
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VÂ!

Inteia
Anul XLI Nr. 9039 Miercuri 26 ianuarie 1972

social-culturale pe

TELEGRAMA ADRESATĂ

C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

CARTEA

M
cu

Cehoslovacia, Lubomir 
membru al Prezidiului

la Tratatul de la Varșovia

Deschiderea Consfătuirii

IN ZIARUL

DE AZI

cu prilejul aniversării zilei de naștere

STRUNGUL

cam „zgircit" cu viitorul!

AGITATORILOR DIN

INTRE INGINERI
Mihai CARANFIL

(Continuare în pag. a Vl-a)

cu caracter permanent
Dragi tovarăși,

conlucrare activă,

Politic Consultativ al statelor participante

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

SATELE ȚARII 
—ferm angajate pe calea 
dezvoltării multilaterale!

DE LA PECHEA-GALAȚI
A PORNIT IERI 0 ÎNSUFLEȚITOARE 

CHEMARE LA ÎNTRECERE
Ieri, la Pechea, comună din jude

țul Galați unde funcționează una 
dintre cele mai vechi cooperative a- 
gricole din țară, harnicii gospodari, 
întruniți intr-o sesiune a Consiliu
lui popular comunal, au hotărît să 
lanseze o chemare la întrecere so-

cialistă către toate consiliile popu
lare, către toți cetățenii din comu
nele și satele patriei, pentru reali
zarea. și depășirea sarcinilor econo
mice, edilitare și 
anul 1972.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, cei prezenți au adresat, o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu. în care se 
spune :
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• CONSULTAȚIE 
SPRIJINUL CELOR CARE 
STUDIAZĂ ÎN ÎNVĂȚĂ- 
MÎNTUL DE PARTID
• AU ÎNCEPUT ADUNĂ
RILE GENERALE ALE 
OAMENILOR MUNCII DIN 
ÎNTREPRINDERI : SPIRIT 
EXIGENT
ÎNALTĂ CONȘTIINȚĂ 
MUNCITOREASCĂ! • ÎN 
LICEELE INDUSTRIALE : 
DE CE „INSTRUIREA 
PRACTICĂ” RĂMÎNE A- 
DESEORI CORIGENTĂ ?

DE LUCRU,

La 25 ianuarie s-a deschis la Praga 
Consfătuirea Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La consfătuire iau parte :
Din partea Republicii Populare 

Bulgaria : Todor Jivkov, prim-se
cretar al C.C. al P.C.B., președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
conducătorul delegației; Stanko To
dorov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
Petăr Mladenov, membru al C.C. al 
P.C.B., ministrul afacerilor externe, 
Konstantin Tellalov, membru al C.C. 
al P.C.B., șeful secției de politică ex
ternă și probleme internaționale a 
C.C. al P.C.B. ;

din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace : Gustav Husak, secre
tar genera] al C.C. a) P.C.C., condu
cătorul delegației, Ludvik Svoboda, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., președintele R.S. Cehoslovace, 
Lubomir Strougai, membru al Birou
lui Politic al C.C. a) P.C.C., președin
tele guvernului R.S. Cehoslovace, 
Vasil Bilak, membru al Prezidiului 
și secretar al C.C. al P.C.C., Bohuslav 

■ Chhoupek, membru al C.C. al P.C.C., 
ministrul afacerilor externe ;

din partea Republicii Democrate 
Germane : Erich Honnecker, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., conducă
torul delegației, Hermann Axen, 
membru al Biroului Politic și secre
tar al C.C. al P.S.U.G., Wolfgang 
Rauchfuss, membru al C.C. al 
P.S.U.G., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.D.G.; Otto 
Winzer, membru al C.C. al P.S.U.G., 
ministrul afacerilor 
Markowski, membru 
P.S.U.G., șeful secției 
a C.C. al P.S.U.G.,

Olszowski, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., ministrul 
afacerilor externe, Jozef Tejchma, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.U.P., Ryszard Frelek, 
membru al Secretariatului, șeful sec
ției externe a C.C. al P.M.U.P., Sta
nislaw Trepczynski, membru al C.C. 
al P.M.U.P., adjunct al ministrului 
afacerilor 'externe :

din partea Republicii Socialiste 
România : Nicolae Ceaușescu, secre- 

' tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat ăl Republicii Socialiste România, 
conducătorul delegației, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului Exe
cutiv, al. Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Paul Niculescu-Mizil. 
membru al Comitetului Executiv, ai 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Corneliu Mănescu, 
membru al' C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe ;

din partea Republicii Populare Un
gare : Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., conducătorul dele
gației, Jeno Fock, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar, Janos 
Peter, membru al C.C. al P.M.S.U., 
ministrul afacerilor externe ;

din partea Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste-: Leonid Ilici Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., conducătorul delegației,. A-

lexei Nikolaevici Kosighin, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.. 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.. Konstantin Feodorovici 

. Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
Konstantin Viktorbvici Rusakov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S., Vasili Va- 
silievici Kuznețov, membru al C.C. 
al P.C.U.S., prim-locțiitor al minis
trului afacerilor externe.

Consfătuirea a fost deschisă de to
varășul Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, care a salutat cor
dial delegațiile sosite la Praga.

Prima ședință s-a desfășurat sub 
președinția conducătorului delegației 
Republicii Democrate Germane, tova
rășul Erich Honnecker, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G.

Ședința de după-amiază. a fost pre
zidată de conducătorul delegației Re
publicii Populare Polone, tovarășul 
Edward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P.

Consfătuirea a examinat „proble
mele actuale ale păcii, securității și 
colaborării in Europa".

La lucrările consfătuirii iau parte 
tovarășul I. I. Iakubovski, mareșal 
al Uniunii Sovietice, comandantul 
suprem al Forțelor Armate Unite 
ale statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, și tovarășul N. P. Fi- 
riubin, secretarul general al Comite
tului Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

externe, Paul 
al C.C. al 

relații externe 
Oskar Fischer, 

membru al C.C. al P.S.U.G., adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Werner Eberlein, membru al comisiei 
de revizie a P.S.U.G., adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.S.U.G..;

din partea Republicij Populare 
Polone: Edward Gierek, prim-secre- 
■tar.al C.C. al P.M.U.P., conducătorul 
delegației, Piotr Jaroszewicz, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri al Polone, Stefan

Felicitări adresate tovarășului Nicolae Ceausescu1 5

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, a 
fost vizitat, marți seara, la reședința 
sa din Praga, de tovarășii Gustav 
Husak, secretarul general al C.C. al 

' P.C. din ~ '
Strougai,

C.C. al P.C.C. și președintele gu
vernului RiS. Cehoslovace, Vasil 
Bilak, membru al Prezidiului și. se
cretar al C.C. al P.C.C., Alois Indra, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C.C. 
și președintele Adunării Federale, 
și Jan Fojtik, secretar al C.C. al 
P.C.C., care l-au felicitat cu prilejul 
aniversării zilei sale de naștere.

însuflețiți <le prețioasele învățăminte și de sarcinile 
de o deosebită complexitate cuprinse în expunerea dum
neavoastră cu prilejul primei, conferințe pe țară a se
cretarilor comitetelor de partid și a președinților con
siliilor populare comunale, am hotărît, într-o atmos
feră de entuziasm și de puternic atașament față de 
partid, față de dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, 
să lansăm o chemare la întrecere către toate consiliile 
populare comunale, către 
toți locuitorii comunelor și 
satelor patriei noastre.

Este o mindrie pentru 
noi faptul că, la îndemnul 
partidului, încrezători in 
politica sa înțeleaptă și 
clarvăzătoare, țăranii din 
comuna noastră au fost 
printre primii care au por
nit pe drumul transformă
rii socialiste a agriculturii, 
al bunăstării și vieții noi și 
au înființat în iunie 1919 
cooperativa agricolă de pro
ducție. Tnvingînd greutățile 
inerente începutului, cu sprijinul puternic al partidului 
și statului, sub conducerea comuniștilor, am schimbat 
din temelii viața noastră și a localității în care mun
cim și trăim. Comuna Pechea, la fel ca și celelalte 
așezări rurale ale țării, a cunoscut, an de an, profunde 
înnoiri, caracteristice orînduirii noastre socialiste.

Ne sint încă proaspete în memorie însuflețițoarele idei 
pe care, le-ați formulat, ca un adevărat program, în ex
punerea dumneavoastră la conferința cu gospodarii co
munelor și satelor. în acest spirit, analizînd temeinic și

cu exigență condițiile și posibilitățile de care dispu
nem. sesiunea, toți deputății și cetățenii pe care-i re
prezintă și-au afirmat notărîrea fermă de a intensifica 
eforturile pentru dezvoltarea multilaterală a activității 
economice și social-culturale, pentru ridicarea nivelului 
gospodăresc și edilitar al comunei.

Chibzuind cu grijă și eu înaltă răspundere, ne-am 
propus ca prin munca plină de entuziasm să lucrăm mai 

bine pămîntul, să depășim 
substanțial prevederile pla
nului pentru acest an, în 
toate domeniile, să înfăp
tuim noi obiective econo
mice și de interes obștesc, 
să ridicăm pe o treaptă su- 

' perioară și să permanenti
zăm activitatea eultural-e- 
ducativă înfăptuind sarci
nile istorice stabilite' de 
Plenara Comitetului Cen
tral al partidului din 3—5 

■,, noiembrie 1971.
' Chemarea pe care o a- 

dresăm consiliilor populare 
comunale, tuturor cetățenilor din comunele și satele 
patriei noastre, angajamentele pe care ni le-am asumat 
ne obligă la o activitate complexă pentru valorificarea 
superioară a tuturor resurselor de care dispunem.

Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, se 
spune în încheierea telegramei, că, sub conducerea co
mitetului comunal de partid, prin participarea largă a 
tuturor cetățenilor, vom înfăptui în mod exemplar 
obiectivele pe care ni le-am propus.

TEXTUL CHEMĂRII ÎN PAGINA A lll-a

SI ECONOMIȘTI
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Cîte probleme tehnice și economi
ce, curente și de perspectivă, nu .se 
ridică în cursul realizării planului 
pe acest an — al doilea din actualul 
cincinal 1 Soluționarea lor judicioasă 
nu poate fi concepută în mod unila
teral. Nimeni, desigur, nu poate să 
ignore contribuția tot mai mare la 
rezolvarea acestor probleme pe care 
o au tehnicienii, inginerii. Dar s-a 
văzut că atunci cînd lucrurile se a- 
nalizează în mod separat. numai de 
cadrele tehnice, șe îngustează unghiul 

de soluționare a 
problemelor, ceea 
ce 
s'e 
in strînsă 
danță — 
tehnică și 
eficienței 
mice a 
ției. Un exemplu. 
..Tehnologii între
prinderii — relata 
nu de mult șeful 
serviciului de a- 
provizionare al 
Fabricii de gea
muri din Buzău 
— ne-au cerut să 
contractăm, 
luna martie 
in plus, 285 
sulfat feros 
tru 1972,; dar, in 
octombrie, au re
venit și Jie-au co-

împiedică să 
întrevadă — 

concor- 
latura 
latura 

econo- 
produc-

în 
1971, 
tone 
pen-

PAGINA A IV-A

PAGINA A V-A

Omul 
ă in fațâ 
el însuși

CU NUMĂRUL
CONGRESUL 

UNIUNII 
NAȚIONALE A 

COOPERATIVELOR 
AGRICOLE

Recunosc, am fost

0 CONFRUNTARE A REALITĂȚILOR DIN SATUL DE AZI CU ARGUMENTELE 
PERIOADA COOPERATIVIZĂRII AGRICULTURII

Cooperativizarea agriculturii in 
România a început în vara anului 
1949 și s-a încheiat in primăvara lui 
1962. Un proces in aparență lung ; 
lung ni s-ar putea părea astăzi cînd, 
după atîția ani de agricultură socia
listă, țăranul român nu mai. poate 
concepe că rosturile lui 'ar măi putea 
fi rînduite și altfel decît potrivit 
principiilor muncii în comun, pe te
meiul: unei organizări economice ju
dicioase, de mare eficiență. Să nu 
uităm insă că acest drum, străbătut 
in mai puțin, de 13 ani, a acoperit o 
distanță între antipozi, el a operat 
o transformare fundamentală a unui 
sistem economic și social închis în
tre limitele micii gospodării indivi
duale, intr-unui cu largi orizonturi, 
capabil să pună în valoare întregul 
potențial al mijloacelor de producție 
agricolă, al energiilor satului și să 
propulseze spre o civilizație superi
oară așezările rurale. Țăranul român 
a făcut acest pas decisiv — cu ur
mări atît de categorice în existența 
sa — trebuind să învingă obstacolele 
unor deprinderi de secole. Faptul ne

vorbește îndeajuns despre forța ar
gumentelor ce l-au convins. Dar ele 
erau argumente izvorîte din realita
te, argumente realiste; de aici, for
ța lor de convingere, de aici puterea 
lor care i-a dus pe oameni la înțe
legere.

Care au fost aceste argumente ? 
Cînd se desfășura acest proces, in 
urmă cu ani și ani, agitatorii coo
perativizării — muncitori sau tot ță
rani dar care înțeleseseră. măi de
vreme. adevărurile socialismului — 
își argumentau susținerile prin reali
tățile oferite de experiența de pînă 
atunci a cooperativelor agricole și 
prin perspectivele p'e care le între
zăreau cu privire la aceea ce va a- 
duce socialismul în viața satelor. Se 
pornea, firește, de la posibilitățile 
concrete pe care le vădea, încă de 
pe atunci, economia socialistă, posi
bilități în jurul cărora își croiau 
drum fantezia, visul.

Am fost de față, nu o dată, la 
scene cînd cite un vorbitor încerca, 
în fața unui auditoriu ce urma a fi 
cucerit, să înfățișeze tabloul, satului

lor în perspectiva următorilor ani, 
după ce toate ogoarele și. toți țăra
nii se vor fi unit in mari coopera’-- 
tive agricole socialiste. Așa,, de exem
plu, intr-un sat de pe lingă Vasiui, 
la inaugurarea cooperativei (1956) — 
eveniment la care, asistau și țăranii 
care încă mai stăteau în cumpănă 
— un tinăr din sat. ales tocmai 
atunci președinte, vorbea privindu-si 
satul (adunarea avea loc sub cerul 
liber, intr-o grădină) •

— ...Și o să vedeți, peste 15—20 de 
ani, cum satul ăsta al nostru cu 
case acoperite cu paie și cu ulițele

40 000
ARAD (corespondentul „Scîn- 

teii“, Gabriel Goia). — De pe 
banda.de montaj a Uzinei de 
strunguri din Arad a luat dru
mul beneficiarilor cel de-al 
40 OOO-Iea strung românesc. La 
citev.a minute după încheierea 
ultimelor operații de finisare, 
am discutat cu șeful echipei de 
tineret care a executat lucrările 
de montaj, muncitorul cu înaltă 
calificare Constantin Porfirie :

— Sîntem foarte bucuioși de 
faptul că am reușit să atingem 
această cifră, deși uzina nu are 
mai mulți ani decît cei 22 ai mei. 
Am muncit cu multă’tragere de 
inimă și beneficiarii noștri din 
Polonia, care vor intra în pose
sia acestui utilaj, vor avea la 
dispoziție o mașină foarte bună.

Intr-adevăr, urmărind ulti
mele probe la care a fost supus 
SNA-400 cu numărul 40 000 am 
putut asista la o demonstrației a 
calităților sale, a parametrilor 
înalți în exploatare. Putere mare, 
o gamă variată de turații, rigi
ditate și precizie în prelucrare, 
de fapt . cîteva din calitățile 
strungurilor fabricate în Arad, 
care au făcut ca producția uzi
nei din orașul de pe Mureș să-și 
găsească an de an statornici be
neficiari pe numeroase meridia
ne ale globului.

CELUI DE-AL 35-LEA CONGRES NAȚIONAL 

AL PARTIDULUI SOCIALIST DIN JAPONIA
TOKIO

compartimentului mecanic-șef al cen
tralei amintite. Greșeala s-a reparat, 
e drept, după un timp, dar faptul 
rămîne, și el demonstrează încă o dată 
consecințele colaborării defectuoase 
dintre tehnicieni și economiști în 
scopul gospodăririi cu deplină res
ponsabilitate și eficacitate a fondu
rilor de producție ale întreprinderii. 
Aceeași cauză a determinat, la cu
noscuta uzină bucureșteană „23 Au
gust", achiziționarea unor_ utilaje 
scumpe, complexe — o presă hidrau

lică de 800 tone 
și o instalație de 
ambutizat prin 
roluire pentru ci- 
lindri de frînă — 

•a» «■ care sint folosite
*2$ H zilnic un număr
e? foarte mic de ore,

J» ■ adică cu totul ne-
Hrj tă & economicos.

, De ce aducem
în discuție. Ia or
dinea zilei, a- 
ceste probleme ? 
întrucît conlu
crarea organică, 
tehnico-economi- 
că, intre cele 
două categorii de 
specialiști are o 
mare însemnăta
te acum, la în
ceput de an, de 
calitatea ei 
pinzînd — 
bună măsură 

nivelul rezultatelor ce se obțin 
activitatea productivă a fiecărei 
treprinderi. O primă „urgență" în a- 
cest domeniu privește chiar renunța
rea la practica unol- tehnicieni de a 
subaprecia rolul economiștilor și — 
concomitent — combaterea atitudinii 
acestora din urmă de a se complace 
în activități Pur administrative, de 
rutină, care nu-i angajează și le asi
gură o „viață liniștită și fără bătaie 
de cap". A fost o perioadă in care, 
într-o unitate sau alta, intr-adevăr, 
inginerii și tehnicienii au avut cu- 
vîntul hotărîtor — cum se spune — 
economiștilor rezervîndu-li-se meni
rea de simpli înregistratori ai rezul
tatelor obținute. La ora actuală, însă,

Dan MATEESCU

scumpe, complexe

pe teme

economice
de- 

în

COMERȚUL BUCUREȘTEAN
anul acesta și in cei ce vor urma

pentru în- 
__  __  de.„ numai 

jo'tone.’ Cum o să lichidăm stocul 
de sulfat feros, pe care ii avem in 
magazie — nu știm 1"

In fața unei asemenea situații, se 
pune întrebarea : ce reprezintă aceas
ta, dacă nu o ipostră a... lipsei 
de conlucrare între tehnicieni și eco-' 
nomiști intr-un domeniu de maximă 
însemnătate pentru bunul mers al 
activității oricărei întreprinderi -și 
anume, aprovizionarea tehnico-mate- 
rială? Cazul la care ne-am referit nu 
este izolat. Centrala industrială de 
reparații auto a. achiziționat, de cu-, 
rînd. 12 foarfeci pneumatice porta
bile, care s-au plătit insă din fon-, 
durile de producție și nu din cele de 
mică mecanizare, cum era legal. Așa 
au gindit că e mal bine tehnicienii

muni cat- că necesarul 
treg anul 1972 este

(Continuare în pag. a III-a)

în 
în-

z

Specialiștii apreciază că 
în 1975, ca' urmare a- creș
terii populației, dar mai 
ales a sporirii veniturilor 
fiecărei familii, cererea de 
mărfuri a Capitalei va fi cu 
aproape 35 la sută mai 
mare decît în 1971. Și pen
tru a înțelege ce înseamnă 
această creștere, arătăm că 
desfacerile din 1971 au e- 
chivalat cu tot ceea ce s-a 
vindut în Capitală intr-un 
întreg cincinal — 1950—1954. 
Practic, în 1975, din raftu
rile magazinelor vor fi dis
locate zilnic mărfuri in va
loare de circa 40 milioane 
lei, sau, cantitativ vorbind, 
cam tot atît cit intră în 
zece trenuri a cite 50 de 
vagoane fiecare. Desface
rea unui asemenea volum 
de mărfuri necesită, fără 
îndoială, sporirea suprafe
ței de desfacere.' Cum a 
fost concepută la Consiliul 
popular al municipiului 
București soluționarea
cestei chestiuni ? — iată 
întrebarea la care am în
cercat să aflăm răspunsul 
într-o convorbire avută cu 
tovarășul Nicolae Stanciu, 
vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular al Capitalei.

— tn primul rînd vom 
continua acțiunea de rea
ducere in circuitul comer
cial a ac.elor spații ce sint 
folosite încă in alte scopuri, 
în urma indicațiilor primi
te de la condn"er“a supe
rioară de partid și de stat

Convorbire cu Nicolae STANCIU, 
vicepreședinte al Consiliului popular 

ai municipiului București

un 
trei

studiu 
etape, 
înche-

am întocmit’ 
defalcat in 
Prima etapă s-a 
iat în 1971 cu recuperarea 
a pesțe 18 000 mp de spații 
din principalele artere co
merciale. în 1972 — a doua

acțiuni vor avea un profil, 
pe cit posibil, asemănător 
tradiției comerciale din zo
nele respective, iar unele 
vor deveni magazine de 
prezentare a întreprinderi
lor producătoare din ramu-

a-

• în 75, 500 de vagoane de mărfuri 
vîndute zilnic. Pînă în același an se va 
generaliza autoservirea în alimentare 
© Operațiunea „recuperarea vadurilor" 
continuă... ® în actualul cincinal supra* 
fața comercială a Capitalei se va dubla 
® Pentru ca să putem spune : „cobor ia 
magazin", majoritatea noilor unități vor 

fi amplasate la parterul blocurilor

etapă. a studiului — vor fi 
redati comerțului alți 8 000 
mp. tn linii mari, acțiunea 
de valorificare a vechilor 
artere comerciale se va în
cheia in cursul anului 1973. 
Noile. magazine care vor fi 
deschise în cadrul acestei

rile industriei ușoare, lo
cale, chimice, a materiale
lor de construcții, cele a- 
parținînd de cooperația 
meșteșugărească ș.a. De no
tat că tot ce s-a realizat și 
se va realiza în continuare 
in legătură cu revitalizarea

vechilor artere comerciale 
nu afectează fondurile de 
investiții. Se folosesc doar 
credite bancare și sume a- 
ferente beneficiilor 
plan ale 
merciale.

Ritmul 
circuitul 
foste vaduri ar fi și mai ri
dicat dacă „proprietarii", 
care actualmente folosesc 
spațiile respective în alte 
scopuri, ar înțelege impor
tanța acțiunii și le-ar eli-, 
bera. întîmpinăm încă difi
cultăți din partea unor în
treprinderi și instituții a- 
parținind Ministerului Mun
cii, Ministerului Economiei 
Forestiere și Materialelor 
de Construcții (care are, 
între altele, pe Calea Vic
toriei 91—93, un birou al 
întreprinderii ce se ocupă 
cu colectarea... paielor), 
UCECOM, din partea în
treprinderii Mineralimport
export. a întreprinderii 
..Decorațiunea" etc. Față de 
acești deținători de spații 
vom fi nevoiți să luăm mă
suri administrative pentru 
a-i determina să se înca
dreze in planul general ce 
a fost stabilit pentru îmbu
nătățirea aprovizionării 
populației din Capitală.

peste
organizațiilor co-
de readucere în 
comercial a unor

(Continuare 
în pag. a Vil-a)

V.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, întregul nostru 
partid, adresează celui de-al 35-lea Congres Național al Partidului So
cialist din Japonia și tuturor membrilor partidului dumneavoastră' un 
cald salut prietenesc și un mesaj de solidaritate internațională. Vă do
rim, dragi tovarăși, succes deplin în lucrările congresului dv., precum și 
în 'activitatea consacrată dezvoltării unității de acțiune a tuturor forțelor 
muncitorești, progresiste și democratice, pentru bunăstarea și fericirea 
poporului japonez, pentru democrație, independență națională și socia
lism, împotriva imperialismului, pentru pace și înțelegere între popoare.

Exprimîndu-ne satisfacția pentru relațiile prietenești dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Socialist din Japonia, sîntem convinși că 
ele se vor întări spre binele ambelor noastre partide și popoare, al uni
tății tuturor forțelor antiimperialiste, al cauzei progresului social, păcii 
și colaborării internaționale.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST ROMÂN

Excelentei Sale
Președintele

Domnul V. V. GIRI
Republicii India

NEW DELHI

îmi este deosebit de plăcut ca, in numele Consiliului de Stat, al 
guvernului și poporului român, precum și al meu personal, să adresez 
Excelenței Voastre, cu prilejul zilei naționale a Republicii India, cele mai 
calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de progres și prosperitate poporului indian prieten.

Sint încredințat că bunele relații existente între Republica Socialistă 
România și Republica India se vor dezvolta în continuare în interesul 
reciproc al popoarelor noastre, al înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit din partea tovarășului Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, o telegramă, în care se 
spune : în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, al 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, al familiilor victime
lor exploziei de la mina din orașul Pernik și în numele meu personal, pri
miți sincere mulțumiri pentru condoleanțele și compasiunea pe care ni 
le-ați exprimat prin telegrama dumneavoastră.

i

t»

banda.de
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OMUL-valoarea supremă 
a societății socialiste

Evoluția multimilenară a societă
ții exprimă tendința generală, 
obiectivă, de afirmare a omului, de 
înălțare a condiției umane — de la 
omul primitiv, trăind intr-un uni
vers necunoscut și neîmblinzit, 
copleșit l'izic și psihic de natură, 
mai apoi înrobit și vindut, exploa
tat, umilit și ignorat, la omul li
ber, capabil să se ridice deasupra 
naturii, ș-o domine potrivit ne
voilor sale vitale. Ce este oare 
mitul prometeic dacă nu un su
perb simbol al luptei, adeseori 
crudă, pe care a trebuit s-o poarte 
omul atît cu forțele naturii, cit și 
cu forțele unei lumi ostile și ne
drepte ?

Destinul tragic al imensei majo
rități a oamenilor în societățile ba
zate pe proprietatea privată asupra 
mijloacelor de producție, aspira
țiile lor spre o lume mai bună, mai 
dreaptă au determinat apariția, 
încă din vremurile cele mai înde
părtate, a unor concepții umaniste 
care se ridicau întru apărarea dem- . 
nității, personalității umane. Pur- 
tind amprenta unei anumite trepte 
a evoluției istorice, exprimînd gra
dul de cunoaștere a unei anumite 
societăți și neputînd depăși cu mult 
limitele de clasă, gîndirea umanis
tă din acele vremuri nu a reușit 
insă să descifreze cauzele reale ale 
tragismului condiției umane. Fie că, 
l-au glorificat, fie că i-au deplîns 
soarta amară, acești umaniști nu au 
reușit, în ultimă instanță, să-i 
ofere omului decît simple viziuni 
samaritene. Preceptele umaniste 
abstracte, enunțate într-o măsură 
sau alta în diferitele religii, nu au 
putut și nu pot estompa funcția so
cială reală a acestora, de propovă- 
duire a resemnării în fața inegali
tății, exploatării și asupririi, 
„compensate''1 prin promisiunea u- 
nei vieți fericite... după ce omul iși 
încetează viața.

Pe plan istoric, umanismul bur
ghez, ca ideologie a burgheziei în 
ascensiune, opunîndu-se spiritului 
de castă feudal și promovînd' în fa
zele ei incipiente libertatea indivi
dului și suveranitatea rațiunii, a 
reprezentat, incontestabil, un pro
gres ; s-a pus capăt tiraniei, despo
tismului și arbitrariului feudal. 
..Habeas Corpus" (in latină : „să 
păstrezi corpul”), una din legile 
constituționale fundamentale pro
mulgate în perioada luptei burghe
ziei engleze împotriva samavolni
ciei și absolutismului monarhiilor 
feudale, a însemnat la vremea 
aceea un act realmente revoluțio
nar. Dar acest spirit și-a dezvăluit 
curînd esența — libertate acordată 
individului doar pentru a-și vinde 
forța de muncă exploatatorului ca
pitalist. (Vezi Karl Marx: „Capir 
talul", vol. I, capitolul „Așa-numita 
acumulare primitivă").

în zilele noastre dezvoltarea is
terică, a societății burgheze, a . pro
dus sisteme și concepții de gindirp 
cu un caracter tot mai ..flagrant 
antiuman, de la cele propovăduind 
izolarea, deznădejdea, solipsismul 
șau însingurarea omului, inegalita
tea, pînă la monstruoasele forme 
ale ideologiei fasciste. Totodată, 
tendințele de evoluție ale societății 
capitaliste arată că aceasta, cu cît 
ajunge in stadii mai avansate de 
dezvoltare, cu atit accentuează pro
cesul de alienare a omului : con
dițiile de viață, obiective și subiec
tive. apar ca forte ostile omului, 
se agravează înstrăinarea produsu
lui muncii, autoinstrăinarea omu
lui de actul producției : omul, 
muncitorul este redus la ultima 
expresie de „șurub orb" în meca
nismul producției sociale, iar mun
ca apare ca factor exterior naturii 
umane. Toate acestea se conjugă 
cu alienarea pe plan spiritual, ex
primată prin forme ale conștiinței 
care denaturează flagrant raportu
rile reale ale vieții sociale, tind 
să-I separe pe om de produsele 
gindirii umane ; „robotul Viu" sau 
..mașina cu mușchi" și cu gîndirea 
limitată la operațiile stereotipe ale 
producției — aceasta este. în ulti
mă instanță, expresia tipului uman 
în așa-zisele ...societăți de consum" 
din țările capitaliste avansate eco
nomic.

Transformarea revoluționară, ho- 
tăritoare, în concepția despre om. 
despre rolul său in viața socială și 
în raporturile cu natura a fost pro
dusă de filozofia materialist-dialee- 
tică. de comunismul științific. 
Privind omul într-un mod nou. nu 
ca obiect de exploatare, nu ca 
producător de bunuri pentru huzu
rul altora, ci ca făuritor al pro
priilor destine, această concep
ție concentrează aspirațiile de 
veacuri ale maselor sure o viață 
demnă, de autentică libertate și 
egalitate. Spre deosebire de toate 
celelalte concepții umaniste care 
au-existat si există, teoria comu
nismului științific are ca punct de 
plecare și totodată ca scop suprem 
și tel final omul, omul real, concret, 
îmbinând principiul cu acțiunea 
practică, umanismul marxist a des
cifrat exact, științific rolul omului 
— omul muncii, producător de bu
nuri materiale și spirituale — în 
ansamblul mecanismului social, i-a 
arătat cauzele ce-1 condamnau Ia 
robie și exploatare în condițiile 
proprietății private asupra mijloa
celor de producție, l-a înarmat cu 
un obiectiv clar — crearea unei so
cietăți noi. ai cărei membri să fie 
deopotrivă liberi, să-si ooată afir
ma nestînjenită personalitatea —, i-a 
indicat căile de acces spre această 
lume a dreptății — lupta revolu
ționară — și i-a creat instrumentul 
de acțiune necesar în acest scop — 
partidul de tip nou, revoluționar al 
clasei muncitoare. Punindu-i la 
îndemînă instrumentele de cunoaș
tere științifică a legilor naturii și 
dezvoltării societății, marxismul 
eliberează omul de robia exploată
rii sociale, dar și de sclavajul spi
ritual al fatalismului, transformin- 
du-1 în creatorul conștient al is
toriei sale. Tocmai prin faptul că 
vizează atît toate laturile sociale 
ale vieții omului, cit și întreaga 
umanitate in ansamblul ci, crearea 
condițiilor pentru înflorirea tuturor 
popoarelor, pentru făurirea unei 
lumi superioare, a păcii și colabo
rării frățești intre toți oamenii de 
pe glob, liberi și stăpîni ai proprii
lor destine, marxismul s-a afirmat 
drept doctrina umanistă științifică 
Integrală și cea mai consecventă.

în numele omului muncii, în nu
mele făuririi unei societăți care să 
asigure fiecăruia condițiile unei 
vieți libere, un nivel tot mai înalt 
de civilizație materială și spirituală, 
s-a constituit Partidul Comunist 

Român ; acest obiectiv i-a călăuzit 
și îi călăuzește întreaga luptă re
voluționară, a format ■ și formează 
esența activității sale. Mutațiile 
adinei intervenite în viața econo- 
mico-socială; politică și culturală a 
țării noastre sînt indisolubil lega
te de activitatea revoluționară a 
celor mai largi mase ale oamenilor 
muncii, devenite conștiente, grație 
partidului, de interesele lor fun
damentale și de mijloacele a- 
decvate realizării lor. (Vezi Nicolae 
Ceaușescu : Raport la Conferința 
Națională a Partidului Comunist 
Român, capitolul I; expunerea 
„Semicentenarul glorios al Partidu
lui Comuiiist Român" prezentată la 
adunarea solemnă din 7 mai 1971, 
capitolul „Mărețe tradiții revoluțio
nare de luptă pentru eliberarea so
cială și națională a poporului, pen
tru socialisnn").

Umanismul marxist își găsește 
materializarea în societatea socia
listă. Umanismul societății noastre 
socialiste are o determinare obiec
tivă, decurge din însăși structura 
social-economică a noii orînduiri, 
care a repus pe oamenii muncii în 
deplinătatea dreptului — frustrat 
în trecut de clasele exploatatoare 
— de a hotărî de sine stătător asu
pra destinelor lor. de a se bucura 
liber și integral de ceea ce creea
ză. La temelia afirmării de’mnității 
și libertății oamenilor se află pro
prietatea socialistă, care asigură 
egalitatea reală a tuturor față de 
mijloacele de producție. Detinînd 
puterea politică și economică, oa
menii muncii dispun, pentru pri

CONSULTAȚIE 
/ în sprijinul celor 
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mînvățămînțulde partid
ma oară în istorie, de toate condi
țiile satisfacerii nevoilor lor mate
riale și spirituale. Tocmai aceas
tă. situație nouă o avea în ve
dere Lenin cînd scria : „Fiecare 
fabrică din care capitalistul a fost 
alungat..., fiecare sat din care mo
șierul exploatator a fost gonit, și 
i s-a luat pămîntul, constituie a- 
cuin, și abia acum, un tărim pe 
care omul muncii se va putea ma
nifesta, iși va putea dezdoi spina
rea, va putea ridica fruntea, se va 
putea simți om". (Opere complete’ 
■voi. 35, pag. 206, Editura politică 
1965).,

’'Socialismul se 'construiește ..pen
tru om, pentru oameni,, prinacti
vitatea acestora ; in viziunea mar
xismului nu este de conceput un 
socialism care să nu așeze omul 
în centrul întregii activități so
ciale. Sintetizînd concepția Parti
dului Comunist Român despre 
umanismul socialist, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „So
cialismul trebuie să realizeze ase
menea condiții ca omul, stăpîn al 
mijloacelor de producție, făuritor 
al tuturor valorilor materiale și 
spirituale, să fie intr-adevăr în cen
trul atenției, să aibă rolul principal 
în societate, să se bucure și să 
beneficieze nestinjenit de drepturile 
și libertățile adevăratei democrații 
socialiste — premisa fundamentală 
a înfloririi depline a personalității 
umane. Aceasta înseamnă, în fond, 
socialismul pentru care am luptat, 
pe care il făurim și il desăvîrșim 
în România". (Vezi expunerea la 
adunarea activului de partid al mu
nicipiului București din 26 apri
lie 1968).

Cine poate oare compara condi
țiile de muncă și de viață de azi 
ale maselor muncitoare cu cele de 
odinioară ? Au rămas pentru tot
deauna de domeniul trecutului vre
murile în care oamenii muncii erau 
condamnați la sărăcie și mizerie, la 
ignoranță și incultură, trăiau in locu
ințe insalubre, lipsiți de asistență 
medicală. Este evident pentru ori
cine că astăzi oamenii muncii se 
hrănesc și se îmbracă incompara
bil mai bine ca în trecut, au cele 
mai largi posibilități de a se in
strui, de a-și îngriji sănătatea, de 
a beneficia de roadele civilizației 
și ale culturii ; milioane de oameni 
s-au mutat în locuințe noi. Con
strucțiile moderne, lucrările gos- 
podărești-edilitare au schimbat 
radical înfățișarea cartierelor mun
citorești, a satelor. Aceasta în
seamnă umanism concret, în ac
țiune, cea mai amplă și mai 
elocventă întruchipare a politi
cii partidului comunist, orientată 
spre continua îmbunătățire a con
dițiilor de viață ale oamenilor.

