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în acest cincinal
o sută de miliarde!

Făurirea unei agriculturi intensive, 
moderne, caracterizată prin con
stanța la nivel ridicat a recoltelor, 
sporirea contribuției acestei ramuri 
la formarea venitului național, la îm
bunătățirea nivelului de trai al 
populației reprezintă unul dintre o- 
biectivele fundamentale ale politicii 
economice a partidului și a statului 
nostru. Caracterul realist al măsuri
lor de mare complexitate care vi
zează progresul agriculturii, preocu
parea susținută pentru dezvoltarea 
mai rapidă a acestei ramuri de bază 
a economiei naționale sînt ilustrate 
în modul cel mai convingător prin 
sporirea volumului de investiții des
tinate creșterii și modernizării 
zei tehnico-materiale.

încă din perioada înfăptuirii 
formei agrare, și în anii care âu 
mat, țărănimea a primit un important 
sprijin pentru creșterea producției a- 
gricole, gospodăriile mici și mijlocii 
au fost ajutate cu 
asistență tehnică 
născut că una 
risticile esențiale ale procesului de 
cooperativizare a agriculturii în țara 
noastră a constituit-o realizarea unei 
producții agricole normale, ceea ce a 
asiguraț permanent aprovizionarea 
populației, celelalte nevoi ale eco
nomiei naționale. Opera de coopera
tivizare a fost însoțită de un efort 
puternic, multilateral din partea par
tidului și statului nostru, a clasei 
muncitoare pentru consolidarea eco
nomică și organizatorică a 
unități agricole socialiste.
ierea cooperativizării agriculturii in 
1962, care a marcat făurirea relații
lor socialiste unitare la scara întregii 
economii naționale, a creat, totodată, 
condițiile realizării unor ample pro
grame de investiții pentru dezvolta
rea puternică a bazei tehnico-mate
riale a agriculturii.

In perioada cincinalului 1966—1970, 
eforturile de investiție ale statului 
s-au materializat prin punerea in 
funcțiune a unor fonduri fixe care, 
in anu.1 1970, au reprezentat o creș
tere de 72 la sută, în comparație cu 
anul 1965. Aceasta constituie o bază 
puternică de cea mai mare însemnă
tate pentru sporirea producției agri
cole. Preocuparea statornică a con
ducerii partidului și statului nostru 
pentru creșterea mai rapidă a pro
ducției agricole, ridicarea nivelului 
de civilizație materială a satului este 
in mod grăitor ilustrată de amplifi
carea investițiilor destinate agricul
turii în perioada anilor 1971—1975. 
Este suficient să amintim că numai 
în cincinalul actual totalul inves
tițiilor în agricultură însumează a-

ba-

re- 
ur-

semințe, unelte, 
etc. Eiste cu- 

dintre caracte-

noilor 
înche-

proximativ o sută (le miliarde lei, din 
care circa 80 miliarde Iei re
prezintă numai sumele provenite din 
fondurile centralizate ale statului. 
Chiar și o sumară analiză a dinami
cii investițiilor agricole relevă creș
terea substanțială a acestora an de 
an și mai ales de la un cincinal la 
altul. In mod concret, volumul total 
al investițiilor destinate agriculturii, 
in prețuri comparabile, au evoluat de 
la 32,8 miliarde lei, cît s-a realizat 
in perioada cincinalului 1961—1965, la 
50 miliarde lei, din care 38,9 mi
liarde lei numai din fondurile sta
tului în anii 1966—1970, urmînd, așa 
cum am amintit, să se cifreze la 
o sută de miliarde în anii actualu
lui cincinal.

Politica consecventă, clarvăzătoare 
a partidului, de dezvoltare armonioa
să a întregii economii naționale, 
avîntul industriei socialiste capabile 
să înzestreze agricultura, celelalte ra
muri ale economiei cu tehnica mo
dernă, au deschis larg căile progre
sului general al țării noastre pe ca
lea construcției societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Rezultatul a- 
cestui amplu proces în curs de des
fășurare este, între altele, accelera
rea ritmului de modernizare a agri
culturii, crearea condițiilor pentru a- 
propierea treptată a nivelului pro
ductivității muncii agricole de cel 
realizat în alte sectoare economice.

O latură esențială a activității in 
agricultură o reprezintă preocuparea 
pentru' sporirea eficienței investiții
lor, orientarea lor spre obiective di
rect productive, spre ramurile și sec
toarele cu rol decisiv în creșterea 
producției și productivității muncii, 
a randamentului în sectorul vegetal 
și în zootehnie.

în condițiile țării noastre, cu o den
sitate mare a populației și o struc
tură relativ redusă de teren arabil 
pe locuitor, în mod cît se poate de 
firesc, volumul cel mai mare de in
vestiții in actualul cincinal — circa 
36 miliarde lei — este destinat îmbu
nătățirilor funciare : irigații, dese
cări, prevenirea și combaterea ero
ziunii solului. Această opțiune în 
orientarea investițiilor este determi
nată de necesitatea valorificării la 
un nivel superior a întregii suprafețe 
agricole, ridicării fertilității pămîn- 
tului — principalul mijloc de pro
ducție în agricultură. în actualul cin
cinal se vor amenaja pentru irigații 
1 250 000 hectare, din care 850 000 
hectare în sisteme mari, iar restul 
prin amenajări locale. Amploarea 
eforturilor de investiție ale statului 
în direcția extinderii zonelor „inter
zise secetei" nu are precedent în 
agricultura țării noastre ; lungimea
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ÎN JUDEȚELE VASLUI Șl BUZĂU

Noi obiective industriale
Anul 1972, a doua treaptă a 

actualului cincinal, înseamnă 
pentru județul Vaslui noi cote 
de industrializare. în reședința 
județului a început construcția 
unor noi obiective economice 
de importanță deosebită, între 
care o fabrică de materiale izo
latoare in cadrul căreia vor în
cepe să producă încă din acest 
an o secție de cărămidă dialit 
și o filatură de bumbac. Tot în 
acest an vor începe lucrările la 
Fabrica de elemente pneuma
tice pentru automatizări, uni
tate ce va fi amplasată în mu
nicipiul Bîrlad, la Fabrica de 
conserve de la Huși și la Fa
brica, de ventilatoare din orașul 
Vaslui. Paralel, vor fi diversi
ficate și modernizate unități ale 
industriei locale și cooperației 
meșteșugărești. Ca urmare, pro
ducția globală a industriei ju
dețului va înregistra, in acest 
ari, o creștere de 13,9 la sută 
față de anul trecut. Sporirea 
producției de rulmenți mobilă, 
confecții, produse agroalimen- 
tare, va contribui la mărirea 
exportului cu 37 la sută.

Și în județul Buzău investiții
le acordate in acest an pentru 
ridicarea sa pe noi coordonate 
economice și social-culturale 
depășesc cu aproape 50 la sută 
pe cele ale anului precedent. 
Realizarea lor va însemna, în
tre altele, apariția pe harta ju
dețului a 12 noi unități și ca
pacități de producție, printre 
care fabrica de garnituri de 
frînă și etanșare Rm. Sărat, 
fabrica de mobilă de la Neho- 
iu, cea de parchete din Ver- 
nești, uzina de utilaj terasier 
Buzău și altele.

Realizările pe plan economic 
vor fi însoțite de o dezvoltare 
continuă a localităților buzoie- 
ne înscrise puternic, în ultimii 
ani, pe orbita urbanizării. Se 
vor ridica încă 1 500 de aparta
mente, școli, o casă de cultură 
a sindicatelor, un hotel turistic, 
se va extinde rețeaua coope
rației meșteșugărești și a celei 
de consum, se vor face noi lu
crări privind îmbunătățirea a- 
provizionării cu apă, moderni
zarea drumurilor etc.

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

București

Ținem să vă exprimăm mulțumiri sincere pentru telegrama prin care 
«ți binevoit a prezenta condoleanțe în legătură cu încetarea din viață 
a tovarășului Cen I.

MAO TZEDUN
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez

CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

11961-1965

= == =

n a nor
MILIARDE LEi

$

11966-1970

canalelor magistrale șl secundare 
pentru aducerea apei însumează zeci 
de mii de km, iar capacitatea stații
lor moderne de pompare, de pildă, în 
sistemul de irigații Carasu întrece 
debitul mijlociu al Jiului și Oltului 
luate la un loc. Faptul că în actua
lul cincinal se investesc numai in 
lucrările de amenajare pentru iriga
ții peste 16,6 miliarde Iei, în com
parație cu cele 5 miliarde lei alo-

(7

[1971-1975

e

cate în cincinalul precedent, exprimă 
un salt apreciabil determinat de ce
rințe imperioase ale producției agri
cole. Este suficient să arătăm că în 
Cîmpia Română și în Dobrogea, după 
datele statistice, din o sută.de ani, 
jumătate sînt secetoși, iar perioadele

C. BORDEIANU
(Continuare în pag. a IH-a)
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Vă amintiți ? A existat 
o perioadă cînd, dacă te 
interesa cit de cît, puteai 
afla 
„tot 
încă 
fără 
Motivul ?

Tot ceea ce numim as
tăzi „mijloacele de comu
nicare in masă" te asal
tau realmente — prin anii 
’50 — cu informații al că
ror izvor se afla în cetatea 
vecină castelului Hunia- 
zilor. Era pe vremea cînd, 
cum scria un reporter, o- 
rașul de la confluența 
Cernei cu Zlaștiul deve
nise „un fel de Mecca a 
ziariștilor", pe vremea 
cînd „breasla te-ar fi re
negat" dacă n-ai fi făcut 
cel puțin o dată tradițio
nalul pelerinaj spre Hu
nedoara.

Pe parcurs, lucrurile 
s-au mai schimbat. Să fi 
fost „de vină" apariția și 
dezvoltarea altor centre 
siderurgice ? Să fi fost de 
vină Galații ? Să fi scăzut 
pofta gazetarilor de a se 
mai deplasa pină acolo ?...

N-aș putea spune 
asta nu l-a supărat 
hunedorean, dar nu 
făcut să se comporte 
fel decit totdeauna, 
sensul acesta, nimic nu 
s-a schimbat : indiferent 
pe ce-ar pune mina, hu- 
nedoreatiul are harul să 
dea un lucru cu care să 
se mîndrească. Ceea ce 
este nou în municipiul 
Hunedoara — asta nu 
prea știam. Iar dacă te 
afli în oraș și nu te duci 
la combinatul siderurgic 
(la „Cesehaș", cum se 
spune aici) se cheamă că 
ai făcut drumul degeaba.

Ce se 
C.S.H. ? 
nar : se muncește. Intr-un 
reportaj 
nea : „.. 
început opera de con
strucții, Hunedoara avea 
cam 6 000 de locuitori, iar 
astăzi (1958 — n.n.) are 
după datele recensămîn- 
tului circa 36 000". Acum?

La 1 iulie 1971 — ne 
spune statistica — Hune
doara avea 78 000 de lo
cuitori, fără suburbii.

Pe 
ale 
două 
nale 
secții 
cuptoare Martin și 6 cup
toare electrice ; blumin- 
gul. Și astea sînt numai 
o parte. Majoritatea celor 
care lucrează aici sînt 
localnici, dar sînt și cîteva 
mii care vin la lucru din 
afara perimetrului 
cipal, din satele și i 
nele învecinate, 
de schimb sînt 
devărat spectacol : 
nul 
tobuze ale municipiului 
sînt tixite de cei care ur
mează să pătrundă prin 
cele 17 porți ale gigantu
lui industrial.

E firesc să fie așa. La

despre Hunedoara 
ce se poate ști și 
multe altele" ; asta, 
să fi călcat pe acolo.

întîmplă azi la 
Nimic extraordi-
din ’58, se spu
mai ieri, pînă a

C.S.H. se muncește și se 
construiește. Dacă nu-i 
salariatul combinatului, 
apoi să știți că hunedo- 
reanul lucrează Ia I.C.S.H. 
— adică la construcții si
derurgice. Ar merita să 
vedeți șantierul noului 
furnal de 1 000 m c. A- 
mănunte ? Proporții 1

Imaginați-le : din meta
lele folosite la construirea

instalațiilor aferente Iul. 
Dacă l-ar lucra singur, un 
om ar trebui să cunoască 
vreo 100 de meserii și ar 
fi „ocupat" 2 000 de ani. 
Sau altceva : vreți să știți 
cam care este gabaritul 
halei care adăpostește la
minorul de profile mijlo
cii ? Imaginați-vă atunci 
cinci terenuri de fotbal 
alăturate...

