența reginei Margrethe a Il-a, la 
Copenhaga au avut loc luni funera
liile naționale ale regelui Frederik 
al IX-lea al Danemarcei, decedat la 
14 ianuarie a.c. Au participat mem
brii guvernului danez, personalități 
străine invitate la ceremonia funebră, 
intre care șefi de state și prim-mi- 
niștri .membri ai corpului diplomatic.

La ceremonie a participat vicepre
ședintele Consiliului de Stat, Ștefan 
Peterfi, reprezentant personal al pre

ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicdlae Ceaușescu, precum și amba
sadorul român, Gheorghe Ploieșteanu.

Ceremonia religioasă s-a desfășu
rat în Catedrala Roskilde, după care, 
sicriul cu corpul neînsuflețit al su
veranului danez a fost depus in 
capela Christian al IX-lea.

în aceeași seară reprezentantul 
șefului statului român a fost primit 
la palatul Amalienborg, împreună cu 
alți oaspeți străini, de Margrethe a 
Il-a, regina Danemarcei.
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