Avind omul, bunăstarea și feri
cirea sa ca scop suprem, toate la
turile activității partidului, politica 
sa în toate sferele se caracterizea
ză printr-un profund conținut 
umanist. Aceasta este esența poli
ticii economice a P.C.R. îndreptată 
spre creșterea neîncetată a forțe
lor de producție, pentru că numai 
pe baza sporirii considerabile a 
potențialului productiv al țării este 
posibilă crearea acelei abundente 
de bunuri materiale necesară ridi
cării nivelului de trai al poporului. 
Tocmai in numele acestei rațiuni 
umaniste partidul asigură alocarea 
unei părți însemnate din venitul 
național la fondul de acumulare — 
30,3 la sută în ultimul cincinal și 
31—32 la sută in perioada 1971— 
1975. Desigur, menținerea unei ase
menea rate înalte de acumulare a 
cerut și cere eforturi considerabile 
din partea întregului popor — dar 
aceasta răspunde numai și numai 
intereselor oamenilor muncii. O 
diminuare a ratei acumulării în. 
condițiile actualului’ nivel de dez
voltare a forțelor de producție n-ar 
putea decît să diminueze posibili
tățile de creștere continuă, sănă
toasă a nivelului de trai. Politica 
de alocare a unei părți însemnate 
din venitul național la fondul de 
acumulare este o politică de înaltă 
răspundere pentru destinele na
țiunii noastre. (Vezi Nicolae 
Ceaușescu : Raport la Conferin
ța Națională a Partidului Comu
nist Român, capitolul „Creșterea 
venitului național și ridicarea ni
velului de trai" ; Raport la cel 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, capitolul „Ri

dicarea bunăstării materiale și spi
rituale — țelul suprem al politicii 
partidului" ; expunerea „Semicente
narul glorios al Partidului Comunist 
Român" prezentată la adunarea 
solemnă din 7 mai 1971, capitolul 
„Programul construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate".

Firește, aceasta nu înseamnă 
cîtuși de puțin vreo „sacrificare a 
prezentului, în numele viitorului". 
Stimulînd puternic dinamismul 
dezvoltării economice, partidul — 
animat de aceeași înaltă grijă pen
tru interesele oamenilor muncii — 
urmărește asigurarea unor corela
ții judicioase între cerințele de 
perspectivă și cele cu caracter ime
diat, ca și între diversele ra
muri și subramuri ale economiei ; 
bunăoară, între producția .mijloace
lor de producție și cea a bunuri
lor de consum, între industrie și 
agricultură, ca și între toate jude
țele țării etc. Sint elocvente in a- 
cest sens prevederile cincinalului 
actual: ritmul înalt prevăzut pentru 
dezvoltarea producției bunurilor de 
consum — 9,5—11 la sută ; îmbo
gățirea sortimentelor de mărfuri ; 
amploarea construcției de locu
ințe — 520 mii apartamente,
față de 340 mii in cincinalul tre
cut ; orearea de tot mai multe 
locuri de muncă — peste 1 milion, 
față de circa 800 mii înregistrate 
în perioada 1966—1970 ; lărgirea 
considerabilă a desfacerilor de măr
furi — cu 40—47 la sută ; extinde
rea rețelei de servicii pentru popu
lație : repartizarea de fonduri sim
țitor sporite pentru construirea de

școli, spații comerciale, cantine, spi
tale, creșe și grădinițe, efectuarea 
de lucrări de gospodărie comunală 
etc. (Vezi Legea pentru adoptarea 
planului cincinal de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii Socia
liste România pe perioada 1971— 
1975 șl expunerea asupra proiectu
lui de plan, publicate in „Scinteia" 
din 22 și 21 octombrie 1971).

Toate acestea se adaugă la un 
șir întreg de măsuri luate in 
ultimii ani. cum sînt : majorarea 
salariilor și pensiilor ; extinderea 
ajutoarelor sociale prin unajova- 
rea alocației de stat pentru. 
Copii, -acordarea' de ajutoare meiii- 
•brilor cooperatori — pentru copii',' 
pentru naștere, pentru boală, asis
tență medicală gratuită în spitale, 
tratamente cu plată redusă în sta
țiunile balneo-climaterice'; crește
rea fondurilor social-culturale. (Vezi 
hotărirea C.C. al P.C.R. din 
5—6 octombrie 1967 cu privire la 
majorarea salariilor, publicată in 
„Scinteia" din 13 octombrie 1967 ; 
liotărirea Comitetului Executiv al 
C.C- al P.C.R. cu privire la une
le măsuri de îmbunătățire a con
dițiilor de viață ale membrilor 
cooperativelor agricole de produc
ție, publicată in „Scinteia" din 29 
aprilie 1971).

Partidul concepe dezvoltarea so
cietății spre socialism și comunism 
nu ca pe o simplă acumulare de 
procente economice, în care omul 
să fie un simplu șurub al me
canismului tot mai vast și mai 
complex al forțelor de producție, 
ci ca pe un proces de emancipare 
a omului, sub toate aspectele, de 
dezvoltare multilaterală a persona
lității sale și, in același timp, ca un 
proces de perfecționare continuă a 
întregului ansamblu de relații so
ciale, in speță relații inter-umane.

in această optică, întreaga dez
voltare a vieții de stat urmărește 
•să asigure fiecărui membru al 
societății posibilități efective de a 
participa la conducerea treburilor 
obștești. în aceasta rezidă esența 
democrației socialiste care trans
formă milioanele de oameni ai 
muncii în stăpinii propriilor lor 
destine.

Punerea in dezbaterea publică a 
tuturor problemelor majore ale so
cietății, a principalelor hotărîri și 
legi în stadiul de proiect, lărgirea 
atribuțiilor și autonomiei întreprin
derilor, a organelor locale ale pu
terii de stat, crearea comitetelor 
oamenilor muncii, instituționaliza- 
rea adunărilor generale ca foruri 
supreme de conducere a unităților 
economice, instituirea muncii colec
tive drept principiu fundamental 
de conducere au creat cadrul pen
tru o tot mai largă participare a 
maselor de oameni ai muncii la 
conducerea treburilor obștești. A- 
ceăstă participare reprezintă nu 
numai o importantă cale de per
fecționare a soluțiilor adoptate in 
diversele celule ale organismului 
social, prin fructificarea priceperii, 
inițiativei și experienței maselor, 
ci și un important mijloc de ridi
care a conștiinței politice a acestora. 
(Vezi Legea cu privire la organi
zarea și conducerea unităților so
cialiste de stat, publicată in „Scin
teia" din 23 octombrie 1971 și ex
punerea de. motive la proiectul a- 
cestei legi, publicată în „Scinteia" 
din 22 octombrie 1971).

Fiind o orinduire ce se dezvoltă 
pentru om și în numele omului, 
este firesc ca socialismul să se ba
zeze pe încrederea in masele popu
lare, în atașamentul lor față de 
cuceririle revoluționare, în hotări
rea lor de a le consolida și apăra. 
Partidul a urmărit și urmărește 
perseverent statuarea și perfecțio
narea cadrului de manifestare a 
drepturilor și libertăților cetățenești. 
Așa cum este cunoscut, P.C.R. a 
dezvăluit și criticat cu fermitate 
încălcările legalității socialiste să- 
vîrșite intr-o perioadă a trecutului, 
subliniind că orice asemenea mani
festare constituie un corp străin în 
natura socialismului, contravine e- 
senței sale umaniste. El a luat mă
suri de natură să impiedice pentru 
totdeauna, sâ prevină săvirșirea 
unor abuzuri și ilegalități in viitor. 
Socialismul este incompatibil cu 
orice încălcare a demnității umane, 
a justiției și legalității revolu
ționare ; el presupune respectarea 
legilor, atit în ce privește îndato
ririle cetățeanului față de societate, 

cit șl cele ale statului față de ce
tățean. Tocmai în acest fel iși gă
sește deplină materializare dezide
ratul de justiție socială.

Umanismul politicii partidului își 
găsește în același timp o pregnantă 
expresie in preocupările pentru 
înnobilarea spirituală a omului, pen
tru formarea unor oameni culți, cu 
un bogat orizont de cunoaștere și un 
înalt nivel de conștiință. De la lupta 
pentru stîrpirea analfabetismului 
din primii ani ai revoluției demo- 
crat-populare și pînă la asigurarea 
gratuității întregului învățămînt, 
introducerea invățămîntului obliga
toriu de 10 ani, larga difuzare a 
cărții, dezvoltarea rețelei așeză
mintelor de artă și a culturii de 
masă și, mai recent, la măsurile în 
vederea reciclării și perfecționării 
calificării — toate ilustrează efortul 
statornic al partidului de a asigura 
fiecărui om al societății noastre 
o vastă instrucțiune.

într-o orinduire ca a noastră, 
unde printr-o activitate conștientă 
creăm o lume nouă, este absolut 
necesar ca fiecare constructor al 
socialismului să pătrundă sensul 
legilor care guvernează dezyoltarea 
socială, să-și însușească concepția 
științifică despre lume, materialis
mul dialectic și istoric, să cunoas
că aprofundat politica partidului. 
Totodată, însușirea unei culturi 
înaintate, a celor mai avansate cu
ceriri ale științei, formarea unei 
pregătiri tehnice și științifice tot 
mai vaste constituie componente 
inseparabile ale procesului de dez
voltare a conștiinței socialiste. 
Pentru că socialismul trebuie să 
asigure nu numai eliberarea mate
rială, socială, a omului, ci și eli
berarea sa spirituală — de orice for
mă de ignoranță și . misticism, în
tr-un cuvînt, de orice fel de infirmi
tate pe planul cunoașterii. Dobîndi- 
rea unei înalte culturi pe fondul 
concepției științifice despre natură 
și societate este o cerință primor
dială a realizării condiției omului 
de stăpin al propriilor sale des
tine.

în vasta activitate de formare a 
omului nou. de îmbogățire a vieții 
spirituale a poporului, un rol deo
sebit de important revine literatu
rii și artei, creației artistice în ge
neral. De aici și stăruința cu care 
partidul cere oamenilor de litere 
și artă să creeze opere bogate în 
idei nobile, inspirate din realitățile 
societății noastre și care să reflecte 
profundul ei umanism, șă zugră
vească chipul omului înaintat. Li
teratura și arta noastră își pot în
deplini cu succes înalta lor mi
siune educativă doar printr-o an
gajare conștientă, hotărîtă, în spiri
tul unei filozofii al cărei conținut 

a vital este omul zilelor noastre — 
constructorul societății socialiste. O 
mare artă nu poate fi decît aceea 

•scare slujește,omul și îi este desti- 
• nată lui. ■••/[. ..... •,

Grija pentru ființa umană se 
manifestă pregparit in șpțjetatea 
noastră și pe planul educației mo
rale, în efortul de a-1 elibera pe om 
de tarele societății burgheze — 
egoismul, individualismul, imora
litatea, minciuna, ipocrizia, căpă
tuiala, parazitismul .etc. Toate fi
lozofiile, în afara celei marxiste, au 
considerat asemenea tare — în 
fapt amprente ale societăților îm
părțite în clase opuse — ca fiind 
„inerente naturii umane". Socia
lismul este orînduirea care, supri- 
mînd bazele lor obiective, izvoa
rele ce le alimentează, le declară 
război deschis întronind cele mai 
înalte virtuți ale omuiiui ca norme 
de conduită socială. In aceasta își 
găsește o expresie strălucită mă
reția sarcinii asumate de socia
lism — și care face parte din mi
siunea istorică a comunismului — 
de a făuri un om nou, de o înaltă 
puritate morală ; este una din 
bătăliile cele mai complexe pe care 
le dă societatea socialistă, bătălie 
care necesită o mare perseverență 
pentru că sînt de învins deprinderi 
încastrate în decurs de secole.

O parte integrantă a educației 
complexe. este și dezvoltarea fizica. 
Numeroasele măsuri întreprinse in 
anii construcției socialiste pe linia 
îmbunătățirii stării de sănătate a 
tuturor oamenilor muncii, sistemul 
social avansat de ocrotire a copii
lor și tineretului — tot mai amplu, 
pe măsura creșterii potențialului 
economic al țării — conjugate cu 
efortul pentru dezvoltarea culturii, 
fizice de masă, pentru transforma
rea ei într-un bun al întregului 
popor, atestă, elocvent grija partidu
lui pentru desăvîrșirea personalită
ții omului și pe acest plan.

, Importanța activității de educa
ție socialistă crește și mai mult in 
etapa actuală, corespunzător înal
telor exigențe pe care le ridică 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Tocmai acestor 
exigențe le slujește vastul pro
gram de educație socialistă adoptat 
de partid, program care, in esență, 
prevede valorificarea la maximum 
a mijloacelor educative de care 
dispune societatea noastră pen
tru formarea omului nou. (Vezi 
documentele plenarei C.C. al P.C.R, 
din 3—5 noiembrie 1971).

In fruntea acestei vaste acțiuni 
de educație se află comuniștii. 
Luptind continuu pentru propria lor 
perfecționare politică, morală, co
muniștii militează in același timp 
pentru ridicarea nivelului. politic, 
moral al tuturor oamenilor muncii. 
Comunistul întruchipează astfel — 
și trebuie să întruchipeze — in
terdependența și unitatea indisolu
bilă dintre socialism și umanism. 
Această optică dă relief atit cerin
ței ca fiecare comunist să repre
zinte un model de integritate mo
rală, să militeze pentru realizarea 
principiilor eticii socialiste, fără a 
identifica omenia cu toleranța mic- 
burgheză, cu atitudinea impăciuito- 
ristă, cu lipsa de criterii în apre
cierea oamenilor și situațiilor, cit 
și dezideratului înalt umanist de a 
acorda sprijin și ajutor tovărășesc 
celor -, din jur pentru împlinirea 
personalității lor. \

Experiența țării noastre atestă 
elocvent că factorul determinant al 
tuturor progreselor României pe 
calea socialismului l-au constituit 
eliberarea oamenilor muncii de ex
ploatare, înălțarea lor la rangul de 
deținători ai întregii puteri in stat, 
punerea in valoare a resurselor ma
teriale și umane ale patriei in pro
priul lor folos. Numai în aceste 
condiții a fost și este posibilă afir
marea plenară a capacității crea
toare a fiecărui om al muncii.

Ioan ERHAN

Am reținut, dintre răspunsurile primite in ultima vreme la redacție, 
cîteva mai semnificative in ce privește gradul de receptivitate a unor 
foruri față de semnalele critice ale cetățenilor.

PREPARATE DIETETICE 
ÎN UNITĂȚILE

DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
Două scrisori primite la redacție 

semnalau lipsa din unitățile de ali
mentație publică ale Capitalei a pre
paratelor dietetice. în răspunsul’ la 
aceste scrisori, primit recent din par
tea Ministerului Comerțului Interior, 
se arată :

„Vă aducem la cunoștință că pen
tru a impulsiona conducerile între
prinderilor și ale unităților de ali
mentație publică în satisfacerea in
tr-o mai mare măsură a cererii con
sumatorilor de preparate culinare 
pentru regim de cruțare, Direcția a- 
limentației publice din Ministerul 
Comerțului Interior va lua următoa
rele măsuri :

— întoomirea unui proiect de or
din al ministrului privind îmbunătă
țirea aprovizionării populației cu 
preparate culinare de regim pentru 
Cruțare, prin • Care se va stabili sor
timentul minimal obligatoriu. ■pentru.

' desfacerea acestor produse prin ,-res- 
‘taurantele-pensiuni, restaurantele lac-, 
to-vegetariene, restaurantele cu linie 
de autoservire și lacto-baruri ;

— introducerea servirii preparate
lor de regim pentru cruțare pe bază 
de abonament ;

— elaborarea, cu sprijinul orga
nelor medicale de resort, a unor in
dicații de specialitate privind orga
nizarea alimentației pe diferite diete 
în restaurantele dietetice.

De asemenea, vom solicita organe
lor medicale de specialitate să asi
gure sistematic instruirea cetățenilor 
pe teme de alimentație rațională și 
asupra necesității respectării unei 
diete in alimentație, în special în bo
lile digestive, folosind în acest scop 
presa centrală cotidiană, și diferite 
publicații periodice.

După cum se vede, sesizărilor din 
scrisorile respective li s-au dat curs 
cu toată seriozitatea de către insti
tuția amintită. Să nădăjduim că mă
surile ce vor fi luate vor satisface 
cerințele multor cetățeni.

MEDITAȚIILE... 
SUBIECT DE MEDITAȚIE

O sesizare primită la redacție, a- 
cum cîteva luni, atrăgea atenția asu
pra unor practici dăunătoare întîlnite 
în activitatea unor cadre didactice de 
la Liceul agricol din Calafat : medi
tațiile la domiciliu, contra plată. 
Scrisoarea a fost înaintată, pentru 
cercetări, Comitetului județean Dolj 
al P.C.R., care ne-a răspuns că cele 
semnalate în scrisoare corespund, 
în parte, adevărului. Analizînd fap
tele, împreună cu organele județene 
de învățămînt și organele locale, au 
■reieșit următoarele :

Unii profesori de limba română și 
matematică de la Liceul agricol din 
Calafat au pregătit, la domiciliul lor, 
în schimbul unor sume de bahi, o 
seamă de candidați la concursul de 
admitere în liceu. Nu s-a putut sta
bili dacă aceștia le-ar fi facilitat 
promovarea examenului de admitere. 
Cadrele didactice în cauză au fost 
sancționate cu „mustrare" și „aver
tisment"; potrivit legislației fi
nanciare în vigoare, au fost impuse 
la plata impozitului pentru venitu
rile realizate și amendate pentru ne- 
declararea acestor venituri. Aceste 
aspecte au fost analizate în ședințe 
ale consiliului profesoral și ale orga
nizației de partid din școală, în ca
drul cărora s-a atras în mod serios 
atenția profesorilor respectivi asu
pra abaterilor săvîrșite, asupra re
glementărilor stabilite recent de Mi
nisterul Educației și Invățămîntului. 
Ei s-au angajat că vor respecta în
tocmai sarcinile ce le art în spriji
nirea elevilor la învățătură, că nu vor 
mai acorda meditații acasă. Pentru 
îmbunătățirea activității acestui liceu, 
s-au făcut, pe linie de învățămînt, o 
seamă de . propuneri Ministerului A- 
griculturii, Industriei Alimentare și 
Apelor, precum și Ministerului Edu
cației și învățămintului.

HALVAUA Șl GESTIUNEA
Uniunii județene a cooperativelor 

de consum-Olt i-a fost trimisă, la 8 
iulie 1971, o scrisoare în care se sem
nala că gestionarul Marin Bătrînca, 
de la magazinul alimentar din comu
na Vișina, a vindut, cu bună știință, 
locuitorilor comunei o mare cantitate 
de halva alterată. Desfacerea mărfii 
necorespunzătoare s-a făcut potrivit

practicii, intolerabile și de mult com
bătute, . a „vinzării condiționate" : 
„Nu-ți dau cutare marfă dacă 
nu cumperi și ceea ce vreau 
eu". Dată fiind această stare de lu
cruri, s-ar fi cuvenit ca U.J.C.C. să 
privească cu seriozitate chestiunea, 
sâ tragă concluziile corespunzătoare 
și să combată cu fermitate asemene.a 
praotici. în Ioc de aceasta, însă, uniu
nea județeană trimite redacției, la 
11 august 1971, un răspuns in care 
nu face altceva decît să... confirme 
abaterea gestionarului — și atîta tot. 
în urma acestui răspuns, am revenit 
la U.J.C.C. Dar răspunsul primit la 
redacție nu poate să nu sur
prindă pe oricine-1 citește ; din 
conținutul lui aflăm că sus-numitul a 
fost scos din culpă deoarece, în ur
ma cercetărilor efectuate, s-a cons
tatat că... „nu a afectat cu nimic a- 
vutul obștesc, nu a prezentat lipsă 
în gestiune". Parcă ar fi un „dia
log al surzilor" : se sesizează un 
caz de „vînzare forțată", .și încă a 
unor produse alimentare alterate — 
și se răspunde că... n-a fost afec
tată, gestiunea ! Ce legătură o fi 
avind una cu alta? Și ce legătură 

. are' un asemenea răspuns cu atitu
dinea de seriozitate? ..■.„,>■

ACUM VIN ZIARELE 
PE ȘANTIER ?

Mai mulțî salariați din cadrul Io
tului Petrimanu al I.C.H.-Lotru ne-au 
semnalat că ziarele ajung foarte greu 
pt> șantier și nu se interesează ■ ni
meni de aducerea lor. După efec
tuarea cercetărilor de rigoare, Comi
tetul județean Vîlcea al P.C.R. — 
căruia i-a fost remisă această scri
soare — ne-a comunicat că, pentru 
îmbunătățirea difuzării Dresei pe 
acest șantier au fost luate următoa
rele măsuri : 1) s-a deschis un' chioșc 
permanent pe șantier, unde se -vînd 
ziare și reviste ; 2) a fost reparti
zată încă o mașină care să contri
buie la îmbunătățirea transportului 
presei în punctele de lucru îndepăr
tate ale I.C.H.-Lotru ; 3) a fost, su
plimentată schema personalului de 
distribuire' a poștei la Petrimanu : 4) 
s-au recrutat patru difuzori volun
tari de presă, care să sprijine difu
zarea ziarelor pe șantier.

Intr-adevăr, măsuri binevenite. 
Sperăm că acum vin ziarele pe șan
tier, tovarăși constructori de la Pe
trimanu 1

CONSILIUL POPULAR — 
PE RECEPȚIE

„Locatarii noilor blocuri din cen
trul orașului Găești — se arăta în
tr-o scrisoare primită nu de mult la 
redacție — nu se pot bucura de în
treg confortul ce ar trebui să li-1 
ofere noile locuințe din pricina fap
tului că nu au întotdeauna căldură 
și apă caldă suficientă, în aparta
mente. capacitatea actuală a cazane- 
lor fiind sub cea necesară". Scrisoa
rea aceasta a fost trimisă, pentru so
luționare, Consiliului popular al ju
dețului Dîmbovița, care ne-a infor
mat că faptele semnalate sînt ade
vărate. în consecință, pentru asigu
rarea căldurii și apei calde nece
sare locatarilor din blocurile respec
tive s-au luat măsuri de reparare a 
unui cazan — ce era defect — și, în 
plus, au fost instalate încă două ca
zane noi.

Să nădăjduim că locatarii respectivi 
au fost scutiți de necazuri în legă
tură cu furnizarea căldurii și a apei 
calde.

0 FI EA TĂCEREA DE AUR, 
DAR...

La 8 octombrie 1971, redacția a 
înaintat Consiliului județean al sin
dicatelor Argeș sesizarea unor 
muncitori de la uzina mecanică 
„Mușcel" din Cimpulung, privind 
condițiile de muncă din secția sablaj 
a întreprinderii. Dar, cu tot timpul 
îndelungat care a trecut de atunci 
— timp în care s-a mai făcut o scri
soare de revenire — acest for n-a 
trimis pînă acum nici un răspuns re
dacției în legătură cu această scri
soare. Deci, nu putem comunica, 
deocamdată, semnatarilor scrisorii un 
răspuns, deoarece nu cunoaștem încă 
punctul de vedere al consiliului ju
dețean al sindicatelor. O fi „tăcerea 
de aur", dar nu credeți că se pre
lungește cam mult ?

Alexandru STROE

FAPTUL
DIVERS
Sub aripile 
vînătorilor 
de munte

Deodată 
asemenea 

a răsunat 
ecou. Fu- 
grup de 

munte,

S-a întîmplat în Bucegi. Cind 
turiști bucureșteni — soții Co
rina și Ștefan Stancu, Florin 
Popescu, toți salariați la Uni
versitatea din București, C. Va
lentina, studentă, și N. Ghețu, 
ghid la O.N.T. — aflați într-o 
excursie pe munte au alu
necat într-o prăpastie din 
care nu mai puteau ieși. Era 
noapte, viscolul și gerul le sleise
ră puterile. Deși fără uperanță, 
strigau după ajutor. 
însă. în urma unui 
strigăt, in prăpastie 
un neașteptat și cald 
seseră auziți de un 
militari — vînători de 
care tocmai treceau pe deasu
pra lor. Ofițerii I. Peli și Gheor
ghe Turbatu, însoțiți de capo
ralul C. Dincuță și soldatul E. 
Leonte, au coborit cu ajutorul 
fringhiei de alpinist în prăpastie 
și, după o zi întreagă de mun.— 
încordată, au reușit să-i salveze.

O faptă similară au săvîrșit, 
în aceeași seară și tot în aceeași 
zonă, ofițerul Constantin Cir- 
țoiu, împreună cu caporalul D. 
Cumpănașu și soldatul C. Bo- 
beanu, care, aflați in misiune, 
au salvat doi studenți bucu
reșteni, în pericol de a îngheța. 
Două fapte cu adevărat la înăl
țime. Și nu atit pentru altitu
dinea propriu-zisă la care s-au 
petrecut, ci pentru că ele vor
besc, în chip elocvent, despre 
înălțimea morală, despre capa
citatea de dăruire a militarilor 
care le-au săvirșit.

Greșeală de 
memorie?

_____ municipiului. Solici- 
eliberarea unui nou bule- 

de identitate, deoarece pe 
vechi îl pierduse, după cum 
aducea foarte bine aminte, 

parcul Sub Arini. Firește,

Acum citeva zile. Gheorghe 
Cioran, din Sibiu, str. Pedagogi
lor 3, s-a prezentat cu o cerere 
la miliția 
ta 
tin 
cel 
își 
in . .... . .
dacă el avea o memorie atît de 
bună, altceva nu era de făcut 
în situația. relatată. Iată însă că, 
între timp, pe adresa miliției 
din Sibiu sosește un plic din 
partea miliției orașului Sebeș 
(Alba), în care- se afla tocmai... 
buletinul lui Gh. Cioran ! Nu i-1 

■găsise ,nimeni. îl abandonase el 
însuși’în timpul -unor cercetări,1 
în cursul cărora urma să ex
plice proveniența unei însem
nate cantități de valută găsită 
asupra lui. O întîmplare pe care 
dumnealui o ștersese din me
morie. Acum, o dată cu relua
rea cercetărilor, se va convinge 
că asemenea fapte nu pot fi 
tate chiar așa devreme.

ui-

Pe cîmpul 
cu oile

blinda, zăpadă lipsă.Iarnă
Ana Boancheș, din comuna Mi
halț (Alba), a ieșit cu oile la 
păscut pe coasta Clsteiului. 
Dar cum gerul nu prea-i dădea 
pace, a făcut focul să se incăl- 

■ zească. Flăcările s-au extins pe 
iarba uscată din jur, cuprin- 
zind o plantație de pin și săl
ciul, sădită cu 3 ani in urmă 
de către ocolul silvic Teluș. 
Prin distrugerea parțială a 
plantației s-a produs o pagubă 
de 61 400 lei. Neglijentă in toata 
regula, cu consecințele de ri
goare. Cu focul trebuie să fii 
totdeauna cu ochii-n' patru.

Nu știau „să 
ghicească" ?

Acum cîteva zile, o echipă de 
lucrători de miliție din cadrul 
I.M.J. Cluj a efectuat un con
trol la depozitul I.C.S. „Ali
mentara" și la depozitul de 
combustibil al Uzinei de repa
rații auto din localitate.. în pri
mul dintre ele au descoperit 
aproape 600 kg de cafea care1 
nu era înregistrată în evidențele1 
contabile. în al doilea — unj 
plus de 10 tone de benzină. Cum 
nici cafeaua, nici benzina nu 
răsar din nimic peste noapte, 
organele de resort urmează să 
stabilească acum proveniența... 
plusurilor respective și sanc
țiunile cuvenite celor vinovat!.. 
Mai cu seamă că atit cei cu ca
feaua, cit și cei cu benzina, pu
teau „ghici" că se vor arde.

Vinovatul 
curios

Pe raza comunei Zemeș (Ba
cău) a avut loc un accident de 
circulație. Pietonul Ion Năstasă 
a fost lovit de o mașină. In loc 
să oprească autovehiculul și sâ 
dea victimei primul ajutor, șofe
rul a părăsit locul faptei. La 
scurt timp după aceea, cel acci
dentat a încetat din viață. Vino
vatul a fost descoperit după două 
zile și două nopți de cercetări. 
Era șoferul Gheorghe Avram, 
de la schela de extracție din 
localitate. După ce l-a lovit pe 
I. N., el a pornit mai departe 
cu auto-atelierul la volanul că
ruia se afla. După ee l-a lăsat 
in garaj, s-a întors la locul ac
cidentului, minat de... curiozita
tea de a afla ce s-a intimplat. 
Acum, curiozitatea sa. este și 
mai mare, l-o va satisface însă 
pe deplin instanța de judecată.

Rubrică redactată de :
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 
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CHEMARE
către toate consiliile populare, către toți cetățenii 
din comunele și satele Republicii Socialiste România
Prima' conferință pe țară a se

cretarilor comitetelor, de partid 
și a președinților consiliilor 
populare comunale a constituit 
pentru viața satului românesc un 
eveniment de excepțională impor
tanță, dînd un nou avînt întregii 
activități economice și social-cultu- 
rale, stabilindu-se perspectiva evo
luției multilaterale a comunelor și 
satelor patriei.

Dezbaterile care au avut loc cu 
acest prilej, cuvîntarea mobi
lizatoare a tovarășului Nicolae 
CeaușeScu, la. încheierea lucrărilor 
conferinței, precum și rezoluția a- 
doptată. constituie un strălucit pro
gram de dezvoltare, un prețios în
dreptar pentru activitatea organelor 
comunale de partid și de stat, în 
vederea îmbunătățirii patrimoniu
lui economic și social-cultural, a 
creșterii nivelului de trai al țără
nimii.

Urmînd neabătut drumul luminos 
trasat de Congresul al X-lea al 
partidului, traducînd în viață docu
mentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971. cu privire Ia

„Programul P.C.R. pentru îmbună
tățirea activității ideologice, ridi
carea nivelului general al cunoaș
terii și educația socialistă a ma
selor, pentru așezarea relațiilor din 
societatea noastră pe baza princi
piilor eticii și echității socialiste și 
comuniste",, locuitorii comunei Pe- 
chea, sub conducerea comitetului 
de partid, au încheiat primul an al 
cincinalului 1971—1975 cu ‘succese 
deosebite în toate domeniile de ac
tivitate, îndeplinindu-și și depășin- 
du-și sarcinile economice și sociale 
la majoritatea indicatorilor de plan.

Consiliul popular comunal, anali- 
zînd temeinic rezultatele înregistra
te. constată cu îndreptățită mîndrie 
și satisfacție că valoarea producției 
globale agricole, vegetale și animale 
a cooperativei agricole a fost de
pășită cu peste .10 milioane lei.

Prin obținerea unor producții 
sporite s-au livrat la fondul de 
stat cantități mari de cereale, floa- 
rea-soarelui, struguri, carne, lapte 
și alte produse peste prevederile 
contractuale. în același timp, țăranii 
cooperatori au vîndut statului peste

I. în domeniul economic
A. In agricultură

Gospodărind mai bine fondul funciar și baza tehnică 
materială existentă, îmbunătățind tehnologiile de pro
ducție în condițiile folosirii mai bune a forței de mun
că, cooperativa agricolă din comuna noastră va rea
liza :

• folosirea integrală a celor 7 465 ha teren agri
col proprietatea C.A.P., inclusiv suprafețele date în 
folosința membrilor cooperatori ;

n însămînțarea cu furaje a tuturor suprafețelor 
nefolosite pînă în prezent — curți, spațiile dintre 
construcții, terenul din vatra satului — astfel incit 
suprafața cultivată cu plante furajere să crească cu 
20 ha ;

• executarea, cu forțe locale, j» unor lucrări de 
desecare prin care se va scoate de sub influența 
excesului de umiditate o suprafață de 72 ha :

• pe cele 781 ha vie amplasate pe terenuri în 
pantă se vor executa lucrări de prevenire și com
batere a eroziunii, în valoare de 500 000 Iei, constînd 
în canale de coastă dalate în lungime de 3 000 m, 
cleionaje pe 1 000 m. înerbarea a 3 000 mp taluze. 
construirea a 12 pc-dețe, plantarea a 2 hectare cîi 
salcimi pe rîpele și ravenele care au mai rămas 
în vii ;

• efectuarea în acest an, prin muncă patriotică, 
a unui volum de 40 000 mc terasamente la lucrările 
de îmbunătățiri funciare de pe raza comunei noas
tre, precum și Ia construcția digului din zona Fun- 
deni-Braniștea ;

• prin aplicarea diferențiată și în timp optim a 
tehnologiilor agricole, și generalizarea acordului 
global, pe baza experienței! acumulate Pînă in pre
zent, randamentele la principalele culturi și specii 
de animale vor înregistra ! în cooperativa agricolă 
următoarele depășiri față de plan ;

La cultura porumbului. pentru boabe , cu 933 tone, 
ceea ce reprezintă o creștere de 400 kg la hectar la 
cultura griului 356 tone, cu. o depășire de 200 kg -la ha ; 
la floarea-soarelui peste 132 tone, revenind o creștere 
de 200 kg la ha ; la legume 157 tone, ceea ce repre
zintă o creștere de 3 500 kg la ha și la struguri 700 
tone„ revenind o creștere de 900 kg la ha.

De asemenea, pentru îmbunătățirea furajării efecti
velor de animale din C.A.P. vom obține peste planul 
de producție cel puțin 1 100 tone porumb siloz. 640 tone 
lucerna, 500 tone sfeclă furajeră, 100 tone dovleac.

Prin mai buna organizare a procesului de producție, 
prin îmbunătățirea calitativă a furajării animalelor, 
prin prevenirea și reducerea mortalității și sacrificări
lor de necesitate, efectivele de animale planificate în 
acest an vor fi depășite, după cum urmează :

din care: 
total ---------------------------------

Specia depășiri C.A.P. membri cooperat 
capete capete la sută capete la sută

taurine total 500 200 6 300 25
din care :

vaci și -juninci 200 ido 8 100 15
porcine total 
ovine total

800 ■ 400 36 400 27
400. 200 12 200 5

păsări total 20 700 2 000 13 18 700 46

în vederea realizării angajamentului luat, privind mă
rirea efectivelor, natalitatea va . crește : la taurine de 
Ia 87 viței planificați la 100 vaci, la 93 ; la ovine de la 
94 miei la 100 oi, la 100 ; la porcine de la 12 purcei 
pe scroafă Ia 14.

, De asemenea, se vor reduce mortalitățile față de a- 
nul 1971, la efectivul mediu rulat cu 25 la sută la toate 
speciile și categoriile de animale.

Pentru furajarea efectivelor de animale proprietatea 
personală a membrilor cooperatori se va organiza o lu- 
cernieră în suprafață de 20 ha pe loturile personale ale 
membrilor cooperatori. Tot în acest scop, din cele 150 ha 
pășune existente în comună, 50 ha vor fi îmbunătățite, 
prin supraînsămînțări, fertilizare și alte lucrări.

• ca urmare a creșterii producției vegetale și a- 
nimale, comuna noastră va livra statului peste plan 
700 tone porumb, 356 tone grîu, 132 tone floarea-soa
relui, 157 tone legume, 703 tone struguri și 23 tone 
fasole.

Cooperativa agricolă va vinde peste plan statului 100

(Urmare din pag. I)

cind ridicarea necontenită a gradului 
de eficiență a activității productive 
a devenit o cerință vitală pentru fie
care întreprindere, pentru întreaga 
economie națională, conlucrarea eco- 
nomist-inginer, valorificarea mai 
bună a acestui aliaj prețios pe care 
îl constituie gîndirea tehnică și eco
nomică a fiecărei întreprinderi tre
buie privite ca un imperativ de maxi
mă însemnătate. Economistul este cel 
care poate să sugereze soluții pentru 
reducerea sistematică a costurilor de 
fabricație, să dea un răspuns autorizat 
la întrebările: Pentru cine producem? 
Cum producem ? In ee condiții de e- 
ficiență ? Cu ce cheltuieli de produc
ție 2 întrebări care nu trebuie igno
rate acum, la începutul celui de-al 
doilea an al cincinalului, cind se de
finitivează programele de fabricație 
pentru lunile și trimestrele următoa
re, pentru întreg anul 1972.