Locuri și oameni despre
*

care „Scînteia“ a mai scris

HUNEDOARA
ȘIOȚELARIIEI

cele 430 de hectare 
C.S.H.-ului există 
secții cu cinci fur- 
în funcțiune ; trei 

de oțelării — 13

muni- 
comu- 
Orele 

un a- 
tre- 

local și cele 57 au-

® Hunedoara muncește, construiește și 
învață @ „...și vă rog să mai scrieți că 
oțelarul nu-și ia cuvîntul înapoi!" ® La 
noul furnal, un om cu o sută de meserii 
ar lucra vreo 2 000 de ani... ® în 1971 : 
la fiecare 8 ore, un hunedorean s-a mu
tat în casă nouă ® Zilnic, două perechi 

spun „Da !" la ofițerul stării civile

lui s-ar putea tace un 
dublu Ecuator cu un dia
metru de 10 mm ; ca să se 
poată transporta pietrișul, 
cărămizile, cimentul și 
metalul necesar construc
ției sînt necesare circa 
10 000 de vagoane marfă 
— un tren lung de 60 km. 
Ridicați toate materialele 
astea pe o verticală de 80 
de m și veți avea dimen
siunile noului furnal și a

Indiferent unde ai lu
cra, la furnale sau la oțe- 
lării, la bluming sau la 
noua fabrică de oxigen, la 
cocserie sâu la „aglome
rare", peste tot te întîm- 
pină noutăți tehnice de 
ultimă oră: sfetofoare, ta
blouri și pupitre de co
mandă cu sute de aparate 
de măsură și control, sem
nale optice, acustice, cre
iere electronice pe „ge-

nerațli", Hristori... Nu-țl 
trebuie pic de imaginație 
să te crezi aflat undeva 
pe un cosmodrom. „De 
vină" sînt și siluetele co
șurilor, furnalelor, cow- 
perelor...

In 1972 nici nu s-ar pu
tea altfel. Vorba lui Ște
fan Tripșa : Cine 
crede că siderurgistul 
un „lopătar" oarecare 
rămas mult în urmă 
informația.

Exista la Hunedoara, 
prin ’50, o „tripletă" ves
tită : Aurel Stanciu, Vaier 
Lăbuneț și Dumitru' Cos- 
tache, pe atunci singurii 
posesori ai Ordinului 
Muncii clasa I. Sînt și as
tăzi la combinat și mun
cesc tot „prima-întîi". Oa
menii sînt la fel de buni. 
Se confirmă că „sîntem 
ceea ce devenim", dincolo 
de „bine" există „mai 
bine". Iar „mai binelui" 
îi place să-și zică dintr-o- 
dată : calitate — canti
tate.

Regret un fapt : In 
1972 nu există la Hune
doara o „tripletă", așa 
cum exista în anii ’50. 
Motiv pentru care o con
struiesc ad-hoc : Ștefan 
Tripșa — loan Mărcules- 
cu — loan Cismaș. Cine-i 
Cismaș ? Omul pe care-1 
cunosc foarte .bine repre
zentanții a cel puțin 18 
firme siderurgice străine. 
Este maistrul despre care 
și „Scînteia" a mai scris 
în vreo patru rînduri, iar 
televiziunea i-a consacrat 
o emisiune specială. De 
ce.? El e cel care ține a- 
casă, la Mînerău, printre 
alte zeci de certificate de 
inovator și un brevet de 
inventator : nr. 52 260 —
„Cap de lance tip Hune
doara pentru insuflat 
oxigen în baia de metal 
topit". Pe atunci vî-rful 
de lance al lui Cismaș nu 
rezista în cuptor decît 
cîteva zeci de ore. As
tăzi : rezistă 537 1 De a- 
tunci și pînă acum 
nomiile realizate 
„Capul" lui Cismaș 
trecut binișor de 10 
lioane lei.

— De ce tip „Hune
doara" și nu „Cismaș" ? !

— Cine e „Cismaș" ? 
Ei, acolo, un inventator 
printre cei 210 inovatori 
de la C.S.H. Tip „Hune
doara" e cu totul altceva. 
Hunedoara înseamnă oțe
lul românesc — să mă 
ierte gălățenii, dar noi 
le-am fost Universitatea... 
— îmi spune inventato
rul.

Atita modestie n-am 
mai văzut decît la maca
ragiul Vasile Gogoașe, la 
Aurel Stanciu, ' - ■ •
Dumitru 
Curteanu, 
Zoltan Horvath 
rul" creierelor 
ce de la bluming) și la... 
toți ciți am cunoscut la 
Hunedoara.

mai
e 
a 

cu

eco- 
de 
au 

mi-

la
la Cujnir 

Leontin 
inginerul 

(„creie- 
electroni-

Mircea BUNEA
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în pag. a IV-a)
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® Diversitate de mijloa
ce, orientare conver
gentă : Perfecționarea 
activității politico-ideo- 
logice ® S-a prelungit 
viața ulcioarelor care se 
spărgeau mergînd prea 
des la apă ? ® „A pre
veni" este mai impor
tant decît „a repara" 
© Acordul global: Cri
terii de aplicare, metode 

de calcul, rezultate

P 8IÎI 6 CIirCU OțlB AMATORISMUL

Dl
Avem In față scrisoarea 

tovarășului Viorel Dumi
trescu, procuror-șef al Pro
curaturii sectorului 4, unde 
se relatează în amănunțime 
un accident de circulație.

„...Victor Iacob din str. 
Pietroasa nr. 20 A., proprie
tar al unui autoturism, se 
urcă la volan în stare de e- 
brietate și circulă pe mai 
multe străzi ale Bucureș- 
tiului cu viteză excesivă. 
In cele din urmă, lovește și 
accidentează foarte grav pe 
cetățeanul Ion Constantin, 
care traversa (neregulamen
tar) Bd. Republicii. în drum 
spre 
decedează. Menționăm 
respectivul conducător auto 
nu a schițat 
de evitare a 
ba mai mult, 
locul faptei.
fapta șoferului, un cetățean 
aflat cu autoturismul per
sonal în imediata apropiere, 
doctorul Dorin Hociotă, l-a 
urmărit vreme îndelungată, 
facilitind identificarea făp
tașului. N-ar L’i rău — se 
spune în încheiere — ca a- 
cest mod diferit de compor
tare într-o astfel de împre
jurare să fie consemnat in 
coloanele ziarului"

Scrisoarea ne-a pus deci 
în față două atitudini. Una, 
caracterizată prin irespon
sabilitate și lașitate, cealal
tă printr-o ținută civică 
înaltă, care ar trebui să-i 
caracterizeze pe toți cei ce 
conduc pe drumurile pu
blice.

Subiectul despre condu-

spital. accidentatul 
că

nici un gest 
accidentului, 

a fugit de la 
Indignat de

înseamnă neapărat
LETANTISM!
Convorbire cu col. Gheorghe ȘTEFĂNEASA,

șeful serviciului circulației din I.M.M.B.

cătorul amator nu este nou. 
în ultimul timp însă nu
mărul îngrijorător și gravi
tatea accidentelor produse 
de amatori pe raza Capita
lei ne-au determinat să so
licităm unele amănunte tov. 
col. Gheorghe Ștefăneasa, 
șeful serviciului circulației 
din I.M.M.B.

— După cîte știm, curba 
accidentelor rutiere se află

se fac vinovați unii condu
cători de mijloace auto ale 
transportului public — în 
special cei de autobuze — 
dar și șoferi amatori. Ca în 
întîmplarea relatată de ci
titorul nostru. Ce ne puteți 
spune în legătură cu a- 
ceasta ?

— Cazul particular pe 
care l-ați expus reflectă, în 
fond, o situație mai gene-

© Se pot distinge patru categorii: din care 
faceți parte ? ® Âutodescaiificarea „șofe
rului de duminică" ® Pe cînd examenul 

psiho-medical ?

în descreștere, la aceasta 
contribuind, desigur, măsu
rile luate de către Comite
tul executiv al oonsiliului 
popular și miliție in ve
derea modernizării circula
ției rutiere și creșterii gra
dului de securitate al a- 
cesteia. Totuși, în mai mul
te scrisori ni se semnalează 
persistența unor abateri 
flagrante de la lege, de care

rală. Din 540 accidente gra
ve înregistrate anul trecut 
în Capitală, peste 190. sol
date cu victime omenești 
și pagube materiale, au fost 
provocate de către șoferii 
amatori, conducători auto 
cu mașini proprietate per
sonală. Cred că este util să 
facem aici o clarificare a 
categoriilor de șoferi ama
tori. Din concluziile practi-

cil noastre îl putem Împărți 
în patru categorii : a) con
ducători normali, echilibrați 
și liniștiți ; b) oameni timo
rați, speriați de volan (de- 
butanții) ; c) categoria la
mentabilă a pseudo-„eroi- 
lor“, „vedete de tinichea" 
care bravează, fac exhibiții 
Și 
de 
află la 
știenții 
inclusiv 
sîmbăta 
trii" și beau pină duminică 
seara, iar lunea dimineața, 
insuficient restabiliți, se a- 
șează la volan, uitînd că 
alcoolul le este incă pre
zent în singe. Dacă ne gîn- 
dim la faptul că traficul 
rutier a crescut considera
bil — în Capitală sînt în 
prezent peste 50 000 de au
toturisme proprietate perso
nală, și numărul lor e in 
continuă creștere — proble
ma comportă o deosebită a- 
tenție. Pentru că, la aceste 
50 000 de autoturisme, care, 
de fapt, reprezintă un nu
măr mai mare de conducă
tori, se întîlnesc incă mulți 
din aceste ultime cate
gorii — generatori de ac
cidente și permanente peri
cole potențiale. Faptele ne 
demonstrează cu precizie 
că, atunci cînd regulile de 
circulație sînt respectate cu 
strictețe, accidentele sînt. 
practic, imposibile. Dacă ele 
se petrec totuși, cauza o

‘ sau acte 
cînd se 

d) incon- 
la alcool, 

care

„demonstrații1
„ambiții"

volan ;
nărăviți 

petrecăreții 
pleacă în „cume-

(Continuare în pag. a 11-a)

Un amplu program de acțiune 
pentru înfăptuirea securității

europene!
Ziarele de ieri au publicat docu

mentele Consfătuirii din 25—26 ia
nuarie a.c. a Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia. înscriin- 
du-se ca un eveniment important al 
vieții politice internaționale, consfă
tuirea conducătorilor de partid și de 
stat din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Polonia, România, Unga
ria, Uniunea Sovietică a prilejuit o 
nouă și elocventă expresie a preo
cupărilor și eforturilor acestor țări 
în vederea transformării continentu
lui nostru într-o zonă a păcii, secu
rității și cooperării — preocupări și 
eforturi în cadrul cărora necesitatea 
trecerii neîntîrziate la pregătirea 
conferinței general-europene ocu
pă, în prezent, un loc de frunte. 
Desfășurată intr-un spirit de priete
nie’ frățească și colaborare, reuniu
nea de la Praga a pus din nou in 
evidență că schimburile de vederi 
plasate sub semnul înțelegerii, re
ceptivității și stimei reciproce repre
zintă o contribuție însemnată la cau
za solidarității și unității țărilor so
cialiste, slujind, în același timp, țe
lurilor nobile ale destinderii și coo
perării în Europa și în lume.

Analizînd tendințele spre destinde
re, cooperare și bună vecinătate care 
se afirmă în viața continentului și 
exprimind aprecierea că aceste evo
luții pozitive au adus Europa intr-o 
etapă importantă, participants la 
consfătuire au constatat cu satisfacție 
că, în ultimul timp, s-au înregistrat 
noi progrese ca urmare a eforturilor 
și contribuției constructive a țărilor 
socialiste, precum și a altor state
europene. Agenda vieții politice a
continentului a consemnat, în ultimele 
luni, inclusiv in acest început de an, 
o efervescentă activitate de contacte, 
întilniri. consultări între reprezentanți 
ai statelor europene cu orînduiri di
ferite, măsuri pe linia dezvoltării și 
normalizării relațiilor politice dintre 
acestea, a extinderii legăturilor eco
nomice. tehnico-științifice, culturale 
și de altă natură, 
cindă a opiniei publice în 
adîncirii destinderii și 
Europa.

Participînd din plin 
ces, România socialistă 
se afirmă ca un factor 
de dinamic, ca unul din protagoniștii

activizarea cres- 
procesul 

cooperării în
la acest pro- 
s-a afirmat și 
activ, deosebit

cei mai consecvenți ai dialogului In
ternațional în vederea promovării 
securității europene, contribuția sa in 
această direcție realizindu-se pe mul
tiple căi — prin numeroase con
tacte la cel mai înalt nivel și 
la alte niveluri, prin normalizarea 
și amplificarea relațiilor. în diferite 
domenii, cu celelalte țări ale conti
nentului, indiferent de orînduirea so
cială. potrivit cerințelor coexisten
ței pașnice, prin extinderea și diver
sificarea schimburilor economice, teh
nico-științifice, culturale, prin iniția
tivele și propunerile constructive, larg 
apreciate, prin aportul la cristalizarea 
concepției generale și a bazelor pe 
care trebuie clădită securitatea .euro
peană, prin perseverența cu care mi
litează pentru promovarea colaborării 
între toate țările continentului.

în această direcție, deosebit de pozi
tive, cu urmări rodnice, s-au dove
dit contactele și schimburile de ve
deri între reprezentanții la nivel 
înalt ai țării noastre cu conducătorii 
de stat din Franța, Italia, Austria, 
Finlanda și alte țări nordice, R. F. 
a Germaniei — cu care România și-a 
normalizat relațiile reciproce stabi
lind raporturi diplomatice în 1967 — 
problema securității europene fiind a- 
bordată în convorbirile și înscrisă la 
Ioc de frunte în documentele comu
ne adoptate cu reprezentanții ■ și ai 
altor state, din Europa ca și din alte 
zone ale lumii.

Așa cum se arată și în Declarația 
consfătuirii de la Praga privind pa
cea, securitatea și colaborarea în Eu
ropa, ca importante acte pozitive în 
direcția destinderii în Europa se în
scriu începutul ratificării tratatelor 
sovieto— vest-german și polono— 
vest-german. ca și încheierea ' acor
dului cvadripartit în problemele re
feritoare la Berlinul occidental și a 
acordurilor între R.D.G. și R.F.G., 
precum și între R.D.G. și Senatul 
Berlinului occidental. Salutînd cu sa
tisfacție recunoașterea internațională 
tot mai largă a Republicii Democra
te Germane — cauză căreia Româ
nia i-a acordat și îi acordă întregul 
său sprijin — țara noastră consideră

Romulus CAPLESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Excelentei Sale ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Profund mișcat de mesajul cordial de felicitări pe care ați binevoit 
să mi-1 adresați cu ocazia numirii mele în funcția de prim-ministru, rog 

Excelența Voastră să primească sincerele mele mulțumiri. Folosesc 
ca legăturile care 

mult.

Pe
această ocazie pentru a vă asigura că voi avea grijă 
unesc cele două țări ale noastre să se întărească și mai

Cu înaltă considerație,
AZIZ

Prim-ministru
Arabe

SEDKI
al Republicii 
Egipt

sut%25c4%2583.de
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! FAPTUL!
iDIVERSl

Diversitate de mijloace, orientare convergentă

PERFECTIONAREA ACTIVITĂȚII
Economiile
soacrei

De curînd, Ion Mihai. 
Brăila, a împlinit 67 de ani. 
peste 40 de ani lucrează_

POLITICO - IDEOLOGICE
din 
De

x___  _ ca
cizmar la atelierul de pe B-dul 
Cuza nr. 75. Pînă la această 
virstă, surprizele l-au cam oco
lit. Dar, pe cînd repara o 
cizmă adusă de V. S. a dat peste 
un teanc de bancnote în valoare 
de 400 lei. Cînd să repare și 
cealaltă cizmă, a mai găsit încă 
700 lei. în total, deci, 1 100 lei, 
oricum mai mult decît valoarea 
unei perechi de cizme aduse la 
reparat. Cînd. V.S. a venit să-și 
ia cizmele, Ion Mihai i-a înmî- 
nat și suma de bani găsită în... 
originala „casă" de economii ! 
Clienta nu știa însă nimic de 
bani și i-a refuzat. Dar 
hai nu s-a lăsat și a 
misterul comorii : banii 
adunați la... cizmă de 
celei ce le adusese Ia 
Noroc cu cizmarul și cu 
care i-a obligat pe stăpini să-și 
poarte cizmele. Altfel, cine știe 
pe ce mîini ar fi încăput econo
miile soacrei.

Ion Mi- 
dezlegat 
fuseseră 

soacra 
reparat, 

gerul

Invitație 
la prudență

Zăpada care a căzut in ulti
mele zile nu satisface nici pe 
departe pretențiile micilor ama
tori de derdeluș. Dar ei au ie
șit totuși cu săniuțele oriunde 
au întîlnit o oglindă cit de 
mică de gheață. Așa se face că 
doi copii din comuna Muntenii- 
Buzău, județul Ialomița, alu
necau veseli cu săniuța pe balta 
Sărătuica, transformată intr-un 
imens ghețuș de gerul din ulti
mele zile. La un moment dat, . 
insă, cei doi temerari au dis
părut sub luciul gheții. Căzu
seră într-o copcă pe care o ob
servaseră prea târziu. Spre no
rocul lor, mai mulți locuitori 

‘•din comună, printre care se 
afla și Constantin Simion, bri
gadier la cooperativa agricolă 
de producție, au văzut cum s-a 
terminat cursa lor pe gheață 
și au venit să-i salveze. 
Datorită lor. cei doi copii s-au 
ales numai cu un guturai zdra
văn. Dar părinții lor au toate 
motivele să fie fericiți că 
scăpat numai cu atît !

au

Mi sterul 
cutiilor 
suspecte

Elisabeta Olteanu, salariată a 
1 stației C.F.R. Brădet, a găsit I într-una din zile, pe marginea

terasamentului, o cutie de car
ton sigilată cu o inscripție ne- I ..cunoscută. La cîțîva
mai descoperit alte 
ascunse în mărăciniș.
că nu este vorba de un lucru I curat, le-a trecut pe cea
laltă parte a liniei și le-a aco
perit, pentru a anunța apoi mi- 

. liția. Dar abia a reușit să ter- 
I mine această operație și, din- 
I spre Brașov, a apărut un tren

de marfă care a oprit, tam- I nesam, exact în locul unde se
aflau cutiile. Doi bărbați au 
coborît și au început să caute 

Icu înfrigurare în locul cu pri
cina, dar... spre marea lor mi
nare, n-au mai găsit nimic. Or- 

Iganele de miliție au stabilit că 
respectivele cutii fuseseră sus
trase dintr-un vagon de către 
Ion Popa și Ion Ștefani, meca- I'. nici de locomotivă la Depoul
C.F.R. Sibiu. Epilogul : fiecare 
a primit cite 4 ani închisoare.

| „Erupție" 
I de sănătate 
I la Mangalia
1 Eveniment balneologie

I

în cadrul măsurilor complexe, me
nite să asigure sporirea contribuției 
întregii munci' politico-educative la 
formarea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste, adoptate de comitetul ju
dețean de partid, o atenție deosebită 
a fost acordată îmbunătățirii organi
zării și desfășurării învățămîntului 
de partid. Selecționarea mai bună a 
propagandiștilor, încadrarea judicioa
să a cursanților în diferite forme de 
învățămînt, in raport cu nivelul lor 
de pregătire — se îmbină, în prezent, 
cu o preocupare consecventă pentru 
îmbunătățirea conținutului lecțiilor. 
S-a pus accentul pe clarificarea unor 
noțiuni de bază, cum sînt conceptul 
de societate socialistă multilateral 
dezvoltată, raportul dintre acumulare 
și consum, relația existență-conștiin- 
ță etc. ; a fost organizat un număr 
mai mare de cursuri vizînd însușirea 
Statutului partidului, adresate îndeo
sebi noilor membri de partid.

Progrese importante au fost obținu
te în ridicarea nivelului de predare 
a științelor sociale în școlile gene
rale și licee și creșterea caracteru
lui aplicativ al lecțiilor. Predarea 
lecțiilor la aceste discipline a fost 
încredințată unui grup de lectori 
bine pregătiți, din care fac parte 
peste 40 de activiști de partid. Tot
odată, au fost organizate acțiuni de 
pregătire a tuturor profesorilor care 
predau științele sociale, istoria pa
triei și istoria universală, urmînd să 
aibă loc dezbateri și consultații luna
re pe diferite teme. Spre a veni 
în sprijinul lectorilor și propagandiș
tilor, cursanților din sistemul învăță
mîntului de partid, al agitatorilor, 
cadrelor de la catedrele de științe 
sociale, pe lingă cabinetul județean 
de partid s-a deschis centrul de in
formare și documentare, condus de 
un consiliu obștesc, iar în orașe, co
mune, licee, marile întreprinderi — 
cabinetele de științe sociale, care cu
prind numeroase puncte de consul
tație.

Au avut 16c numeroase întîlniri ale 
unor cadre din aparatul de partid și 
de stat cu diferite categorii de oameni 
ai muncii din industrie, agricultură, 
de la gurile de exploatare forestieră, 
de la carierele de piatră, prilej de a 
răspunde întrebărilor adresate de 
aceștia, de a-i informa asupra unor 
probleme actuale ale politicii parti
dului. înscrise în cadrul manifestă
rilor consacrate aniversării semicen
tenarului U.T.C., în aceste zile au loc 
intîlniri ale unor activiști de partid 
și de stat, membri de partid cu stagiu 
din ilegalitate, muncitori, -pensionari,. 
cu tinerii din județ — cadru de evo
care a unor pagini glorioase din tre
cutul de luptă al clasei muncitoare, 
al tineretului din România, de tre
cere în revistă a cuceririlor prezentu-

lui, a obiectivelor viitorului luminos 
al patriei.

Preocupîndu-se de subordonarea 
întregii munci politico-ideologice 
îndeplinirii sarcinilor economice, u- 
nele organizații de partid de la 
C.E.I.L. Tg. Secuiesc, I.I.L. „Mobila" 
din Sf. Gheorghe etc. au inițiat, pe 
această temă, schimburi de experi
ență — în urma cărora au fost 
stabilite măsuri concrete pentru îm
bunătățirea eficienței variatelor for
me ale muncii politice de masă. Cu 
concursul juriștilor din Tg. Secuiesc 
și Sf. Gheorghe au avut Ioc largi' ac
țiuni de informare — în cluburi, că
mine culturale, case de cultură

cetățenilor asupra legilor recent in
trate in vigoare. Mai mult decit pînă 
acum, se face simțită o creștere a ro
lului conducător al organizațiilor de 
partid, al adunărilor generale in sti
mularea spiritului militant al mem
brilor de partid, al tuturor coopera
torilor.

Pornind de Ia rezultatele bune, de 
la necesitatea de a asigura întregii 
activități politico-educative o efica
citate maximă și o sferă de cuprin
dere cit mai largă, acționăm siste
matic pentru perfecționarea stilului 
nostru de muncă. O asemenea per
fecționare presupune, în primul rînd, 
întărirea controlului și acordarea 
unui ajutor eficient organizațiilor de 
partid. Comitetul județean a repar
tizat activiștii secției de propagandă 
și alți activiști de partid pe locali
tăți, în întreprinderi, spre a putea 
sprijini efectiv transpunerea în viață 
a hotărîrilor partidului, a propriilor 
hotărîri. Concomitent. în fiecare șe
dință a' biroului comitetului județean 
se analizează felul cum un comitet 
orășenesc sau comunal de partid în
deplinește prevederile programului 
educației comuniste. Analize similare 
au loc și în comitetele de partid și 
organizațiile de bază.

Multe din formele și mijloacele 
muncii politice pe care o desfășurăm 
vizează, în măsură mai mare decît 
pînă acum, pregătirea profesională a 
tuturor salariaților. In acest context, 
la întreprinderile „Oltul“-Sf. Gheor
ghe, „Confecții" și C.E.I.L. Tg. Se
cuiesc și altele au fost inițiate con
cursuri pe meserii ; a început un ci
clu de: consfătuiri pe . teme de'strin
gentă actualitate cu membrii cercu
rilor de inovatori și responsabilii 
cabinetelor de organizare a produc
ției și a muncii. In domeniul agri
culturii, am prevăzut acțiuni pentru

metri, a 
trei cutii, 

Bănuind

CURIER JURIDIC
RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR

In ce condiții se efectuează
5

ore suplimentare?

,..... .......  ...... _ la
Mangalia ! In urma unor ample 
lucrări de prospecțiune, lingă 
dig, a fost pus in evidență un 
nou izvor de apă minerală- Si
tuat la 230 metri adlncime. con- 
ținînd apă sulfuroasă termală 
de 26 grade, izvorul captat de 
sonda nr. 3 asigură un debit 
zilnic de... 300 vagoane. Prin
simplă comparație, sonda nr. 2 
situată tot in Mangalia (sonda

■ nr. 1 fiind in Neptun) dă un 
' I debit de 12 vagoane in 24 ore. 