Evident, pentru aceasta, economis
tul are Îndatorirea să colaboreze în
deaproape cu tehnicianul și inginerul 
— factori ce conduc efectiv procesul 
de producție propriu-zis, ale căror e- 
forturi trebuie să se concentreze tot 
mai mult spre, inovația tehnică, in
troducerea în fabricație a unor noi 
produse și îmbunătățirea calității ce
lor existente, folosirea unor noi teh
nologii, utilizarea mai deplină a ca
pacităților de producție și a timpu
lui de lucru, în âșa fel îneît realiza
rea ritmică a planului să aibă loc in 
condiții de eficacitate sporită. Nu se

500 hl lapte și 134 tone carne, pre
cum și importante Cantități de lină, 
ouă etc. în anul care a trecut, coo
perația de consum a desfăcut măr
furi în valoare de aproape 26 mi
lioane lei, depășindu-se, de aseme
nea, planul stabilit. în domeniu] 
social-cultural și edilitar-gospodă- 
resc, cu sprijinul statului și prin 
contribuția sătenilor, în comuna 
noastră funcționează' un liceu, 
patru școli generale, un spital, un 
dispensar uman și unul veterinar, 
o creșă și 6 grădiniță de copii, un 
modern cămin cultural, o brutărie 
etc.

A fost extinsă, conform noilor 
cerințe ale comunei, rețeaua de 
unități și de deservire a populației, 
existînd în prezent un magazin 
universal,'un restaUrant, numeroase 
ateliere ale cooperației meșteșu
gărești.

Urmărindu-se îndeaproape hotă- 
rîrile Congresului al X-lea, îmbră- 
cînd cu fapte fiecare idee cuprinsă 
în cuvîntarea-program a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la conferința.

pe țară a secretarilor, comitetelor 
de partid și a președinților consilii
lor populare comunale, ne propu
nem prin ■ angajament ferm să re
considerăm de pe poziții noi ■ în
treaga noastră activitate, să folo
sim in întregime potențialul de 
energie și entuziasm al țăranilor 
cooperatori, al tuturor locuitorilor 
comunei, prin descoperirea și fruc
tificarea posibilităților locale exis
tente, pentru a obține., astfel rezul
tate superioare în producția agri
colă. realizînd. noi și din ce în ce 
mai frumoase obiective edilitar- 
gospodărești și de interes comunal,.

Făcîndu-ne ecoul hotărîrii comu
niștilor, a tuturor deputaț.ilor și 
cetățenilor din Pechea, țăranii coo
peratori, mecanizatorii, intelectualii, 
consiliul popular comunal cheamă 
la întrecerea socialistă toate comu
nele de pe întreg cuprinsul Româ
niei socialiste, pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor economice, edi
litare și social-culturale pe anul 
1972, în principal, la următoarele 
obiective :
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Au început adunările generale 

ale oamenilor muncii din întreprinderi 

SPIRIT EXIGENT DE LUCRU,
ÎNALTĂ CONȘTIINȚĂ 
MUNCITOREASCĂ!

Au început adunările generale ale oamenilor muncii din unitățile socialiste de stat. 
In marile întreprinderi industriale, pe unele șantiere și în unitățile cu largă răspîndire 
teritorială, ele sînt precedate de adunările oamenilor muncii pe secții, ateliere, sectoare 
și exploatări. Prczenți la două asemenea adunări pe secții ale oamenilor muncii, corespon
denții noștri județeni relatează :

tone carne, din care : 30 tone carne de porc ; 1100 
hl lapte vacă; 300 000 bucăți ouă și va livra altor 
cooperative din județ 200 capete juninci gestante.

Totodată, de la gospodăriile populației se vor achi
ziționa peste plan: 100 000 ouă, 2 000 kg fasole, 20 tone 
struguri, 1 000 kg miere albine, 4 000 kg ceapă, 400 
kg plante medicinale, 6 000 kg carne ovine pentru 
export, 500 capete gîște, 40 hl lapte oaie, 12 000 kg 
carne și alte produse.

• prin valorificarea peste plan a produselor men
ționate, producția globală planificată a C.A.P. din co
muna noastră va fi depășită cu 5,1 milioane Iei, ceea 
ce va duce la realizarea unei producții globale de 
peste 56 milioane lei, revenind la 100 ha teren agri
col 756 000 lei.

îndeplinirea și depășirea angajamentelor asumate 
vor face ca averea obștească a cooperativei să a- 
jungă în anul 1972 la aproape 63 milioane Iei, reve
nind Ia 100 ha 847 828 Iei, cu 102 702 lei mai mult 
ca în anul trecut, adică o creștere de 13,1 Ia sută ; 
veniturile bănești ale cooperativei se vor ridica la 
40 milioane lei, revenind la 100 ha 533 000 lei; veni
turile pe un membru cooperator vor crește față de 
prevederile planului pe 1971 cu peste 20 la sută, iar 
fondul de acumulare va crește cu 1,2 milioane lei 
față de anul 1971, ajungînd la 8,1 milioane Iei.

• stațiunea pentru mecanizarea agriculturii care 
își desfășoară activitatea pe raza comunei, prin ex
tinderea și diversificarea mecanizării, folosirea in
tensivă a tractoarelor și mașinilor, prin depășirea 
numărului de ore-funcționare, scurtarea perioadei 
de reparații, creșterea nivelului politic și profesio
nal al mecanizatorilor va realiza în anul 1972 Veni
turi în valoare de 12,3 milioane Iei, cu 1,4 milioane 
lei mai mult ca în 1971 și cu 600 000 Iei peste pre
vederi, precum și reducerea cu 2 la sută a cheltuie
lilor la 1 000 Iei venituri.

Pentru deservirea cooperativelor agricole de pro-' 
ducție, S.M.A. va organiza, împreună cu membrii l 
cooperatori, 5 brigăzi mixte, 13 formații de lucru și 
va efectua prestări de servicii în valoare de 850 000 
*pi-

B. In industrie și prestări servicii
Prin valorificarea stiperioară a resurselor locale, în

ființarea de noi secții de producție-prestații, precum și 
prin dezvoltarea și modernizarea celor existente, se vor 
realiza :

• depășirea planului de producție-prestații la 
toate unitățile din raza comunei cu 3,1 milioane lei, 
reprezentind o creștere de 8,4 la sută față de plan ; 
o producție marfă vîndută și încasată de 2,9 milioane 
lei mai mare, ceea ce echivalează cu o creștere de 
8,9 la sută față de plan ;

• creșterea livrărilor la export cu 140 000 lei va
lută, adică cu 10,8 Ia sută peste prevederi ;

• acumulări suplimentare Ia bugetul statului în 
sumă de 1,6 milioane Iei ;

• depășirea planului de prestări de servicii către 
populație cu 400 000 lei, ceea ce reprezintă 15 la 
sută ;

• înființarea, pe baza Legii nr. 7/1971, a 7 secții 
noi de producție , și prestații, valorificînd specificul 
și tradițiile îndeletnicirilor locale.

C. Aprovizionarea populației sătești cu bu
nuri de larg consum, care vor întrece ci
fra de plan cu 1 milion lei, ceea ce echi
valează cu o depășire a planului cu 
aproape 14 la sută

D. Investiții pentru dezvoltarea economică 
și socială a comunei

Din fondurile de acumulare ale cooperativei agricole 
de producție și ale cooperației de consum, din sumele 
destinate unor lucrări de mică mecanizare, din inves
tițiile centralizate și necentralizate, precum și prin 
contribuția patriotică a cetățenilor se vor-realiza obiec
tive economice și social-culturale în valoare de 11 mi
lioane lei, după cum urmează :

• începerea alimentării cu apă a comunei ;
• construirea unui bloc cu 12 apartamente șî a 

centralei termice ;
• un magazin universal ;
• o grădiniță de copii cu două grupe ;
• stație modernă de autobuze ;
• parcaje auto ;
• extinderea și modernizarea pieței țărănești ;
• lucrări de modernizări și mixturi asfaltice pe 

artera principală, pe o lungime de 5,5 km ;
De asemenea, din fondul de acumulare al coope

rativei agricole se vor realiza :

• un complex pentru producție și prestări ser
vicii, în valoare de 6,2 milioane lei, cu o capacitate 
de producție anuală de 5,7 milioane lei, care va 
aduce anual un beneficiu de peste 1 milion lei ; 
acesta se va da în folosință în 1973, cu 6 luni înain
te de termenul stabilit ;

• un grajd pentru vaci cu o capacitate de 160 
capete ;

• o creșă pentru viței sugari pentru 250 capete 
și o bucătărie furajeră ;

La un număr de 12 obiective ■ se va scurta terme
nul de punere în funcțiune cu 150 zile.

Prin contribuția în bani și în muncă a locuitori
lor, vom realiza următoarele :

• un teatru de vară, un atelier-școală, o bază 
sportivă formată din : un teren de fotbal, un te
ren de volei și unul de handbal, o pistă de atletism, 
un patinoar natural, pe care le vom realiza prin 
muncă patriotică, în valoare de 450 000 lei ; o baie 
comunală, modernizarea și extinderea dispensarului 
medical, executarea a 500 ml șanț dalat și 5 000 mp 
trotuare ;

• întreținerea și repararea a 15 km drumuri și 
construirea a 6 podețe la intersecții ; amenajarea 
intrărilor în localitate, pentru ambele intrări, ur
mînd să se efectueze 7 200 zile/om cu brațele și 
1 030 zile cu atelajele și mijloacele mecanizate ;

• pentru continua înfrumusețare și buna gos
podărire a comunei se vor executa prin muncă pa
triotică lucrări edilitare în valoare de 3 milioane 
lei, constind în : construirea a 40 podețe în fața 
curților cetățenilor, amenajarea și extinderea spa
țiilor verzi pe 2,5 ha, întreținerea a 3 ha zone 
verzi, inființarca a două terenuri de joacă pentru 
copii, plantarea a 2 000 pomi etc. ;

• începerea lucrărilor de regularizare a pîrîului 
Suliurului în zona interioară a satului ;

• respectarea schiței de sistematizare și a disci
plinei în construcții.

E. Realizarea planului de venituri
• Realizarea planului de venituri prevăzute în 

bugetul comunal, a celor extrabugetare, precum și 
atragerea suplimentară Ia buget a sumei de 500 000 
lei ;

O încasarea, pînă la 23 august a.c. a întregului 
debit din contribuția bănească, în sumă de 400 000 
Iei.

II. în domeniul cultural-educativ

Pentru mai buna desfășurare a activității cultural- 
educative, pentru lărgirea orizontului spiritual al țăra
nilor cooperatori, nepropunem :

o înființarea de brigăzi artistice de agitație la 
nivelul comunei, al cooperativei agricole de produc
ție și al școlilor ;

• formarea unui cor sătesc de 100 persoane ;
• lărgirea componenței și îmbogățirea repertoriu

lui formațiilor de teatru, dansuri, taraf și grup 
vocal ;

• alcătuirea unei monografii a comunei Pechea ;
• realizarea unei culegeri de folclor local și va

lorificarea principalelor piese ale creației anonime 
pe scena căminului cultural ;

• organizarea unei competiții intre formațiile ar
tistice și interpreții de la nivelul fermelor agri
cole :

• înființarea unui muzeu agricol ;
• amenajarea atelierului-școală ;
• înființarea pe lîngă S.M.A. a unui cerc al mi

cilor mecanizatori ;
• formarea a 3 brigăzi de răspîndire a cunoștin

țelor ateist-științifice, cu forțe intelectuale proprii ;
• susținerea unor concursuri cu cititorii bibliote

cii, în scopul popularizării cărții de specialitate și 
beletristice ;

• organizarea, în cadrul căminului cultural, a 
unor activități permanente (simpozioane, expuneri, 
intilniri cu diverse categorii de oameni ai muncii), 
privind orientarea profesională a elevilor.

Consiliul popular comunal, toți oamenii muncii din 
comuna Pechea, județul Galați, vor face totul ca acest 
complex angajament să prindă viață in cel de-al doi
lea an al cincinalului, conștienți fiind că prin aceste 
realizări vor păși mai repede pe drumul propășirii, 
pe drumul luminos trasat de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român, grăbind astfel procesul 
de urbanizare a satului românesc contemporan.

CONSILIUL POPULAR
AL COMUNEI PECHEA, JUDEȚUL GALAȚI

Cuvîntul furnaliștilor hunedoreni: 

problema nr. 1 — economisirea cocsului
Bine gîndită, vizînd țeluri 

economice : precise pentru 
o perspectivă îndelungată, 
inițiativa furnaliștilor hu
nedoreni de a realiza în
treaga producție suplimen
tară de fontă. în principal, 
pe baza cocsului economisit; 
este la fel de actuală a- 
cum, ca și în anii an
teriori. Mărturie stă fap
tul că, in recenta aduna
re generală a furnaliștilor 
de. Ia secția a Il-a a Combi
natului siderurgic din Hu
nedoara, problema majoră 
a reducerii consumului de 
cocs a dominat ampla a- 
naliză făcută de colectiv, a 
polarizat atenția participan- 
ților la dezbateri, constitu
ind — așa cum o numea în 
cuvîntul său inginerul loan 
Rădoi — imperativul pri
mordial, vital pentru creș
terea în continuare a efi
cienței producției.

— După cum știm, în a- 
nul trecut, colectivul secției 
noastre a produs peste plan 
21 000 tone fontă, a dimi
nuat consumul specific de 
cocs în total' cu aproape 
9 000 tone, înregistrînd in 
același timp economii la 
prețul de cost în valoare de 
circa 8 milioane lei. Un 
calcul sumar arată că 65 la 
sută din cantitatea de fon
tă realizată peste plan s-a 
produs cu cocs economisit. 
Normativele din 1972 si
tuează însă consumul spe
cific de cocs sub nivelul 
mediu al realizărilor din a- 
nul trecut. De aici se naște 
îndatorirea de a ne perfec
ționa munca, de a găsi noi 
posibilități de economisire 
a cocsului. Aici, la noi in 
secție, și nu în altă parte ! 
Ceea ce înseamnă că cele 
164 ore de opriri acciden
tale ale furnalelor din 1971 
nu trebuie să mai apară 
în acest an, că temperatura

medie a aerului insuflat 
trebuie- să crească la fur
nalul 7 de la 962 grade Cel
sius la 1 050 grade.

Aprecierile maistrului 
principal, Nicolae Mărcu- 
lescu, Erou al Muncii Socia
liste, sînt convingătoare, 
ilustrînd că, cu toate succe
sele remarcabile obținute in 
economisirea cocsului, Jur
naliștii hunedoreni nu soco
tesc, nicidecum, că au 
ajuns la o limită a posibili
tăților de care dispun. Iată 
de ce ei au examinat în 
spirit critic, constructiv, 
neajunsurile existente, au 
analizat rezervele interne, 
formulînd propuneri judi
cioase, de valoare eco
nomică . apreciabilă. „Deși 
este cunoscută datoria de 
prim ordin a șefilor de 
schimb, a maiștrilor de a-și 
spori competența și gra
dul de exigență în urmări
rea procesului tehnologic 
de fabricare a fontei, totuși, 
practica ne arată că în ce 
privește asigurarea para
metrilor optimi (le funcțio
nare a furnalelor există 
încă unele deficiențe; a- 
mintea, furnalistuî Petre 
Puținelu. Prin respectarea 
cu strictețe a rețetei de 
încărcare, creșterea consu
mului de gaz metan pînă la 
6 la sută din debitul de aer 
insuflat în furnale, așa 
după cum a dovedit-o ex
periența de la furnalul nr. 
8, se pot economisi circa 6 
kg cocs pe tona de fontă 
produsă. ' ‘'

Combătînd în mod ferm 
atitudinile de tolerare a 
unor neajunsuri evidente, 
precizînd răspunderile exis
tente în acest sens, adu
narea furnaliștilor a consti
tuit, totodată, un prilej de 
manifestare a spiritului 
înaintat, socialist, față de 
muncă și avutul obștesc. In

acest sens, muncitorul 
Gheorghe Luca arăta : 
„Vorbim cu insistență 
despre economisirea coc
sului, dar traseele de 
transport sînt pline cu 
acest material prețios. A- 
■poi, tovarășii noștri care 
au menirea să preia cocsul 
și să-l utilizeze in produc
ție privesc pasivi la cei ce-1 
cară cu butoaiele și cu 
sacii, pentru a-1 folosi în 
alte scopuri decît cele pro
ductive. Dacă ne gindim că 
circa 25 la sută din cocsul 
consumat pentru o tonă de 
fontă provine din import, 
abia atunci vedem cit ne 
costă aceste așa-zise miți 
neglijențe..." i

Aceeași grijă deosebită au 
manifestat participanții la 
dezbateri și față de asigu
rarea, iri timp util, a con
dițiilor necesare integrării 
rapide în circuitul produc
tiv a noilor capacități ce se 
construiesc în cadrul com
binatului. Se știe că, lîngă 
furnalele de mare capaci
tate existente, se înalță noi.il 

■ furnal nr. 9, cu termen de 
punere în funcțiune spije 
sfîrșitul acestui an. Aproa
pe că nu a. fost vorbitor 
care în cuvîntul lui să nu 
atragă atenția asupra mă
surilor ce trebuie luate pen
tru pregătirea cadrelor ne
cesare noului furnal. încre
zători in forțele lor, ferm 
hotărîți să muncească mai 
rodnic, furnaliștii de Ia sec
ția a II-a a Combinatului 
siderurgic Hunedoara s-au 
angajat să realizeze peste 
prevederile planului 10 000 
tone fontă, să reducă cori- 
sumul de cocs cu 3 kg pe 
tona de fontă și să obțină 
3 milioane de lei economii 
suplimentare la prețul de 
cost.

Cuvîntul constructorilor de poduri 

piteșteni: laurii nu sînt un bun culcuș...

pune nici un moment problema „în
tâietății" sau „priorității" inginerului 
ori a economistului, ci necesitatea im
perioasă a unei colaborări reale, cit 
mai rodnice în practică. Anul tre
cut, de pildă, uzinei „Semănătoarea" 
din București i-a revenit o sarcină 
mobilizatoare și nu ușor de realizat 
în privința reducerii cheltuielilor 
materiale de producție. Inginerii și 
economiștii uzinei au înțeles că 
numai prin colaborarea lor strînsă

lilor la 1 000 lei producție marfă a 
fost nu numai îndeplinită, ci și de
pășită, obținîndu-se beneficii supli
mentare de opt milioane lei.

în acest an, mai mult decît oricind, 
conlucrarea activă, permanentă între 
cadrele tehnice și economice trebuie 
să se desfășoare pe multiple planuri; 
aceasta dă perspectiva scopului final 
al producției, permite să se între
vadă activitatea întreprinderii în an
grenajul general și complex al eco

Conlucrarea între ingineri și economiști
vor putea îndeplini prevederile res
pective. Studiile comune, aprofunda
te. au permis identificarea rezervelor 
nevalorificate, căile de fructificare a 
acestora. Au fost aplicate măsuri e- 
nergice, de mare eficacitate — în 
primul rînd, în domeniul reproiec- 
tării produselor : numai la semănă
toarea SPC-6 s-au economisit 20 kg 
metal/mașină ; in cel referitor Ia îm
bunătățirea tehnologiilor de fabrica
ție. pe baza căreia la combina C-12, 
bunăoară, s-au economisit aproape 
100 kg metal/produs. Rezultatul fi
nal ? Sarcina de reducere a cheltuie

nomiei, în mecanismul relațiilor ei 
cu celelalte fabrici și uzine. în 
acest context, economistul și in
ginerul trebuie să acorde o ma
ximă importanță respectării con
tractelor economice, să di.scearnă ce 
consecințe are evoluția îndeplinirii 
lor asupra propriei întreprinderi și 
— în egală măsură — asupra bene
ficiarilor. să libă astfel capacitatea 
de a formula $i propune acele inter
venții care să asigure unității în care 
lucrează posibilitatea certă de a răs
punde cererilor partenerilor de con
tract. Tehnicienii sînt. factorii;. cafe

dirijează procesul tehnologic al pro
ducției. Economiștii sînt, insă, cei 
care au ca primă răspundere — desi
gur, nu exclusivă, căci această pro
blemă trebuie înțeleasă ca fiind de 
un interes general ! — modul în 
care cadența producției corespunde 
ritmului stabilit pentru îndeplinirea 
exemplară a obligațiilor contractua
le, sub toate aspectele cantitative și 

calitative.
Inginerii și economiștii sînt cei doi 

factori ai aceluiași întreg. Producția 
modernă — de înalt nivel tehnic și 
competitiv, de înaltă eficiență — im
pune conlucrarea organică, stăruitoa
re, permanentă dintre aceste două ca
tegorii de specialiști ai întreprinderii; 
Și aceasta pe toate planurile activi
tății productive — de Ia aprovizio
narea tehnico-materială pînă la li
vrarea ireproșabilă a produsului fi-' 
nit. Conducerile întreprinderilor au 
datoria să asculte, deopotrivă, glasul 
inginerilor și al economiștilor. Ele 
trebuie să se bizuie permanent pe 
colaborarea acestor specialiști, să fa
că totul ca activitatea lor să se îm
bine armonios. desprinzînd din a- 
ceasta o sinteză justă a punctelor 
de vedere celor mai valoroase. 
Nu trebuie să se uite nici un 
moment că în acest fel se creează ga
ranția că sarcinile economico-finan- 
ciare ce revin fiecărei fabrici și uzine 
vor fi înfăptuite exemplar în anul 
1972, că eforturile muncitorilor, ale 
colectivelor de oameni ai muncii vor 
fi mai rodnice, mai productive, în in
teresul dezvoltării economiei națio
nale. .

întreprinderea de poduri 
metalice și prefabricate din 
beton din Pitești. Numele 
unității vorbește clar des
pre ceea ce se fabrică aid, 
dar nu și despre faptul că 
aceasta este una din cele 
mai mari întreprinderi pro
ducătoare de poduri meta
lice de cale ferată din țară. 
Discuțiile purtate în recen
ta adunare a oamenilor 
muncii din secția de poduri 
metalice p întreprinderii au 
situat în centrul atenției.un 
obiectiv economic esențial : 
realizarea unor produse de 
înaltă calitate, care să co
respundă din plin exigen
țelor deosebite ale benefi
ciarilor, determinate de 
necesitatea creării unor 
condiții de siguranță maxi
mă în transportul feroviar. 
Nu o dată s-au auzit în 
adunare luări de poziție ca
tegorice față de orice ten
dință de diminuare a im
portanței capitale pe care o 
are problema calității.

Calitatea înaltă a pro
ducției trece prin discipli
nă — spunea un muncitor. 
O disciplină de fier, atît în 
ce privește respectarea pro
gramului de muncă, cit și a 
tehnologiei de fabricație, 
o disciplină conștientă, in
compatibilă cu dezordinea, 
cu risipa de orice natură ar 
fi ea. „Să nu ne culcăm pe 
laurii succeselor de anul 
trecut, a adăugat trasatorul 
Vasile Costache; laurii sînt 
un culcuș rău pentru cine 
vrea să avanseze. Or, 
dacă ne uităm în jur, ob
servăm încă neorînduială 
Ia locurile de muncă chiar 
la unii lucrători cu vechime. 
Cum se împacă ei cu risipa, 
dezordinea, care intr-un fel 

■sau altul dăunează calității 
lucrului".

— Se mai înregistrează 
și absențe nemotivate, a- 
ra.tă prim-maistrul Ion

Toma, mai închidem și o- 
chii cind nu se muncește 
bine. Va trebui să fim mai 
intransigenți cu noi, dar și 
cu cei din jur, să nu-i lă
săm să greșească. Cu tact, 
să le arătăm că întîrzie- 
rile, plimbările sînt dăună
toare atît pentru cîștigul 
lor. cit și pentru întreprin
dere.

Tonul realist, analiza cri
tică a unor deficiențe, în 
spiritul exigenței partinice, 
au imprimat dezbaterilor 
din adunare un caracter 
viu, combativ. Ca rezultat, 
adunarea a avut un profund, 
caracter de lucru, vorbi
torii' precizînd soluții și 
mijloace de perfecționare 
in continuare a activității 
productive.

— în acest sens, arăta 
ing. Artur Olteanu, șeful 
secției, anul acesta se vor 
extinde pe scară largă su
dura electrică automată sub 
stratul de flux și sudura 
semiautomată, sub stratul 
de flux și mediu de bioxid 
de carbon, metode care, pe 
lingă creșterea productivi
tății muncii, duc la îmbu
nătățirea calității podurilor, 
implicit la creșterea rezis
tenței lor. Evident și ca
lificarea cadrelor trebuie să 
se îmbunătățească. In a- 
cest scop s-au întocmit 
planuri pentru cursuri de 
perfecționare a muncitorilor 
și tehnicienilor. Aceasta nu 
este suficient însă. Avem 
nevoie de oameni bine pre
gătiți profesional, dar și cu 
o înaltă conștiință. în a- 
ceastă direcție trebuie să 
insistăm mai mult decît 
pină acum, prin conlucra
rea strînsă cu organizațiile 
de partid, sindicat și tineret.

Pornind de Ia faptul că 
adunarea oamenilor muncii 
constituie o tribună de a- 
firmare a inițiativei mase
lor, forul prin care ele e-

xercită controlul asupra 
organelor de conducere, o 
serie de vorbitori, în
tre care Marin Ciucă 
și Ion Andrei, au cri
ticat conducerile! secției 
și uzinei pentru faptul că 
nu au urmărit îndeaproape 
finalizarea tuturor propu
nerilor făcute de salariați 
în adunarea precedentă. 
Este vorba, intre Altele. de 
cele referitoare la perfec
ționarea tiparelor, tragerea 
mai corectă a confecțiilor 
metalice cu dimensiuni 
mici, de îmbunătățirea con
dițiilor la rampa de lucru 
și altele. Sînt ineglijate 
chiar sugestiile cele mai e- 
lementare care vizează am
bianța locului de muncă, 
„în lunile de vară, arată 
trasatorul Ștefan Corodi, 
nu aveam o bună: aerisire, 
iar acum ușa halei stă larg 
deschisă. Propunerea de 
înlăturare a acestei situații 
este tergiversată nejustifi
cat de conducerea între
prinderii. O rezolvăm acum, 
sau nu ?“.

Au rămas în. suspensie și 
alte probleme ale produc
ției. Poate că altfel stă
teau lucrurile dacă parti
cipa activ la dezbateri și 
cineva din partea comitetu
lui de partid pe întreprin
dere și chiar de la orga
nul municipal de partid. 
Fără îndoială, dezbaterea 
ar fi cîștigat mult atît sub 
raportul soluționării pro
blemelor ridicate, cit și al 
tragerii la răspundere a ce
lor ce se fac vinovâți de 
tergiversarea lor. Nu este 
de prisos ca la adunarea 
generală a reprezentanților 
salariaților din întreprinde
re să se tragă învățămin
tele cuvenite.

Sabin IONESCU 
Gheorghe CÎRSTEA 
corespondenții „Scînteii*



SCINTEIA miercuri 26 ianuarie 1972PAGINA 4

„ Teorie și experiment

ISTORICĂ , Hi FILOZOFICĂ

Mircea MUȘAT, I. ARDELEANU
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Tn istoria patriei, perioada 1918— 
1921 s-a înscris ca o perioadă no
dală, ce a adus modificări substan
țiale întregului curs de dezvoltare 
a României. Aceste modificări țin 
de desăvirșirea statului național 
unitar, de inițierea reformei agra
re și de afirmarea cu o putere 
sporită a clasei muncitoare, care-și 
făurește partidul de tip nou — 
partidul comunist — ca și de alte 
procese petrecute în ansamblul vie
ții politice românești.

Analiza acestor procese formea
ză obiectul lucrării lui Mircea lin
șat și Ion Ardeleanu, care a văzut 
recent lumina tiparului in EDITURA 
POLITICA. Structura lucrării, in 
partea ei principală, conduce apa
rent la ideea că autorii tratează tema 
expozitiv, ca o prezentare a for
mațiilor politice ale vremii în ac
tivitatea lor concret istorică. In 
realitate, cercetarea pătrunde muit 
mai în profunzimea fenomenului 
politic al epocii ; ea caută să sur
prindă sensul mutațiilor survenite, 
caracteristicile generale ale liniei 
politice a partidelor examinate,să 
dezvăluie fizionomia lor de clasă, 
relațiile dintre ele, dimensiunea is
torică a activității lor.

Se examinează condițiile dispa
riției de pe scena istoriei, ca forță 
politică însemnată, a Partidului 
conservator; este bine conturată fi
zionomia Partidului poporului, ca 
expresie a încercării de regrupare 
a unor vîrfuri ale claselor domi
nante, caracterul eteroclit al pro
gramelor sale de guvernare, im
pregnate cu o deșănțată demagogie. 
In lucrare se înfățișează în mod 
amplu politica Partidului liberal și 
se întreprinde un demers explica
tiv pertinent al bazei sale de clasă. 
Orientarea cercetării își propune 
să fundamenteze ideea că Partidul 
liberal era principala formație po
litică a burgheziei române, afir- 
mîndu-se în primul rînd ca purtă
tor al intereselor cercurilor finan
ciare și industriale. Chiar dacă pro
blema nu a căpătat în epocă im
portanța pe care avea s-o aibă ul
terior, credem că, în acest context, 
ar fi fost bine venită c analiza mai 
aprofundată ă aspectelor ce confi
gurează conceptul de oligarhie, ca 
expresie specifică • a sistemului și r 
regimului politic din România.

O forță politică nouă în această 
perioadă este Partidul țărănesc. 
Autorii pun în lumină caracterul 
contradictoriu al practicii politice 
a acestui partid, discrepanța din
tre programul teoretic și acțiunea 
practică a țărănismului. Partidul 
țărănesc nu a jucat niciodată rolul 
de exponent autentic al intereselor 
maselor țărănești, dar țărănismul, 
ca acțiune politică și ideologică, re
flectă neîndoios procesul pătrun
derii maselor rurale în jocul for
țelor care se înfruntau pe arena 
politică a României. în aceasta con
stă contradicția internă a țărănis
mului care purta germenii disolu- 
ției sale. Lucrarea oferă un tablou 
istoric nuanțat, dar limpede și ferm 
în aprecierile esențiale, al Partidu
lui național român, reprezentantul 
burgheziei române din Transilva
nia. Sînt dezvăluite resorturile in
fluenței sale în rîndul unor catego
rii sociale relativ largi, sînt anali
zate programul partidului și acțiu
nea sa în perioada actului istoric 
al unirii (decembrie 1918), precum 
și linia politică ulterioară a P.NR.

Calitativ deosebită de activitatea 
politică a partidelor care acționau 
pe terenul relațiilor burgheze — 
indiferent de mărimea și natura di
vergențelor d'ntre ele — se prezin
tă poziția de clasă, lupta, progra
mul și țelurile Partidului Socialist 
din România, exponent al intere
selor clasei muncitoare. Autorii 
cercetează socialismul român într-o 
perioadă hotărîtoare a dezvoltării

sale, bogată în evenimente, stră
bătută, de un . profund proces de 
clarificare, marcată de bătălii de 
clasă de o amploare și o intensi
tate fără precedent în țara noastră 
— perioadă care a culminat cu 
crearea Partidului Comunist Ro
mân.

Lucrarea beneficiază de o largă 
bază de surse documentare; sînt de 
reținut orientarea justă în aprecie
rea literaturii temei, descifrarea, a- 
deseori'fină, a sensurilor ei, chiar 
dacă uneori anumite date de or
din faptic pe care autorii le pre
iau din izvoarele documentare nu 
sint cele mai concludente. Desigur,, 
o temă de o asemenea. bogăție is
torică invită in continuare lă re'- 
flecție.. mai ales în direcția gene
ralizării. Așa cum se prezintă, prin, 
ceea ce. înseamnă ca nivel de cer
cetare, analiză și interpretare, lu
crarea „Viața politică din Româ
nia" se impune ca o investigație ter 
meinică _ consacrată unor asper-te. 
mai puțin studiate ale perioadei 
1918—1921, ca o reușită a istorio
grafiei politice marxiste din țara 
noastră.

Dr. Damian HUREZEANU

O relativ recentă apariție editoria
lă vine să confirme „spiritul emu- 
latîv ce caracterizează gîndirea fi
lozofică din țara noastră în ultimii 
ani. E vorba de volumul 14, intitu
lat „Teorie și experiment", din co
lecția „Materialismul dialectic și 
științele moderne", apărut in EDI
TURA POLITICA.

Motivele pentru care cartea men
ționată reține atenția sînt multiple.- 
Mai intri, trebuie relevată actuali
tatea problemelor pe care le abor
dează. O trecere în revistă, chiar 
și succintă, a tematicii tratate ara
tă că articolele care alcătuiesc vo
lumul reflectă probleme majore ce 
polarizează gîndirea filozofică con
temporană.

Se cuvin consemnate, în acest 
sens, contribuțiile reprezentate de 
cîteva dintre articole, între care 
„Practică .și experiment" de Ale
xandru Valentin sau-„Modelare și 
experiment" de Ion Irimie — apor
turi valoroase în planul meditației 
personale, beneficiind de o solidă 

. informare bibliografică la 1 elucida
rea unor termeni de tot mai mare 
circulație în gîndirea filozofică din 
zilele noastre. Distincțiilor făcute 
înăuntrul categoriilor discutate li se 
adaugă precizări asupra relațiilor 
dintre ele, nelipsind observațiile 
inedite, originale.

Ilustrînd varietatea tematică a- 
bordată, multitudinea de puncte de 
vedere, un însemnat loc în econo
mia volumului ocupă considerațiile 
de epistemologie. Este vorba, pe de 
o parte, de analiza minuțioasă, 
nuanțată a pozițiilor epistemologi
ce ale unor gînditori contemporani,

EDITURA „ACADEMIEI"

HEGEL — „Enciclopedia științelor filozofice" (Partea a ll-a — „Filo
zofia naturii")

DIMITRIE GUȘTI — „Opere" (voi. 5)

LIVEANU V., CIMPONERIU E„ RUSENESCU M„ UDREA T, 
cronica unor zile istorice"

„Din

relevînd atit elementele valoroase, 
cit și unele limite în viziunea aces
tora — și aici amintim referințele 
lui Mircea Flonta la gîndirea lui 
J. Piaget în „Problema acordului 
structurilor matematice cu datele 
experienței", sau comentariul la 
teoria lui F Gonseth din articolul 
„O concepție modernă privind des
chiderea teoriei la experiență", 
semnat de Vasile Tonoiu; pe de altă 
parte, volumul ne pune în fața unor 
considerații, cu note personale, a- 
supra unor probleme ale teoriei cu
noașterii — și aici ne gindim, în
tre altele, la „Structura și funcțiile 
teoriei științifice", de Cornel Popa 
și la articolul lui George C. Moisil, 
„Observație-model-teorie". Remar
căm, ca o trăsătură comună stu
diilor de epistemologie, chiar în
tregului volum, putem spune, efor
tul constant al autorilor spre po- 
zitivarea gîndirii filozofice, spre 
precizarea riguroasă a enunțului 
filozofic, abandonînd speeulativis- 
mul inoperant. In acest spirit, unele 
studii din volum se ocupă pe larg 
de problemele pe care le ridică, de 
pildă, aplicarea conceptului de o- 
peraționalizare la controversata 
teorie a definiției.