I Cum se vede, o adevărată „e-
rupție" de sănătate, grație că
reia, prin intrarea în funcțiune 
a noilor

I. aflate în construcție, Mangalia 
va deveni un 
logic de prim rang.

| O infuzie 
| de opera- 
I tivitate

complexe sanatoriale

centru balneo-

Legea nr. 5 prevede caLegea nr. 5 prevede ca pînă 
Ia 18 martie a.c. să se încheie 
acțiunea de înscriere a grupei 
sanguine în actele de identi
tate. La Baia Mare există doar 
un singur punct organizat in a- 
cest scop care deservește și lo
calitățile din zonele Lăpușului, 
.«omcuța Mare, Seini și Ulmeni. 
Pînă în prezent însă, ăcest punct 
sanitar abia reușește să deter
mine grupa sanguină la circa 90 
de persoane pe zi. Cu un aseme- 

' nea ritm, numai pentru cetățenii 
din Baia Mare, acțiunea se va 
încheia după aproape... 3 ani ! 
Deși a fost sesizată, Direcția sa
nitară a județului Maramureș 
s-a făcut că nu aude și nu vede 
aglomerația de la punctul a- 
mintit. Pe cind infuzia nece
sară de operativitate ? Și, mai 
ales, cine o efectuează ?

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

ți corespondenții „Scînteii"

întrebarea 
ției noastre, 
sorilor, de mai mulți cititori, sala- 
riați ai diferitelor întreprinderi și 
instituții.

Ne răspunde tov. R. Zarian. șe
ful serviciului raporturi de muncă 
din Direcția legislației muncii din 
Ministerul Muncii :

Textul articolului 57 din Codul 
muncii precizează că orele supli
mentare de muncă se pot efectua 
numai în cazuri excepționale, eu 
aprobarea prealabilă a ministru
lui, conducătorul organului central 
sau a președintelui comitetului 
executiv al consiliului popular ju
dețean, respectiv al Capitalei, de 
acord cu comitetul uniunii sindica
telor pe ramură, la cererea 
ducerii unității interesate 
cu avizul comitetului sindical 
unității. în anumite cazuri excep
ționale, însă, care impun luarea de 
măsuri urgente, in interesul pro
ducției, orele suplimentare, după 
programul de lucru, se vor efec
tua numai cu aprobarea con
ducerii întreprinderii, de acord cu 
comitetul sindicatului unității res
pective. în cadrul aprobării date 
pentru efectuarea orelor suplimen
tare de muncă, fiecare angajat nu 
va putea presta decît cel mult 120 
de ore anual.

Modul de plată a orelor supli
mentare efectuate in zilele lucră
toare, peste timpul normal de lu
cru este reglementat de articolul 
39 indice 1 din Codul muncii : pri
mele două ore lucrate peste pro
gramul normal se remunerează cu 
un spor egal cu 50 la sută din sa
lariul tarifar, iar cele efectuate 
după primele două ore cu un spor 
egal cu salariul tarifar. Munca 
efectuată in ore suplimentare, peste 
timpul normal de lucru, poate fi 
compensată numai prin plata spo
rurilor prevăzute mai sus ; 
pensarea prin acordarea de 
liber corespunzător timpului 
nu este

O altă 
mentară 
gajați în 
nai (duminicile). Acestea se 
pensează prin acordarea unui timp 
liber corespunzător orelor lucrate, 
in cursul următoarelor două săp- 
tămini ; cînd compensarea in acest 
fel nu este posibilă, iar salariatul 
respectiv consimte, î se plătește 
timpul lucrat cu un spor egal cu sa
lariul tarifar.

Munca prestată de salariați in

a fost adresată redac- 
prin intermediul scri-

admisă, 
categorie 
este cea 
zilele de

con- 
?i 
al

com- 
timp 

lucrat
supli-de muncă 

prestată de an- 
repaus săptămî- 

com-

zilele nelucrătoare (1 și 2 Mai, 23 
și 24 august, 1 și 2 ianuarie), in 
afară de zilele de repaus normale, 
se retribuie cu un spor egal cu sa
lariul tarifar.

In temeiul articolului 39' ultimul 
aliniat din Codul muncii a fost 
elaborată H.C.M. 1505/1954 in care 
se prevede modul de plată a orelor 
efectuate peste timpul normal de 
lucru de către salarlații care lu
crează in tură continuă, turnus, în 
ore de gardă etc. Munca prestată 
de personalul din unitățile în care 
se lucrează fără întrerupere (tură 
continuă) se va plăti ca ore nor
male de lucru, iar munca efectuată 
peste schimbul normal se va plăti 
ca ore suplimentare. în cazul în 
care evidența timpului lucrat se 
ține lunar (turnus sau program de 
exploatare C.F.R., I.T.B., auto
etc.), toate orele efectuate peste 
numărul normal de ore din luna 
respectivă se consideră muncă su
plimentară și se plătește ca atare.

In unele sectoare (construcții, fo
restier, agricultură și altele), în 
conformitate cu prevederile art. 
130 din Codul muncii, prin hotă- 
riri ale Consiliului de Miniștri, au 
fost stabilite condiții speciale de 
angajare și de lucru pentru sala- 
riații care prestează muncă sezo
nieră. temporară. Astfel H.C.M. 
1546/1952, modificată prin H.C.M. 
2579/1956 și H.C.M. 1119/1970. stabi
lește că atunci cînd, pentru reali
zarea planului de stat de investiții, 
este necesar să se lucreze mai mult 
de 8 ore pe zi, trusturile de con- 
strucții-montaj, de comun acord cu 
comitetul uniunii sindicatelor pe 
ramură, vor putea aproba — pen
tru șantiere, baze de aprovizionare, 
grupuri de șantiere și celelalte ate
liere din cadrul trustului — pro
gram de lucru pînă la 10 ore pe zi.

Prin H.C.M. 199/1951 durata zilei 
de lucru pentru salariații din agri
cultură se stabilește la 10 ore. în 
anumite sezoane, cînd lucrările tre
buie executate cu multă intensitate 
(însăraînțări, lucrări de întreținere, 
recoltat, înmagazinatul produselor 
etc.), Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor este 
autorizat ca. de comun acord cu 
Comitetul uniunii sindicatelor din 
agricultură, să prelungească durata 
zilei de lucru peste 10 ore ; orele 
prestate de toți salariații agricoli 
în condițiile de mai sus, indiferent 
de funcția și categoria de salari
zare, se consideră ore normale de 
lucru.

TOATE MODELELE AFLATE

ulcioarelor care

des la apăprea
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la Fabrica de confecții 
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în care lectori 
județean, 

membri de partid
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co
de 

sta-

S-a prelungit viața

se spărgeau mergînd
generalizarea experienței pozitive 'm 
obținerea de producții sporite, ridica
rea nivelului de cunoștințe agroteh
nice al cooperatorilor ; la învățămîn- 
tul agrozootehnic, în cele peste 200 de 
cercuri, au fost cuprinși mai mult de 
10 000 țărani, față de 3 000 în anul 
trecut.

Pentru a-i atrage pe toți intelec
tualii din județ să participe intens la 
activitatea ideologică, cull.ural-educa- 
tivă, ținem o legătură mai strînsă cu 
ei, îi informăm regulat asupra preocu
părilor organelor locale de partid și 
de stat. Este prevăzut ca membrii 
biroului județean să se întîlnească 
periodic cu diverse categorii de in
telectuali, menținîndu-se un dialog pe 
care îl dorim cit mai fructuos. în 
vederea folosirii mai largi, în dome
niul muncii politico-ideologice. a 
metodelor moderne de investigație, 
au fost inițiate sondaje de opinie, pe 
bază de chestionare, pe ideea : ..Ce 
doriți să vă ofere instituția noastră 
culturală în luna ce urmează?".

Cunoaște îmbunătățiri de ordin ca
litativ și cantitativ și munca politică 
destinată educării cetățenilor în spi
ritul principiilor politicii naționale 
marxist-leniniste a partidului nostru. 
La învățămîntul de partid au fost 
prevăzute teme care reflectă rezolva
rea marxist-leninistă, de către 
partidul nostru, a problemei na
ționale. Cinecluburile din județ pre
gătesc în prezent un film despre în
frățirea in muncă și idealuri a oame
nilor muncii din această parte a țării, 
fără deosebire de naționalitate, 

cicluri de
ai 

activiști 
cu

deosebire de 
Au fost organizate 
expuneri, 
mitetului 
partid, 
giu din ilegalitate evocă, în cluburi, 
cămine culturale, case orășenești de 
cultură, la gurile de exploatare fo
restieră, pagini ale luptei comune a 
oamenilor muncii români și maghiari 
din județ, din țara noastră, ale stră
daniilor depuse, zi de zi, în strînsă 
unitate și frăție, pentru construirea 
României socialiste.

Constantin STANCA, 
secretar al Comitetului județean 
Covasna al P.C.R.

De la atelierele așezate m ba
răci care produceau doar- două 
sortimente la comandă, pînă la 
halele moderne, unde se reali
zează produse din care cea mal 
mare parte sînt destinate expor
tului în Uniunea Sovietică, Li
bia, Canada, R.F. a Germaniei 
și în alte țări. Fabrica de con
fecții din Rîmnicu-Sărat a de
venit, în Ultimii ani, o impor
tantă unitate a industriei noas
tre ușoare. Numai în cursul ul
timului cincinal, de exemplu, 
productivitatea muncii a cres
cut cu 31 la sută, iar cheltuie
lile ia 1 000 lei producție au 
scăzut cu 64 lei. Există în fa
brică o preocupare generală 
pentru calitatea produselor. De 
asemenea, introducerea în fabri
cație a înlocuitorilor de furni
turi (textile nețesute și materia
le cașerate la întărituri) s-a sol
dat cu importante economii. Ing. 
Mircea Manole, directorul fa
bricii, ne spunea că toate sorti
mentele ce se fabrică aici, în 
actualul cincinal, sînt noi. Co
lectivul de creație al fabricii a 
executat în anul 1971 peste 150 
de modele-unicat (paltoane, sa- 
couri, pardesie) în vederea pre
zentării lor la diferite expoziții, 
tîrguri internaționale, parăzi ale 
modei și. firește, de acum îna
inte, comerțului.

Radu GHEORGHIU 
corespondentul „Scînteii*

de artă culinară
în vederea îmbunătățirii de- 

eervirii în unitățile de alimen
tație publică. Ministerul Comer
țului Interior, Comitetul Uni
unii Sindicatelor din Comerț și 
Cooperație și Asociația bucăta
rilor și cofetarilor din Republica 
Socialistă România organizează 
anual Concursul republican de 
artă culinară pentru calitate și 
bună servire în alimentația pu
blică. Concursul este deschis 
pentru meseriile de bucătar, 
cofetar, ospătar, patiser, bom- 
bonier. carmangier etc.

Se pot înscrie la concurs lucră
tori fruntași din alimentația pu
blică care au dovedit în activi
tatea lor corectitudine, atitudine 
civilizată, respect față de consu
matori. Pentru acest an, înscrie
rile se primesc pînă la data de 
15 februarie 1972. Concursul este 
dotat cu premii.

Noi cantine-restaurant
Ministerul Comerțu

lui Interior, împreună 
cu Consiliul Central al 
Uniunii Generale a 
Sindicatelor din Repu
blica Socialistă Româ
nia au luat măsuri 
pentru Intensificarea 
acțiunii de organizare 
a rețelei de cantine- 
restaurant, destinate 
salariaților din între
prinderi și instituții, 
în București și celelal-

(Urmare din pag. D

te orașe din țară au lor 
fost date în folosință 
pînă acum 245 cantine- 
restaurant, la care iau 
masa circa 200 000 de 
persoane. Numeroase 
cantine-restaurant au 
înființat bufete și to- 
nete mobile la lbcurile 
de muncă ale salaria- 
ților. De asemenea, în 
unele mari întreprin
deri, în care ponderea 
principală a salariați-

o dețin femeile, 
funcționează puncte de 
desfacere a preparate
lor culinare și semi- 
preparatelor tip „Gos
podina". Pentru îmbu
nătățirea servim în 
aceste unități, Ministe
rul Comerțului Interior 
a organizat școlariza
rea în CapitalăL pînă 
în luna mai 
circa 200 de 
și șefi de 
restaurant.

1972, a 
bucătari 
cantine-

Nu știu dacă dum
neavoastră ați obser
vat, dar în viața ulcio
rului, în „mersul ul
ciorului la apă", a in
tervenit ceva. A inter
venit o schimbare. 
Știm cu toții din bo
gatul și superbul nos
tru folclor că el, 
dorul, a fost adus pe 
pămînt, ba chiar 
creat din pământ pen
tru a demonstra pă- 
mântenilor că... ulcio
rul nu merge de multe 
ori la apă. Furi o dală, 
furi de două ori, furi 
de nouă ori, pînă la 
urmă insă tot se spar
ge ulciorul.

— Atunci ?
— Ce atunci ?
— Atunci ce? Ce s-a 

schimbat în viața ul
ciorului, în „mersul 
ulciorului la apă" ? 
Vorbim ca să n-ador- 
mtm ? 
urmă 
ce-mi 
piuă ?