Consemnăm, de asemenea, din 
aria problematică a volumului pre
ocupările legate de apropierea ac
tului cunoașterii filozofice de re
zultatele cercetărilor moderne din, 
științele fundamentale (fizică, bio
logie etc.). Este aprofundată legă
tura dintre filozofie și matematică 
— legătură care. în condițiile „ma
tematizării" progresive și necesare 
tuturor sectoarelor cunoașterii u- 
mane, își dovedește tot mai mult 
fecunditatea — atît teoretică, cit și 
aplicativă.

Scrisă de pe poziții filozofice 
marxiste, cartea oferă, o dată mai 
mult, măsura integrării efective și 
rodnice a gîndirii filozofice româ
nești în marea mișcare contempo
rană de idei. Prin problematică, 
prin profunzimea și multilaterali
tatea dezbaterilor, ea se află prin
tre cele mai notabile apariții edi
toriale recente.

In orizontul larg al liris
mului de atmosferă poezia 
lui Aurel Rău își află tim
brul specific — și, totodată, 
personalitatea creatoare — .spațiu geografic și 
în convertirea elementelor 
dominante ale poeziei ar
delene de la Coșbuc pină' 
la Blaga, ritmurilor mo
derne, prin asimilarea unor 
modalități expresive capa
bile să cuprindă ineditul și 
solicitările artistice ale 
timpului actual. Situarea iri 
tradiție a poetului, dimen
siunile esențiale ale confi
gurației sale creatoare au 
fost continuu amendate, 
într-un fel modelate și co

rectate de contactul fertil, 
nemijlocit, cu poezia uni
versală a secolului nostru. 
Susținuta activitate de tăl
măcire din lirica univer
sală contemporană, între
prinsă de-a lungul anilor 
cu deosebit succes, a ex
tins spațiile cunoașterii, a 
imprimat poeziei din ulti
ma perioadă tenta moder
nității, deschizînd porți 
mâi largi motivelor de pro
veniență cultă, exercițiului 
liric inovator cu rezultate 
notabile în economia artei 
sale.

Asemenea deplăsări 
conținut nu au 
însă structural 
Aurel Rău din ultimul vo- ardelean a 
lum Turn cu ceas, apă
rut în editura clujeană 
DACIA. Consecvența crea
toare caracteristică acelor 
artiști ai cuvintului ce 
și-au aflat încă de la în
ceputuri chemarea reală, 
impune aici, ca și în căr
țile mai- vechi, fizionomia 
proprie a lirismului, mo
tivele predilecte, sensurile 
dominante cultivate de o 
întreagă literatură arde
leană.

EDITURA „ALBATROS"

CONSTANTIN C . GIURESCU. 
DINU C. GIURESCU - „Isto
ria românilor din cele mai 
vechi timpuri pînă astăzi"

* * * — „Iluminismul" — (anto
logie în trei volume, cu stu
diu introductiv și note biblio
grafice, realizată de Romul 
Munteanu).

MARIAN POPA — „Dicționar 
de literatură română contem
porană".

HORIA URSU Traian".

AL OPREA — „5 prozatori iluș
tri, 5 procese literare".

GH. TOMOZEI — Atlantis (ver
suri).

LUCIA DEMETRIUS — „Scri
soare către fetele tinere". 
(„Colocviile adolescentei").

GEORGE MARIN TEODORES- 
CU — „Veghe nocturnă".

VASILE POENARU 
marină".

„Jungla

PETRE PAULESCU 
tectura ploilor".

NAGY LAJOS — „Zoologie de 
buzunar" (umor).

MOISUC VIORICA — „Diplomația României și problema apărării 
suveranității și independenței naționale în perioada martie ’38 
și mai 1940"

VOICANA MIRCEA, FIRCA CLEMANSA, HOFFMANN ALFRED, ZOT- 
TOVICEANU EL., în colaborare cu : MARBE MYRIAM, NICU- 
LESCU ȘTEFAN, RAȚIU ADRIAN — „George Enescu" (mono
grafie)

ECONOMICĂ

Prețul de cost
in industrie

Mihail PIRLOG

Funcția de „barome
tru", atit de des aso
ciată prețului de cost, 
datorită însușirilor sale 
de a oglindi în modul 
cel mai cuprinzător 
întreaga activitate e- 
conomică a unei în
treprinderi sau ra
muri, asigură acestuia 
o poziție centrală in 
rîndul indicatorilor e- 
conomici. Pusă sub 
semnul creșterii efi
cienței generale a în
tregii economii națio
nale, reducerea prețu
lui de cost își dezvă
luie plenar semnifica
ția sa : ea se inscrie 
ca factor, hotărîtor de 
sporire a acumulări
lor, de accelerare a 
ritmului creșterii eco
nomice, de reducere a 
prețurilor de vinzare 
cu amănuntul și. pe a- 
ceastă bază, de ridi
care a nivelului de trai 
al populației. De a- 
ceea, partidul acordă o 
atenție statornică scă
derii cheltuielilor de 
producție, mobilizării 
factorilor de reducere 
a prețului de cost.

Studierii multilate
rale a experienței ob
ținute în acțiunea de 
reducere a prețului de 
cost în industrie, a 
generalizării acesteia 
— necesitate adine re
simțită in literatura 
noastră economică — 
îi este consacrată cu
legerea de studii inti
tulată „Prețul de cost 
în industrie", elaborată 
sub redacția prof, 
univ. dr Vasile Raus- 
ser. rod al colaborării 
dintre cadre de con
ducere din industrie, 
economiști, cadre di
dactice din invățămîn- 
tul superior. Excelentă 
monografie, oferind o 
amplă „diagnoză" a 
prețului de cost, lu
crarea recent apărută 
in EDITURA ACADE
MIEI îmbină 
teoretic cu 
concretă, efectuată 
principalele 
ale industriei, 
ga cercetare este 
lăuzită de ideea funda
mentală a eficientei e- 
conomice. tn această 
optică, analiza teoreti
că — căreia ii este re
zervată o treime din 
lucrare — stăruie înde
lung asupra relației 
prețului de cost cu a- 
cumulările, analizează

studiul 
analiza 

în 
ramuri 
întrea- 

că-

aprofundat producti
vitatea muncii, în ca
litatea acesteia de 
factor determinant al 
reducerii prețului de 
cost, factorii care — raționalizarea continuă 
la rîndul lor — influ
ențează productivitatea 
muncii, precum și eco
nomisirea cheltuielilor 
materiale. Se cuvine 
subliniat faptul că atit 
în analiza generală cit 
și în cea concretă sint 
folosite metode și pro
cedee științifice, se 
valorifică o cantitate 
impresionantă de in
formații statistice, 
ceea ce permite pune
rea in lumină a rezer
velor de reducere a 
prețului de cost in in
dustrie.

Rind pe rînd sînt 
examinate particulari
tățile prețului de cost 
în ramurile industriei 
cum sînt : energia e- 
lectrică, industria pe
trolului, industria mi
nieră. industria side
rurgică, industria con
strucțiilor de mașini, 
industria chimică, in
dustria lemnului, in
dustria materialelor 
de construcții, indus
tria ușoară și indus
tria alimentară, prin
cipalele rezultate obți
nute în perioada 1966— 
1970, căile folosite în 
acest scop. Remarca
bilă ni se pare trata
rea diferențiată a fac
torilor de reducere a 
prețului de cost în ra
port cu particularită
țile ramurilor indus
triale : la unele pre
domină consumurile de 
muncă trecută, și de 
aceea efortul princi
pal este îndreptat spre 
reducerea consumuri
lor materiale, la altele, 
o pondere mare au 
cheltuielile de muncă 
vie.

Ni se pare intru totul 
justificată atenția a- 
cordată expunerii unor 
probleme de ordin me
todologic ținînd de e- 
vidența și calcularea 

. prețului de cost, ca și 
de planificarea și ana
liza acestuia. In fond 
un sistem informațio- . 
nai. organizat rațional 
pentru a asigura cu
noașterea operativă a 
desfășurării întregii 
activități, furnizează 
temeiul unor decizii 
eficiente, la toate ni-

velurile organizatorice, 
în acțiunea de reduce
re a prețului de cost. 
De aceea, introducerea 
unor metode moderne,

a fluxurilor informa
ționale, a evidenței 
prețului de cost, mai 
buna valorificare a in
formației au impor
tante efecte econo
mice.

Ideea. priorității as
pectelor calitative este 
prezentă de-a lungul 
întregii lucrări. Indi
cator pijin excelență 
calitativ, reducerea 
prețului de cost se a- 
firmă ca principală 
cale rodnică de spo
rire a acumulărilor : 
creșterea volumului 
beneficiului poate a- 
vea loc, desigur, și pe 
baza măririi volumului 
producției, dar esen
țial sub raport econo
mic este ca această 
creștere să fie realiza
tă prin scăderea pre
țului de cost.

Eficiența acțiunii de 
reducere a prețului de 
cost este in mare mă
sură determinată de 
cadru! organizatoric. 
Iri lucrare se sublinia
ză elocvent marea im
portanță a centralelor 
industriale, rolul activ 
pe care-1 joacă în îm
bunătățirea și perfec
ționarea metodelor de 
conducere, organizare 
și planificare a activi
tății economice. De a- 
semenea, este relevată 
contribuția importantă 
a inițiativei oamenilor 
muncii, a spiritului 
creator în acțiunea 
scădere a prețului 
cost.

Lucrarea „Prețul 
cost in industrie" 
te servi, ca 
îndrumător, 
rilor din industrie, e- 
conomiștilor. ca și cer
cetătorilor științifici. 
Atestînd potențialul 
de care dispune știin
ța economică din țara 
noastră, lucrarea este 
în același timp o re
marcabilă contribuție 
la generalizarea teore
tică a experienței în 
domeniul conducerii 
și planificării econo
miei naționale.

lor 
de 
de
de 

poa- 
un util 
lucrăto-

Conf. univ. dr. 
Vladimir TREBICI

i
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Poezia lui Aurel Rău 
trăiește acut sentimentul 
istoriei. Meditația lirică se 
naște cu necesitate dintr-un 

uman 
tinde,'precis delimitat și 

printr-un act de participare 
intensă, la necontenita re
întoarcere, spre regăsirea 
tărîmului părăsit. E și re
gret, și nostalgică amin
tire în această melancolică

nă de flăcări, / timpul mă 
trage pe roată în fața obș- 
tei“. O iubire fără margini 
iscă gîndul poetului între 
munții Rodnei și Căliman, 
pe un drum care leagă 
provincii, de-a lungul că
rora coboară în ritmuri 
transhumante căruțe țără
nești : „Iată incep să sune / 
venind de departe cu plîn- 
sul Iancului / căruțe țără-

Aurel RAU

de 
modificat 

lirica lui

reînviere a lumii copilă
riei, dar e, probabil, mai 
mult ca orice, perceperea 
concretă în vatra satului 

temeliilor pe
rene pe care se înalță poe
zia sa. Reîntoarcerea în 
acest univers, ce poartă 
semnele eternității, are de 
fiecare dată semnificațiile 

' unei regăsiri miraculoase : 
în țara de dincolo de pă
duri, „ca Iancu de Hune
doara cind umple deasupra 
munților / pocalul său roșu 
ce ride stelelor. / Acolo in 
Transilvania, sub un lung 
turn cu ceas / ...singurăta
tea îmi pune pe cap coroa-

nești. / ...inșelind toate ve
ghile / se strecoară in timp 
/ moții / pe pietrele / Clu
jului" (Căruțe țărănești). 
Regăsirea in istorie duce 
desigur la situarea operei 
in durată. Poetul resimte 
însă cu aceeași acuitate si
tuarea în contemporanei
tate, in istoria pe care o 
trăiește : „Am virsta primi
lor cosmonauți, sint gene
rația lor / a celor ce au 
scris primul cerc și a 
lor ce merg pe lună...".

Motivele predominant 
rale ale lirismului său 
plasează cu aceeași rigoare 

. și. consecventă ■ in interiorul

in- 
ce-
ru-
se

unor coordonate de atitudi
ne și procedee de mult ve
rificate, purtînd însemnele 
valorilor autentice. Aurel 
Rău se manifestă ca un în
setat de ideal pe barica
dele căruia înțelege să slu
jească, păstrînd ca supre
mă răsplată promisiunea 
biruinței artistice. Proble
matica și conștiința indi
viduală a creatorului, ros
turile cuvintului, puterea 
de iradiere a artei, reve
nind mai intens în poezia 
actuală, depășesc cadrul u- 
neori prea limitat al intros
pecției, pentru a se revăr
sa în matca largă a con
științei colective a semeni
lor de care autorul se simte 
legat prin mii de nevăzute 
fire : „stihuitor, om cîști- 
gindu-și traiul, / din cuvin
te, din garmond, din intîi- 
nirea / de fiecare clipă cu 
aspra întrebare / care as- 
finte, care / asfinte / uh- 
de-i capătul cei de veac / 
Vin la voi să descint sau 
să vin Ia voi să vestesc / 
sau să plimb numai așa prin 
dreptul ocliilor / această 
pană de păun a desprin
derii... / această coamă / de 
roib al lui Pintea, fluturind, 
această larmă / de gnomi ce 
string aurul sub rocile A- 
pusenilor / pentru steme..."

Poetul se întoarce me
reu cu fața spre lume, des- 
fă'oară continuu, fără oste
nite harta sufletului pentru 
a-i afla noi înțelesuri care 
să-1 poarte tot mai departe 
pe apele înspumate ale 
poeziei. Prin noua carte, li
rismul lui Aurel Rău argu
mentează încă o dată în
crederea în forța biruitoa
re a creației născută clin 
sentimente durabile.

Emil VA5ILESCU

EDITURA „MINERVA"

VICTOR HUGO — „Mizerabilii" 
(vol. I-V) B.P.T.

CHARLES DICKENS — „David 
Copperfield" (vol. I—III) B.P.T.

U CENG-EN — „Călătorie spre 
Soare apune".

ALECU RUSSO — 
României".

GEORGE COȘBUC -
(seria „Arcade").

LADISLAU GALDI - „Introdu
cere în istoria versului româ
nesc".

Z. ORNEA — „Sămănătorismul" 
(ediția a ll-a, revăzută și a- 
dâugifâ, seria „Momenfe- 
Sinfeze").

ION DONGOROZI - „Stea de 
cinema".

„Cîntarea

„Poezii"

ȘTIINȚIFICĂ

DE ARTĂ

Eugen SCHILERU

Scrisoare de dragoste"

Derec -J. de SOLLA PRICE

ȘTIINȚĂ MICĂ,

ȘTIINȚĂ MARE
Profesorul Price a vizitat țara 

noastră in două rînduri în anul 
1970 : o dată ca invitat al Acade
miei Republicii Socialiste Roma
nia, cu care prilej a ținut o 
conferință in cadrul Centrului 
de documentare științifică al A- 
cademiei, și a doua oară, înâpoin- 
du-se de la Varna, unde a partici
pat la congresul de logică a știin
ței. Datorită activității sale înde
lungate și rodnice în domeniul 
științei despre știință, autorul lu
crării „Știință mică, știință mare"— 
publicată nu de mult timp în EDI
TURA ȘTIINȚIFICA - poate fi 
considerat printre primii discipoli 
ai marelui John Bernal. Meritul cel 
mai mare al profesorului Price (așa 
cum apreciază și acad. A. Avra- 
mescu in Cuvînt înainte) nu este 
atît culegerea de date despre toate 
aspectele științei, ci depistarea a- 
cestor date in literatura de specia
litate și interpretarea lor magis
trală. Intr-adevăr, analizînd în
deaproape ritmul dezvoltării știin
ței — dat de creșterea numărului 
de cadre de cercetători șj a pro
ducției cercetării științifice, sub 
aspectul numărului de lucrări apă
rute — autorul a reușit să reliefeze 
legități ale acestor creșteri și să 
desprindă din ele influențele știin
ței asupra economiei, asupra poli
ticii și asupra cadrelor științifice 
înseși.

Dar. ce este această „știință . 
mare ?"... Nu, nu este vorba de 
vreun fenomen exploziv; Știința 
mare intră în conștiința întregii so
cietăți prin înriuririle sale majore 
pe care Ic exercită pe toate planu
rile de activitate. Aceasta este con
cluzia profesorului Price. Iar, de-a 
lungul paginilor lucrării, această 
concluzie devine tot mai pregnan
tă. Omenirea cheltuiește tot mai 
mult pentru știință. Cheltuielile se 
triplează (sau poate chiar mai 
mult) la fiecare 10 ani ! O aseme
nea rată de creștere este remai'r 
cabilă. cu precădere atunci chid

EDITURA „CARTEA 
ROMÂNEASCĂ"

JEAN GIONO — „Turma".

ION OMESCU — „Hamlet sau 
ispita posibilului" (eseu).

ION BÂIEȘU
preună“

NICOLAE TAȚOMIR 
mea de lut"

„Sufereau îm-

STEFAN RADOFF 
’ de foc"

„Cartea

„Casca

SERGIU SALAGEAN - „Sare, 
fîntîni, trandafiri"

//

societă- 
ales in 
(„Stra-

știința este pusa in slujba 
ții, a întregii omeniri. Mai 
ultimele capitole ale cărții 
tegia politică pentru oamenii știin
ței mari", „Măsura dimensiunii 
științei" și „Cercetare asupra cer
cetării") datele, comparațiile, dia
gramele pe care profesorul Price le 
înfățișează sînt de-a dreptul ului
toare pentru evoluția științei, atit 
pină în anul publicării lucrării, cit 
și în perspectiva anului 2000.

Evident, unele din opiniile auto
rului poartă amprenta relațiilor ca
pitaliste de producție și trebuie ju
decate cu rezerva necesară de către 
cititor (intelectual sau de cel care 
lucrează în domenii conexe cu 
știința). Undeva, în „Prefață la edi
ția românească", profesorul Price 
spune : „Poate că nicăieri politica 
științifică și teoria acesteia nu sint 
mâi vitale ca într-o țară socialistă 
și intr-o țară mică". O concluzie 
realistă, confirmată 
științei — forță de 
țara noastră.

Petre

de amploarea 
producție în

NEDELCU

Critica literară presupu
ne și ea specializare pe 
domenii și compartimente. 
Poate mai potrivii ar fi 
spunem o specializare 
genuri de creație. Nu 
ascundem că repetăm 
truism cind spunem că 
critici care vibrează 
deosebită înfiorare în 
paginii de proză, alții izbu
tesc să interpreteze mai a- 
plicat textul dramaturgului, 
după cum unii — puțini — 
verbul transfigurat în acel 
univers particular, cu o lo
gică insolită care e poezia. 
Aurel Martin are acest dar 
de a fi un excelent inter
pret al incantației poetice. 
Nu ignorăm și calitățile 
sale de critic, ca să spunem 
așa, total. Am citit destule 
cronici și studii ale sale 
care glosau' inteligent și pă
trunzător pe marginea unor 
volume de proză. Dar voca
ția sa ni se pare a fi a- 
ceea de critic al poeziei. Se 
pare că e o vocație pe care 
și-o cunoaște, de vreme ce 
volumele sale au reținut, 
dintr-o activitate foiletonis- 
tică bogată și variată, ex
clusiv cronicile despre 
poeți și poezie.

Volumele amintite poartă 
titlul lămuritor Poeți con
temporani. Spun lămuritor 
pentru că titlul acesta 
descrie exact realitatea căr
ții. Ca și in cazul primu
lui volum, in cel de-al doi
lea, apărut recent, in EDI
TURA EMINESCU nu a- 
vem de-a face, cum se în- 
tîmplă de obicei, cu o cu
legere de cronici. E de fapt 
un volum de medalioane 
sensibile și concentrate care

să 
pe 
ne 
un 

sînt 
cu 

fața

Cei ce l-au cunoscut îndeaproape 
pe Eugen Schileru, nu pot realiza 
încă dispariția lui fulgerătoare din 
august 1968. Dar chiar dacă te în
clini in fața realității e greu, ba 
chiar imposibil, să vorbești la tre
cut despre Eugen Schileru. Prezen
ța . lui spirituală e vie și actuală 
nu numai în memoria noastră su
fletească, ci deopotrivă, in teritorii
le mișcătoare ale vieții artistice, in 
mișcarea de idei.

Intelectual de o erudiție neobiș
nuită, publicist remarcat încă în re
vistele legale ale partidului din 
deceniul patru, lui Schileru îi erau 
familiare deopotrivă cîteva impor
tante ramuri ale științelor umane 
ca și altele din sfera artei. Intr-a
devăr, această fascinantă persona
litate avea întinse cunoștințe filo- 

.-•.ZQOPfii. estetice, d,e sociologie a li-. 
teraturii și de literatură universală,

■ fiind totodată un „cunoscător,...cum . ... __ _ „___ _ ,___ ___
„pțjțini; au„4ost!h aj.jsțprjei artelor ,, die‘surprinsă în faze’ primare. fată 

plastice,. al "filmului "sau teatrului. ' ---- ■ -
Poate că mai bine ar fi să spunem 
că era ceea ce se numește cu un 
termen oarecum pretențios un spe
cialist în filozofia artei, in estetica 
generală ca și în cele speciale. Din 
această perspectivă, a unei culturi 
temeinic 
evaluare 
artistic 
căpătau 
piețe și 
tica românească din ultimeie două- 
trei decenii îi datorează imens.

EDITURA MERIDIANE a avut 
inițiativa fericită de a publica ceea 
ce a rămas din publicistica lui Eu
gen Schileru. A rămas, s-o spunem, 
puțin față de ceea ce știm că repre
zenta potențial capacitatea crea
toare a criticului, care a tot amî- 
nat elaborarea operei sale de sin
teză ce. preciza, avea să-l defi
nească. Dar chiar aceste „răma
suri", așa cum sint, prezintă va
lori inestimabile, avind și avanta
jul de a ni-l restitui pe Schileru 
așa cum a fost : învățat, metodic 
fără a fi arid, scăpărător în asocia
ții și disociații, scriind și proiectind 
lumini dintr-o impresionantă nece
sitate interioară. Cartea care a a- 
părut este prima dintr-o culegere 
proiectată in două volume. Antolo
gia e datorată fiicei sale (Mihaela 
Schileru-Chiose), iar prefața, un e- 
moționant medalion critic, este 
semnată de prof. Miron Constanti- 
neșcu.

Volumul poartă titlul — aparent 
surprinzător — Scrisoare de dra
goste. Titlul e, de fapt, foarte feri
cit ales, împrumutat fiind chiar de 
la critic care a publicat cu puțină 
vreme înainte de tragedia finală 
un eseu cu acest nume. Era acolo,

în această pseudo-scrisoare, medi
tația profundă a criticului despre 
condiția artistului în contempora
neitate. Socotind esențială pentru 
actul artistic alteritatea (categorie 
care definește publicul căreia i se 
adresează creatorul), criticul ple
dează pentru sinceritate și autenti
citate, blamînd mimetismul, ma
nierismul și eclectismul. Nici
unde nu întîlnim poncifele acade
mismului, în aceste scrisori tulbu
rătoare, niciunde schemele sau for
mulele rigide. De fapt, criticul se 
integrează in spațiul duratei sufle
tești a adresantului, îi utilizează 
inteligent mijloacele expresive 
apte să-i activeze aptitudinile re
ceptive. Dar observațiile sale nu 
ascund dificultățile și nici caren
țele de opțiune, stabilind un diag
nostic care e adeyărat. Iar un diag
nostic stabilit din vreme — cine 
nu.știe? — poate elimina o,.mala-

asimilate, actele sale de 
pe marginea fenomenului 

contemporan . sau revolut 
rigoare, competență, su- 
adincime. Artele și eseis-

uri exemplu cir totul concludent : 
„La noi, din motive diferite unii 
tineri au ajuns să treacă de la un 
curent la altul, aproape trimestrial. 
E ca și cind ar scrie, mereu altei 
iubite, mereu in alt stil, dar uitin- 
du-se necontenit la ultimele anto
logii de scrisori de dragoste apă
rute in străinătate. Motivele ? Pe 
de o parte teama de a nu fi con
siderați provinciali, învechiți, pe de 
alta, faptul că experimentează fără 
a ști întotdeauna ce caută, ce vor 
să obțină. Rezultatele ? Imposibili
tatea de a adinei problemele, de a 
se cristaliza cu un profil nominali
zat, eclectism, reducerea posibilită
ții de a contribui la dezvoltarea 
unei arte de pregnant specific na
țional".

- . 4.m Preciza că problema alteri- 
tății (altfel spus,, a raportului ne
cesar dintre artist și publicul care, 
fatal, se presupune că îi receptează 
mesajul) e un „motiv obsesiv" al 
întregii eseistici scrise de SchilerU. 
Paginile acestui volum o dovedesc 
cu prisosință. Pledează convingă
tor întru aceasta eseuri ca „Tra
diție, inovație și spirit critic", „Ar- 
tistul-om între oameni" ; apoi e- 
seurile mai ample ca și cronicile 
despre mai toți artiștii plastici ro
mâni contemporani, de la Pallady, 
Petrașcu, Ciucurencu, Medrea, 
Baba la Const: Piliuță sau Simona 
Vasiliu-Chintllă.

E în toate aceste pagini dense in 
idei o remarcabilă încordare inte
rioară, o purificare față de tot 
ceea ce este sofisticare și artificios, 
o densitate intelectuală, o strin
gență a demonstrației care impre
sionează și conving.

D. OLMAZU

închipuie pregnante profi
luri ale unor poeți contem
porani. Ale unor poeți 
contemporani reprezenta
tivi. Nu credem că exage
răm dacă observăm că în 
acest fel cele două volume 
se constituie într-o verita
bilă sinteză a poeziei ro-

presionează. Am adăuga 
imediat un fapt care ni se 
pare de asemenea impor
tant. Criticul nu-șj propu
ne să analizeze exclusiv 
valențele estetice ale ope
rei. Strădania sa urmăreș
te simultan și un alt plan. 
E cel al explicității. Altfel

CRITICĂ LITERARĂ

Aurel MARTIN

ÎJ

mânești contemnorane. 
sinteză a valorilor

O 
poeziei 

noastre contemporane, des
chisă unei viitoare între
giri.

Cartea, placheta care pri
lejuiește medalionul, devine 
nu un pretext, cit un motiv 
pentru o repede incursiune 
in destinul liric al poetu
lui. Noteie sale particulare, 
timbrul specific, locul 
în constelația liricii 
temporane sînt surprinse și 
fixate cu o siguranță a 
diagnosticului,. a aprecierii 
și a caracterizării care im-

său 
con-

zicînd, cu mijloace adec
vate, i se relevă cititoru
lui ideația unei opere, difi
cilă oricum lectorului o- 
bișnuit. Utilitatea deosebită 
a procedeului într-o perioa
dă cind poezia contempora
nă e bănuită de obscuritate 
ș> incifrare nu mai are ne
voie de demonstrații supli
mentare Dar cele două 
planuri, deosebite de noi 
din nevoi metodologice, se 
suprapun și se interferea
ză. Pentru că modalitatea 
preferată a demersului cri
tic e la Aurel Martin nu

sondajul pe verticală, ci ro
tundul. cu ajutorul căruia 
se creează imaginea unita
ră, multidimensională a 
profilului unui poet.

Că mijloacele utilizate 
sînt cele adecvate o de
monstrează medalioanele 
despre Emil Botta, Pillat, 
Arghezi, Jebeleanu, Phi- 
lippide, Beniuc, Doinaș, Ni- 
chita Stănescu, Ion Gheor- 
ghe, Sorescu sau Stelaru. 
Nici unde capacitatea de 
caracterizare_ și definire nu 
e stingherită de univoc și 
uniformitate. Investigarea e 
mereu diferențiată carac
terologic și tipologic, iar 
cuvintele adaptate plastic 
universului pe care îl exa
minează au darul, expresiv 
de a se întrupa în imagi
ne. Cu asociații erudite de 
motive și imagini din is
toria liricii românești care 
sporesc sugestiv tabloul re
creat. Să mai notăm că lui 
Aurel Martin i se datoreș- 
te relevarea cuprinzătoare, 
pentru prima oară, a unei 
dimensiuni specifice unei 
generații de poeți contem
porani : neoclasicismul.
Medalioanele despre St. 
Aug. Doinaș, Al. Andrițoiu, 

Tiberiu Utan. 
sînt deplin con-

Ion Brad, 
Ion Horea 
cludente.

Dacă ar 
un reproș 
sub forma 
gretul că aceste medalioa- 
ne-cronici nu au apărut, la 
data elaborării, in publi
cații cu autoritate și cir
culație largă. Aceasta le-a 
diminuat funcția critică, e- 
ficiența.

fi să menționăm 
l-am . exprima 
unui regret. Re-

Z. ORNEA
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OMUL FAȚĂ IN FAȚĂ CU EL INȘUȘI
Un eseu bun, cum este 

acela, al lui Cost,in Murges- 
cu, asupra echipei de con
ducere în unitățile de pro
ducție, se măsoară după 
reflecțiile pe care le stimu
lează. In realitate, cartea 
nu se limitează numai la 
unitățile de producție, ci 
pune în discuție un spirit, 
o filozofie și un mod de 
abordare a trebdrilor eco
nomice și sociale, reliefînd 
pe drept cuvînt cit de pro
prii sint ele gîndirii poli
tice din tara noastră.

Iată cîteva propoziții, la 
care cartea îndeamnă :

te, se întovărășesc. Dacă u- 
nul nu aduce elemente noi 
față de ansamblul la care se 
afiliază, atunci însumarea 
lui este o simplă adăugire 
fizică nesemnificativă, și nu 
o însumare intelectuală.

Nu este mai puțin adevă
rat că, pentru a-și traduce 
și înțelege părțile proprii 
pe care le aduc în coșul 
comun, oamenii trebuie să 
aibă un limbaj comun. De 
aceea, dacă pe de o parte 
doi oameni identici nu for
mează echipă, la cealaltă 
extremitate stă situația a

a scris „Hazardul și nece
sitatea" și al treilea a scris 
„Logica viului". Sint sti
luri diferite, convingeri di
verse, specialități variate, 
experiențe nesuprapuse. 
Limbajul este comun și 
proiectul este unificator. 
Toffler în cartea sa, mult 
comentată, Șocul viitorului, 
critică instituțiile rigide ale 
secolului nostru, care for
țează oamenii în echipe 
permanente, legate de pro
iecte încremenite. Institu
țiile ar trebui, spune el, să 
se facă și să se desfacă

de făcut. Marele matemati
cian englez Hardy și-a 
scris toate marile contri
buții în colaborare cu un 
indian genial pe care îl 
prețuia foarte mult. Astăzi, 
nu încape îndoială că 
Hardy era centrul echipei 
de doi.

O echipă care-și neagă 
centrul sau îi reduce din 
importanță, sau îl trage în 
jos din gelozie colectivă 
se condamnă singură.

4. A patra propoziție este 
că gindirea de echipă este 
calitativ diferită de gindirea

Un loc nu poate să fie 
ocupat de două persoane în 
același timp. Cîștigul unuia 
este pierderea celuilalt. A 
trebuit să se inventeze teo
ria jocurilor la mijlocul a- 
cestui secol pentru ca lite
ratura să pună în evidență 
diferența fundamentală a 
celor două situații. Intr-o 
echipă, cîștigul altuia poate 
să fie și cîștigul propriu, 
iar pierderea altuia poate 
să reprezinte pierderea pro
prie. Se dezvoltă o altă lo
gică. o altă strategie. Com
petiția este înlocuită cu coo-

I. Doi oameni identici nu 
constituie o echipă. Evident 
că utilizăm termenul și a- 
tunci cînd avem de-a face 
cu un grup de oameni care 
sapă un șanț. In zilele 
noastre însă oamenii nu 
se adună în primul rînd ca 
să-și amplifice puterile și 
să treacă de la două brațe 
la opt sau la zece. în ac
tivitățile economice și so
ciale. în cele care presupun 
decizie și creație, echipa 
este un apel către diversi
tate ; oamenii se unesc ca 
să se completeze. Ei se 
cr stituie în echipă pentru 
că în formații individuale 
sînt incompleți. Slăbiciunea 
lor nu este de natură mus
culară, ci de natură inte
lectuală. Orice intelect in
dividual, oricît de puternic, 
nu-și are decît o limitată 
putere de pătrundere în e- 
sența fenomenelor. Se pe
trece aici ceva ca în foto
grafia în relief. Din mai 
multe unghiuri sînt emise 
radiații. Nici una în parte 
nu ne dă o Imagine com
pletă Dar prin suprapune
rea lor se creează fotogra
fia în relief.

în epoca revoluției tehni- 
co-științifice, echipa este 
un fruct al teoriei cunoaș
terii. Intelectualul indivi
dualist a murit o dată cu 
epoca de artizanat. Pînă și 
meșteșugarul medieval era 
obligat să se constituie în 
breaslă, creația lui era una 
de atelier.

Cunoașterea a ieșit din 
faza întreprinderii indivi
duale. Oamenii, că să aco
pere mai mult din rezulta-

Discurs despre
SPIRI TUL DE ECHIPĂ

doi oameni care nu pot face 
o echipă pentru că sînt atît 
de diferiți, incit nu au un 
limbaj comun. Legea echi
pei ar fi deci : limbaj co
mun, aport eterogen.

2. Propoziția a doua ar 
fi următoarea : Echipa este 
subordonată proiectului. E- 
xistă o idee in spatele unei 
echipe, un obiectiv comun. 
Acesta cristalizează voința 
membrilor de a sta împreu
nă. Premiul Nobel pentru 
biologie a fost acordat a- 
cum cîțiva ani unei echipe 
franceze formată din pro
fesorii Lvoff, Monod și Ja
cob. Atît timp cit au stat 
împreună, lucrînd la subiec
tul chimismului celulei, al 
proceselor de bază ale vie
ții, cei trei au constituit un 
singur tot. în afara proiec
tului însă, ei sînt individua
lități puternice, autorii a 
trei eseuri care îi arată în 
toată specificitatea lor : 
primul a scris cartea ..Or
dinea biologică", al doilea

după cum sînt schițate sau 
se încheie proiectele. Se 
sugerează o nouă formă de 
a crea instituțiile în viitor, 
care este una ad-hoc. Este 
in previziunea lui Toffler 
și un reproș justificat pe 
care-1 face instituțiilor ri
gide, care în cursul revolu
ției tehnico-știintifice au 
arătat cit de greu se adap
tează la progresul faptelor 
și al realității.

3. A treia propoziție este 
că orice echipă are un cen
tru. Orice echipă .presupune 
un element care are cel 
mai mare număr de co
nexiuni cu membrii echi
pei și transmite semnalele 
cele mai dese, permanente 
și mobilizatoare. In unele 
echipe, lucrul este evi
dent. Nimeni nu se îndo
iește că șeful acelei mari 
manufacturi de pictură a 
miilor de pînze semnate 
Rubens era Rubens însuși, 
în unele echipe moderne 
distincția devine mai greu

Individuală. Lucrul ar fi 
fost mai greu de spus îna
inte de inventarea cuvin- 
tului „sistemic". Echipa fa
vorizează gindirea sistemi- 
câ ; izolarea, nu. în colec
tiv există o portiță spre 
ansamblu. Nostalgia între
gului este extrem de veche. 
Omul s-a simțit întotdeau
na specializat. lucrînd li
mitat pe părți : zeul su
prem, după Xenofon. în 
întregimea sa vede. în în
tregimea sa cugetă. în în
tregimea sa aude

în viziune laică, desacra- 
Iizată. echipa este cheia 
depășirii caracterului mono- 
dimensional, specializat, lo
calizat al gîndirii indivi
duale. Echipa dă șansa sin
tezei și a întregului.

5. în sfîrșit. a cincea pro
poziție s-ar putea enunța 
în felul următor : Spiritul 
de echipă e calitativ diferit 
de spiritul individual. Tn 
competiția individuală se 
intîmplă ca si la concurs

perația. Nu poate să facă 
parte din echipă decît cel 
care ține la succesul ei în 
ansamblu și deci și la reu
șita celorlalți parteneri.

Despre marele matemati
cian Dieudonne se spune 
astăzi, in Franța, că este 
unul din bourbakiști. 
Grupul Bourbaki. după cum 
se știe, a cuprins — cu un 
nume colectiv inventat — 
pe cei mai îndrăzneți ma
tematicieni ai stilului mo
dern în Franța. Ei au re
dactat o operă tot colectivă 
semnată cu numele fictiv 
al celui ce acoperă în spa
tele său o echipă de circa 
10 persoane. într-atit au 
căutat bourbakiștii să se 
efaseze ca persoane în fata 
victoriei colective, incit 
matematicienii care au par
ticipat Ia grup nu numai 
că nu și-au menționat nu
mele personale pe opera 
comună, dar nici n-au lăsat 
să se înțeleagă, sub alte 
forme, că ar fi fost părtași

la alcătuirea ei. Gloria gru
pului, care ■ este simbolul 
unuia din cele mai frumoa
se aventuri ale științei din 
zilele noastre, se răsfr.înge 
asupra științei franceze.

Spiritul de cooperare, spi
ritul de solidaritate, spiritul 
de echipă se educă Din 
păcate, educația, prin struc
tura ei, pune accentul mai 
mult pe competiție și per
formantă individuală.. De 
abia, acum încep să apară 
lecții colective, ținute de 
mai mulțl profesori în a- 
ceastă privință, medicina 
este un pionier Au început 
să apară premii pentru per
formantele colective ale e- 
levilor. Sînt, de asemenea, 
date teme către un grup. 
La liceele noastre indus
triale se pot vedea aparate 
care constituie teză de di
plomă colectivă.

Nici una din cele cinci 
idei de mai sus nu presu
pune însă că activitatea de 
echipă cere în mod obliga
toriu prezența fizică simul
tană a oamenilor care lu
crează într-o echipă. Conti
guitatea spațială nu este 
cerută. Ideea proximității 
este împrumutată din ca
drul muncii manuale, care 
este din ce în ce mai pu
țin relevantă în afacerile 
omenești. Printre membrii 
unei echipe trebuie să cir
cule un fluid informațio
nal : ei nu trebuie neapă
rat. pentru asta, să stea 
ochi în ochi : ședințele tre
buie dozate cu artă și cu 
economie ; timpul în care 
s-a enuntat un adevăr știut 
de ceilalți trebuie trecut la 
pierderi. dubă re a fost 
multiplicat cu numărul ,par- 
ticipantilor Uneori, mai 
profitabilă decît o ședință 
este asigurarea că membrii 
unei echipe urmăresc ace
leași recomandări biblio
grafice ale unui centru de 
documentare, că-și cultivă 
vocabularul comun și că-și 
comunică în mod regulat 
rezultatele, oricît de par
țiale ar fi ele. sau chiar că 
sînt abonați la aceeași re
vistă.

Mircea MALIȚA

__________________
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De la „castelul împodobit 
cu flori de mac“ la perspectiva
lucida a muncii și a creației

poșta paginii • poșta paginii
COMPORTĂRILE ,; 

NEDEMNE ȘI-AU PRIMIT 
SANCȚIUNEA

Am primit de la Inspectoratul 
școlar al municipiului București o 
adresă cu următorul conținut :

„în legătură cu articolul apărut 
în ziarul „Scînteia" din 16 decem
brie 1971 și intitulat Circumstanțe 
agravante ale unor comportări ne
demne, vă facem cunoscut că pro
fesoarei Apreutese Rodîca i-a în
cetat delegația temporară pentru 
funcția de director adjunct al liceu
lui „Aurel Vlaicu" și — pentru a- 
baterile sale — a fost sancționată 
cu „mutare disciplinară" la o școală 
generală".

ALĂTURI 
MAI

DE PĂRINȚI,
RĂSPUNZĂTORI 

Șl ALȚII
de mult am citit — ne scrie 
Ciortan, muncitor specialist

SÎNT

„Nu 
lancu 
la fabrica de mobilă din Combina
tul de industrializare a lemnului- 
Pipera — un șir de articole care re
iau din nou, cu argumentele con
vingătoare ale faptelor de viată, 
problema răspunderii civice a pă
rinților pentru educarea tinerei ge
nerații. Dintre ele mi-au atras a- 
tenția îndeosebi : Răspundem pen-

/-----------------
...în stația de radiolocație, 

rotitoare ca un titirez uriaș, 
căldura devine de nesupor
tat. Zumzetul continuu, ca 
dintr-un viespar stirnit. în-

■ cârcă nervii operatorului 
major, a cărui ființă parcă 
s-a strîns toată in focul de 
sub streașină pleoapelor. 
După ce transmite datele 
necesare aterizării bolidu
lui supersonic își îngăduie 
o clipă de odihnă ochilor, 
își limpezește privirea pen
tru o nouă etapă de ve
ghe. Iar soldatul de lin
gă el, viitorul opera
tor, specialist de clasă,

■ este bucuros că a asistat 
la una dintre lecțiile cele 
mai convingătoare despre 
ceea ce se cheamă măies
trie și dîrzenie în munca 
unui radiolocatorist...

Putea ș-ajungă și Valeri
că B. o „pasăre călătoare". 
Așa le spunea șeful servi
ciului învătămînt de la 
„Electroputere" tinerilor ne
statornici în meserie, fără 
respect față de muncă. 
„Condiții pentru învățarea 
unei meserii frumoase 
îmi spunea inginerul Gel- 
ca. de la cunoscuta între
prindere craioveană — a 
avut Valerică B„ aîci. la 
noi. Putea să-și însușească 
electrotehnica, să se califice 
muncind la cele mai moder
ne locomotive românești. 
Dar l-au scăpat din niină 
părinții, n-am fost îndea
juns de atenti nici noi. nidi 
.organizația de tineret și el 
a intrat intr-un anturaj de 
derbedei, certați cu munca 
și cu omenia".

Palma primită de Vale
rică intr-o anume după-a- 
miază. între pereții casei 
părintești, de la tatăl său 
exprima un eșec în a-1 con
vinge să-și vadă de carte

tru copiii noștri. Dar cum ? G'.Seîtt- 
teia" din 27 XI.1971) și Sfaturi pen
tru anumiți părinți („Scînteia" din 
22.XII.1971) Fiind intru totul de a- 
cord cu ideile susținute in respec
tivele articole cred, totuși, că — 
fără a micșora cu nimic răspun
derile și vinile părinților — nu tre
buie absolviți de îndatoririle ce le 
revin pe acest tărîm nici alti factori 
responsabili. Printre aceștia si noi. 
cei care avem sarcina să ne ocu
păm de inițierea în tainele produc
ției a noilor generații dă ucenici la 
locul de muncă.

E o treabă deloc ușoară, recunosc, 
deoarece al datoria nu numai să-i 
legi de meserie, dar și să faci din 
ei oameni în toată puterea cuvîn- 
tului. pe care se poate pune bază: 
în fond, este vorba de viitorul cla
sei noastre muncitoare. Din expe
riența mea vă pot spune că. acțio- 
nînd în strînsă înțelegere cu părin
ții. chemîndu-i uneori pe aceștia să 
ia cunoștință de rezultatele în me
serie ale fiilor lor. muncitorul-edu- 
cator poate face mult spre a crește 
din fiecare ucenic un muncitor și un 
om de nădejde".

DIN PARTEA FORULUI 
TUTELAR

In legătură cu articolul ... Și vom
avea croitori care nu știu să-și facă 
haine ?“, primim la redacție :

și meserie. In ziua aceea 
era pentru a treia oară cînd 
porțile de la „Electropu
tere" refuzau să i se mai 
deschidă datorită acelorași 
motive : întîrzieri și lipsuri 
nemotivate de la program, 
comportare necorespunză
toare.

Țînărul, adulat de pă
rinții care-i iertau ușor

-■ „Ministerul Educațiet-'șt' învățăm 
mîntului va continua măști pi le/ de, 
întărire a caracterului aplicativ al 
procesului de învățămint. pentru 
organizarea și desfășurarea în bune 
condiții a activității practice a. ele
vilor în atelierele-școală. în pro
ducție. în cadrul cercurilor tehnico- 
productive. al cercurilor pe obiecte, 
al acțiunilor'de muncă patriotică

în scopul mobilizării tuturor fac
torilor educaționali și a elevilor la 
gospodărirea și rezolvarea proble
melor școlii au fost dezbătute pe 
larg acțiunile ce trebuie organi
zate în unități pentru înfăptuirea 
obiectivelor educative ce decurg din 
documentele de partid

Noi sîntem constienți că avem 
foarte multe de făcut pentru a a- 
junge la valorificarea completă a 
potențialului educativ-formativ al 
școlii și vom intensifica eforturile 
pentru atingerea acestui scoo

Considerăm că în realizarea aces
tor sarcini. presa a constituit și 
constituie un real sprijin pentru 
Ministerul Educației și învățămîn- 
tului prin reflectarea în paginile 
sale a activității care se desfășoară 
în școli, scoțînd în evidentă, atunci 
cînd este cazul, deficiențele exis
tente în procesul de instruire, edu
care și formare a elevilor, ca și rea
lizările obținute în acest domeniu"

otelar în cetatea Hunedoa
rei. Altul lucrase ca beto- 
nist pe șantierul hidrocen
tralei de pe Argeș. Un al 
treilea ii arătase un maldăr 
de fotografii cu dedicație 
de la foștii săi elevi cu pri
lejul primirii lor în organi
zația de pionieri

Tot acolo. în subunitate, 
soldatul B. a întîlnit, în

V. ALEXANDRESCV 
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buie să se alinieze cit mai 
repede cu putință în rînd 
cu cei mai buni. Unii spun 
că omul profită mai mult 
de pe urma greșelilor să- 
vîrșite din propria iniția
tivă si depășite decit de pe 
urma faptelor bune pe care 
le face numai la sfatul al
tora. Nu se poate ști cît a- 
devăr conține această zica

vederea susținerii exame
nului de admitere la școala 
de maiștri militari de ra
diolocație.

Am vizitat școala respec
tivă de două ori. Prima 
dată. Ia cîteva luni după ce 
elevul B reușise la exa
menul de admitere. Se nu
măra printre elevii cei mai 
buni. Disciplinat, ordonat.

A fost cîndva

o „pasăre călătoare...z

pașii nechibzuiți, se înde
părtase treptat de școală 
și, ulterior, de uzină, apro- 
piindu-se de bar, de un 
mediu prielnic parazitis
mului.

Venindu-i timpul pentru 
încorporare, s-a gîndit, to
tuși. să treacă din proprie 
inițiativă mai intîi pe la 
frizer. S-a despărțit de ple
tele care-i cădeau pe u- 
meri și a intrat pe poarta 
cazărmii gindindu-se cu 
oarecare neliniște la ceea 
ce i-ar putea oferi viața de 
soldat, tn unitate a luat 
contact cu mediul și rigo
rile ostășiei. La cimpul de 
instrucție, in orele de învă- 
țămini politic, la activită
țile cultural-educative. în 
timpul liber, a făcut cu
noștința celorlalți tineri din 
subunitate. Unul fusese

comandantul ei, educatorul 
cu un fin simț psihologie, 
cu experiență în munca de 
la om la om. Apropiindu-se 
de tinărul militar cu tact și 
răbdare, comandantul a în
ceput să-1 cunoască mai 
profund și, treptat, să-i a- 
corde un asemenea credit 
moral pe care nu poți să 
nu-l onorezi.

De la acest comandant, de 
la ceilalți comuniști din 
subunitate, tinărul a învă
țat că un om dezorientat 
la un moment dat nu se 
poate resemna cu propria 
sa discontinuitate și a în
ceput prin a ;ine seamă de 
recomandările primite, or- 
donîndu-și permanent con
duita potrivit :odului de 
legi ostășești. Mai ales 
după depunerea jurămîntu- 
lui și-a dat seama că tre

lă, tot așa cum nu se poate 
determina precis momentul 
cind soldatul (pe atunci) 
Valerică B. s-a convins că 
a fi în adevăr ceva înseam
nă implicit a valora ceva. 
Ziua cînd a furnizat pentru 
prima oară, din stația de 
radiolocație. elementele ne
cesare activității de zbor, 
fiind felicitat tn fața 
frontului pentru precizia 
și operativitatea trans
miterii lor. l-a rămas 
în amintire ca un prim 
succes in lupta cu sine. Au 
urmat și sitele despre exis
tența cărora iu aflat și pă
rinții 5?i. Poaf“ datorită și 
acestui lucru Ștefan 3. n-a 
rămas iurprins . cînd. la 
sfirșitul unei scrisori pri
mite de la băiat, era 
rugat să-i trimită manua
lele necesare pregătirii în

serios la învățătură. Pentru 
sirguința depusă și compor
tare exemplară fusese »- 
vansat elev caporal și nu
mit ajutor al comandantu
lui de pluton. A doua oară 
cind am vizitat școala, ele
vii din promoția lui Vale
rică se pregăteau să sus
țină examenul de absolvire. 
Expoziția lucrărilor execu
tate de. elevi în pragul ab
solvirii școlii impresionează 
prin virtuozitate în tehnica 
manoperei. Printre lucră
rile expuse am admi
rat-o și pe aceea executată 
de B. Priveam și nu-mi 
puteam imagina cum dege
tele care s-au strecurat cu 
abilitate de ceasornicar 
printre sumedenia de legă
turi și circuite complicate 
ale aparatului electronic 
sint de fapt, aceleași care.

“ ' A
cu un timp în urmă, au în
chis plictisite filele cărții 
de liceu pentru a lenevi pe 
marginea paharului de co
niac. în incinta unui bar, 
la umbra fumului de țigară.

Din nou ecranul stației 
de radiolocație e în focul 
privirii operatorului major. 
Un alt vînător aerian a 
pornit pe urmele tintei care 
încearcă să se strecoare 
spre obiectivul propus, 
profitind de zidul masiv al 
norilor și de întunecimea 
nopții. Nu va reuși nici de 
astă dată. Datele despre e- 
voluția. ei. furnizate de 
maistrul militar clasa a 4-a 
Valerică B.. sînt prelucrate 
cu rapiditate în punctul de 
comandă și. pe calea unde-, 
lor. intercentorul este diri
jat cu precizie spre locul 
unde se va desfășura ata
cul noriurn.

— Ajutorul pe care l-am 
primit din partea coman
dantului de subunitate, că
pitanul Caius Simi'colescu. 
a fost esențial. O mină de 
bărbat. întinsă altui bărbat 
mai tînăr intr-un moment 
de poticnire. L-am privit 
cu încredere în ochi și am 
înțeles că el. de fapt, con
tinuă. pe un plan superior, 
ceea ce investiseră buh în 
mine părinții, școala, uzina. 
Mediul ostășesc ordonat, 
disciplina conștientă, facto
rii educativi mi-au dat mîn- 
dria, demnitatea, hotărîrea 
de a mă. ridica la nivelul 
în'elcgerii misiunii încre
dințate. Ceea ce s-a făcut 
cu mine a fost o faptă du
rabilă..'.

Luminile aurii cu reflexe 
albastre din ochii maistru
lui militar B îmi dau con
vingerea că va-realiza con
cordanta deplină dintre 
spusele sale și fapte.

Adrian MIERLUȘCA

__________________

„Nu știu nici din ce voi trăi mîine. Cum să 
mă gindesc la viitorul mai îndepărtat ?“ — 
răspundea acum patru decenii, la o anchetă 
inițiată de revista de orientare revoluționară 
„Reporter", unul dintre miile de tineri care 
băteau străzile Bucureștiului în căutarea de 
lucru. Și nu era singurul : toate răspunsurile 
la anchetă concordau în a defini o stare de 
spirit invadată de neliniște, de incertitudine.

• Am adresat următoarele întrebări : „Cum 
îți vezi viitorul, tinere ? Cum te pregătești 
pentru el ?“ — întrebări cruciale pentru un 
tînăr, deoarece au drept obiectiv însuși fun
damentul viziunii sale despre lumea in care 
va trăi și despre locul său în această lume — 
unor reprezentanți aj tinerei generații de azi. 
Ele au constituit miezul unui dialog cu tineri 

, din uzine, din școli, din facultăți: un dialog fie 
direct, „pe viu", de la om la om. fie în scris, 
sub forma unui sondaj de opinii. Dincolo de 
variațiile firești de ordin temperamental sau 
de deosebirile, la fel de firești. în ce privește 
aspirațiile pe tărim profesional, ne-a intere
sat. dacă s-ar putea 
numi așa. o „diagra
mă a lucidității", o 
„foaie de temperatu
ră" a responsabilită
ții cu care acești ti
neri își concep și își 
pregătesc viitorul.

— Totul depinde de 
noi și de nimeni al
tul — ne spunea o 
tînără de 19 ani, 
Adela Paliciuc. ope
ratoare chimistă la 
Uzina de prelucrare 
a maselor plastice — 
București. Și — a- 
dăuga ea — am să 
vă spun și de ce : 
pentru că azi. dacă-ți 
pui in gind să capeți 
calificare într-o me
serie. oricare ar fi ea. 
nu-ți poate sta în 
cale nimic altceva 
decit propria ta lene, propria ta lipsă de 
voință. Eu sînt din Flăminzi. de lîngă Bo
toșani. știți, de acolo de unde au izbucnit 
răscoalele de la 1907. De mică mi-a plă
cut chimia și chimistă am vrut să mă 
fac : dună cum. vedeți. în chimie lucrez. Dar 
nu-mi socotesc drumul încheiat : urmez la se
ra! cursurile liceului industrial de chimie. 
Pentru ce ? Ca să fiu o și mai bună munci
toare chimistă. Viitorul țării noastre e. știm 
cu toții, legat de felul cum îi vom pune cît 
mai bine în valoare avuțiile. De aceea, să nu 
vi se pară de mirare că mi-am legat atît de 
mult de chimie planurile de viitor..

La drept vorbind, nici nu mi s-a părut. Pe 
fata aceasta din adîncul Tării de Sus am con
siderat-o. prin anume trăsături, etalonul unei 
generații pentru care cuvîntul „imposibil" 
tinde a dispare din dicționar.' E. poate primul 
„flămînzean" care a venit în contact cu fasci
nanta intimitate a proceselor moleculare. Și. 
printr-una din acele mutații psihologice, spe
cifice epocii și societății în care trăim, acea
stă. pînă mai ieri. ..terra incognita" s-a trans
format în „lumea ei", pe care a luat-o în de
plină posesiune, cu un soi de simt gospodă
resc temeinic și ferm, mergînd pînă la to
tala identificare cu perspectivele ei de viilor.

Mulți dintre cei cu care am stat de vorbă au 
subliniat, ca pe o premisă indispensabilă a 
proiectelor pe care si le fac. terenul obiectiv 
ai posibilităților practic nelimitate pe care 
le-a deschis socialismul în fata tinerei ge
nerații.

— Cine știe, poate și în generațiile an'eri- 
oare nouă au fost tineri care ar fi vrut și ar 
fi avut însușirile necesare să se specializeze 
în electronică, așa cum o facem eu și colegii 
mei — îmi spunea Cornel Burileanu. .student 
în anul III ta politehnică. Dar cum ar fi pu
tut s-o facă dacă în România de atunci pmă 
și o modestă industrie electrotehnică părea o 
utopie ? Sîntem. îmi place să cred, o gene
rație lucidă, nu ne place să ne mințim pe noi 
înșine, de aceea trebuie să recunoariem des
chis că nu noi sîntem mai capabili decit gene
rațiile anterioare, ci că societatea noastră. în 
întregul ei. e mai capabilă, că ea ne-a pus 'a 
dispoziție un teren atît de fertil de aplicare a 
energiilor, un evantai atît de cuprinzător de 
profesii, incit toți ne putem regăsi in el apti
tudinile. înclinațiile, năzuințele, ne putem va
lorifica inteligențele. Principalul însă, cel pu
țin din punctul meu de vedere, este să nu ne 
mulțumim cu ce am găsit, ci să ne deprindem 
cu ideea că viitorul, atît în meserie cît și in 
societate, nu se făurește numai contînuînd. ci 
și creînd...

E o idee pe care am întilnit-o și la alți in
terlocutori : pentru tineretul societății noastre, 
educat de partidul comuniștilor în spiritul ma
rii sale responsabilități istorice în fata obștii 
și a sa însăși prezentul este materia malea
bilă pe care sînt chemați s-o modeleze sp-e 
a-i da substanța și forma năzuitei zile de 
mîine. Pentru ei viitorul înseamnă certitudine.

Semnificative pentru starea de spirit fun- 
ciarmente ontimistă a acestui tineret — care 
crede nestrămutat m destinul său. deoarece 
crede, la fel de nestrămutat. în destinul socie
tății sale — mi s-au părut rezultatele sonda
jului pe care l-am efectuat în rindurile ele
vilor a două clase din două școli cu fizionomii 
diferite : anul IV E al liceului ..Mihail Sado- 
veanu" și anul 111 al Liceului industrial de 
construcții de mașini nr. 2. specializat în ma
șini și aparate electrice, electronică industrială 
și tehnică nucleară. Desprind din răspunsurile 
scrise — unele semnate, altele anonime — nu
mai cîteva fragmente dintre cele mai eloc
vente :

„Progresul societății necefeiță progresul oa
menilor acestei societăți... In viitoarea mea 
meserie de constructor de mașini electrice 
sper să-mi manifest din plin aptitudinile și. în 
felul acesta, să respect viitoarele mele datorii 
față de societate și să pot să fiu respectat de 
către oamenii care mă înconjoară...". „Viitorul 
societății mele îl prevăd a fi un viitor lumi
nos. un viitor plin de realizări științifice, un 
viitor în care știința va nătrunde prin cele 
mai întunecoase locuri. Știința este fenome
nul care va înălța lumea pe cele mai ameți
toare culmi... Acest viitor depinde numai de 
noii Noi trebuie să ne străduim, deocamdată, 
să învățăm, iar mai tîrziu să aplicăm cele în
vățate în domeniul practic și. dacă este posi
bil. să ounem și fantezie si să realizăm lucruri 
care azi sau ieri păreau fantastice și ireali
zabile" „Viitorul societății noastre este lumi
nos și. cum viitorul meu este in mare mă
sură legat de al tuturor, cred că voi avea un 
viitor în care majoritatea idealurilor mele vor 

• fi împlinite..." „Vreau să devin un om ade
vărat. un om nou... A deveni un om adevărat

V___________________________

• 0 „foaie de temperatură" a 
răspunderii generației de azi • 
„Totul depinde de noi și de 
nimeni altul" • „învăț să iubesc 
oamenii, florile și cîntecele..." 
® Societatea are nevoie de ei, 
ei au nevoie de societate • Ziua 
de mîine nu reprezintă o abstrac
ție, ci lumea comunistă în care 
acești tineri vor trăi

nu este atît de ușor, aceasta se poate face 
prin muncă și voință". „Mi-am putut da sea
ma de felul cum s-a dezvoltat societatea in 
care trăiesc și cred că dezvoltarea ei. care cu
noaște o rapiditate deosebită in zilele noastre, 
va putea înfăptui visul atîtor generații.. Desi
gur că nu pot aștepta acest viitor în mod pa
siv și doresc să-mi aduc contribuția mea pen
tru a apropia viitorul de care nu vreau să fiu 
străin". .fPentru că omul reprezintă societatea 
putem spune că viitorul societății depinde de 
echilibrul uman... Viitorul meu depinde de 
viitorul tuturor". „Cred și sper că îmi' voi ve
dea viitorul „de la înălțime» deoarece vreau 
să urmez o școală de pilotaj... Sper să-mi oot 
crea un rost in lume, să-mi întemeiez o fami
lie... Lucrînd într-o comunitate, voi încerca să 
fiu util societății, să-i dau tot ce pot. Vreau ca 
în viitor să fiu stimat de oamenii din jur și, 
la rindul meu. să-i stimez". „...Viitorul nu 
constă numai în obținerea unei diplome. S-ar 
putea ca nici să nu intru la facultate. Voi 
căuta să muncesc in producție atît pentru 

mine, cît și pentru a 
fi folositoare celor 
din jur".

Iar acum, un răs
puns mai liric — 
după cum reiese, al 
unei fete — dar pe 
care il reproducem 
aproape integral pen
tru aliajul nobil de 
candoare exuberantă 
și luciditate respon
sabilă pe care îl 
conține : „Cînd eram 
foarte, foarte mică 
îmi plăcea mult să 
fac castele de nisip și 
să presar aceste cas
tele cu flori de mac! 
Și tot prezentul și 
viitorul meu erau a- 
ceste castele cu pe
tale presărate pe ele. 
Dar am crescut, mult, 
mult de tot. și nu 

mi-am mai văzut viitorul ca prințesă intr-unui 
din castele cu maci... Și acum visez, dar visul 
meu nu mai este cu zine și cu feți frumoși, 
nici cu castele presărate cu flori. Acum visul 
meu începe să se contureze, să prindă forme 
realer Ohm văd ■ viitorul,? Simt că voi' fi un 
om. un om care în primul rînd va munci I Va 
munci pentru copiii lui (pentru că vreau să 
am copii), va munci pentru oamenii din jurul 
lui. Și. poate, va visa uneori alături de ei I 
Viitorul mi-1 văd muncind într-o fabrică de 
utilai chimic și. totodată. învătîndu-mi copiii 
să iubească florile, să iubească oamenii și să. 
zîmbească (oamenii au nevoie. de zîmbet ca 
să fie fericiți — sau poate invers, dar ce con
tează I). Cum mă pregătesc pentru acest vii
tor ? tn primul rftid muncind — și muncesc 
destul de mult. Apoi învăț să fiu om. om în
treg. învăț zîmbesc. chiar dacă uneori sînt 
înfrîntă. și să pornesc mai departe, tot cu zîm
bet. Si învăț să iubesc oamenii, florile și cîn- 
tecele și tot ce este minunat. Și sînt atîtea 
lucruri minunate pe lume I Trebuie să deschi
dem ochii, să le privim, să le zimbim și să ne 
ocupăm de ele..."

Dacă ar fi să sintetizez în cîteva cuvinte 
viziunea acestor tineri despre viitor, m-aș re
feri la următoarele trăsături, rod al educai iei 
comuniste pe care o primesc, al climatului 
social pe care-1 respiră : 1) ei trăiesc cu toate 
fibrele ființei, lor necesitatea unei continue ra
portări la ceilalți, se definesc mereu în raoort 
cu necesitățile si imperativele societății : 2) 
nu-și concep viitorul în afara necesității lăun
trice dc- a munci, <le a se afirma. în ochii lor 
și în ochii semenilor, prin efort continuu, 
competent și generos.

Firește, nu ne facem iluzii ; miraje amă
gitoare mai există, ele transoar și din unele 
răspunsuri pe care le-am primit Ia sondaj 
(bunăoară, prea multi dintre elevii de liceu 
care ne-au răspuns nu-si văd viitorul aproa- 
piat decit în zona studiilor universitare, unii 
nici nu concep că ar putea fi altfel, ceea ce 
poate duce. în cazul unor insuccese pe acest 
tărîm, la dereglări, la pierderea busolei, la un 
nejustificat sentiment al irosirii ; deși pers
pectivele profesionale și le întrevăd — majo
ritatea lor — la modul foarte practic și con
cret. mai sînt încă destui care, la vîrsta cind 
opțiunile ar trebui să fie limpede conturate, 
încă oscilează, vădesc indecizie sau timorare). 
Dar ceea ce constituie numitorul lor comun 
este încrederea, sentimentul tonifiant că so
cietatea are nevoie de ei și ei au nevoie de 
societate și care se traduce. în limbajul ’oii- 
dian. prin siguranța zilei de mîine. Cil de de
parte sîntem de ace! : „Nu riiu nici din ce 
voi trăi mîine. Cum să mă gîndesc la viitorul 
mai îndepărtat. ?“ care, acum patru decenii, 
era leit-motivul anchetei din „Reporter".

Mai e ceva, nu mai puțin important : faptul, 
că. încă de pe acum, se simt responsabili și 
pentru cei care vin după ei. Tinărul matrițer 
Ion Cruceru de la Uzina de prelucrare a ma
selor plastice-București își mărturisea această 
preocupare :

— Noi sîntem tineri, dar sînt alții și mai 
tineri decît noi și nouă ne revine. în pri nul 
rînd. ca uteciști și colegi de generație, grija dej 
a face din ei muncitori cu o bună pregătire 
profesională, gata să preia din mers riafeta 
industriei noastre socialiste. Și poate mai mult 
ca orice — poate mai mult chiar decît califi
carea — contează să-i legăm ne acești frați 
mai mici ai noștri de profesia de muncitor, să 
le insuflam demnitatea și mîndrîa de a fi 
muncitori ai epocii socialiste.

Cum se vede, e vorba de răspunderea pen
tru conștiințe. O răspundere care capătă di
mensiuni noi în lumina Programului de edu
cație socialislă adoptat de Plenara din noiem
brie a C.C. al P.C.R. Despre ea ne-a vorbit 
pe larg și studenta Carmen Diacones.cu, din 
anul V al facultății de filozofie :

— Avem datoria nu numai să visăm la 
viitor, dar și să modelăm un anume mod de a 
gindi. de a simți și de a acționa specific so
cietății pe care o edificăm. In societatea co
munistă nu se va putea trăi decît în mod co
munist. insă acesta nu va fi rezultatul auto
mat al unor procese independente de voința 
noastră, ci al acțiunii noastre sistematice, 
chibzuite, aș spune planificate — să nu ne te
mem de asemenea termeni într-un domeniu 
care părea odinioară sortit imprevizibilului — 
pentru a atinge niște parametri ai conștiinței, 
demni de coordonatele economice și sociale 
ale noii societăți. Spre aceasta ne cheamă par
tidul ri acolo trebuie neapărat să ajungem...

Un tel pe măsura nobilelor planuri de vipor 
ale acestei generații pentru care ziua de mîine 
nu reprezintă o abstracție, ci lumea comu
nistă în care va trăi.

Victor BÎRLADEANU
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ÎN LICEELE INDUSTRIALE

DE CE „INSTRUIREA PRACTICĂ" 
RĂMINE ADESEORI CORIGENTĂ?
Prin însăși definiția sa, 

liceul industrial se reco
mandă drept o instituție de 
învățămînt care formează 
eu precădere specialiști 
pentru activități producti
ve. în prezent, rețeaua a- 
cestor școli numără 134 de 
unități în care învață peste 
48 500 de elevi la cursuri 
de zi, cărora li se mai a- 
dauga alți aproximativ 
8 000 la învățămîntul seral. 
Deschis spre necesitățile 
producției, profilat pe zeci 
de specialități, liceul in
dustrial dă dreptul absol
venților să urmeze învăță- 
mintul superior în scopul 
dobîndirii unei înalte cali
ficări profesionale. Dacă se 
opresc la studiile liceale, 
tinerii bacalaureați sînt re
partizați în producție pe 
locuri de muncă pentru 
care se cer studii medii de 
specialitate sau ca-munci- 
tori calificați în meserii 
pentru care sînt necesare 
cunoștințe tehnice de nivel 
mediu.

Pornind de la aceste două 
perspective care se deschid 
absolvenților, ne-am pro
pus să analizăm „în ce mă
sură pregătirea acordată 
elevilor este Ia nivelul exi
gențelor admiterii în facul
tate și, cu deosebire, al 
confruntării cu activitatea 
productivă

în vara trecută, liceele 
industriale au furnizat pri
ma promoție : peste 3 200 
de tineri. Am sondat sta- 

. tistic ce s-a întîmplat cu 
absolvenții de da 5 licee : 
cel din Cîmpina, de speci
fic petrolier, plus 4 din 
București. Rezultatul : din 
317 absolvenți, doar 49 
au reușit (unii în a 
doua sau a treia sesiune) 
la facultăți. Nici măcar a 
șasea parte. Acesta este un 
aspect. Corelat lui, al doi
lea : către care facultăți 
s-au îndreptat mulți din
tre absolvenți ?

— Eu am încercat la sil
vicultură, alți colegi la fa
cultatea de educație fizi
că..’.. ne-a spus Ion Lascu.

— Iar acum ?
— Lăcătuș-mecanic la u- 

zina „Poiana“-Cîmpina.
— Vă descurcați ?
— încerc să-nvăț mese

ria...
— Ce specialitate ați ur

mat ?
— Am absolvit secția 

utilaj foraj-extracție...
In București, dialog cu 

absolventul Nicolăe Nea-' 
cu : . ’

— Ce liceu ați absolvit ?
Construcții de mașini, 

specialitatea mașini și apa
rate electrice.

— Ce faceți în prezent ?
— Lucrez în laboratorul 

grupului școlar „23 Au
gust".

Asemenea situații nu sînt 
singulare. Mulți alți tineri 
din prima promoție nil lu
crează în specialitatea ab
solvită, nici nu și-o apro
fundează prin studii supe
rioare. De unde necesitatea 
de a primi un răspuns la 
întrebarea : „De ce un tî- 
năr care a învățat industria
lul și este încadrat pc 
postul de muncitor ca
lificat trebuie să se apuce 

să învețe Iăcătușeria după 
5 ani de instruire practi
că ? Și de ce are atit de 
puțini sorți de reușită dacă 
vrea să urmeze o facultate 
tehnică ?“ Adresîndu-ne u- 
nor directori de licee indus
triale, profesori pentru spe
cialități tehnice, maiștri 
sau instructori de practică, 
aceștia au apreciat mai 
întîi faptul că Ministerul 
Educației și thvățămîntului 
a reușit să echilibreze ju
dicios proporția de ore, 
discipline de studiu și alte 
activități școlare prin care 
sa se garanteze reușita pre
gătirii practice și teoretice. 
Atunci unde trebuie cău
tată sursa neajunsurilor ?

Deficiențele în pregătire 
vizează, in primul rind, 
INSTRUIREA PRACTICA.

— Aceasta presupune cî- 

® Absolventul: nici muncitor calificat, 
nici candidat pregătit • „Trebuie să se 
învîrtească strungul, sau noi să ne învîr
tim pe lîngă el ?" ® La școală - motoare, 

la practică - dosare

teva verigi de bază, opinea
ză ing. I. Pușcașu, di
rectorul general al direc
ției de specialitate din Mi
nisterul Educației și învă- 
țămîntului. Iată-Ie : fiecare 

. elev . să . lucreze operația 
prevăzută în programă ; 
fiecare unitate școlară să 
posede o dotare tehnică 
corespunzătoare — labora
toare, ateliere, cabinete ; 

..în cadrul instruirii practice 
elevii să execute lucrări 
aidoma celor din întreprin
deri ; în sfîrșit, să se eli
mine pierderile de timp în 
activitatea unor maiștri 
care trebuie să. predea, a- 
desea, părți de teorie în 
loc să execute operații 
practice. Strins legată de 
toate acestea, practica în 
producție să dobîndească 
din partea unităților eco
nomice sprijin eficient, în
drumare competentă.

O dată prefigurate, aceste 
idei le-am confruntat cu 
realitățile din teren. Evi
dent, desfășurarea în con
diții optime a pregătirii 
practice depinde de gradul 
de.'înzestrare;.tehnică a li
ceului respectiv. în cadrul 
grupului școlar „21) August" 
din București, de pildă, 
funcționează 17. ateliere- 
școală, 13 cabinete pe dis
cipline de studiu, alte 6 in 
organizare,' în timp ce la 
udele licee (cel de construc
ții din str. Leontin Sălăjan 
sau cel de transporturi din 
Calea Griviței), abia acum 
se fac primii pași în redis
tribuirea spațiului necesar 
creării de ateliere, cabine
te sau laboratoare, acum se 
fac primele intervenții, 
pentru aducerea de mașini 
și utilaje la nivelul celor 
descrise în programele șco
lare. „Avem trei strunguri 
în dotare, dar sînt atit de 
uzate incit în loc să se în- 
vîrtească ele, ne învîrtim 
noi în jurul lor, pierzîn- 

du-ne timpul de practică 
efectivă", ne mărturisea 
ing. Ilie Crăciun, director 
adjunct la Liceul industrial 
de transporturi. în aceeași 
ordine de idei, prof. Euge
nia Bălașa, directoarea Li
ceului' de construcții, arăta 
că „elevii ies slab pregă
tiți pentru că utilajele la 
care fac practică sînt com
plet depășite ; deși Direc
ția generală construcții- 
montaj a propus Consiliu
lui popular al municipiului 
București un fond de in
vestiții destinat înzestrării 
liceului nostru, propune
rea... a încremenit în scrip
te. Cum poți forma un 
constructor fără să lucreze 
la malaxoare, fără să în
trebuințeze el, cu mina lui, 
vibratoarele sau mașinile 
de frecat ?“

Răspunsul vor trebui 
să-l dea conducerile minis
terelor de resort, care au 
obligația să creeze cadrul 
tehnico-didactic corespun
zător unei bune funcționări 
a liceelor de specialitate.