— Și la bătutul apei 
în piuă a intervenit o 
schimbare, dar să lă
săm apa și piua pe 
altă dată și să rămâ
nem la ulcior și la 
ce-a intervenit nou în 
viața lui. Știți ce-a in
tervenit nou ? Pila, 
(despre acest „obiect" 
am mai discutat și am 
ajuns la concluzia că 
se bazează pe avanta
je reciproce), și „ma
rea acoperire" a hîrtii- 
lor, a actelor. Ulciorul 
se poate sparge de la 
primul mers la apă. 
Pila, hârtiile, actele îl 
pot face însă să-și 
continue drumul așa 
spart cum este.

— Demonstrează !
— Demonstrez : 

megieșul nostru 
Ploiești este un maga
zin de mobilă ce a fost 
botezat „Confort". La 
mai marii acestui ma
gazin a venit „o fată 
cu ulciorul" șl a cerut 
să i se încredințeze ei 
gestiunea. S-au uitat 
mai marii magazinului 
la ulcior, s-au uitat la 
Georgeta, că așa o 
cheamă pe fata cu ul
ciorul, Georgeta Pădu- 
raru, și au întrebat-o :

— Și vrei să mergi 
de multe ori la apă cu 
ulciorul ăsta ?

— Dacă-mi dați ges
tiune, ulciorul ăsta n-o 
să aibă moarte.

—' Nu e din lut ? Nu

e ulcior ca toate ul
cioarele ?

— Ba da.
— Atunci cum n-o să 

aibă moarte ?
— O să vedeți dum

neavoastră.
I s-a dat gestiunea 

și „fata cu ulciorul" a 
început să care apă 
încă de acum doi ani. 
Cum ? A început să 
vîndă banii magazinu
lui de mobilă.

— Cum. să vîndă ba
nii magazinului de mo
bilă ? Ceea ce pretinzi 
dumneata e o exage
rare neconștientă 1 O...

— Știi cum vindea 
„fata cu ulciorul" ba
nii ? Exagerat de sim
plu ! Intrai în maga
zin, o căutai și-i spu
neai :

— Aș vrea să cum
păr niște bani.

— Cam cîți ?
— Vreo 30 000.

— In cite rate vrei 
să-i plătești ?

— Cit mai multe.
tși lua într-o mină 

ulciorul, iar cu cealal
tă îl lua de braț 
clientul, ori clienta 
pectivă, dădeau o 
tă pe la prețurile 
bilei din magazin
depozit, lua niște con
tracte de vinzare în 
rate și „mergea cu ul
ciorul la apă". Com
pletau acte că de cei 
30 000 i-a vîndut clien
tului ori clientei mo
bilă. Trimitea, formele 
la întreprinderea clien
tului ori clientei res
pective și astfel „fata 
cu ulciorul" vindea di
ferite sume de bani 
în rate. Ce interes a- 
vea ? Ce profit obți
nea ? 10—15—20 la sută 
dobindă. Dar dobinda 
se plătea înainte. Dacă 
îți crăpa buza după 
30 000. dădeai și-o do
bindă de 20 la sută. 
Deci te punea să 
semnezi că ai primit 
mobilă de 30 000 și-ti 
dădea în mină 24 000. 
Cei 6 000 lei intrau în 
„ulciorul" fetei cu 
gestiunea.

— Dar 'mobțla ? Mo
bila care conta vîndută 
in rate ?

— Mobila „vinduti" 
In rate se vindea alto
ra cu bani peșin.

— Și chiar de doi ani 
de zile vindea „fata 
asta cu ulciorul" banii 
magazinului de mobilă 
,,Confort" ? Nu s-a se
sizat nimeni 
ducere ? Ce 
cea pe plan

— Ei, nu 
de seamă ! ? 
șeful serviciului 
tabilitate a 
„drumurile ulciorului' 
care 
N-a contribuit la spar
gerea lui pentru că Și 
dumnealui a avut ne
voie de vreo 15 000, 
bani lichizi, a semnat 
un contract fictiv de 
14 339 lei, iar contabila 
Maria Limbășeanu, 
contabila care trebuia 
s-o controleze . direct 
pe „fata cu ulciorul" 
nevătămat de vreo doi 
ani, a „cumpărat" vreo 
20 000 lei, semnînd un 
contract tot fictiv de 
17 850 lei. Sumele de
lapidate prin acest sis
tem sînt de ordinul 
sutelor de mii.

— Dar s-a spart ul
ciorul ? S-a spart ! 
Deci, bogatul și subli
mul nostru folclor nu 
se dezminte.

— Am susținut eu 
așa ? Păcatele și răs- 
păcatele mele ! Am zis 
eu că nu se sparge pînă 
la urmă ulciorul? la să 
citim ..procesul ver
bal", și dacă se găsește 
o astfel de afirmație 
eu sînt în stare să pri
mesc din partea dum
neavoastră, a celor de 
la orașe și sate, o alo
cuțiune cu hopurl 
și scrîșnitură printre 
dinți. Am zis cu totul 
altceva : că in mersul 
ulciorului la apă s-a 
modificat ceva. Ce a- 
nume ați observat. Ați 
observat că gestionara 
a fost angajată pe bază 
de ,,ulcior armat", lip
să de - control, gură- 
cască și alte „condi
mente" la fel de ustu
rătoare pentru noi.

Drept pentru care 
închei acest proces- 
verbal într-un milion 
fără ceva de exempla
re în legătură cu 
spargerea, în sfîrșit, a 
ulciorului de la „Con
fortul" din Ploiești,

din con- 
se petre- 
local ?
s-a băgat 
Chiar și 

con- 
numărat 

1“ 
mergea la apă.

ma- 
râs- 
ulti-

constituie, invariabil, 
nifestările de lipsă de 
pundere ale celor din 
mele trei categorii mențio
nate.

După cum se vede, am 
inclus și pe acei „timorați" 
care cad lesne în panică, 
frînează nemotivat și neaș
teptat, fac depășiri stînga- 
ce, nu-și respectă culoarul 
din dreapta, ce le este desti
nat, provocînd astfel per
turbați! ale circulației. In 
general trebuie spus că la 
mulți șoferi amatori apare 
un fenomen de descalifi
care în arta conducerii — 
sau mai precis de mult prea 
lentă calificare. Practic, 
după perioade de exercițiu 
intens, înaintea obținerii 
permisului, respectivii... pun 
permisul în sertar și recurg 
la el doar cu titlu de agre
ment, o dată sau de două 
ori pe săptămînă, uitînd că 
au totuși pe miinile lor, în 
clipa cînd se așează la vo
lan, securitatea lor, a celor 
din mașină și a celor
lalți cetățeni întîlniți pe 
drum. Este regretabil că 
oameni de incontestabilă u- 
tilitate socială, prin funcția 
pe care o exercită, ajung la 
vătămări 
îndoliind 
validindu-se 
pe alții indisponibili pentru 
muncă.

între cauzele cele maî 
frecvente ale accidentelor, 
menționez viteza excesi
vă, conducerea sub Influența 
alcoolului, neacordarea prio
rității, nerespectarea sem
nificației semnalelor de cir
culație și altele. Este inte
resant de arătat — și, poa
te contrar unor așteptări 
sau prejudecăți, că și prin
tre persoanele de sex fe
minin care conduc autove
hicule se găsesc unele... ce 
suferă de mania vitezei. 
Un exemplu : Farmacista 
Anica Nițescu, din Bucu
rești, str. Candiano Popes
cu 
autoturismul dinspre Plo
iești spre “ 
banda a doua, cu o viteză 
mai mare decît cea admisă 
de lege, s-a angajat într-o 
depășire neregulamentară, 
ciocnindu-se cu o mașină 
care venea regulamentar 
din sens opus. Tamponarea 
survenită s-a soldat cu ră
nirea a 6 persoane și ava
rierea gravă a celor două 
automobile. Iar exemple 
acest fel se pot da cit 
multe...

Adesea, însă, lipsa 
prudență este 
de ideea ...importanței 
care și-o atribuie cite

și autovătămări, 
familii, autoin- 

sau făcîndu-i

nr. 65, circulînd cu
București pe

de 
de

de
alimentată

pe 
o

persoană ce conduce, de pă
rerea că fiind un om „cu 
notorietate" își poate per
mite încălcarea legii. Con- 
sumînd băuturi alcoolice 
înainte de a se urca în ma
șina proprietate personală, 
actorul Dumitru Furdui a 
pierdut controlul volanu
lui, intrînd cu autoturismul 
intr-un stîlp. Și aceasta, 
în plin centrul Capitalei, pe 
o arteră foarte circulată a 
Bucureștiului'. Dar dacă în 
locul stîlpului se afla un 
trecător ? Deznodămîntul 
tragic nu ar fi fost greu de 
prevăzut. După cum se 
vede, accidentul nu ocoleș
te pe nimeni, dacă se încal
că legea și regulile de cir-

„Mașinimport",niciană Ia 
traversînd cu autoturismul 
intersecția Bd. Magheru — 
str. Cosmonauților la 
loarea 
rului electric a 
și a 
pietoni care traversau stra
da în mod regulamentar.

Și, în sfîrșit, un fenomen 
Interesant : cazurile de în
călcare a regulilor de circu
lație cresc în frecvență și 
amploare a gravității în lo
calitățile din afara Capita
lei, unde șoferii bucureșteni, 
amatori sau profesioniști, 
socotindu-se probabil ieși ți 
în afara razei de control a 
organelor de circulație sau 
considerînd. cu trufie, că

roșie a
vătămat

cu- 
semafo- 
surprins 

grav doi

cală a viitorilor șoferi este 
superficială. Corect, un ast
fel de candidat e necesar 
să fie consultat un timp mai 
îndelungat la policlinici. A- 
numite deficiente nedesco
perite Ia timp, de ordin psi
hic sau fizic devin surse de 
accidente. Ar trebui, după 
părerea mea, testați condu
cătorii auto care comit 
încălcări succesive. Mi
nisterul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor a fă
cut o asemenea testare, 
care a dus la constatarea că 
30 la sută din subiecții su
puși probelor nu aveau de 
fapt dreptul să conducă 1 
Ei au fost îndreptați spre 
alte meserii".

AMATORISMUL
culație. Mai mult, aș spune 
că tocmai oamenii cu „pri
ză" la public trebuie să con
stituie exemple de influen
țare pozitivă a cetățenilor, 
care-i cunosc și-i apreciază. 

La fel a intrat cu ma
șina într-un stilp metalic 
de iluminat inginerul Bab- 
cov Vladimir, din Bucu
rești, șos. Mihai Bravu nr. 
139—145, căruia analiza ul
terioară i-a descoperit 1.55 
Ia mie alcool în singe. In 
loc să-și recunoască fapte
le. el a căutat să inducă in 
eroare organele de cerce
tare acuzînd.' imediat după 
accident, o „senzație de 
înec", pe care însoțitorul 
său Nicolae Florescu s-a 
grăbit să i-o „remedieze" 
cu... cîteva înghițituri de 
alcool, menite să „voaleze" 
băutura consumată anterior. 
Or, conducătorul turismu
lui se afla cu mult înainte 
în stare de ebrietate...

Trebuie, de asemenea, a- 
rătat că persistă frecvente 
cazuri de sfidare a semnelor 
de circulație : foarte multi 
conducători identifică, 
fapt, culoarea galbenă 
semafor cu cea verde... 
trec cu seninătate. în plină 
viteză, prin intersecții. Ce 
se întîmplă dacă se întîlnesc 
concomitent, din ambele 
sensuri, asemenea „grăbiți" 
— nu este greu de presupus. 
Ba chiar unii nu respectă ' 
nici culoarea roșie. Vero
nica Petruța Florescu, teh-

de 
la 
Și

„în provincie” își pot per
mite să circule cum vor, au 
comis în cursul anului trecut 
peste 400 accidente. Ca ur
mare a abaterilor săvîrșite, 
în 1971 I.M.M.B. a anulat 
740 permise aparținînd con
ducătorilor auto 
bucureșteni.

★
întrerupem aici 

narea convorbirii 
serviciului circulației 
I.M.M.B., pentru a prezenta, 
succint, opinia tov. dr. Mir
cea Constantinescu, direc
torul Spitalului de urgență, 
care completează relatările 
anterioare. „Cei mai mulți 
dintre accidentații sosiți la 
Spitalul de urgență — ne-a 
spus — provin din acciden
tele produse de șoferii a- 
matori. Ei pleacă la dru
muri lungi insuficient an
trenați și se întorc obosiți, 
fapt care reiese și din con
statarea că mai ales la în
toarcere se produc acciden
tele. Majoritatea acestora 
au loc noaptea. De aici și 
concluzia că mulți nu știu 
să conducă pe întuneric și 
atunci se grăbesc să nu-i 
prindă inserarea pe drum, 
comițînd astfel accidente. 
Iată de ce consider că este 
necesară o examinare me
dicală mai atentă a candida- 
ților Ia permisul de condu
cere și anume in condiții 
de oboseală și de crepuscul. 
Cred, de asemenea, că de 
multe ori examinarea medi-

amatori

consem- 
cu șeful 

‘ ’ din

— Observațiile sînt înteme
iate — remarcă tov. colonel 
Ștefăneasa. Intr-adevăr, o- 
boseala duce la scăderea 
puterii de concentrare a a- 
tenției, la întîrzierea re
flexelor. Or. în caz de acci
dent, contează fracțiunea 
de secundă. Deci, șoferii a- 
matori — și nu numai ei — 
au obligația să evite a 
conduce mașinile ori de cîte 
ori nu se simt în plenitu
dinea forțelor. în plus, do
resc să mai adaug necesi
tatea acută a acordării pri
mului ajutor chiar la locul 
accidentului. Se constată că 
multor accidentați li se a- 
gravează starea în timpul 
transportului. Dintr-o sta
tistică ad-hoc reiese că 10 
pînă la 12 la sută din victi
me decedează în drum 
spre spital. Găsesc lău
dabilă inițiativa medicilor 
de la Spitalul de urgență, 
care au ținut cursuri despre 
acordarea primului ajutor 
cu lucrătorii de miliție. 
Dar aceștia nu pot. firește, 
suplini pe specialiști. Stu
diem în prezent posibilita
tea ca echipa de interven
ție a miliției să mobilizeze 
imediat „Salvarea" sau să 
aibă în componența ei un 
cadru medico-sanitar.

— Ce factori mai con
tribuie la producerea acci
dentelor de către șoferii a- 
matori ?

— Aș cita aici și pe cei

de ordin tehnic. Se știe că 
defecțiunile tehnice sînt 
ignorate frecvent, cu ușu
rință chiar, de, profesioniști. 
Or, la neprofesioniști «e 
adaugă, pe lingă lipsa de 
preocupare și lipsa de pre
gătire, incompetența. De 
aci cazurile atît de nume
roase de nereglare corectă 
a frînelor ; uzura frînei de 
mină ; joc de peste 15 grade 
la volanul autoturismului 
și joc la sistemul de rulare, 
anvelope cu uzuri avansate 
etc. Se mai adaugă defec
țiuni la sistemul de ilumi
nat (faruri nereglate cores
punzător sau cu faze in
versate), oglinzi oxidate, 
lipsa oglinzilor retrovizoare, 
a ștergătoarelor etc.). Este 
în interesul șoferilor ama
tori să verifice anual — 
potrivit legii — starea teh
nică a mașinilor, lucru pe 
care foarte mulți nu-1 fac. 
Lărgind sfera de propuneri, 
m-aș referi, în citeva cu
vinte, la măsurile de pre
vedere pe timpul iernii : ar 
trebui ca în magazinele de 
specialitate să se găsească 
cauciucuri și lanțuri anti
derapante, soluții speciale 
care să împiedice aburirea 
geamurilor, antiger etc.

— Ce recomandați In 
final ?

— în primul rînd, firește, 
oricît ar părea de elemen
tar — respectarea cu stric
tețe a normelor privind cir
culația pe drumurile pu
blice. De asemenea, este ne
cesar ca fiecare amator să 
facă totul pentru a se ridica 
la nivelul profesionistului ; 
un conducător auto nu
poate perfecționa dacă nu 
conduce zilnic, fie și numai 
citeva curse. Se cere tot
odată o ridicare a gradului 
de exigentă la examinatori 
față de solicitanții de per
mise și o colaborare maî 
strînsă. mai 
factori 
se

se

eficientă, cu 
autorizați, incit să 

asigure o examinare 
complexă, atît din punct 
de vedere tehnic, cit și din 
punct de vedere psiho- 
medical. în sfîrșit, în sco
puri educative cred că e 
bine ca fiecare caz de în
călcare a regulilor de cir
culație care duce la acci
dent să fie dezbătut 
plenul salariaților 
tatea respectivă.

De asemenea, 
șofer amator să 
marea responsabilitate 
are atunci cînd 
pe drum public la volanul 
mașinii — atît față de el 
cit și față de semenii Iul.

din

nici
nu

în 
uni-

un 
uite 
ce o 

circulă

Convorbire consemnată d« 
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MINCU1ESCUI



SClNTEIA — vineri 28 ianuarie 1972 PAGINA 3

„A PREVENI»
este mai important decît

A REPARA»
Promovarea unei discipline ferme 

tn relațiile contractuale dintre între
prinderi constituie, așa cum practica 
a dovedit, o condiție obligatorie a 
desfășurării optime a activității eco
nomice, a îndeplinirii sarcinilor ce 
Ie revin din planul de stat. Din acest 
punct de vedere, legea contractelor 
economice este categorică, stabilind 
responsabilități și sancțiuni precise 
pentru încălcarea disciplinei con
tractuale. Ca atare, importante sînt 
nu numai măsurile de înlăturare a 
cauzelor nerealizării unor contracte, 
dar — mai ales — cele care ar trebui 
luate pentru prevenirea unor aseme
nea situații. Este vorba, în special, 
de închiderea, încă din faza perfec
tării contractelor, a „portițelor" de 
eludare a unor obligații asumate de 
părțile contractante. Mai concret, des
pre faptul că o dată încheiate con
tractele economice, unităților pro
ductive nu tre
buie să le fie in
diferent ce cu
prind aceste con
tracte, care este 
conținutul clauze
lor contractuale. 
Fiindcă, din prac
tica executării 
contractelor în a- 
nul 1971, au reie
șit unele defi
ciențe datorate 
tocmai unui ase
menea mod defectuos în care unele 
unități socialiste și-au configurat o- 
bligațiile în contracte.

Așa, de pildă, Grupul de uzine din 
Reșița a întîmpinat în cursul anului 
trecut o serie de dificultăți în reali
zarea sarcinilor de plan privind pro
ducția de boghiuri pentru export și 
motoare pentru locomotive Diesel. O 
cauză a acestor neajunsuri s-a dato
rat faptului că, în anul 1971, Centrala 
siderurgică din Galați nu i-a livrat 
tabla groasă în cantitățile și la ter
menele necesare pentru buna desfă
șurare a procesului de producție. 
Cum s-a ajuns la această situație ? 
Analizînd conținutul contractului în
cheiat de unitățile amintite,. con
statăm că nu s-au stabilit de 
către părți termene de livrare- 
pe sortiment. Adică, s-a precizat în 
contract numai cantitatea de tablă ce 
trebuia furnizată de Centrala side
rurgică din Galați în fiecare lună, 
fără să se facă o defalcare pe sorti
mente, pentru a se stipula cit anume 
din fiecare sortiment trebuia livrat 
la scadențele lunare. Aceasta a per
mis centralei din Galați să-și înde
plinească obligațiile de livrare fără 
a lua în considerare sortimentele 
contractate, adică livrînd din unele 
sortimente mai mult, din altele mai 
puțin și din unele chiar deloc. Ne
cesitatea primirii ritmice a tuturor 
sortimentelor de tablă, pentru înde
plinirea planului de producție, de că
tre o uzină constructoare de ma
șini, nu mai trebuie demonstrată. Ca
zul la care ne-am referit ilustrează 
faptul că încheierea defectuoasă a 
contractelor, stabilirea unor clauze 
aproximative ce nu răspund cerin
țelor părții beneficiare, duc la conse
cințe economice negative.

Subterfugiile la care recurg unii 
furnizori pentru a-și stabili o răs

(Urmare din pag. I)

de una-două luni fără ploi nu sînt 
o raritate. O parte însemnată a in
vestițiilor sînt destinate executării 
lucrărilor de îndiguiri și desecări pe 
625 000 ha, uimind ca pînă în 
ultimul an al cincinalului su
prafața apărată contra inundații
lor să ajungă la cel puțin două mi
lioane hectare. în afara amenajări
lor efectuate din investițiile centra
lizate ale statului, o contribuție în
semnată o reprezintă participarea 
activă a țărănimii, a tuturor locuito
rilor satelor la executarea lucrărilor 
necesare pentru irigații, desecări, 
combaterea eroziunii, pentru gospo
dărirea judicioasă a fiecărui metru 
pătrat de teren agricol. Este în inte
resul direct al țărănimii, ca și al 
întregii societăți de a utiliza judi
cios, cu eficiență mult sporită tere
nurile agricole ameliorate, în scopul 
creșterii substanțiale a producției, 
recuperării cheltuielilor efectuate.

în strînsă corelație cu realizarea 
programului național de îmbunătățiri 
funciare și de gospodărire rațională 
a resurselor de apă, investițiile au 
fost orientate și spre alte direcții 
prioritare, dintre care chimizarea și 
mecanizarea complexă influențează 
direct nivelul recoltelor și al pro
ductivității muncii agricole Sprijinul 
puternic acordat țărănimii de către 
partidul și statul nostru, de clasa 
muncitoare se relevă intr-un mod 
deosebit de concludent prin efortu
rile de sporire și diversificare a ga
mei de tractoare, mașini și utilaje 
agricole, creșterea cantităților de în
grășăminte chimice și insectofungi
cide cu rol de prim ordin pentru 
creșterea bogăției recoltelor, prin asi
gurarea unor cantități sporite de 
materiale de construcții și alte bu
nuri indispensabile procesului de 
producție în agricultură, ridicării 
gradului de prosperitate a satului. In
vestițiile alocate unor ramuri ale 
industriei, dar de care beneficiază in 
mod direct și nemijlocit agricultura 
se vor materializa. între altele, prin 
creșterea livrărilor de îngrășăminte 
chimice (calculate in substanță activă 

pundere cit mal mică in raporturile 
contractuale sînt însă mult mai di
verse. Bunăoară, în contractele sem
nate de aceeași unitate furnizoare — 
Centrala siderurgică din Galați — s-a 
constatat și tendința de a se mini
maliza caracterul ferm al termene
lor de livrare, tocmai cu scopul de a 
evita sancțiunile din cauza neexpe- 
dierii produselor la timp. Furnizorul 
a introdus, în majoritatea contracte
lor, următoarea clauză acceptată do 
către unii beneficiari : „Cumpărăto
rul este de acord să primească pro
dusele care se expediază cu pînă la 
15 zile peste termenul de livrare, în 
cazul cînd furnizorului nu i-au fost 
asigurate de către cărăuș mijloacele 
de transport corespunzătoare și cu 5 
zile peste termenul de livrare pen
tru producția din ultimele zile ale 
lunii de plan. în această situație, li
vrările se consideră efectuate în ter

Contracte care poartă, 
înainte de a fi semnate, 

germenii litigiului si ai pagubei

men". Ne întrebăm : încheierea con
tractului economic, înainte de înce
perea unei noi perioade de plan, nu 
are ca scop tocmai crearea tuturor 
posibilităților pentru pregătirea și 
fabricarea la termen a produselor, 
pentru programarea judicioasă a mij
loacelor de transport ? Este accepta
bil ca, din motivul arătat, unitățile 
beneficiare să primească — fără drept 
de protest sau de desdăunare — pro
dusele cu o jumătate de lună peste 
termenul de livrare stabilit de comun 
acord prin contract, termen de livra
re în raport cu care și-au stabilit 
programul lor de fabricație ? Este 
evident că nu de voie, ci de nevoie 
unii beneficiari au fost de acord să 
semneze un contract alcătuit în acest 
mod, care dăunează propriilor... lor 
interese și, în același timp, contra
vine reglementărilor în vigoare.

Ne referim în continuare și la 
clauza contractuală prin care se de
termină însușirile calitative ale pro
duselor și care trebuie să fie stabilită 
în concordanță cu posibilitățile fur
nizorului și necesitățile beneficiaru
lui. Altfel, contractul nu poate în
deplini rolul ce-i revine de a funda
menta temeinic planul furnizorului 
și de a asigura primirea unor presta
ții utile pentru realizarea sarcinilor 
de plan ale beneficiarului. Inexplica
bil, uneori unitățile economice nu 
acordă suficientă atenție stabili
rii unor clauze juste sub a- 
cest aspect. De pildă, între Uzi
na de prelucrare a aluminiu
lui din Slatina și Uzina mecanică din 
Cugir s-a încheiat un contract in 
care s-a prevăzut livrarea unei însem
nate cantități de bare de aluminiu. 
Pentru a determina calitatea produsu
lui contractat, părțile au făcut refe
rire la STAS 7 608—66, stabilind de 
comun acord că barele urmează să 

sută la sută) de la 938 mii tone în 
anul trecut, la 1 955—2 115 mii de 
tone în anul 1975. Efectul concret al 
chimizării la rodnicia ogoarelor re
zultă din studiile oamenilor de știin
ță, care au calculat că, în medie, fie
care tonă de îngrășăminte chimice 
poate aduce un spor de 3,5—4 tone 
de cereale. Aportul chimizării este 
în realitate mult mai mare datorită 
protecției culturilor contra bolilor, 
dăunătorilor și buruienilor, prin ad
ministrarea de insectofungicide și ier- 
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bicide. Totul este ca specialiștii agri
coli, țărănimea să folosească mai 
judicios condițiile create prin efec
tuarea investițiilor destinate dirijării 
circuitului apei, asocierii acesteia 
cu substanțele fertilizante. pentru că 
numai in acest mod este posibil să 
se obțină, Ia fiecare hectar, cite 
6—8 tone porumb sau 70—80 tone de 
lucerna, recolte duble sau triple la 
celelalte culturi, față de suprafețele 
neirigate.