Iată însă că, în anul tre
cut, chiar la un liceu indus
trial care a beneficiat de o 
înzestrare adecvată (este 
vorba despre cel din ca
drul Grupului școlar „23 
August") nici unul dintre 
absolvenți n-a fost solicitat 
în , uzina tutelară : „23 Au
gust". Am cerut o explica
ție directorului de grup 
școlar, ing. Ilie Dabu :

— Sînt două cauze de a- 
mintit. Pe de o parte neîn
crederea uzinei în capaci
tatea absolvenților noștri, 
pe de alta, este adevărat, 
nici noi nu dorim să ne în
șelăm beneficiarii, reco- 
mandîndu-le specialiști cu 
înaltă calificare fără ca ei 
să fie în realitate !

Răspunsul interlocutoru
lui. în partea sa finală, 
justifică „neîncrederea" 
uzinelor. Dar simpla justi
ficare nu-i suficientă. De 
ce nu sînt temeinic in-’ 
struiți tineri care au la în- 
demină • strunguri,; freze, 
raboteze, care lucrează re
pere din planul de produc
ție al uzinei ? Iată părerea 
maistrului Tudor Aristide, 
cel care inițiază pe elevii 
din anul întîi în alfabetul 
lăcătușeriei, intr-un atelier 
foarte bine dotat : „Pentru 
o daltă, o bridă sau un cio
can eu pierd, uneori, din 
timpul efectiv de practică, 
pînă la o oră. Pentru că 
trebuie să le fac elevilor 
desenul (obligație a profe
sorului de desen tehnic — 
n. n.), să le descriu opera
țiile tehnologice (ceea ce 
revine profesorului de teh
nologie — n. n.), apoi să 
trec la practică". La acest 
aspect s-a referit, printre 

alții, și inginera Georgeta 
Lucrețeanu de la Liceul 
de transporturi: „într-ade- 
văr, conexiunea firească 
profesor de desen — pro
fesor de tehnologie — 
maistru sau instructor nu 
și-a găsit formula optimă 
prin care să se elimine fie 
devansările tematice, fie 
rămineriie în urmă la 
practică, astfel ca fiecare 
să vină în sprijinul celui
lalt, iar toți să venim în 
sprijinul elevului".

Remedierea nu trebuie 
așteptată, așadar, de la 
planurile sau programele 
de învățămînt. Reglemen
tările în vigoare — pe 
care, se pare, nu toți pro
fesorii și directorii de 
școli le cunosc cu temeini
cie — lasă porți deschise 
autonomiei profesorului, îi 
oferă posibilitatea de a-și 
adapta cursul sau ora prac
tică la cerințele mereu în
noite ale tehnologici mo
derne.

Un alt aspect tot atit de 
important privește partici
parea elevilor la practica 
din întreprinderi. Cele care 
au găzduit această formă 
de activitate esențială, de
terminantă pentru profilul 
viitorului specialist, ar fi 
putut suplini lacunele exis
tente, așa cum am arătat, 
în unele școli. „După ce 
i-au primit pe tinerii noștri 
cu brațele deschise — re
lata ing. Georgeta Lucre
țeanu — întreprinderi ca 
Autobaza-6 Filaret sau 
Autobaza-2 Giulești i-au 
pus să facă diverse scripto- 
logii. de birou și nu să cu
noască motoarele, modul lor 
de funcționare, să facă ei 
înșiși reglaje, așa cum se 
cuvine .pentr.u niște meca- 
nici-auto în perspectivă". 
La alte licee (de construc
ții civile sau construcții de 
mașini) ni s-au relatat alte 
situații din care rezultă 
formalismul practicii în 
producție. „Am făcut prac
tică la «Electroaparataj», 
ne spunea absolventul Ni- 
colae Neacu. Vreo 5 luni 
ne.-am plictisit, făceam nu
mai măsurători, adesea 
nici atit. Ca să ciștigăm 
ceva, am început să citim 
pentru bacalaureat" (în pe
rioada destinată exclusiv 
practicii în • producție, -g-, 
n. n.).

★
Astfel, vom înțelege . ..de 

ce unii tineri n-au candi
dat la facultăți de profilul 
•specialității .absolvite' $i, 
mai ales, de ce o bună par
te dintre absolvenții unor 
licee industriale învață 
abia acum adevărata mese
rie (sau. și mai nefiresc, o 
alta). Concluziile converg 
către îmbunătățirea serioa
să a activității de in
struire practică, acțiune la 
care trebuie să conlucreze 
conducerile de școli și de 
întreprinderi, direcțiile de 
învățămînt din ministerele 
de resort, întregul corp 
profesoral. Cit și cum, se 
știe. Se așteaptă, deci, nu 
soluții teoretice, ci practi
ce. Proprii liceului indus
trial.

Victor VIȘINESCU

Curs internațional post
universitar de specializare 

in rafinarea petrolului 
și industria petrochimică
Institutul de. petrol, gaze și; geolo

gie din București găzduiește, în aces
te zile, ediția. 1971—1972 a Cursului 
internațional postuniversitar de spe
cializare în rafinarea petrolului și 
industria petrochimică.. Organizat de 
Comisia națională română pentru 
UNESCO; în colaborare cu Ministerul 
Educației și Invățămîntului și institu
tul amintit, cursul reunește partici
pant din Brazilia, Burundi, Colum
bia, Dahomey, Ecuador, Egipt, Irak, 
Iugoslavia. Peru, Polonia, Spania și 
Ungaria. Programul său include, pe 
lîngă prelegeri teoretice, lucrări prac
tice în diferite laboratoare și rafinării 
din marile centre petroliere ale țării 
noastre. Sînt studiate cu precădere 
probleme privind rafinarea și chimia 
petrolului, ' industria petrochimică, 
metodele moderne de cercetare și a- 
naliză folosite în industria petro
chimică, aplicarea sistemelor auto
matice și ordinatoarelor în această 
ramură industrială ele.

De menționat că, în cei șase ani de 
existență, acest curs internațional s-a 
bucurat de participarea unor absol
venți ai învățămîntului tehnic supe
rior ■ din peste 30 de țări ale lumii, 
ceea ce dovedește prețuirea școlii 
românești de specialitate peste ho
tare.

(Agerpres)

Concurs și expoziție 
de fotografii

In cinstea, celei de-a XXV-a 
aniversări a republicii și a se
micentenarului Uniunii Tinere
tului Comunist, Centrul de în
drumare a creației populare și 
a mișcării artistice de amatori 
al județului Covasna organizea
ză un concurs și o expoziție de 
fotografii, avînd ca tematică 
realizările remarcabile din anii 
construcției socialiste în județul 
Covasna.

La concurs pot participa ar
tiști fotografi din întreaga țară, 
cu un număr nelimitat de foto
grafii și diapozitive alb-negru 
sau color, una din laturile foto
grafiilor avînd 40 centimetri. 
Participanții pot să-și aleagă te
ma și genul, precum și proce
deele fotografice potrivite aces
tora.

Termenul de prezentare a lu
crărilor — 1 martie 1972, pe a- 
dresa : Centrul de îndrumare a 
creației populare și a . mișcării 
artistice de amatori. Piața Li
bertății nr. 10, Sf. Gheorghe, ju
dețul, Covasna. Deschiderea ex
poziției se va face în ziua de 12 
martie 1972.

Concurenții vor menționa ti
tlul lucrării, numele și’adresa.- 
Se vor acorda premii pentru cea. 
mai bună colecție, astfel : pre
miul 1 — 2 000 lei ; premiul II 
— 1 500 lei ; premiul III — 1 000 
lei. De asemenea, se vor acorda 
premii in valoare de cite 500 
lei fiecare: pentru cea mai bună 
lucrare prezentînd o tradiție 
populară (Premiul special al 
Centrului județean al creației 
populare) ; pentru cea mai bună 
fotografie despre muncă (Pre
miul special al Sindicatelor) ; 
pentru cea mai bună fotografie 
despre viață — (Premiul special 
al Comitetului județean U.T.C.) ; 
pentru cea mai bună fotografie 
despre natură — (Premiul, spe
cial al ziarului „Cuvîntul nou"); 
pentru cea mai bună fotografie 
de reportaj — (Premiul special 
al ziarului „Megyei Tukor").

...Un cal, un călăreț în 
uniformă nazistă galopînd 
pe cîmpia întinsă, urmă
riți de privirea vie a unui 
băiețandru. Goana calului, 
tropotul copitelor de-a lun
gul și de-a latul cîmpiei au 
ceva obsesiv, sugerează un 
act de posesiune neînfrîna- 
tă, creează tensiune — dar 
nu se întîmplă nimic. E li
niște și copilul se scufundă 
parcă în tăcerea din ' jur.

...Niște bocanci ' jerpeliți, 
picioare, care pășesc greoi, 
apoi un trup: vinjos .îmbră- , 
cat în zdrențe și,,în sfîrșit,, 
un obraz neras. doi ochi 
obosiți care strălucesc . la 
vederea , băiatului — ochii. 
lui Ipu, „nebunul" satului.

• In felul acesta ne sînt 
prezentați cei doi eroi prin
cipali ai noului film româ
nesc Atunci i-am condam
nat pe toți la moarte. Bă
iatul nuT are nume în film. 
Iar Ipu... Ipu e o poreclă, 
care nu înseamnă nimic și 
tocmai acesta este sensul 
ei : un nimic. Cei doi sînt 
prieteni, evadează împre
ună în natură sau în lu
mea imaginară, a jocurilor 
lor. Candoarea copilăriei și 
mintea încețoșată se întîl- 
nesc in aceeași iluzorie și 
tragică detașare de reali
tățile din jur. Pipă cînd co
pilul descoperă, la margi
nea satului, cadavrul călă
rețului, un ofițer hitlerist. 
Cineva nu i-a iertat ocu
pantului prezența... Ce so 
întimplă mai departe ?

Subiectul e cunoscut. Fil
mul reprezintă, după cum 
se știe, adaptarea unei re
marcabile nuvele a lui Ti
tus Popovici, primită cu 
viu interes de cititori, ca și 
de critica literară : Moar
tea liii Ipu. E descoperit, 
așadar, cadavrul ofițerului. 
Comandantul garnizoanei 
fasciste cere să i .se predea, 
pînă în zorii zilei urmă
toare, făptașul. Dacă nu, sa
tul va fi scăldat în sînge.' 
Terorizate de amenințarea 
morții, notabilitățile satu
lui apelează la Ipu și-l 
conving să ia vina asupra 
lui ; acesta își negociază 
viața. „Tîrgul" se încheie 
cu acte în regulă. Ipu e 
dispus să moară, satisfăcut 
că el — pînă acum un „ni
meni”, un ins ignorat și 
batjocorit — a ajuns să fie 
luat in seamă de către no
tar, preot;' medic, că sfîr- 
șitul său va fi un: „eveni
ment", că din prețul mor
ții sale familia lui — lip
sită de toate — se va 
alege cu cîteva iugăre 
de pămînt. Execuția însă 
nu are loc. Ocupaiiții 
părăsesc precipitat satul, 
fără să le mai fie aminte de 
represalii. Pe fundalul en
tuziasmului produs de ves
tea Eliberării,,. Ipu nu se 
înveselește, ci plînge, cu
prins de o neputincioasă 
disperare : zădărnicirea sa
crificiului său semnifică — 
în mintea lui — ratarea u- 
nicei, nesperatei ocazii de . 
a deveni „cineva", de a in
tra, fie și prin moarte, in 
rîndul oamenilor.

Această întîmplâre Inso
lita constituie, de fapt, pre
textul unei profunde inves
tigații de mediu și psiholo
gii, al abordării unei pro
blematici umane complexe. 
Scrisă cu forța și cu rigoa
rea specifice literaturii lui 
Titus Popovici, cu o vizi
une modernă asupra perso
najelor, nuvela Moartea 
lui Ipu, bogată in sugestii, 
oferă generoase premise 
adaptării pentru, ecran, 
premise pe care scriitorul 
le valorifică în scenariul 
acestui film.

Regizorul Sergiu Nico- 
laescu spunea că ceea 
ce l-a preocupat în primul 

rind au fost elementele de 
critică socială. Și filmul 
denunță lașitatea, fățărni
cia, lipsa de scrupule a în- 
avuțiților satului de odini
oară, rememorează clima
tul ocupației. în acest con
text,. băiețandrul, prietenul 
lui. Ipu, este surprins pe e- 
cran sugerîndu-i-se fără 
echivoc devenirea: la în
ceput el se joacă, imagi- 
nîndu-și că-I împușcă pe 
ocupant, iar spre final „ii 
condamnă la moarte pe 
toți", mimînd gestul execu
tării'fățarnicilor, a opreso
rilor, a unei întregi lumi pe

i-am condamnat 
pe toți 

la moarte"

care. într-adevăr istoria a 
condamnat-o la pieire — a- 
ceasta fiind, de altminteri, 
și semnificația titlului nou
lui film. Iar realizarea ci
nematografică slujește in
tențiilor de fond ale auto
rilor, și o face într-un mod 
și cu mijloace care justifi
că părerea că Atunci i-am 
condamnat pe toți la moarte 
este unul dintre cele mai 
împlinite filme produse de 
cinematografia, noastră în 
ultima perioadă — un film 
impresionant, care trece 
rampa, care se adresează 
convingător celor mai dife
rite categorii de. spectatori.

Este al treilea film rea
lizat de Sergiu Nicola- 
escu pe un scenariu 
de Titus Popovici.- Primele 
două au fost Dacii și Mi
hai Viteazul — evocări 
istorice de mare amploa
re, cu impresionante des
fășurări ’ de mijloace, mo
mente de prestigiu . ale 
Epopeii Naționale. Turnat 
în mai puțin de trei luni, 
cu un buget mai degrabă 
modest, filmul Atunci i-am 
condamnat pe toți la moar
te,a presupus- rezolvarea 
unor probleme de creație 
fundamental diferite. Iar 
trecerea de la tiparele su- 
per-producției la o poves
tire care nu mizează nici pe 
„acțiune"; nici pe specta
culos și care captivează da
torită tensiunii sale ■ inte
rioare, a reprezentat pen
tru regizor prilejul .unei 
concludente demonstrații 
de profesionalism. O „de
monstrație" nu în . sensul 
freneziei formale, al supra-; 
licitării gratuite a mijloa
celor de expresie cinema
tografică 'ci, dimpotrivă, în 
sensul punerii în valoare a 

acestor mijloace pentru a 
contura caractere, raporturi 
umane. Pentru a recrea at
mosfera proprie întîmplării 
evocate pe ecran, cu acele 
subtile variații de climat 
dramatic pe care le impli
că alternarea celor două 
planuri ale narațiunii : 
prietenia dintre băiat și 
Ipu ; și reliefarea mecanis
mului — alterat de război 
— al. relațiilor dintre cele 
cîteva personaje angrenate 
în drama ce se consumă 
pe parcursul a 24 de ore, 
descrierea eroilor, ei sur
prinși in lumina crudă, re

velatoare pe care o proiec- 
. tează asupra psihologiei 
notabilităților satului frica 
de moarte.

Ca și în filmele ante
rioare, regizorul este în 
genere atent la distribuție, 
la tipologie, la îndrumarea 
jocului actoricesc. El l-a 
ales, în urma unui concurs, 
pe elevul Cristian Șofron, 
care creează cu deosebită 
naturalețe personajul copi
lului, întruchipînd acea îm
binare particulară de puri
tate adolescentină și de 
răzvrătire împotriva me
diului ostil, sufocant, per
sonificat îndeosebi de pă
rinții săi adoptivi. Și l-a 
distribuit pe Amza Pellea 
într-un rol diametral opus 
celor deținute în „Dacii" și 

: „Mihai Viteazul" — oferin- 
du-i prilejul unei compo
ziții memorabile : Ipu. Ac
torul joacă generozitatea 
personajului, și nu atît „ne
bunia" lui, propunînd o 
ipostază — posibilă — a 
eroului, în care crunta să
răcie este de fapt cauza 
batjocoririi și suferințelor 
sale ; interpretul îi punc
tează șiretenia, o șiretenie 
care dobîndește în secvența 
„negocierii” de pildă, sau în 
aceea a repetiției slujbei 
funebre — excelent realiza
te — reflexe profund tra
gice.

Filmul se păstrează — 
poate prea strict uneori — 
în coordonatele textului 
inițial (prea strict in ce 
privește reproducerea fap
telor, subiectul, și nu dez
văluirea sensurilor multi
ple concentrate în paginile 
dense ale nuvelei). De a- 
ceea, chiar și pe traiectoria 
personajului principal, ri
guros urmărită ca manifes

tări exterioare, apare ca o 
inconsecvență faptul că 
Ipu se comportă într-o ma
nieră care nu legitimează 
întru totul „jocurile" lui in
fantile. Aceasta nu impie
tează însă asupra valorii 
creației lui Amza Pellea, 
care își dezvăluie discret 
și nuanțat — dintr-o pers
pectivă inedită — calitățile 
sale de actor de film. Și 
Ion Besoiu (popa Ion) 
joacă cu mult firesc, con- 
firmînd, in limitele rolului, 
virtuți învederate cu brio 
în filmul „Mihai Viteazul"; 
iar Octavian Cotescu (doc
torul), Gh. Dinică (notarul) 
completează, cu nuanțe sa
tirice (care uneori virează 
spre grotesc), imaginea fi
listinismului, a lașității, în 
tirrip ce Ioana Bulcă accen
tuează, în explozii ■ tempe
ramentale, cupiditatea, de
pravarea, spaima ajunsă'la 
paroxism care domină per
sonajul. In distribuție mai 
figurează Maria Clara Se- 
bok, Eugenia Bosinceanu, 
Șt. Mihăilescu-Brăila (co
misarul), Sergiu Nicolaescu 
(comandantul nazist, un por
tret de o clipă din care e- 
mană cu intensitate cruzi
mea rece a ocupantului), 
Eliza Petrăchescu, Lazăr 
Vrabie, precum și Iurie Da
rie (în secvențele retrospec
tive menite să precizeze și 
să lărgească cadrul social- 
istoric al evocării, dar care 
ni s-au părut nu întotdeau
na inspirat introduse in 
desfășurarea narațiunii).

Filmul beneficiază de 
colaborarea compozitorului 
Tiberiu Olah care — ca și 
în „Mihai Viteazul" — a 
scris o muzică excelentă, 
funcțională, adecvată /n fâ- 
maturgiei (menționăm aici 
Și relieful expresiv al co
loanei sonore, girată, de ing. 
A. Salamanian).

Elemente definitorii pen
tru filmele lui Sergiu Nico
laescu, dramatismul, ca 
și poezia realistă a imagi
nii .se impun cu preg
nanță și de.astă dată, ămin- 
tindu-ne . uneori că regizo
rul a. început prin a fi pro
priul său operator, ca în 
acel admirabil scurt-mețraj 
intitulat Memoria trandafi
rului. Aportul de calitate 
al operatorului Alexandru 
David se materializează în 
plastica remarcabilă a a- 
cestui film, fie că e vorba 
despre momentele de echi- 
tație la care ne-am referit 
sau despre alte secvențe 
parțial amintite mai înain
te, fie că e vorba despre 
filmări în care s-a urmărit 
culoarea locală, un anume 
pitoresc ; sînt, de aseme
nea, de remarcat prim-pla- 
nurile, adeseori încărcate de 
sugestii, aid lui Ipu și ale 
copilului, ca și imaginile 
ce surprind lumea satu
lui, cu o autenticitate 
care ne îndeamnă să-i men
ționăm și pe autorii deco
rului (arh. Marcel Bogos) 
și costumelor (Hortensia 
Georgescu).

Emoționant, lucrat cu se
riozitate, cu o atenție spe
cială; inclusiv față de nume
roase detalii, filmul, fără a 
fi lipsit de unele inegali
tăți, anumite lungimi în 
prima parte, un „dema
raj" lent, • se înscrie ca o 
certă reușită, un film bun, 
pe alocuri chiar foarte, bun. 
El confirmă afinitățile din
tre scenarist și regizor, și-l 
putem menționa, aici și pe 
interpretul rolului princi
pal, îndreptățind părerea 
— și dorința — ca această 
echipă să se sudeze în 
continuare, afirmindu-și 
disponibilitățile în filme 
noi. deschise spre proble
matica zilei de azi.

D. COSTIN

(Urmare din pag. I)

pline de noroi, va avea trotuare ca 
la oraș, case din cărămidă, poate că 
și lumină electrică o să avem și pe 
cimp n-o să mai arăm cu boii și 
n-o să mai culegem griul cu se
cer^...

Văzusem satul. Imaginea pe care o 
prezenta tinărul țăran trebuie să li 
se fi părut atunci consătenilor care-1 
ascultau ceva de domeniul basme
lor. intr-âtit era de mare distanța 
care o separa de realitatea în care 
trăiau. Pe unii verva tînărului i-a 
încălzit, pe alții i-a făcut să zim- 
bească neîncrezători.

Altă dată am participat la editarea 
unei foi volante pe care un ziar de 
provincie („Drumul socialismului" din 
Hunedoara) o tipărea în cite un sat 
spre a le oferi țăranilor un mijloc 
mai eficient in schimbul lor de opi
nii. Acolo, în foaia volantă tipărită 
in satul Galați (fostul raion Hațeg) 
primarul, scriind un articol. încerca, 
pe baza unor date prezumtive, să 
alcătuiască tabioul unor realizări 
social-culturale ce urmau să-și facă 
apariția in următorii zece ani. Vor
bea acolo despre un sediu cu patru 
camere pentru cooperativă, despre un 
cămin cultural, despre o rețea elec
trică pentru iluminatul public (la 
iluminatul locuințelor încă nu se 
gindea). despre un dispensar nou 
și. cam atît ; omul se temea să nu 
exagereze și, pe cînd mașina Bos
ton instalată într-un camion cu pre
lată începuse să tragă „tirajul", pri
marul a venit să ceară o corectură 
în articolul șău. Voia să șteargă re
țeaua electrică : i se părea prea 
mare distanța ce-i separa de cea 
mai apropiată linie de înaltă tensiu
ne. A venit cu socoteli făcute pe

hîrtie : cît costă un stîlp, cîți stîlpi 
vor fi necesari, cit costă sîrma. trans
formatorul și toate cite mai trebuie 
și nu credea că va avea cooperativa 
și satul lor atîția bani în următorii 
zece ani. Ca să-l convingem să re
nunțe (corectura era, de-acum, greu 
de făcut), i-am vorbit despre termo
centrala de la Paroseni aflată in 
construcție în Valea Jiului, la 30—40 
km de satul lor și despre probabili

tul că în cameră am găsit, pe lîngă 
lumina electrică (prezență de acum 
banală în satele noastre) o chiuvetă 
racordată la un sistem de canalizare 
a satului. A fost un prim contact cu 
noile realități ale acestui sat pe 
care cindva îl mai cunoscusem. Dar 
să așezăm lucrurile într-o ordine. 
Comuna are 2 000 de familii (2 005), 
aproape 8 500 de locuitori. Există 
aici două cooperative agricole de pro

bind despre recoltele viitorului, n-ar 
fi' îndrăznit o asemenea cifră. O spu
ne și președintele :

■ — Acum 10—15 ani nici nu visam 
o asemenea producție.

Și tot așa, dacă atunci li s-ar fi 
spus țăranilor de la Făcăeni că pă- 
minturile lor vor fi în întregime iri
gate, și asta nu peste o sută de ani 
ci într-un viitor pe care-1 vor apuca 
și ei, li s-ar fi părut ceva mult

SATUL ÎSI ADUCE AMINTE...
5

tatea că o linie de înaltă tensiune 
de la Paroșeni spre Hunedoara va 
trece chiar prin sat. Lucrul s-a ade
verit numai peste doi ani.

Acesta era adevărul : previziunile 
agitatorilor de atunci, argumentele 
viitorului plăteau și ele tribut com
parației cu trecutul. Țăranii aveau 
prea adine înrădăcinat în memorie 
mersul greoi, pasul pe loc al evolu
ției lor economice și sociale de pină 
atunci.

N-am mai trecut prin satul de lîn
gă Vaslui (prin satul Galați am tre
cut doar in fugă acum cîțiva ani, 
n-am date) dar am la îndemînă da
tele pe care mi le-a oferit.o călăto
rie făcută recent în Bărăgan'.în co
muna Făcăeni (județul Ialomița).

La Făcăeni am ajuns seara și-am 
dormit peste noapte intr-una din ca
merele de oaspeți ale primăriei. Fap
tul este important pentru amănun

ducție : „Prietenia româno-coreeană" 
și „Progresul". Numai enunțarea cî- 
torva date principale din istoria aces
tor două cooperative ne poate da o 
imagine a... progresului. C.A.P. „Pro
gresul" a luat ființă cu 17 familii, la 
31 iulie 1949. In primăvara anului 
1950 și-a făcut apariția primul trac
tor (I.A.R.-22). în 1957 s-au înscris 
și ultimele familii (dintre argumen
tele care le-au convins : muncile a- 
gricole se vor mecaniza. producțiile 
se vor dubla). In 1958 s-a organizat 
aici un schimb de experiență al 
cooperativelor din fostul raion. Se 
obținuse o producție record pentru 
vremurile de atunci : 1 500 kg de
grîu și 1 500 kg porumb boabe la ha. 
Iată însă că în 1971 producția de 
griu a atins aproape 5 000 kg la hec
tar. Veniturile anului 1971 : 12 198 000 
lei. Cei care militau, în urmă cu 15 
ani, pentru cooperativizare, vor

prea fantezist. Realitatea anului 
1971 : 3 280 de hectare irigate — 
aproape întreaga suprafață.

C.A.P. „Prietenia româno-coreeană" 
a luat ființă la 6 martie 1950 cu 
61 de familii, 208 hectare, 16 atelaje 
și un fond de bază de 38 000 lei. Ave
rea obștească de azi : 26 de milioane. 
Veniturile anului 1971 : 19 339 000 lei. 
Terenuri irigate : 1 500 hectare.

Puterea economică crescîndă a ce
lor două cooperative și-a spus cuvin- 
tul și pe planul realizărilor din do
meniul social. In 1960 în comună 
existau : un cămin cultural, un dis
pensar (amenajat intr-o casă țără
nească), 3 școli (una cu o sală de 
clasă, două cu cite 4 săli). Azi locui
torii comunei au la dispoziție : 
2 cămine culturale noi (cu 2 cinema
tografe sătești, — 500+400 locuri — 
cu o bibliotecă însumînd 8 600 volu
me, cu un laborator cine-foto, cu 
2 televizoare, 7 magnetofoane, instru

mente muzicale electronice etc. — 
valoarea totală a dotărilor : 152 000 
lei) un nou dispensar uman cu 11 în
căperi, un dispensar veterinar, o casă 
de .nașteri, două . localuri noi de 
școală (una cu 10; alta cu 3 săli de 
clasă) adăugate celor vechi, două noi 
grădinițe de copii, rețea de apă pota
bilă cu o lungime de 19 km, o sta
ție de radioficare,. un complex co
mercial. un nou magazin, o brutărie 
mecanică, laborator de cofetărie, fa
brică de sifoane și băuturi răcoritoa
re. 12 secții pentru prestări de ser
vicii. (In 1971 copperatiya de con
sum a realizat un volum de aprovi
zionare și desfacere de 24 217 000 lei ; 
3 641 000 lei, valoarea prestărilor de 
servicii). Funcționează, în casele lo
cuitorilor comunei, 940 de televizoare 
(la fiecare a treia casă). Ce mărfuri 
se vînd ? în 1971 s-au vîndut prin 
cooperație mobile în valoare de 
1 830 000 Iei, 215 televizoare, 85 apa
rate de radio, 53 de frigidere, 89 ma
șini de spălat rufe.

Rog cititorul să-mi ierte abuzul de 
cifre, dar este mult prea tentant, 
pentru un reporter, să consemneze 
asemenea lucruri cind știe cită im
portanță au ele în viața unei locali
tăți rurale care, in urmă cu circa 10 
ani, nu știa cum arată un televizor, 
despre frigidere auzise vag, filme ve
dea cind sosea caravana . cinemato
grafică, mașina de spălat rufe era 
ceva de neconceput. „Mobilă" însem
na dulapul de brad, patul din seîn- 
duri făcut după priceperea lui de 
către lemnarul satului.

Se împlinesc, în primăvara aceas
ta, 10 ani de la încheierea coopera
tivizării. Un deceniu. Prilej de re
memorare a istoriei satului româ
nesc, dar și prilej pentru noi priviri 
in viitor.

La cinematografele Luceafărul și Festival

„AVENTURI ÎN ONTARIO"

O coproducție Franco London Film-O.R.T.F.-DEROPA cu 
participarea studioului cinematografic București după ro
manul lui Fenimore Cooper. Regia : Sergiu Nicolaescu. 
Muzica: George Grigoriu. Imaginea : Andre Zarra, 
George Cornea. Decoruri: arh. Marcel Bogos. Cu: 

Hellmuth Lange, Pierre Massiml, Simona Bondoc

cinema
(sala

20.

9;

GRI- 
18,15;
13,45:
11,15;

Lena — 20;
Sahia) : lu- 
20.
care a făcut

Program de filme documentare — 
20,15 : TIMPURI NOI.
• La stăpîni — 10; 12; 14,15, în
gerul albastru — 16,30, Unchiul 
meu — 18,45, Nouă vieți — 21 : CI
NEMATECA (sala Union).
® Neînfricatul Gyula, vara șî iar
na : VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
• B.D. Ia munte și la mare ; BU- 
CEGI — 10; 15,45; 18; 20,15, MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20,30, GIULEȘTI — 15,30; 17,45; 20.
• Cea mai frumoasă soție : 
VIȚA — 9: 11,15; 13,30: 16; 
20,30, VOLGA — 9,15: 11,30; 
16: 18,15; 20,30, TOMIS ■ 
13,30; 15,45: 18,15; 20,30.
• Livada din stepă : MOȘILOR — 
15,30; 17,45; 20.
• Trenul : FLOREASCA — 15.30; 
18; 20,30. ARTA — 10,30; 16; 19.
• Sorgul roșu ; MUNCA — 15,30; 
18; 20,15.

O Love Story : CAPITOL — 9,1a; 
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.
O Copacii mor în 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.

Decolarea : BUZEȘTI — 15,30; 
18; 20.30.
o Waterloo : LUMINA — 18 în
continuare, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15.30; 19, LIRA — 
15,30; 1F.
9 Abel, 
SĂRII -
O Anna 
POPULAR
- 9; 
16; 19.
<9 Să cumpărăm o mașină de 
pompieri — 9—18,30 în continuare,

• Aeroportul : PACEA — 15,45; 19.
• Mihail Strogoff : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20.
• Duel straniu : VITAN — 15,30; 
18; 20,15.
• Marele premiu : CRINGAȘI — 
15,30; 19.
• Gara bielorusă : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,30.
• Floarea de cactus : VIITORUL
— 15,45; 18: 20,15.
• Pădurea de mesteceni : PRO
GRESUL - 15,30; 18; 20,15.
@ Castanele sînt bune : COSMOS
— 15.30; 18; 20,15.
• Start la moștenire : FLACĂRA
— 15,30; 18; 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• O floare și doi grădinari : 
DOINA — 11,30; 16; 19,30.
• Oliver : LAROMET — 15,30;
18,30.A

• Filarmonica de stat ,.George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Muzică de epocă (Renaștere — 
Baroc — Școala engleză). Interpre
tează formația vocală de cameră 
„Melos" și Cvintetul de alămuri 
„Armonia" — 20.
o Opera Română : Rigoletto — 
19,30.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" .(sala Comedia) : Părinții 
teribili — 20; (sala Studio) : Moar
tea ultimului golan — 20.
O Teatrul de Comedie : Interesul 
general — 20.

• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și 
(sala . din str. Alex. 
bire pentru iubire —
• Teatrul Mic : Fata 
o minune — 19,30.
O Teatrul ,,Q. I. Nottara" 
Studio) ; Schimbul
O Teatrul Giulești : Geamandura 
- 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Mateiaș 
Gîscarul — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu Aii — 17, 
(sala din str. Academiei) : Cartea 
cu Apolodor — 15.
O Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19,30. 
o Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) Bimbirică — 
19.30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.
• Circul Globus : ’72 Circ ’72 — 
19,30.

• Atunci l-am condamnat pe toți 
la moarte : SALA PALATULUI — 
17 (seria de bilete — 3994); 20 (se
ria de bilete — 3995), PATRIA — 
10; 12,30; 16; 18,30; 21, FLAMURA 
— 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Aventuri în Ontario : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, FESTIVAL - 8,45; 10,45;
12,45; 14.45; 16,45;
• Mirii anului II
11,15; 13,30; 16; 18,30
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;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

- 8,45;
19; 21.
: SCALA - 9;

21, BUCU-

fratele tău : DRUMUL
15,30; 17,45; 20.
celor o mie de zile : 

15,30: 19, CENTRAL 
12,30; 16; 19,30; UNIREA —

16,00—17,00 Teleșcoală • Apara
te electrice. Utilizarea lor, prezin
tă prof. Victor Manolache (Fizică 
clasa IX—XII), o Culoarul Timiș- 
Cerna (Geografia României, clasa 
VIII—XII) o Biocenoza alpină (Bio
logie clasa a XH-a). 18,00 Aspecte 
de la Festivalul , obiceiurilor de 
iarnă. La sfîrșitul anului trecut, 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste a organizat în incinta Mu
zeului Satului primul Festival al 
obiceiurilor de iarnă. Redacția 
muzicală vă oferă un reportaj fil
mat de la acest festival, comentat 
de Constantin Eretescu, cercetător 
la Institutul de etnografie și fol
clor. Redactor : Mihai Miron. 18,25 
Mult e dulce și frumoasă • Ex-

preșii parazitare în limbajul uzual. 
Prezintă Grigore Brîncuși e Ac
tualitatea editorială : „Tratat de ■ 
lingvistică generală". Prezintă Ion 
Coteanu. 18,40 Timp și anotimp în 
agricultură. 18,55 Muzica. Emisiu
ne de actualitate muzicală. 19,10 
Tragerea Pronoexpres. 19,20 1001 
de seri — Băiețelul de pe afiș — 
„Literele dispărute". 19,30 Tele
jurnalul de seară. 20,00 Ancheta 
TV. Ignoranța și consecințele ei 
sociale. Emisiune de Anca Arion. 
Imaginea : Mihai Romașcu. 20.40 
Telecinemateca — „In arșița nop
ții". Regia Norman Jewison. Cu : 
Sidney Poitier, Rod Steiger. Film 
distins cu premiul Oscar 1967 pen
tru : cel mai bun film al anului, 
cel mai bun actor — Rod Steiger, 
înregistrare sonoră, cel mai bun 
montaj — Hal Ashby, cel mai bun 
scenariu 
Imagini 
mentar. 
noapte.

— Stirling Silliphant. 22.35 
din India — film docu- 

22,50 Telejurnalul de
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Convorbiri cu delegația
Partidului Congolez al Muncii••

TRANSMIT

Pățan, vice- 
de Miniștri,

desfășoară lucrările ii face pe con
structori să fie optimiști, angajin- 
du-se ca noul edificiu să fie dat in 
folosință cu două luni mai devreme 
decit termenul planificat.