Un rol deosebit în modernizarea 
agriculturii au investițiile alocate 
de stat construcției de tractoare și 
mașini agricole. Numeric, parcul de 
tractoare se va mări de la peste 111 
mii în anul trecut, la 118—120 mii în 
ultimul an al cincinalului. în aceeași 
perioadă, numărul de combine auto
propulsate va spori de la 2,5 mii la 
11.8—12.1 mii. Dar evoluția numerică 
nu este totul. Un progres remarcabil 
urmează să fie realizat prin îmbu
nătățirea indicilor tehnico-economici 
ai tractoarelor și utilajelor, prin di
versificarea și creșterea randamentu
lui în exploatare, și. desigur, a ga
mei de lucrări executate la timpul 

Îndeplinească condițiile calitative 
prevăzute de acest standard. Firesc 
era ca această stipulație să satisfacă 
interesele de plan ale ambelor părți. 
Abia după ce s-au livrat produsele, 
s-a constatat că modul în care s-a 
fixat calitatea lor prin contract nu 
era în concordanță cu posibilitățile 
uzinei furnizoare și nici cu necesită
țile uzinei beneficiare. (Pînă la urmă, 
uzina slătineană a produs și livrat 
barele de aluminiu conform caietului 
de sarcini nr. 1/1971). Rezultă, deci, 
că datorită greșitei determinări a o- 
biectului contractului, datorită aproxi
mației cu care ambele uzine și-au 
angajat obligațiile cu ocazia contrac
tării, pe de o parte, s-a livrat un 
produs ce nu era necesar unității 
beneficiare, iar, pe de altă parte, în
treprinderea beneficiară a fost lipsită 
de un material absolut util desfășu
rării activității sale productive. Acum, 

uzina furnizoare 
este în căutarea 
unui alt benefi
ciar care să ac
cepte livrarea ba
relor de alumi
niu, a căror va
loare se ridică la 
peste 250 000 lei. 

Consecințe eco
nomice nedorite 
apar și atunci 
cînd se stabilește 
greșit un alt ele

ment contractual — și anume : 
prețul. între C.A.P. Lăzarea, din ju
dețul Harghita, ca furnizoare, și în
treprinderea județeană de prestări în 
construcții din Arad, ca beneficiară, 
s-a încheiat un contract pentru livra
rea de bile-manele. Părțile au stabilit, 
de comun acord, cu ocazia încheierii 
contractului, că prețul produselor 
este de 800 lei/mc. Abia după ce pro
dusele au fost livrate, beneficiarul 
a sesizat faptul că prețul convenit 
prin contract este superior celui le
gal și că, în loc de 800 lei/mc, tre
buia să plătească doar 355 lei/mc. Ttl 
legătură cu aceasta, C.A.P. Lăzarea 
a susținut că. în raport cu condițiile 
în care ea obține materialul lemnos 
necesar executării bilelor-manelă, 
prețul de cost al acestora este ridicat 
și nu ar putea fi acoperit dacă s-ar 
accepta prețul invocat de către be
neficiar. Evident, nu s-ar fi ajuns 
la această situație, care prejudicia
ză pe una din părți, dacă la în
cheierea contractului prețul s-ar fi 
precizat numai după temeinica ve
rificare a legalității lui.

Din exemplele aduse în discuție se 
desprinde necesitatea de a se acorda 
o atenție sporită configurării juste a 
clauzelor contractuale. Contractul e- 
conomic nu este un act formal, ci un 
instrument prețios pentru stabilirea 
și concretizarea raporturilor din sfe
ra aprovizionării tehnico-materiale. 
Reflectarea completă și corectă — 
din faza precontractuală — a posi
bilităților furnizorului și necesități
lor beneficiarului constituie o condi
ție sine qua non pentru eficacitatea 
practică a contractului economic.

Ivan ICZKOVITS 
arbitru de stat 
la Arbitrajul de Stat Central
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optim, accentuarea ritmului de me
canizare a lucrărilor în zootehnie și 
hortiviticultură. în concordanță cu 
materializarea investițiilor pentru 
îmbunătățiri funciare, mecanizare și 
chimizare, pentru introducerea și ge
neralizarea metodelor oferite de cer
cetarea științifică, a tehnologiilor 
moderne de lucrare a pămîntului și 
de creștere a animalelor se vor di
versifica profesiile agricole.

Volumul și orientarea investițiilor in 
actualul cincinal, departe de a con- 

stituî doar un proces de acumulare 
cantitativă de mijloace fixe, repre
zintă un progres apreciabil pe linia 
calitativă a proceselor de muncă și 
de producție. Noile obiective în sfera 
producției și prelucrării produselor 
agricole influențează direct tendin
țele de profilare și specializare a 
producției, de concentrare în limite 
raționale cu toate avantajele ce de
curg din aceasta.

Mari eforturi de investiție și de 
concepție solicită înfăptuirea Progra
mului național de dezvoltare a zoo
tehniei și de sporire a producției 
animaliere. în actualul cincinal fon
durile destinate dezvoltării zootehniei 
se cifrează la aproximativ 20 mili
arde de lei. sumă destinată în prin
cipal sporirii producției de furaje, 
dezvoltării industriei de nutrețuri 
combinate tare urmează să atingă o 
capacitate de peste 6 milioane 
tone în ultimul an al cincinalului, 
construcției unor noi obiective pro
ductive cu un grad ridicat de meca
nizare și intr-o dimensionare optimă, 
ameliorării raselor de animale etc. în 
legătură cu concentrarea ți dimen-

Fabrica de produse carbonoase din Slatina. Aspect din secția cuptoare

• CRITERII DE APLICARE • METODE DE CALCUL
------------------  • REZULTATE -------------------

amUrmărind pro
ducțiile medii la 
floarea - soarelui 
obținute în ulti
mii ani de către 
cooperativa agri
colă din Șivița, 
județul Galați, rezultă o _ creș
tere vertiginoasă. Dacă în 1968 re
colta nu depășea decit cu foarte pu
țin 1 500 kilograme la hectar, în 1970 
a ajuns La 1 783 kg, iar în anul trecut 
a săltat La 2 510 kg, cu 810 kg mai 
mult decît a fost planificat. Nicolae 
Ocheșelu, președintele cooperativei, 
apreciază că „saltul realizat în 1971 in 
sporirea producției a fost determinat, 
în principal, de aplicarea acordului 
global. Această formă de retribuire 
a muncii a fost extinsă in toate sec
toarele de activitate și la toate cul
turile. La floarea-soarelui, spre 
exemplu, a fost aplicată retribuirea 
muncii la tona de produs".

Este instructiv modul cum s-a a- 
plicat acordul global la cooperativa 
agricolă din Șivița. Anul trecut s-a 
prevăzut obținerea unei producții de 
340 tone floarea-soarelui, ceea ce în
seamnă în medie 1 700 kg la hectar. 
Suprafața a fost repartizată pe fer
me : cîte 60 de hectare la fermele 
1 și 2, iar la ferma Jir. 3 — 80 hec
tare. La rîndul lor, fermele au repar
tizat cîte 15 hectare pe grupe de 
cooperatori, o grupă fiind formată 
din 20 membri. Grupele au fost 
constituite pe baza înțelegerii între 
cooperatori. Fiecărei grupe i s-au re
partizat și sarcinile de plan ce ur
mau a se realiza, defalcate din planul 
fermei. Solele cultivate cu floarea- 
soarelui avind aceeași fertilitate și 
același grad de mecanizare nu a mai 
fost necesar să se calculeze tarife di
ferențiate.

Ferma 1 a avut de cultivat supra
fața de 60 hectare cu floarea-soarelui 
de pe care trebuia să obțină o pro

sionarea unităților zootehniei se im
pune concluzia adoptării unor prin
cipii orientative raționale, care să 
vizeze limitarea investițiilor la raza 
unui consiliu intercooperatist, renun- 
țindu-se cu hotărîre la tendințele de 
gigantomanie, de concentrare exage
rată și de asociere a cooperativelor 
situate pe distanțe de zeci de kilo
metri. Redimensionarea obiectivelor 
de investiție în limite raționale este 
legată și de orientarea fermă spre 
utilizarea furajelor de volum, asi
gurarea tuturor nutrețurilor de bază 
din producție proprie. Efectul inves
tițiilor, al întregului complex de 
măsuri în curs de aplicare este me
nit să asigure un ritm anual de creș
tere a producției animaliere de 15 la 
sută în agricultura socialistă — ritm 
comparabil cu cel al ramurilor celor 
mai dinamice ale industriei.

Fructificarea celor o sută de mi
liarde de lei. care se adaugă investi
țiilor din cincinalele precedente, va
lorificarea marilor rezerve de care 
dispune agricultura țării noastre, co
relarea eforturilor materiale cu mă
surile de largă amploare privind îm
bunătățirea organizării, ’ planificării 
și conducerii agriculturii, aplicarea 
formelor de cointeresare a coopera
torilor și mecanizatorilor în crește
rea producției și veniturilor con
stituie veritabile linii de torță gene
ratoare ale progresului agriculturii 
românești. Convergența acestor fac
tori oferă premise pentru realizarea 
sarcinii de a spori producția agricolă, 
în actualul cincinal, cu 36—49 la sută 
față de media realizată în anii cin
cinalului precedent. înfăptuirea aces
tui obiectiv de însemnătate majoră 
pentru economia țării noastre nece
sită eforturi concertate pentru opti
mizarea și devansarea realizării in
vestițiilor, gospodărirea chibzuită a 
fiecărui leu. realizarea și darea în 
funcțiune a majorității noilor obiec
tive agricole în același an în care 
sînt începute, orientarea mai fermă a 
fondurilor în direcția asigurării uti
lajelor .și modernizării tehnologiilor, 
a factorilor decisivi pentru nivelul si 
finalitatea economică ale producției 
agricole.

. LA FLOAREA SOARELUI
ducție totală de 102 tone. Valoarea 
producției globale a fast calculată la 
255 000 lei. Pentru realizarea unei pro
ducții de 102 t floarea-soarelui la fer
ma 1 au fost necesare 1 596 norme, 
adică 63 840 lei — fond de retribuire 
— revenind cîte 626 lei la tonă, din 
care o parte în bani și o parte în 
natură.

Grupa Suprafața 
(ha)

Producția (t)
Plan realizat

Venit realizat 
lei

Răvdan Gh. 15 25,5 36,5 22 848Nistor I. 15 25,5 37.8 23 663Răvdan M. 15 25,5 38.5 24 101
Condurache I. 15 25,5 45,1 28 233

în final, la ferma 1 producția rea
lizată a fost de 158 t, cu 56 t mai 
mult decît se planificase. Veniturile 
s-au diferențiat în raport direct cu 
producțiile obținute. Grupa lui 
Iancu Condurache a obținut venitul 
cel mai mare, deoarece și producția 
grupei a fost cea mai mare.