.ARGEȘ

Marți dimineața, Ion 
președinte al Consiliului 
a avut convorbiri cu delegația Parti
dului Congolez al Muncii, condusă 
de Ange Edouard Poungui, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.M., 
ministrul finanțelor și bugetului, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită în' țara noastră.

Cu acest prilej au fost trecute în 
revistă stadiul relațiilor de colabo
rare și cooperare economică între 
cele două țări, stabilindu-se noi mă
suri pentru intensificarea acestora. 
La discuții, care s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie,' din 
partea română au fost prezenți Ni- 
colae Agachi, ministrul industriei 
metalurgice, Bujor Almășan, minis
trul minelor, petrolului și geologiei,

Cornel Burtică, ministrul comerțului 
exterior, Gh. Stoian, director îți Mi
nisterul Afacerilor Externe, precum 
și alte persoane oficiale. Din partea 
Republicii Populare Congo au fost 
prezenți Mundele Ngolo Benoit, 
membru al C.C. al P.C.M., Andre 
Moutou, directorul de cabinet al pre
ședintelui Comisiei de Planificare, 
Ebaka Jean-Michei, director al Ser
viciului de securitate al țării, Bella 
Gregoire, directorul Casei de Amor
tizare a Datoriilor Publice, Lou- 
foua Pierre, atașat la cabinetul mi
nistrului finanțelor.

A fost, de asemenea, prezent 
Lounda Jean-Baptiste, ambasadorul 
Republicii Populare Congo la Bucu
rești.

(Agerpres)

CURIER JUDEȚEAN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

Flori pentru

R. P. POLONĂ

unele țări socialistemeșteșugărești din
Marți a început la București Con

sfătuirea președinților organizațiilor 
cooperatiste meșteșugărești din Re
publica Populară Bulgaria, Republica 
Socialistă Cehoslovacă, Republica 
Populară Mongolă, Republica Popu
lară Polonă, Republica Socialistă 
România și Republica Populară Un
gară.

Timp de trei zile, participanții vor

analiza posibilitățile de dezvoltare 
și aprofundare a relațiilor de cola
borare și cooperare în diferite dome
nii de activitate din acest sector.

La deschiderea lucrărilor, Ilie Ale- 
xe, președintele Uniunii Centrale a 
Cooperativelor Meșteșugărești, a a- 
dresat oaspeților un călduros salut.

(Agerpres)

Propunînd-și să cultive dragostea 
pentru artă, pentru frumos a publi
cului cel mai larg, Centrul de în
drumare a creației populare ‘ și a 
mișcării artistice de masă de pe 
lingă Comitetul județean pentru 
cultură și educație socialistă Sibiu 
a inițiat un ciclu de expoziții de 
artă plastică, grafică și sculptură 
sub titlul : „Flori pentru partid". . 
în cadrul acestui ciclu, la clubul 
stațiunii balneare Ocna Sibiului 
s-a deschis de curînd expoziția 
pictorului amator medieșean Pavel. 
Maioran, expoziție orientată spre o 
tematică actuală inspirată din rea
litățile . județului.

gorii diverse de oameni ai muncii 
— mineri, forestieri, constructori, 
metalurgiști, țărani cooperatori, in
telectuali, elevi. Cu ajutorul aces
tor chestionare, centrul de librării 
și-a propus să facă o largă inves
tigație în vederea cunoașterii do
rințelor, preferințelor cititorilor 
privind cărțile ce vor fi contractate 
cu editurile în cursul acestui an, 
tematica lor, precum și modul de 
îmbunătățire a activității librarilor 
și librăriilor. Ghid, dupercâ,

ce-i ?

Expoziția mi ini lor 
indeminatice

GORJ

266 de adrese noi

Solemnitatea înminării

La Consiliul popular județean Cluj 
a avut loc marți solemnitatea înmi
nării ordinului „Meritul științific" 
clasa I istoricului Ștefan Meteș, pen
tru merite deosebite în dezvoltarea 
istoriografiei și arhivisticii româ
nești, cu prilejul împlinirii vîrstei de 
85 de ani, și a ordinului „Meritul 
cultural" clasa I scriitorului de lim
bă maghiară Solomon Laszlo, pen
tru activitate îndelungată și - merite 
deosebite în domeniul literaturii și 
publicisticii din țara noastră, cu pri
lejul împlinirii vîrstei de 80' de ani.

In numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat, au lost adresate de către to
varășul Aurel Duca, președintele con
siliului popular județean, celor deco
rați călduroase felicitări, sublinii.n- 
du-se deosebita prețuire pe care con
ducerea partidului și statului o acor-

dă rodnicei și îndelungatei lor acti
vități. Cei decorați au fost, de ase
menea, felicitați de acad. Constantin 
Daicoviciu,- membru al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia.

Istoricul Ștefan Meteș și poetul. 
Solomon Laszlo au exprimat mulțu
miri pentru înaltele distincții pri
mite.

La 
personalități 
culturale.

266 de familii din municipiul 
Tirgu-Jiu vor avea de acum înainte 
adrese noi. Ele au primit repartiții 
pentru tot atîtea apartamente date 
în folosință în cartierul ,,9 Mai", 
în acest an, I.J.C.M. Tîrgu-Jiu ur
mează să mai predea „la cheie" 
1 220 noi apartamente, din care 170 
sînt proprietate personală.

Sala de festivități a liceului „Ni
kolaus Lenau" din Timișoara găz
duiește o expoziție cu obiecte rea
lizate de elevii școlilor de cultură 
generală din județul Timiș in ca
drul activităților tehnico-producti- 
ve desfășurate în cursul primului 
trimestru din actualul an școlar. 
Printre exponate se numără cusă
turi și țesături cu motive națio
nale, împletituri, articole de blănă
rie și marochinărie, obiecte din 
lemn, diferite piese ornamentale 
din fier forjat, precum și unele re-r 
pere necesare procesului de produc
ție din întreprinderile industriale 
care patronează atelierele-școală 
respective.

Cultivarea ciupercilor se dove
dește o îndeletnicire frumoasă și, 
mai ales, bănoasă. O confirmă 
cooperatorii din Drăghici, primii 
din județul Argeș care și-au ame
najat, cu cheltuieli minime, o ciu- 
percărie, de pe urma căreia au ob
ținut mari venituri bănești. Ciuper- 
cării asemănătoare și-au amenajat 
și cooperativele agricole din Pri- 
boieni și Aninoasa. Se prevede a- 
menajarea de. ciupercării și în alte 
cooperative agricole din județ.

PRAHOVA

„Omnia" — 
la superlativ

solemnitate au fost de față 
ale vieții științifice și

*
zi, în sala de festivitățiIn aceeași 

a Arhivelor statului din Cluj a avut 
loc o sesiune științifică omagială pri
lejuită de împlinirea a 85 de ani de 
la nașterea istoricului Ștefan Meteș, 
primul director al Arhivelor .Transil
vaniei. (Agerpres)

MARAMUREȘ

„Cartea, librarul, 
publicul"

Centrul de librării din Baia Mare 
a lansat un chestionar intitulat 
„Cartea, librarul, publicul", , difuzat 
prin librăriile județului unof cate-

HUNEDOARA

Ca-n poveste...
La Hunedoara se construiește un 

„castel ca-n povești". Este vorba 
de . noul complex grădiniță-creșă, 
pentru copiii salariaților din între
prinderile municipiului. Noul com
plex va dispune de toate dotările 
moderne necesare, de săli spațioase 
și locuri de joacă pentru circa 340 
de copii. Ritmul intens în care se

La Ploiești a început construcția 
celui mai mare obiectiv comercial 
din județul Prahova : supermagazi- 
nul „Omnia". Noul edificiu, de 
concepție' arhitecturală originală, va 
asigura în cei 12 000 de metri pă- 
trați spațiu construit o aprovizio
nare complexă foarte 
lației ploieștene, prin 
unor sisteme moderne 
a modului de așezare 
Supermagazinul va fi
pasaj pietonal subteran 
accesul cumpărătorilor și cu o 
teră subterană rutieră, care 
facilita parcarea autoturismelor 
imediata sa apropiere.

rapidă popu- 
introducerea 
de servire și 
a mărfurilor, 
legat, de un 

pentru 
ar- 
va 

din

I

I
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Miruri și computere
In analele relațiilor româno-polone, Încheierea — in urmă en 

23 de ani — a primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală a marcat un moment de o deosebită Însemnătate. Dezvol- 
tînd pe planuri superioare vechile legături de prietenie dintre 
popoarele celor două țări, documentul semnat la 26 ianuarie 1949 
a constitui! o expresie a relațiilor frățești de tip nou stabilite în
tre România și Polonia în anii socialismului și s-a afirmat ca un 
instrument eficace pentru întărirea și adincirea continuă a acestor 
relații, în interesul reciproc al dezvoltării construcției socialiste.^

In anii care au trecut de atunci, această evoluție ascendentă » 
relațiilor reciproce s-a concretizat prin extinderea colaborării româ
no-polone pe planuri multiple — politic, economic, tehnico-științi- 
fic, cultural. Prevederile înscrise în primul tratat și-au găsit o 
strălucită continuare și dezvoltare în noul Tratat româno-polon 

-< semnat la 12 noiembrie 1970.
Temelia adîncirii continue a raporturilor dintre tarile și popoa

rele noastre o constituie relațiile de solidaritate internaționalisiă 
și colaborare tovărășească dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Unii Polonez. Contactele, schimburile de 
vizite și intîlnirile pe linie de partid și de stat la diferite niveluri, 
schimburile de experiență in construcția socialismului s-au dove
dit a aduce contribuții de prim ordin Ia întărirea prieteniei și co
laborării româno-polone, în interesul, ambelor popoare, al unității 
țărilor socialiste, al consolidării forțelor păcii și progresului de 
pretutindeni.

Oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu sentimente de 
simpatie și salută cu satisfacție realizările remarcabile ale poporului 
polonez, constructor al noii orinduiri, intensa activitate creatoare 
cc o desfășoară sub conducerea P.M.U.P. Cu prilejul aniversării 
primului Tratat româno-polon, poporul nostru transmite poporului 
Poloniei frățești calde felicitări și urări de noi succese în îndepli
nirea hotărîrilor Congresului al VI-lea al P.M.U.P., pentru înflo
rirea continuă a patriei sale pe calea socialismului.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
LISTA DE CIȘTIGURI

Cronica zilei
Marți a avut loc,1a piuj o, festivi

tate prilejuită de înființarea unei noi 
instituții — Casa corpului didactic, , 
•menită să contribuie la perfecționa
rea continuă a cadrelor din învăta- 
mintul general și liceal __ al jude
țului. In ședința inaugurală au fost 
constituite 15 comisii pe diferite spe
cialități, care vor organiza dezbateri, : 
simpozioane, sesiuni ‘de comunicări 
științifice. Tot aici va funcționa un 
punct de documentare social-politicâ 
și metodică și se vor desfășura acti
vități cultural-artistice.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

27, 28, 29 ianuarie. In țară : Vre
mea în general închisă, se vor sem
nala ninsori temporare "!
sudul țării, iar în rest 
avea caracter local., în 
lapoviță, vînt potrivit, 
din sectorul nord-est. 
în ușoară creștere la începutul 
tervalului, minimele voi- fi cuprinse.

’ in 
-8 
iar

„_ __  __ ___ _ ..... . ’+5--
i grade. Pe alocuri în sud-vestul țării 

se va produce polei. In București : 
Vreme în general închisă, temporar . 
va ninge. Vînt potrivit. Tempera
tura în creștere ușoară la începutul 
intervalului.

în vestul și 
ninsorile vor 
Banat izolat 
predominînd 
Temperatura 

in-

între 1—15 grade și —7 grade 
Transilvania și Moldova și între 
și 0 grade în celelalte regiuni, _ 
-'.âxîmele vor oscila între —5. și

ii

De curînd, viața muzicală a Capi
talei s-a îmbogățit'' prin constituirea 
Orchestrei shnfonicd"’ă' ConsSrVUtO» ■" 
riilui care a luat ființă sub îndruma-' 
rea maestrului emerit, compozitorul 
Viorel Doboș, ca urmare a lărgirii 
componenței vechii formații de stu
dio a Conservatorului.

Evenimentul a fost marcat prin- 
tr-un concert dirijat de Emanuel 
Elenescu care a avut loc marți seara 
în sala de studio a Radioteleviziunii.

Programul a cuprins Rapsodia ro
mână nr. 2 de George Enescu și poe
mul simfonic „Till Eulenspiegel" 
Richard Strauss.

★
La Ateneul Român a avut 

marți seara un recital oferit de 
nerii interpreți : clarinetistul 
rian Popa și violonistul Nicolae Bil- 
ciurescu, proaspeți absolvenți ai 
Conservatorului. Ei au interpretat 
lucrări de J. S. Bach, Tiberiu Olah, 
Claude Debussy, Mozart. Leclair, 
George Enescu, Liszt — Oistrah.

★
ERATA. Primul paragraf al știrii 

intitulate „înființarea Ministerului 
Economiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții" care a apărut în pa
gina a V-a a ziarului nostru de ieri, 25 
ianuarie a.c., se va citi.corect: „Prin 
decret al Consiliului de Stat a fost 
înființat Ministerul Economiei Fores
tiere și Materialelor de Construcții, 
prin fuziunea Ministerului Industriei 
Lemnului, Ministerului Industriei 
Materialelor de Construcții și 
parlamentului Silviculturii din 
drul Ministerului Agriculturii, 
dustriei Alimentare, Silviculturii 
Apelor".

de

loc 
ti- 

Flo-

De- 
ca- 
In-

Și

„Internaționalele'1 de tenis de masă ale României
„ CLUJ.. — Prin telefon de. la Paul revenit lui Karakasevici .cu 3—1 
Râdvani : Marți seara, în Sala spor-1' (11—21, 22—20, 21—9 și 21—18).,
turjlor din localitate au luat sfirșit ' T»«‘ .
campionatele internaționale de 'tenis: ,. 
de masă ale României. întîlnirile fi
nale au prilejuit meciuri spectacu
loase, de bun nivel tehnic, deseori 
aplaudate de spectatori. Reprezen
tantele țării noastre Maria Alexan
dru și Carmen Crișan au avut o re
marcabilă comportare, cîștigînd par
tida- de dublu fete, Maria 
ieșind învingătoare și în 
simplu.

In semifinalele probei 
fete. Maria Alexandru a 
maghiara Lo.țhaller cu 3—1, iar Hu 
Yu-lan (R. P. Chineză) a învins cu 
același scor pe Carmen Crișan. în 
finală, Maria Alexandru, după un în
ceput mai slab, s-a regăsit, a de
monstrat mult calm în momentele 
decisive și a repurtat un succes de 
prestigiu cu scorul de 3—1 (8—21, 
21—19,. 24—22 și 21—14).

Finala probei de dublu fete, dispu
tată intre perechile Maria Alexan
dru — Carmen Crișan și Li Li — Cen 
Huai-in (R. P. Chineză), s-a desfă
șurat în nota de superioritate a spor
tivelor românce, care au cîștigat ca
tegoric cu scorul de 3—0 (21—10, 
21—19, 21—13).

Rezultate neașteptate am consem
nat- la simplu bărbați, unde finala 
s-a desfășurat „in familie" între iu
goslavii Karakasevici și Stipancici, 
învingători. în semifinale, în fața ju
cătorilor chinezi Li Cin Kuan și Si 
En Tin cu 3—0. Partida decisivă, ca
racterizată prin numeroase schimburi 
de mingi de mare spectaculozitate, a

Iată rezultatele celorlalte finale. : 
dublu .masculin : Stipancici, Karaku-i 
sevici—Beleznav, Rozsas (Ungaria) 
3_1 (22—20, 19—21, 22—20, 21—15).
Dublu mixt : Li Li—Lian Ko-lian 
(R. P. Chineză) și Rozsas — Lothaller 
(Ungaria) 3—2 (21—11, 20—22, 21—17, 
21—23, 21—19).

(Urmare din pag. I)

— In privința 
strucțiilor noi, 
sint proiectele 
nizatorilor comerțului 
local ?

— Construirea unei su
prafețe comerciale de a- 
proape două ori mai mare 
decit tot ceea ce s-a con
struit în Capitală din anul 
1958 încoace. Este cel mai 
mare efort de investiție de 
pînă acum. Zestrea comer
cială a municipiului se va 
îmbogăți cu patru maga
zine universale, cu un ma
gazin de prezentare și des
facere ai industriei ușoare, 
cu peste 100 de obiective 
comerciale amplasate în 
diferite zone ale orașului, 
cu circa 10 piețe agroali- 
mentare. Afectarea unui 
asemenea volum de investi
ție are în vedere, pe de o 
parte, recuperarea actuale
lor rămîneri în urmă din 
unele cartiere și din zona 
centrală a orașului, iar pe 
de aită parte, coordonarea 
programului de realizare 
a rețelei comerciale cu cel 
al construcțiilor de locu
ințe. O altă caracteristică 
a noilor construcții constă 
în modul lor de ampla
sare : în majoritatea cazu
rilor, unitățile comerciale 
vor fi realizate la parte
rele blocurilor. Soluția va 
ff aplicată în cartierele 
Drumul Taberei, Titan, 
Berceni, precum și in zona 
arterelor Dorobanți, Arma
ta r . ■ ■ -
Intenționăm astfel 
creăm noi vaduri 
dale, muțind 
greutate al 
mai ales pentru 
furile de cerere 
veptă, din centrul 
fului în cartiere,

con
cave 

orga-

Poporului, 1 Mai etc. 
să 

comer- 
centrul de 
desfacerii, 

măr- 
frec- 
ora- 

acolo

Alexandru 
proba de

de simplu 
dispus de H1

Oc-
în- 

Și

la depunerile pe libretele de economii 
cu ciștiguri in materiale 

de construcție
TRAGEREA LA SORTI 
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unde de fapt apar_ solicită
rile cele mai mari. ,

— O cale eficientă 
de îmbunătățire a 
condițiilor de servire 
a populației o consti
tuie perfecționarea 
desfacerii de mărfuri. 
Ce se va întreprinde 
concret in această di
recție 2

— Prin cele două căi la 
care m-am referit mai 
înainte, readucerea în cir
cuitul comercial a spațiilor

populației. Avem în vede
re — în afară de ceea ce 
se va realiza prin con
strucții noi — sporirea ca
pacității de desfacere prin 
folosirea mai rațională a 
actualei rețele de unități. 
Modernizarea magazinelor 
o concepem pe un plan mai 
larg : introducerea forme
lor avansate, de servire; 
extinderea locurilor de 
vinzare 1 dotarea cu utilaj 
și mobilier modern etc. Se 
prevede modernizarea a 
circa 500 de unități cu o

COMERȚUL
BUCUREȘTEAN

folosite în alte scopuri și 
realizarea de noi construc
ții, suprafața comercială 
a Capitalei va fi în 1975 de 
aproape două ori mai mare 
decit cea din 1970. Volu
mul desfacerilor va spori, 
în aceeași perioadă, cu 46 
la sută. Se vede clar că e 
vorba de o creștere mai 
rapidă a spatiilor, în com
parație ’■ J'“" ”*
ceea ce, 
duce la 
bună măsură a aglomera
ției din unități, la posibi
lități mai bune de expu
nere a mărfurilor. Dar a- 
tenția noastră 
tă deopotrivă 
losirea altor 
perfecționare

cu desfacerile, 
evident, va con- 

eliminarea în

se îndreap- 
și spre fo- 
mijloace de 
a servirii

suprafață comercială de a- 
proape 50 000 mp. Pînă in 
anul 1975 ne-am propus' să 
generalizăm in magazinele 
alimentare și în băcănii 
sistemul de vinzare cu au
toservire, iar in unitățile 
nealimentare să lărgim 
sistemul expunerii libere a 
mărfurilor. Totodată vom 
extinde magazinele în două 
schimburi și cele cu orar 
de 10—12 ore, pentru a fo
losi mai intens rețeaua de 
desfacere.

' — Ce obiective co
merciale vor apărea pe 
harta orașului In anul 
1972 2

— Rețeaua comercială a 
Capitalei va spori în acest 
an cu aproape 15 000 mp.

Principala creștere se va 
realiza prin readucerea în 
circuitul comercial a unor 
spații folosite în prezent în 
alte scopuri de pe arterele 
Rahova, Moșilor. Grivița. 
Călărași. Dudești, Doro
banți ș.a. Tot: in acest an 
vor fi date în funcțiune 6 
complexe comerciale (in 
cartierele Drumul Taberei, 
Colentina, Berceni Sud, în 
zona Armata Poporului, A- 
lexandria) și se vor reali
za mai multe unități de 
servire la parterele blocu
rilor. Lucrările de moder
nizare a pieței Rahova 
sint în plină desfășurare și 
în acest an ea va fi repu
să la dispoziția populației. 
In 1972 vor fi terminate și 
construcțiile de la Piața 16 
Februarie, iar în cartierele 
Drumul Taberei și Arma- 

. ta Poporului, pe lingă com
plexele comerciale se vor 
amenaja platouri de desfa
cere pentru diverși produ
cători.

Conform planului de 
dezvoltare a rețelei de des- 

. facere din Capitală, anul 
acesta vor începe lucrările 
de construcții 
complexe 
in zona Lipscani- vor înce
pe lucrările de reamenaja- 
re a imobilelor. Se preve
de, de asemenea, deschide
rea lucrărilor la magazinul 
universal din Piața Unirii, 
care va avea o suprafață 
de circa 30 000 mp. de a- 
proape patru ori mai mare 
decit cea a actualului ma
gazin „Victoria".

Apreciem că. prin acțiu
nea de dezvoltare a rețelei 
comerciale, condițiile de 
servire a cumpărătorilor 
vor fi rapid și substanțial 
Îmbunătățite.

la „alte 13 
comerciale, iar

Convorbire consemnata de 
Mihai IONESCU

PREDEAL (prin telefon, de la 
tavian Vintilă). O dată cu 
ceperea acestui an a început 
„numărătoarea inversă" pînă la star
tul Olimpiadei de vară de la Miin- 

. chen. Pregătirile „olimpicilor" noștri 
se desfășoară din plin. Aici, la Pre
deal, și-au dat întilnire sportivi și 
sportive din loturile de handbal, 
gimnastică, volei, caiac-canoe, scri
mă. Din discuțiile purtate cu antre
norii loturilor reiese că scopul aces
tei etape de antrenament este (cu 
mici excepții. în funcție de caracte
rul fiecărei discipline) același : acu
mularea unei pregătiri fizice gene
rale dar și specifice : mărirea capa
cității de efort a organismului Prin 
activități, în special în aer liber. 
Scopul este, același, însă nu și mij
loacele folosite 1

Voleibaliștii sînt zilnic prezenți pe 
pîrtia de la Clăbucet, Unde se iau la 
întrecere.. cu telefericul. „Rezulta
tele" sînt îmbucurătoare ; în timp ce 
telefericul parcurge drumul dus și 
întors în 40 de minute, Schreiber, 
Stamate și colegii lor îl parcurg în 
numai 33 de minute. Caiaciștii și ca- 
noiștii s-au „reprofilat" pe... schi- 
fond. folosind schiuri alpine. Zilnic, 
pe Poliștoacă — între Cioplea și 
Clăbucet —. ei parcurg cite 15 km.

După-amiezele în sala de forță de 
la cabana Schiorilor. Patzaichin.'Co- 
valiov Coșniță. Simiocenco și cei
lalți medaliați sau viitori medaliați 
fac un circuit de forță echivalent cu 
un lucru mecanic de 17 000 kg/metri. 
Gimnastele își împart programul 
între sala de gimnastică și pîrtia de 
schi. în sală, colectivul de antrenori, 
în frunte cu prof Maria Simionescu. 
definitivează. împreună cu sporti
vele. compoziția 
alese ; pe piftiile 
Ceampeiea, Alina 
Ileana Simonfi și 
toate, fără excepție, schiază ne pan
tele cele mai „dulci", ignorind la 
urcare schiliftul, care circulă alături. 
Scrimerii. singurii care intră chiar la 
acest sfîrșir de lună în focul com
petițiilor. și-au montat aparatura în 
sala de sport a liceului din Predeal. 
De patru ori pe săptămînă fac pre
gătiri tehnice, iar de alte 6 ori. ei 
înlocuiesc planșa... eu zapada, iar 
floreta... cu betele de schi. Se urcă 
in „trepte" si se coboară în , plug" 
sau „cristianii", de zeci și chiar de 
sute de ori.

Handbaliștii. veniti numai de 
citeva zile, fără Gruia și Birtalan, 
au și trecut la un urogram sever in 
care exercițiile snecifice pentru dez
voltarea forței, vitezei și rezistenței 
și coboririle pe Clăbucet sînt pe pri
mul pian

Numa- 
t'Ul cu- 
' rent'

NumâruJ 
libretului 
cîsfis^tbr

Valoarea 
cîștigurilor
par
țiala

I ÎO‘ 
\.țală

1 919-131-175 20 000 20 000
2 910-514-112 10 000 10 000
3 901-271-145 5 000
4 911-426-61 5 000
5 958-214-16 5 000
6 904-533-3 5 000
7 908-220-5 5 000
8 925-122-69 5 000
9 936-211-14 5 000

10 924-222-5 5 000
11 912-210-60 5 000
12 905-218-31 5 000
13 906-133-111 5 000
14 909-209-48 5 000
15 922-413-16 5 000
16 906-721-181 5 000
17 918-201-47 5 000
18 923-422-18 5 000
19 901-255-67 5 000
20 902-511-30 5 000
21 932-207-7 5 000
22 918-210-24 5 000
23 908-217-41 5 000
24 910-126-225 5 000
25 954-208-38 5 000
26 912-404-11 5 000
27 914-903-69 5 000
28 917-174-20 5 000
29 944-205-84 5 000
30 934-266-73 5 000
31 ‘ 919-610-70 5 000
32 958-206-24 5 000
33 925-610-76 5 000
34 927-506-51 5 000
35 926-327-7 5 000
36 923-205-56 5 000 170 000
36 ciștiguri in valoare

totală de lei : 200 000

Titularii libretelor de economii cîș- 
tigătoare se vor prezenta în termen 
de cel mult 60 zile de la data tra
gerii la filiala C.E.C. înscrisă in li
bret pentru ridicarea adeverinței 
necesare la procurarea materialelor 
de construcție.

Materialele de construcție, pot fi 
procurate, in termen de 10 zile de la 
eliberarea adeverinței, de la oricare 
depozit de materiale de construcție 
aparținînd unităților comerciale sau 
ale cooperației de consum.

Cînd se vorbește 
despre sectorul carbo
nifer, în R.P. Polonă 
se folosește frecvent 
termenul de „industrie 
națională". Faptul e 
întru totul firesc dacă, 
se ține seama de tra
dițiile dezvoltării aces
tei ramuri și de pon
derea ei în ansamblul 
economiei poloneze, 
împreună cu energeti
ca, industria carboni
feră asigură peste 10 

. Ia sută din valoarea 
producției industriale 
globale și circa 14 la 
sută din cea a totalu
lui exporturilor polo
neze. în ultimii 15 ani, 
volumul producției 
carbonifere a crescut 
cu peste 54 la sută, a- 
nul trecut atingîndu-se 
cifre record în această 
privință: peste 145 mi
lioane tone huilă și cir
ca 34 de milioane tone 
lignit. Planurile de 
perspectivă prevăd 

. pentru 1975 sporirea 
producției anuale car
bonifere pînă la 167 
milioane tone huilă și 
36 milioane tone lig
nit

O prețioasă contri
buție la îndeplinirea 
acestor sarcini o aduc 
oamenii de știință, in
ginerii și ceilalți spe
cialiști în materie. In 
Silezia sau în bazinul 
Rybnik, la Konin sau 
Turoszow, colaborarea 

„.. dinț^e specialiști și co
lectivele întreprinderi
lor. miniere a devenit 

\ .toț mai ;strânsă și efi
cientă, preocuparea lor 
esențială fiind găsirea 
unor soluții tehnice 
care să stimuleze creș- 

, terea rapidă a produc
ției Paralel, se ampli
fică colaborarea spe
cialiștilor din dome
niul mecanizării și au
tomatizării cu colecti
vele uzinelor de uti
laj minier pentru asi
gurarea unui parc co
respunzător.de mașini 
cu Un grad sporit de 
automatizare.

Un interes deosebit 
în rîndur.ile specialiș- 

■ tilor și lucrătorilor din 
mine stirnește planul 
de „computerizare" a 
conducerii și' dirijării 
producției carbonifere, 
eșalonat pe mai multe 
etape O primă expe
riență în acest sens a 
fost făcută cu patru

ani în urmă la mina 
.-.Siemianowice", unde 
a fost instalata o ma
șină electronică de cal
cul — „Odra 1003" — 
realizată de construc
torii de la Wroclaw. 
Se anunță acum că în 
bazinul Rybnik. la 
mina „Zofiowka", va fi 
instalat un minicom
puter care va fi folo
sit și de mina „Bory- 
nia" — una dintre cele 
mai mari și mai mo
derne unități, de acest 
gen din Polonia. Cen
trul automat de condu-

CORESPONDENȚA 
DIN VARȘOVIA

cere de la mina „Zo
fiowka" va ■ suprave
ghea și conduce între
gul proces de produc
ție la ambele mine. De 
asemenea, aparate spe
ciale vor controla sis
tematic condițiile clL 
matice în subteran și 
modul în care lucrea
ză instalațiile și agre
gatele.

In cursul rodnicei 
colaborări dintre spe
cialiști și întreprinde
rile miniere sînt pro
movate cele mai noi 
cuceriri ale științei și 
tehnicii.. încă în urmă 
cu cîțivă ani, la mina 
carboniferă ■ , „Biels-,
zowice" a fost folosită 
o instâlație complexă 
lucrînd pe bază de i- 
zotopi. în perioada ce 
a urmat, procedeul 
respectiv a pătruns și- 
la mina „Milowice", 
unde funcționează o 
instalație perfecționa
tă. în alte mine s-au 
instalat cromațogral'e 
cu gaz, înzestrate cu 
un sistem', ‘electronic, 
de calcul, care, indică 
precis modificările in
tervenite în compo
nența aerului în subte
ran și care pot avea 
efecte dăunătoare'pen-, 
tru sănătatea mineri
lor

în procesul de dez
voltare și modernizare 
a întreprinderilor mi
niere din Polonia, un 
rol de seamă îl are in
stitutul „G.I.G." din 
Katowice, cel mai

mare institut de cer
cetări științifice din 
țară în domeniul in
dustriei carbonifere, 
unde lucrează aproape 
2 500 de colaboratori. 
Activitatea acestei in
stituții, conduse de 
profesorul Rabsztyn, 
are ca scop elaborarea 
unor soluții tehnice cu 
o aplicabilitate rapidă 
în producție. După 
cum subliniază specia
liștii polonezi, o aten
ție deosebită se acor
dă aici . folosirii cit 
mal eficiente a timpu
lui de lucru al oame
nilor și mașinilor. In 
acest sens, este sem
nificativă una din re
centele realizări ale in
stitutului. Pornind de 
la faptul că în minele 
carbonifere circulă 
circa 300 000 de vago- 
nete de oțel care sînt 
supuse unui înalt grad 
de coroziune, durata 
lor de exploatare fiind 
de numai 3—4 ani, spe
cialiștii de Ia institut 
au conceput un nou tip 
de vagonet — din ră
șină poliesterică întă
rită cu fibre din sti
clă. Prototipul respec
tiv . a fost experimen
tat cu bune rezultate 
la mina „Marcel", iar 
acum asemenea vago- 
nete lucrează în flux 
normal la minele „Jan- 
kowice" și „R.vmer" In 
cursul acestui an va
începe producția de
serie a noilor vagone- 

„te. Tot. la -.institutul.
„G I.G.“ a fost elabo
rată, o metodă eficien
tă de- exploatare a 
unor zăcăminte situa
te sub așezări urbane 
mari, cum este, de pil
dă, orașul Katowice.

In curînd va înceoe 
în Polonia exploatarea 
unor importante zăcă
minte carbonifere, des
coperite de geologi în 
subsolul voievodatului 
Lublin. Experiența a- 
cumulată de-a lungul 
anilor în domeniul 
construcției și dotării 
cu utilaje de calitate 
superioară a minelor 
sileziene va fi folosi
tă din plin în-această 
nouă regiune carboni
feră care se va dez
volta în anii viitori.

Ioslf 
DUMITRAȘCU

INDIA

Noi resurse în circuitul dezvoltării

exercițiilor 
înzăpezite, 

Goreac, dar 
Rodica Sabău

LOTO
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și
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LISTA DE CIȘTIGURI
i depunerile pe libretele de economii 

pentru construirea de locuințe
TRAGEREA LA SORȚI 

PE TRIMESTRUL IV 1971

tragerea excep-Numerele ext-asn la tragerea excep
țională din 25 ianuarie 1972, după 

noua formulă tehnică
Extragerea I : (numai bilete cu 15 

lei) : 3 44 8.1 57 74 59 71 83 :
Extragerea a II-a : (numai bilete cu 

15 lei) : 60 25 70 1 36 79 49 87 ;
Extragerea a IIT-a : (bilete de 5

15 lei) : 84 24 21 65 90 68 67 ; 
Extragerea a IV-a : (bilete de

5 și 15 lei) : 77 89 46 36 63 64. 
Fond de ciștiguri : 3 251 576 lei.

N
um

ăr
ul

 
cu

re
nt Numărul 

libretului 
■iștjeătnr

Valoarea cîștigului

parțială totală'

1 860-201-219 40 000 40.000
2 816-203-54 20 000 20.000
3 809-1-1510 15 000
4 832-201-17 15 000
5 832-1-622 15 000
6 817-1-624 15 000
7 859-1-3340 15 000
8 861-205-304 15 000
9 863-1-446 15 000

10 831-103-463 15 000
11 861-205-1186 15 000
12 808-1-241 15 000
13 859-1-3805 15 000
14 302-1-406 15 000
15 860-201-454 15 000
16 860-1-1433 15 000
17 859-1-1873 15 000
18 818-1-97 15 000
19 soo.4ig.14 15 nun 255.000
19 ciștiguri în valoare
totali de lei • 315.000

Și
2,

Plata cișticurilor se face de către 
filialele C.E.C. prin Virarea în contul 
contractului pentru construirea de 
locuințe.' prin depunerea pe instru
mente de economisire C.E.C. sau în 
numerar, la cererea titularului libre
tului.

Delhi — capitala Indiei care ani
versează astăzi 22 de ani de la pro
clamarea republicii, act ce a consfin
țit- cucerirea independenței — este un 
oraș însorit și înecat în verdeață, 
cu monumente vechi și clădiri 
moderne, intr-o impresionantă sim
bioză a epocilor istoriei indie
ne. Pe străzile sale se revarsă 
viața orientală cu tot coloritul și pi
torescul ei. în centrul comercial al 
orașului întîlnești magazine de tot 
felul, „ateliere" amenajate în plină 
stradă, in care obiecte din lemn de 
jad sau tek. din fildeș sau argint 
uimesc prin finețea și acuratețea exe
cuției. Un motiv des întîlnit in crea
țiile artistice ale acestui popor deo
sebit de înzestrat este acela al unui 
om care scoate dintr-o fîntină o gă
leată grea. Tot corpul omului, fie
care mușchi, exprimă încordarea. 
Meșterul anonim a reușit să sugere
ze, cum nu se poate mai bine, lupta 
dură, uneori dramatică, pe care o 
duce poporul indian pentru apă. în
târzierea musonului aducător de âpă 
pricinuiește țării și oamenilor pagube 
care, nU o dată, au atins proporțiile 
dezastrului.

Poporul indian a depus în anii 
independenței eforturi susținute în 
vederea realizării unui vast program 
de transformare a naturii. Numai 
în ultimii zece ani au fost înfăptuite 
peste 500 de mari proiecte, care au 
sporit suprafața terenurilor irigate 
cu 15 milioane de hectare. Printre 
acestea se numără barajele-gigant 
din Orissa, cele din Hardwar pe 

• Gange sau de Ia Nagarjunasagar pe 
fluviul Krishna, precum și impre
sionantul canal din Rajasthan. Dar 
adevăratul salt înainte pe care l-a 
făcut agricultura indiană îl repre
zintă folosirea tot mai largă a teh
nicii moderne, a îngrășămintelor 
chimice și a semințelor selecționate, 
care permit obținerea a două sau 
trei recolte pe an de grlu și orez. 
Autoritățile indiene speră ca rezul
tatele așa-numitei „revoluții verzi" 
să se concretizeze în anul 1974 într-o 
producție agricolă de 130 milioane de 
tone (în 1970 au fost obținute circa 
105 milioane tone), fapt care ar per
mite țării să renunțe la importurile 
de cereale.

Dorința și eforturile poporului in
dian de a cîștiga intr-un interval cit 
mai scurt ceea ce s-a pierdut în de
cursul cîtorva secole de dominație

colonială și-au găsit materializare în 
progresele, remarcabile obținute și în 
celelalte domenii de activitate. In 
perioada de după independență, pro
ducția industrială în ansamblu a 
sporit de peste două ori. S-au pus 
bazele unor ramuri industriale prac
tic inexistente în trecut. India con
struiește azi motoare cu reacție, e- 
chipament electronic și televizoare, 
transformatoare electrice Și instalații 
petroliere.

Firește, în fața poporului indian se 
mai găsesc, așa cum au declarat în 
repetate rînduri cohducătorii săi, di
ficultăți nu puține la număr. înain
tarea pe calea progresului impune cu 
acuitate renovarea structurilor eco
nomice și sociale. în acest sens, în 
ultima vreme s-a trecut la aplicarea 
unui program de transformări pro
gresiste, între care naționalizarea 
principalelor bănci, urmată de unele 
măsuri pe linia aplicării reformei a- 
grare, a îngrădirii activității monopo
lurilor etc. Toate acestea implică un 
control direct al statului asupra 
imenselor resurse ale țării, canaliza
rea lor spre ramurile, prioritare pen
tru dezvoltarea economică.

Poporul român a urmărit dintot- 
deauna cu viu interes eforturile po
porului indian pentru consolidarea 
independenței, pentru dezvoltare de 
sine stătătoare. Intre România și In
dia s-au dezvoltat de-a lungul anilor 
relații prietenești, de colaborare re
ciproc avantajoasă. Rafinăria de la 
Gauhati, termocentrala de Ia Singa- 
reni, baza mecanică de la Baroda, 
combinatul de lubrifianți de la Hal- 
dia sint roade ale cooperării fructu
oase dintre țările noastre.

Un , rol deosebit în continua dez
voltare a relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-indiene I-au avut 
vizitele reciproce și convorbirile din
tre cei mai înalti reprezentanți ai 
țărilor noastre. Vizita întreprinsă în 
India. în toamna anului 1969. de to
varășii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer, acordurile sem
nate cu acest prilej au marcat un 
moment de seamă în evoluția rela
țiilor dintre România și India, au în
semnat un nou pas pe calea dezvol
tării prieteniei și ‘colaborării dintre 
popoarele noastre, în folosul reci
proc, al cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Gh. CERCELESCU

corespunz%25c4%2583tor.de


viața internațională
moscova încheierea conferinței 

științifice „Probleme actuale 
ale securității europene"

VIETNAMUL DE SUD > LAOS

Ample acțiuni de luptă 
ale forțelor patriotice

MOSCOVA 25. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite.: La 
Moscova s-au desfășurat, timp de 
două zile, lucrările conferinței știin
țifice „Probleme actuale ale secu
rității europene1'', organizată de Aca
demia de .Științe a U.R.S.S. și Comi
tetul sovietic pentru securitate eu
ropeană. Tn timpul lucrărilor, au luat 
cuvintul oameni de știință, cercetă
tori, ziariști, parlamentari din. 
U.R.S.S. și din alte țări europene, 
printre care : Austria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, R. F. a Germaniei, 
Italia. Iugoslavia, Polonia, Ungaria, 
Din România, la conferință a luat 
parte Ion Cârje, director general
adjunct al „Agerpres11.

Tn comunicările lor, vorbitorii s-au 
referit la o serie de probleme pri
vind evoluția politică europeană, 
printre care : schimbările pozitive 
intervenite pe continent și condițiile 
favorabile convocării conferinței ge-

Pentru intensificarea acțiunilor 
studențești in direcția păcii, 

securității și colaborării in Europa
VARȘOVIA 25. — Corespondentul 

Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
In capitala poloneză s-au încheiat, 
marți, lucrările întilnirii internațio
nale a studenților în problemele păcii, 
securității și colaborării în Europa, la 
care au participat și reprezentanți 
ai Uniunii Asociațiilor Studențești din 
România,

Participanții. la întîlnire au adoptat 
un apel adresat tuturor studenților și 
organizațiilor lor din întreaga lume, 
care cheamă la intensificarea luptei 
pentru menținerea păcii și întărirea 
securității popoarelor, la dezvoltarea 
colaborării în. Europa. Arătînd că 
studențimea participă tot mai activ 
la toate acțiunile și . inițiativele în

bonn zzU. C. D. se pronunță
împotriva

BONN 25 (Agerpres). — Comisia 
federală a U.C.D. a decis să voteze 
împotriva ratificării de către Bun
destag a tratatelor încheiate de 
R.F.G. cu Uniunea Sovietică și cu 
R. P. Polonă — informează agenția 
vest-germană D P.A. Astfel, ' după 
fracțiunea parlamentară U.C.D.- 
U.C.S., U.C.D. a stabilit și ca partid 
linia sa în privința procedurii de 
ratificare.

Crit.icînd poziția U.C.D.-U.C.S. față 
de tratatele cu U.R.S.S. și Polonia.

ROMA

Căutări pentru soluționarea
crizei guvernamentale

Desemnarea fostului premier 
Emilio Colombo pentru alcătui
rea noii echipe guvernamentale 
este considerată de către obser
vatorii politici din Roma ca fiind 
primul pas concret spi'e rezolva
rea crizei, declan 'ată in urmă cu 
aproape două săotămîni

Atmosfera a devenit, mai pu
țin apăsătoare, iar polemica din
tre partide s-a atenuat vizibil. 
Această situație este rezultatul 
intervenției directe a secretaru
lui național al Partidului demo- 
■crat-creștin, Forlani, căruia i se 
atribuie intenția atît de a evita 
cu orice preț alterarea „echi
librului intern’' din rîndurile 
propriului partid cit și de a para 
„lovitura de grație" ce ar rezulta 
pentru formula de centru-stînga 
în eventualitatea imposibilității 
aducerii la un numitor comun a 
intereselor atît de contradictorii 
ale celor patru componente ale 
coaliției guvernamentale.

Observatorii politici încearcă 
să deslușească în acest context 
care sint punctele de pornire in 
reglementarea crizei de guvern. 
In primul rind, mandatul încre
dințat lui Colombo are — spre 
deosebire de cele precedente — 
un caracter denumi, convențio
nal „amplu11. Adică, mandatul 
premierului desemnai nu se li
mitează la formula obișnuită 
„cvadripartită", ci i se lasă și 
alte posibilități, cum ar fi un gu
vern tripartit, fără republicani, 
sau chiar un monocolor demo- 
crat-creștin.

Elementul fundamental în re
zolvarea crizei rămine însă con
ținutul programului guvernamen
tal și, în acest cadru, continua
rea politicii de reforme (pe ar 
genda parlamentului se află re
forma învățămîntuiui superior, a 
asistenței medicale, desființarea 
sistemului de dijmă in agricul
tură . etc.).

Față de acest .pachet" de pro
bleme’, Partidul democrat-creș- 
tin insistă pentru reconstitui
rea unui guvern cvadripartit, în- 
trucit această formulă, spun 
unii, este singura care ii per- 

’ mite să mențină reunite a- 
tit grupul mai puternic al ten
dințelor de orientare spre dreap
ta. cit' și aripa sa stingă, 
în ce-i privește pe socialiști, a- 
ceștia analizează cu atenție nu 
numai posibi'itățile concrete.de 
rezolvare a crizei în cadrul unei 
formule de centru-stînga, ca și 
ansamblul situației politice Șe- 

neral-europene pentru securitate și 
colaborare, necesitatea întronării in 
relațiile dintre state a principiilor 
independenței și suveranității, nea
mestecului in treburile interne și 
egalității in drepturi, nerecurgerii la 
forță și amenințarea cu forța, efor
turile depuse de țările socialiste eu
ropene pentru normalizarea relațiilor 
dintre țările continentului, necesita
tea pbiectivă a cooperării economice, 
științifice și culturale intre toate 
statele, rolul opiniei publice și al 
celor mai largi forțe politice și so
ciale in edificarea unui sistem de 
securitate și colaborare pe continent.

In cuvintul de închidere, acad. Mi
hail Milidnș.cikov, vicepreședinte al 
Academiei de Științe a U.R.S.S.. vi
cepreședinte al Comitetului sovietic 
pentru securitate europeană, a apre
ciat utilitatea și caracterul construc
tiv al schimbului de opinii efectuat 
în cadrul conferinței.

favoarea păcii luate în ultimul timp 
pe plan național sau internațional, 
apelul salută faptul că la a 10-a in- 
tîlnire europeană a uniunilor națio
nale ale studenților, ce va avea loc 
la Helsinki, va fi acordată o atenție 
deosebită problemei păcii și securi
tății în Europa. în această ordine de 
idei, este relevată necesitatea lărgirii 
și dezvoltării pe mai departe a acțiu
nilor studențimii in sprijinul convo
cării Conferinței în problemele 
securității și colaborării în Europa, 
pentru ratificarea tratatelor dintre 
R. F. a Germaniei cu U.R.S.S. și Po
lonia,. pentru recunoașterea de către 
toate țările a R. D. Germane în con
formitate cu dreptul internațional.

destinderii"
purtătorul de cuvînt al guvernului 
veșt-german, Rudiger von Wechmar, 
a subliniat că această hotărîre și re
centele atacuri . ale

cu hotărirea U.C.D.-U.C.S.. 
liber-democrat, membru al 
guvernamentale, a apreciat 
aceasta conducătorii U.C.D.-

președintelui 
U.C.D., Barzel, la adresă tratatelor 
nu vor determina guvernul să se 
abată de pe calea ratificării lor. Iț> 
legătură 
Partidul 
coaliției 
că prin 
U.C.S. s-au declarat adversari ai po
liticii de destindere și pace.

tul grupului. parlamentar socia
list din Camera Deputaților, 
Bertoldi, a ținut să precizeze că 
dacă viitorului guvern nu i se 
asigură un program democratic, 
atît în ce privește reformele, rit 
și lupta împotriva neofascismu- 
lui, P.S.I nu poa/.e participa la 
guvern și va trece in opoziție, 
pregătindu-se pentru noi alegeri 
generale. La rîndul său, liderul 
social-democrat, Saragat, a de
clarat că este necesar „să se tacă 
un efort curajos" pentru a re
constitui un guvern de centru- 
stînga, care să înfrunte în mod 
responsabil problemele actuale. 
Republicanii, care au declanșat 
criza in intenția de a da o orien
tare spre dreapta viitorului gu
vern, continuă să fie sceptici în 
legătură cu posibilitățile de a se 
depăși actualul impas și mizea
ză toi mai mult, pe alegeri anti
cipate.

Partidul Comunist Italian, pre
cum și alte forțe de stingă, con
tinuă să desfășoare o intensă ac
tivitate, scoțînd in evidență nu 
numai problemele acute cărora 
trebuie să li se dea un răspuns 
pozitiv, în folosul maselor mun
citoare, ci și măsurile concrete 
de adoptat. „Țara, a declarat 
duminică Enrico Berlinguer, 
vice-secretar general al P.C I„ în 
cadrul Congresului Federației 
P.C.I din Nuoro (Sardinia), are 
nevoie de o dezvoltare economică 
care să asigure deplina folosire a 
forței de muncă și să dea curs 
concret reformelor revendica
ta rte <,««re munritori. de ma
sele țărănești, de studenți și 
profesori, de largi pături mij
locii de la orașe și sate. Italia 
are nevoie ca statul republican 
să renrime cu fermitate mani
festările fasciste și reacționare, 
asigurînd funcționarea corectă a 
instituțiilor democratice și re
prezentative. liclrdînd orice dis
criminare față de stînga. Dile
ma, deci, este următoarea: ori 
se schimbă politica pentru a re
zolva prob'emele urgente, eco
nomice. sociale și politice, aflate 
la ordinea zilei, ori se face apel 
Ia corpul electoral, pentru ca 
acesta să-și dea verdictul".

Dat fiind această împletire de 
elemente dintre cele mai dife
rite. se așteaptă ca tratativele 
lui Colombo pentru formarea 
guvernului să rămînă încă sub 
semnul întrebării.

Nicolae PUICEA

SAIGON 25 (Agerpres). — Unități , 
ale Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud au continuat 
atacurile asupra pozițiilor inamicu
lui din Delta Mekongului, care a de
venit in ultimele zile teatrul unor

★

XIENG QUANG 25 (Agerpres). — 
Comandamentul suprem al Armatei 
populare de eliberare laoțiene a dat 
publicității un comunicat cu privire 
la acțiunile forțelor patriotice în zona 
Platoului Boloven. în comunicat se 
arată că, în sezonul ploios al anului
1971, forțele inamice au desfășurat 
în sudul Laosului mari operațiuni 
militare cu sprijinul aviației ameri
cane ^și ăl „consilierilor" americanii

îndeplinind ordinele Comanda
mentului suprem al Armatei popu
lare de eliberare laoțiene, patrioții 
au provocat inamicului mari pierderi 
în,oameni și tehnică de luptă. In pe
rioada 6 decembrie 1971—11 ianuarie
1972. ei au scos din luptă în zona 
Platoului Boloven 1 SOI) de soldari 
inamici și au provocat pierderi grele

rhodesia Continuă manifestațiile 

de protest împotriva acordului 
dintre Londra și Salisbury

SALISBURY 25 (Agerpres). — Gru
puri de manifestanți din localitatea 
Mwela au intîmpinat cu pancarte și 
strigăte de dezaprobare a acordului 
anglo-rhodesian pe membrii comisiei 
de legislatori britanici, care, după o 
întrerupere de două zile — cerută de 
guvernul Smith — și-au reluat mi
siunea de sondare a opiniei popu
lației africane majoritare din Rhode
sia în legătură cu acest acord. A- 
ceeași primire a fost făcută unor 
membri ai comisiei și în localitatea 
Sinoia, și aceasta în condițiile men
ținerii măsurilor excepționale, insti
tuite pentru intimidarea manifestan- 
ților. După cum informează agenția 
Associated Press, poliția din capi
tală a efectuat raiduri, în cursul că
rora au fost arestate 60 de persoane, 
printre acestea aflîndu-se și lideri 
ai populației africane, abia eliberați

«■

SANTIAGO DE CHILE

REUNIUNEA COMITETULUI NAȚIONAL 
AL UNITĂȚII POPULARE

A

SANTIAGO DE CHILE 25 (Ager
pres). — La Santiago de Chile a a- 
vut 10c, în prezența președintelui 
Salvador Allende, o reuniune a Co
mitetului Național al Unității Popu
lare, din care fac parte conducătorii 
partidelor și grupărilor politice, com
ponente ale coaliției guvernamentale
— informează agenția Pren.su Latina.

Cu acest prilej a fost analizată si
tuația politică din țară, noua struc
tură a guvernului și integrarea unor 
noi formațiuni — partidul radical de 
stînga și organizația stingii creștine

★

SANTIAGO DE CHILE 25 (Ager
pres). — „Opoziției forțelor de dreap
ta trebuie să i se răspundă cu uni
tatea tuturor forțelor revoluționare 
și de stînga, iar pentru realizarea a- 
cesteia, trebuie să inlăturăm orice 
formă de sectarism sau prejudecăți"
— a declarat într-un interviu, acor
dat ziarului „La Nacion", senatorul 
Carlos Altamirano, secretar general 
al C.C al Partidului Socialist din 
Chile, El a relevat că unul dintre 
obiectivele conducerii acestui partid 
și ale guvernului Unității Populare 
este tocmai realizarea unificării tu
turor acelor sectoare care doresc a- 
ceasta într-adeVăr și sprijină refor
mele privind schimbarea structuri
lor, inclusiv atragerea acelor grupări 
din rîndirile fostului partid de gu-

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:
L(1 Sofia ministrul-secretar de 

stat la Ministerul Economiei Forestie
re și Materialelor de Construcții, Mi
hai Suder, s-a intilnit marți cu mi
nistrul bulgar al industriei ușoare, 
Dora Belceva, cu care prilej au fost 
purtate convorbiri privind colabo
rarea dintre cele două țări in dome
niul Jndustriei de mobilă. A partici
pat Nicolae Blcjan. ambasadorul 
României la Sofia. Mihai Suder a 
fost primit, marți după-amiază, de 
Ivan Mihailov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B.. vicepreședin
te al Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria.

TraîaLivele SALT. 3fi- 
diul Ambasadei sovietice din Viena a 
avut loc, marți, o nouă întrevedere 
intre șefii delegațiilor U.R.S.S. și 
S.U.A. la tratativele sovieto-america- 
ne pentru limitarea înarmărilor stra
tegice (S.A.L.T.). Convorbirile din ca
drul celei de-a șasea runde a tratati
velor S.A.L.T. vor fi reluate vineri, 
la sediul Ambasadei americane din 
capitala Austriei.

în declartsția-program a 
noului guvern belgian condus 
de Gaston Eyskens. se precizează că 
între obiectivele politicii interne figu
rează' relansarea activității economi
ce, aflată in prezent in stagnare, pre
cum și punerea în aplicare a regio- 
nalizării stabilite cu prilejul modifi
cării constituției. Pe plan extern, gu
vernul iși'propune intensificarea efor
turilor pentru dezvoltarea relațiilor 

ample acțiuni de luptă. In provincia 
My Tho, o companie saigoneză a 
fost scoasă din luptă, patrioții cap- 
lurînd o mare cantitate de echipa
ment militar și tehnică de luptă.

in rîndurile unui grup mobil al tru
pelor de la Vientiane și a două ba
talioane ale trupelor tailandeze. Pier
derile inamicului în tehnică de luptă 
se ridică la aproximativ 500 de uni
tăți de foc, intre care 50 de tunuri de 
calibru mare și aruncătoare de mine.

NOI BOMBARDAMENTE 
ASUPRA R. D. VIETNAM

Avioane ale forțelor americane 
au bombardat din nou teritoriul R.D. 
Vietnam Bombardamentele, efectuate 
luni în cursul a două raiduri, au fost 
anunțate marți de comandamentul a- 
merican la Săigon. Reluînd știrea, a- 
genția France Presse menționează că 
teritoriul R.D. Vietnam a fost atacat 
și duminică de aviația Statelor Unite.

din închisoare după o detenție înde
lungată.

Pe de altă parte, se informează că 
opt lideri africani — membri ai par
lamentului prin desemnarea lor de 
către șefii regiunilor tribale — și-au 
exprimat dezacordul față de terme
nii înțelegerii survenite recent între 
Ian Smith și ministrul de externe 
britanic, Alec Douglas-Home. într-o 
declarație dată publicității după în
trevederea pe care au avut-o cu pre
ședintele comisiei, lordul Pearce, se 
arată că „populația majoritară din 
Rhodesia nu va accepta propunerile 
acordului atît timp cît în parlament 
ii’î va fi aplicat principiul reprezen
tării proporționale a populației". 
Autorii declarației denunță guvernul 
de la Salisbury pentru politica sa 
discriminatorie față de poporul Zim
babwe.

— în Frontul Unității Populare. Refe- 
rindu-se la recenta sa hotărîre de a 
remania cabinetul, președintele Al
lende a subliniat că ea a fost nece
sară pentru a se oferi răspunderi gu
vernamentale celor două mișcări de 
stînga stînga creștină și stînga 
radicală — care s-au aliat rindurilor 
coaliției guvernamentale.

La încheierea reuniunii, președin
tele Salvador Allende a acceptat de
misia din cabinet ,a fostului ministru 
de interne.' .lose Toha, numit, ulterior, 
titular la Ministerul Apărării.

vernăfriînt — demosrat-creștin — 
care, din diverse motive, sînt pentru 
aceste schimbări și nu împotriva lor.

★
Guvernul chilian a dat publicității 

o declarație' în care denunță „pre
siunile exercitate de diverse orga
nisme financiare interoccidentale, 
urmărind să împiedice țările latino- 
americane să-și cucerească indepen
dența lor economică" — informează 
agenția France Presse. Comunicatul 
subliniază că mai mulți șefi de stat 
latino-americani. printre care pre
ședinții Columbiei, Ecuadorului și 
Perului, au manifestat, în timpul vi
zitei pe care președintele Allende' a 
făcut-o. la sfîrșitul anului trecut în 
aceste țări, intenția lor de a se opu
ne, împreună, acestui gen de pre
siuni.

cu diferite state ale continentului și, 
in special. cu cele din estul Europei. 
Guvernul belgian, precizează decla- 
rația-program, va aduce o contribu
ție pozitivă la pregătirea și, apoi, la 
desfășurarea Conferinței general-eu- 
ropene pentru securitate și cooperare.

Kim Ir Ssn, președintele Cabi
netului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, a primit delegația Ligii depu
taților pentru promovarea prieteniei 
japono-coreene, condusă de Chuji 
Kuno. membru al Camerei Reprezen
tanților din partea Partidului Liberal 
Democrat, președinte ad-interim al 
Ligii. Cu acest prilej — relatează 
agenția A.C.T.C. — a avut loc o con
vorbire prietenească. Pe de altă 
parte, agenția A.C.T.C. relatează că 
la Phenian a fost încheiat un acord 
în vederea promovării comerțului 
dintre R.P.D. Coreeană și Japonia.

Reuniunea Comitelui de 
colaborare al țărilor nordi- 
ț«g desfășurată la Copenhaga a exa
minat probleme privind coordonarea 
cooperării dintre partidele și organi
zațiile sindicale s'ocial-democrate din 
cele' cinci state nordice (Danemarca, 
Norvegia, Suedia. Finlanda și Islan
da). La sfîrșitul reuniunii a fost a- 
doptată o declarație în care se . arată 
că participanții au examinat, totodată, 
problemele securității și comerțului 
in Europa, pronunțîndu-se pentru in
tensificarea acțiunilor de pregătire a 
conferinței europene pentru securita
te și cooperare.

AMBASADORUL ROMÂNIEI 
ÎN R. P. MONGOLA 

Sl-A PREZENTAT 
SCRISORILE DE ACREDITARE

ULAN BATOR 25 (Agerpres). — 
Ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Populară 
Mongolă, Traian Gîrba, și-a pre
zentat, la 25 ianuarie 1972, scrisorile 
de acreditare președintelui Prezidiu
lui Marelui Hura) Popular al R.P. 
Mongole, Jamsaranghiin Sambu. La 
ceremonie au luat parte Țeden- 
dambin Gotov, secretarul Prezidiu
lui Marelui Hural Popular al R.P. 
Mongole, Lodonghiin Rincin, minis
trul afacerilor externe, și alte ofi
cialități mongole, precum și membri 
ai ambasadei române. După pre
zentarea scrisorilor de acreditare, 
între președintele Jamsaranghiin 
Sambu și ambasadorul Traian Gîrba 
a avut loc o convorbire desfășurată 
într-o atmosferă caldă, tovărășească.

BUDAPESTA

Semnarea Protocolului 
româno-ungar 

privind schimburile de 
mărfuri și cooperarea teh- 

nico-științifică pe 1972
BUDAPESTA 25; — Corespondentul 

nostru, Al. Pintea, transmite : La 
Budapesta a avut loc, marți, sem
narea Protocolului privind schimbu- 

. rile directe .de mărfuri și colabo
rarea tehnico-științifică pe anul 1972 
dintre ministerele de comerț interior 
ale României și Ungariei ; se pre
vede, intre altele, o creștere valorică 
apreciabilă a schimburilor de mărfuri, 
precum și o diversificare a sorti
mentelor, in special in sectoarele ali
mentar^ metalo-chimic, textile și în
călțăminte. S-a stipulat, de aseme
nea, continuarea expozițiilor cu vîn- 
zare ale marilor magazine universale 
din București și Budapesta, organi
zarea în cele două capitale a unor 
„săptămîni gastronomice". Protocolul 
a fost semnat de ministrul comerțu
lui interior al României, Nicolae 
Bozdog, și de Istvan Szurdi, omolo
gul său ungar.

★
Nicolae Bozdog, ministrul comer

țului interior al României, a fost pri
mit, marți, de către Peter Valyi, 
vicepreședinte al Guvernului revolu
ționar .muncitoresc țărănesc, ungar. 
La primire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, au fost de față 
Istvan Szurdi, precum și loan Cotoț, 
ambasadorul României la Budapesta.

Vizita în Japonia 
a ministrului de externe 

al U.R.S.S.
TOKIO 25 (Agerpres). — Takeo 

Fukuda, ministrul de externe al Ja
poniei, a oferit un dejun in cinstea 
ministrului de externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromîko, aflat in vizită la 
Tokio. Cu acest prilej, informează 
agenția TASS, cei doi miniștri au 
rostit cuvîntări.

Takeo Fukuda a relevat că, în 
cursul convorbirilor cu Andrei Gro
mîko, au fost abordate, intre altele, 
probleme ale pescuitului și colabo
rării economice. Am căzut de acord 
să efectuăm consultări, asemănătoa
re celor prezente, în fiecare an. Am 
impresia că este posibil să încheiem 
tratatul de pace : aceasta va intări 
și mai mult pacea în întreaga lume 
— ă spus Takeo Fukuda.

La rîndul său, Andrei Gromiko a 
declarat că a sosit in Japonia pen
tru a contribui la îmbunătățirea re
lațiilor bilaterale. El a arătat că 
Uniunea Sovietică, guvernul său au 
impresia că, dacă există dorința ne
cesară — iar Uniunea Sovietică are 
această dorință — multe probleme 
pot fi rezolvate în mod pozitiv. Față 
de încheierea Tratatului de pace eu 
Japonia, noi avem o atitudine pozi
tivă. Acesta trebuie să fie un tratat 
cu un bun conținut — a relevat mi
nistrul de externe sovietic. Consul
tările noastre trebuie privite ca un 
succes in dezvoltarea relațiilor de 
bună vecinătate dintre U.R.S.S. și 
Japonia, iar această dezvoltare a re
lațiilor — ca un proces neîntrerupt.

împăratul Japoniei, Hirohito. l-a 
primit marți pe ministrul afacerilor 
externe ai Uniunii Sovietice, An
drei Gromiko, cu care a avut o con
vorbire.

„TIMES"

COMERȚUL EST-VEST 
ESTE OE IMPORTANȚĂ 

VITALĂ PENTRU ANGLIA
LONDRA 25_. (Agerpres). — Crește

rea schimburilor comerciale între 
Est și Vest este „de o vitală impor
tanță politică și economică pentru 
Marea Britanle", scrie cotidianul lon
donez „TIMES‘1 într-un editorial 
consacrat realizărilor înregistrate în 
acest domeniu de Franța, R.F. a Ger
maniei, Italia și chiar de Statele U- 
nite. Ziarul relevă că, in timp ce co
merțul exterior al Unora dintre țările 
occidentale cu statele socialiste eu
ropene se ridică la 15 la su'ă din 
valoarea totală, cel al Marii Brita
nii nu este decît de 4 la sută. Este 
evident că Anglia va fi în continua-' 
re dezavantajată, dacă o „schimbare 
radicală" riu se va produce, scrie 
„Times". Cotidianul londonez consi
deră să oamenii de afaceri britanici 
ar putea face dovada unei mai mari 
flexibilități în acest domeniu, dat 
fiind posibilitățile de realizare a unor 
avantaje reciproce

BELGRAD

Deschiderea celei de a doua
Conferințe a U. C. I.

BELGRAD 25 (Agerpres). — A- 
genția Taniug anunță că la Belgrad 
au inceput. lucrările celei de-a doua 
Conferințe a Uniunii Comuniștilor 
din iugoslavia, la care participă 367 
de delegați și un mare număr de 
invitați.

Lucrările au fost deschise de pre
ședintele U.C.I., Iosip Broz Tito, 
care a rostit o scurtă cuvintare. „Cea 
de-a doua Conferință a U.C.I., a spus 
el, are loc într-o perioadă în care, 
în țara noastră, se consolidează tot 
mai mult ideea privind necesitatea 
angajării într-o măsură deplină a 
Uniunii Comuniștilor în soluționarea 
tuturor problemelor ce stau astăzi în 
fața noastră. Multe din aceste pro
bleme cer o soluționare pe baza hotă- 
rîrilor Congresului al IX-lea al 
U.C.I.11. In această ordine de idei, 
vorbitorul a arătat că sarcina prin
cipală a acestei conferințe este de a 
analiza hotăririle Congresului al 
IX-lea care nu au fost traduse în 
viață. „Și ele sînt foarte mult?. Am 
început să întreprindem cite ceva 
în grabă, în ultimul timp, și mi se 
pare că in general la nivelul admi
nistrației de stat, între republici și 
federație". „Dacă hotăririle Con
gresului al IX-lea, a spus el, ar fi 
fost aplicate eu strictețe; nu am 
fi avut lipsurile ce s-au ma
nifestat atit in economie, cit 
și în celelalte sectoare sociale și care 
au avut asemenea urmări, incit duș
manul din țara noastră a putut ridica 
capul". Mențioriînd că presa străină 
informează mai mult despre laturile 
negative, iar aspectele pozitive sint 
lăsate la o parte, președintele Tito' a 
spus : „Dacă analizăm ceea ce am 
realizat datorită eforturilor depuse de 
clasa noastră muncitoare, constatăm 
că succesele sînt importante. Dar aș 
dori să arăt că aceste succese ar fi 
fost mult mai mari dacă noi, comu
niștii, am fi tradus în viață ceea ce 
am hotărît la Congresul al IX-lea. 
Am trecut la reforma economică și 
pe acest plan am obținut rezultate 
foarte importante. Dar nu s-a reali
zat tot ceea ce am conceput. Dacă 
ne-am fi comportat puțin altfel ar fi 
existat pe acest plan succese mult 
mai mari decît am înregistrat".

Președintele Tito și-a exprimat. în 
continuare, convingerea că actuala 
conferință va constitui o cotitură în 
reforma Uniunii Comuniștilor și în
făptuirea conștientă a tuturor hotărî- 
rilor, fapt care va da posibilitate co
muniștilor să participe la rezolvarea 
tuturor problemelor. „De aceea, în

ȘEDINȚA
PREZIDIULUI U. C. I.

BELGRAD 25 (Agerpres). — După 
cum informează agenția Taniug, la 
24 ianuarie a avut loc în capitala 
R.S.F. Iugoslavia ședința Prezidiului 
U.C.I., la care a fost examinată or
ganizarea Prezidiului U.C.I. și a or
ganelor sale.

„Pornind de la Statutul U.C.I. și 
de la hotărirea celui de-al IX-lea 
Congres al U.C.I. cu privire la rolul 
Prezidiului U.C.I., de la analiza ac
tivității depuse de acesta pină in

TENTATIVĂ DE LOVITURĂ DE STAT | 
ÎN EMIRATUL SARJAH

ABU DHABI 25 (AgerpreS). — A- 
gențiile de presă Associated Press. 
U.P.I. și France Presse relatează că 
în emiratul Sarjah, unul din membrii 
Federației Emiratelor Arabe Unite, 
recent creată, a avut loc, luni seara, 
o tentativă de'lovitură de stat, con
dusă de șeicul Sakr Ben Sultan Al 
Kassimi, înlăturat de la putere din 
1965, Forțeie de ordine au reușit să 
clejoace acțiunea complotistă, obli- 
gîndu-i pe rebeli să se predea ; în 
cursul ciocnirilor a frst ucis guver
natorul emiratului, Khaled Ben Mo
hamed Al Kassimi. După cum trans

/VI// — cheltuielilor militare!

Demonstrație la New York pentru sporirea alocațiilor bugetare destinate 
acțiunilor cu caracter social-cultural

fața acestei conferințe, a spus el, s« 
pune ca una din cele mai importante 
probleme aceea de a ne organiza 
bine, de a înțelege bine toată gravi
tatea lipsurilor din trecut, pentru a 
ne asigura răspunderea pentru tot 
ceea ce se intimplă, de ia membrul 
de partid de rind și pină la cel mai 
înalt for". „Se înțelege că in primul 
rind forurile trebuie să dea exemplu 
în îndeplinirea hotăririlor, iar toți 
membrii Uniunii Comuniștilor au 
sarcina și rolul important de a con
trola dacă . aceste hotărîri sînt apli
cate în practică. în cadrul organiza
țiilor de partid din care fac parte 
ei trebuie să-și spună cuvintul cu mai 
multă putere, să vorbească mai în
drăzneț, să nu se teamă de nici un fel 
de măsuri".

Iugoslavia — a subliniat președin
tele Tito — este o comunitate pu
ternică. Iugoslavia are Uniunea • 
muniștilor, cu un milion de meniuri, 
și Uniunea Socialistă a poporului 
muncitor, cu 6—7 milioane membri. 
„In acest context, nu se poate vorbi 
de o criză a sistemului nostru so
cial. El pășește cu curaj înainte, cu 
toate greutățile prin care trecefn. In
tim pinăm greutăți pe plan economic, 
cărora le facem față. Insă, ținihd 
seama de tot ceea ce am realizat și 
ceea ce mai putem realiza, dacă ne 
vom organiza mai bine, aceste greu
tăți nu vor fi atit de mari".

în continuarea lucrărilor a fost 
aprobată ordinea de zi pe care, prin
tre altele, se aflau : darea de seamă 
cu privire la activitatea Prezidiului 
U.C.I. în perioada dintre conferința 
întîi și conferința a doua, darea de 
seamă privind activitatea Comisiei 
pentru problemele statutare ale 
U.C.I., dezvoltarea și sarcinile actua
le ale U.C.I., situația social-economică 
și sarcinile Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, adoptarea documentelor 
cu privire la sarcinile perioadei ur
mătoare.

Veliko Vlahovici, membru al Bi
roului Executiv al Prezidiului U.C.I., 
a prezentat apoi referatul privind dez
voltarea și sarcinile actuale ale U.C.I., 
iar Kirp Gligorov. membru al Birou
lui Executiv al Prezidiului U.C.I., re
feratul privind situația sociai-econo- 
mică și sarcinile U.C.I.

în .cursul după-amiezii. lucrările au 
continuat c’u discuții pe marginea dă
rilor de seamă ale organelor executive 
ale U.C.I., distribuite în scris delega- 
ților, și a referatelor prezentate de 
Veliko Vlahovici și Kiro Gligorov.

Lucrările conferinței continuă.

prezent, de la necesitatea întăririi 
funcțiilor politice ale Prezidiului și 
stimulării eficacității sale în luarea 
hotăririlor și ia realizarea acestora", 
Prezidiul a adoptat hotărirea de ■ 
reorganiza Biroul Executiv. Prezidiul 
U.C.I. va alege din componența ’ sa, 
ca organ politico-executiv propriu, 
Biroul Executiv ; el acționează ca 
organ colectiv și poartă răspunderea 
colectivă pentru activitatea sa ; în 
fața Prezidiului U.C.I.

mite agenția France Presse, prințul 
moștenitor al emiratului, Sakr Ben 
Mohamed Al Kassimi, a fost numit 
la 25 . ianuarie guvernator al terito
riului.

★

Marți, la Abu Dhabi s-a dat pu
blicității un comunicat oficial, în 
care se arată că a fost convocat in 
sesiune extraordinară Consiliu] Su
perior al Federației Emiratelor Ara
be Unite, pentru a adopta o serie' de 
liotărîri necesare apărării securității 
federației.
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