Este interesant cum s-a procedat 
la cooperativa agricolă din Șivița la 
recoltat și ținerea evidenței produc
ției. Recoltarea s-a făcut manual, 
iar treieratul s-a făcut cu combina. 
Fiecărei grupe i-a fost repartizată o 
combină C 1 pe care era montat dis
pozitivul de treierat staționar. Re
coltatul s-a făcut în coșuri care apoi 
erau duse la combină. în acest fel 
a fost suprimată operațiunea de în
cărcat și descărcat din căruță la ca-

Pădurile sătmărene 
produc nu numai lemn
Silvicultorii sătmă

reni au încheiat anul 
cu un bilanț fructuos, 
rezultat, nemijlocit al 
amplificării și diversi
ficării activităților din 
acest domeniu. „Aflată 
în plin proces de re
generare, acțiunea im
pusă de exploatările 
excesive din trecut, 
pădurile sătmărene — 
ne informează tova
rășul inginer Vasile 
Culic, șeful serviciului 
tehnic de la Inspecto
ratul silvic Satu-Mare
— au fost întregite în 
perioada anilor 1948— 
1971 cu o suprafa
ță de 8 711 ha prin 
împădurirea terenuri
lor goale din fon
dul forestier, urmînd 
ca in cincinalul 1971— 
1975 să fie împădurite 
alte 2 000 ha, iar ac
țiunea de refacere to
tală a pădurilor să se 
încheie pînă în anul 
1980“

în condițiile exploa
tării mai limitate a 
masei lemnoase — ex
pusă de procesul de 
refacere a pădurilor
— silvicultorii sătmă
reni dezvoltă cu succes 
o multitudine de ac
tivități conexe, renta
bile. adevărate surse 
aducătoare de venituri. 
Astfel. în cursul anu
lui 1971 din pădurile 
județului au fost re
coltate și valorificate 
635 000 kg de fructe 
de pădure (mure, mă
ceșe. coarne, cireșe a- 
mare. pentru prima 
oară vișine de pădure)

din care cantități im
portante au fost li
vrate la export. în a- 
celași timp, Ia - export 
au avut mare căutare 
produsele de orna
mentație (crengi de 
mesteacăn, cercuri de 
alun), produse de uz 
gospodățesc, ca mătu
rile de mesteacăn, 
araci pentru legume și 
vie, cozi de unelte 
etc., precum și ciuper
cile din flora spon- 
tană. De menționat, 
la strîngerea și valo
rificarea produselor 
accesorii au contribuit 
cele 27 de puncte de 
achiziții, înființarea 
unui centru de prelu
crare a produselor ac
cesorii.

în toate pădurile ju
dețului se păstrează și 
se ocrotește cu deose
bită grijă un bogat 
fond cinegetic : iepuri, 
fazani, căpriori, cerbi 
lopătari. cerbi carpa
tini, urși bătrîni gu- 
lerați, care constituie 
un mare punct de a- 
tracție pentru turiștii 
și vînătorii din tară și 
străinătate. Printre 
măsurile de ocrotire 
cinegetică luate în 
acest an de silviculto
rii sătmăreni se si
tuează. pe primul 
plan, amenajarea a 6 
lacuri de acumulare cu 
baraje de pămînt pen
tru asigurarea apei de 
băut vînatului în sezon 
secetos în preocuparea 
lucrătorilor silvici se 
află și acțiunea de va
lorificare la export a

Foto : S. Cristian

Avind suprafe
țele delimitate, 
cooperatorii s-au 
străduit să obți
nă producții mari, 
știind că și nive
lul retribuirii lor 

este legat tocmai de acest lu
cru. Ei au executat la timp prașilele 
manuale, s-au îngrijit ca recoltatul 
să se facă fără întîrziere pentru a 
se evita risipa. Pe grupe, veniturile 
au fost repartizate după modul cum 
a fost realizat planul. Tabelul de mai 
jos indică diferențierile în cadrul 
grupelor ce au lucrat la ferma nr. 1.

patul tarlalei. Sacii de la combjnă 
erau transportați direct la baza de 
recepție unde se făcea înregistrarea 
lor la producția STAS. în acest fel 
evidența a fost ușurată. Baza a co
municat cooperativei ce cantitate de 
floarea-soarelui a realizat fiecare 
fermă și grupă.

în cadrul grupei, fondul de retri
buire realizat, potrivit producțiilor ob
ținute, s-a repartizat în funcție de 
gradul de participare al fiecărui coo
perator la lucrările agricole manua
le pe întreg ciclul de producție.

Este o experiență bună pe care 
cooperatorii din Șivița, așa cum au 
hotârît în adunarea generală, o vor 
perfecționa.

Ștefan DORGOȘAN

vînatului în stare vie. 
(In 1971 au fost livrați 
șute de iepuri). A fost 
creat în acest scop un 
nucleu de potîrnichi în 
captivitate, din care se 
va forma o crescătorie 
de potîrnichi in aceeași 
pădure în care se va 
dezvolta și o crescăto
rie de fazani.

Altă activitate co
nexă din zona fondu
lui forestier se află, de 
asemenea. în plină 
dezvoltare. Printre a- 
cestea se află pisci
cultura (au fost de
versați puieți în rîuri 
montane și în noile 
lacuri de acumulare, 
se intenționează înfiin
țarea unei păstrăvării 
pe Rîul Mare) și api
cultura. în cadrul că
reia s-a creat o fermă 
apicolă cu 1 700 de fa
milii de albine, care a 
livrat în 1971 o pro
ducție de 12 tone 
miere.

începînd anul 1971 
cu un bilanț rodnic 
de 12.5 milioane lei la 
indicatorul producției 
globale. în care se în
sumează și o depășire 
cu 3 milioane Iei a 
prevederilor planului, 
silvicultorii sătmăreni 
sînt hotărîți să adauge 
în buchetul de succese 
ale anului 1972 noi 
mărturii ale hărniciei, 
priceperii pasiunii în 
toate ramurile activi
tăților silvice.

Octav GRUMEZA 
corespondentul 
„Scînteii"

Tradiția
muncii

si hărniciei
în pragul anului 100, 
la fabrica de celuloză 

și hîrtie „Letea"-Bacău

Inaugurarea a avut loc In 
urmă cu aproape 100 de ani. A- 
proape automat îți apare in 
minte imaginea unei hale mici, 
dărăpănate, cu mașini și utilaje 
obosite, gata să „cadă". „Letea" 
— fabrica de celuloză și hîrtie 
din Bacău, a cărei istorie se 
confundă cu cea a industriei o- 
rașului de la vărsarea Bistriței, 
trăiește o a doua tinerețe. Și, 
cînd spunem aceasta, ne gîndim 
nu numai la noile construcții ce 
se înalță aici ci, in primul rînd, 
la mașinile și utilajele existen
te care, de decenii, toacă in- 
tr-una lemnul, transformîndu-1 
în hîrtie. Anul trecut, bunăoară, 
au fost fabricate aproape 800 
tone de hîrtie mai mult decît 
în 1970. Iar în 1972 muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de aici 
au de realizat un plan cu 625 
tone hîrtie mai mare decit cel 
din anul trecut. Debutul în cel 
de-al doilea an al cincinalului 
s-a făcut sub bune auspicii ; în 
fiecare zi s-au produs în plus 
cîte două tone de hîrtie de bună 
calitate.

— La noi, ne spunea maistrul 
Teodor Timaru, secretarul comi
tetului de partid, există o vorbă: 
„Smulge-i mașinii tot ce poa
te da. Dar să nu uiți o clipă de 
ea". Pe scurt : căutăm să fo
losim din plin toate capacitățile 
de producție. Să obținem tot mai 
multă hîrtie și celuloză. în ace
lași timp. însă, ne îngrijim și 
de viața mașinilor.

Căutăm argumentele concrete. 
Iată unul dintre acestea : în fa
brică s-a încetățenit obiceiul ca 
fiecare muncitor să nu-și schim
be mașina decît în cazuri ex
treme. Este una din condițiile 
elementare de a afla totul, sau 
aproape totul, despre utilajul 
pe care-1 mînuiești, de a fi in 
măsură astfel să acționezi în 
deplină cunoștință de cauză. 
Oameni ca muncitorul Gheorghe 
Far.caș, maiștrii Ion Cucu și 
Gheorghe Munteanu. lăcătușul 
Constantin Moian lucrează pe a- 
ceeași mașină de cînd au venit 
în fabrică.

Rezultatul? în tot cursul anu
lui trecut, ca de altfel și de la 
1 ianuarie și pînă acum, nu s-a 
înregistrat nici o avarie la ma
șinile de fabricat hirtie și ce
luloză. Reparațiile și reviziile 
au fost executate într-un timp 
mai scurt decît cel planificat, 
(în felul acesta, numai în anul 
trecut s-au economisit mai mult 
de 600 de ore).

— Multă vreme, ne spunea 
inginerul-șef al fabricii, tova
rășul Nicolae Petrescu —; la 
mașina pentru fabricat hîrtie 
velină și semivelină de scris și 
tipărit, cunoscută la noi sub 
denumirea de „mașina nr. 6", 
nu se realiza planul de produc
ție. După căutări îndelungi, in
ginerul Dorel Cociorvei, îm
preună cu muncitorul specialist 
N. Hîncu, tehnicianul Gheorghe 
Bobeică și alți oameni din sec
ție au reușit să-i dea de leac.

Să dăm însă contur exact a- 
cestei reușite. Explicațiile pe 
care le primim îmbracă mai 
mult o haină tehnică. Știm 
însă precis că, dincolo de acest 
limbaj, se află un efort stator
nic al oamenilor preocupați 
pentru nou, pentru mai mult și 
mai bine. în acest fel s-a ajuns 
ca azi să se obțină o producție 
cu 10—15 la sută mai mare. Mai 
adăugăm doar că, în acest sfir- 
șit de ianuarie, aceiași oameni 
sînt preocupați de dotarea ma
șinii cu noi virtuți tehnice, de 
folosirea unor procedee inedite 
pentru reducerea simțitoare a 
importului de accesorii. Lucrări 
de modernizare importante au 
fost executate și la mașinile 
pentru fabricarea hîrtiei de 
ziar, ambalaje inferioare și la 
cele de hîrtie specială. Cumu- 
Iînd eforturi de hărnicie și ini
țiativă, „Letea" fabrică azi peste 
120 de sortimente principale de 
hîrtie cunoscute în țara noastră 
și în alte aproape 20 de țări ale 
lumii.

Dar „Letea" trăiește a doua 
tinerețe și prin noile construc
ții care se înalță aici. Nu de
mult au fost date în exploatare 
o nouă instalație pentru fabri
carea drojdiei furajere, un fier- 
bător de celuloză, o stație de 
pompare a apei și o centrală 
termică în anii actualului cin
cinal fabrica băcăoană va cu
noaște o dezvoltare impetuoasă. 
Vor intra în producție, printre 
altele, o nouă mașină de fabri
cat hîrtie de ziar cu o mare ca
pacitate. un cojilor hidraulic care 
va înlocui actuala cojire meca
nică a lemnului, ceea ce va 
duce la economisirea unei can
tități de I 500 metri cubi de 
lemn pe an, o stație de alimen
tare cu energie electrică a cup
toarelor de ars pirită și alte 
obiective.

„Letea" își continuă cu mîn- 
drie tradiția de muncă și hăr
nicie. oferă generației contem
porane de muncitori un vast 
cîmp de afirmare a acestor tră
sături înaintate, conferă omului 
epocii noastre socialiste o no
blețe binemeritată.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii*
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IN DEZBATERE-ÎMBUNĂTĂȚIREA MANUALELOR ȘCOLARE

O CARTE CARE SĂ SĂDEASCĂ
DRAGOSTEA PENTRU LITERATURĂ

Inițiem, începînd cu acest articol, o dezbatere pu
blică asupra modului de concepere și de redactare a 
manualelor pentru școlile generale și licee. Așteptăm în 
acest sens opiniile unui număr cît mai mare de cititori 
— cadre didactice de diferite specialități, oameni de cul
tură, părinți — observații, propuneri concrete în vederea 
îmbunătățirii conținutului lor potrivit înaltelor exigențe 
actuale ale procesului de învățămînt.

Este cunoscut faptul că predarea 
literaturii române în liceu se face în 
conformitate cu programele școlare 
întocmite de Ministerul Educației și 
învățămîntului, pe baza cărora se ela
borează și manualele de specialitate. 
Profesorii de literatură și elevii au 
constatat cu satisfacție eforturile de
puse în ultima perioadă în scopul îm
bunătățirii continue a acestora, pentru 
a oferi o imagine cuprinzătoare și 
nuanțată a evoluției fenomenului li
terar autohton, cu evidențierea celor 
mai de seamă momente ale acestei 
evoluții. S-a renunțat, în anii din 
urmă, pornindu-se de Ia o înțelegere 
justă a specificului literaturii, la vi
ziunea vulgarizatoare, simplificatoare 
în interpretarea operelor literare, a- 
sigurindu-se astfel un fundament ști
ințific predării literaturii române în 
școală, o îmbunătățire calitativă a do
cumentelor școlare amintite. Nu este 
însă mai puțin adevărat că, raportind 
manualele de specialitate cerințelor 
învățămîntului modern, vom constata 
totuși o rămînere in urmă a lor față 
de sarcinile actuale ale predării li
teraturii române, activitate care, în 
zilele noastre, trebuie să aibă un 
pronunțat caracter formativ.

Evident, prin predarea literaturii 
în liceu, noi nu urmărim crearea unui 
„dicționar literar ambulant", ci a 
unui cititor în stare să-și completeze 
oricînd, pe cont propriu, cultura li
terară, să capete din școală deprin
derea de a fi mereu la zi cu feno
menul literar atit de bogat al zilelor 
noastre, de a frecventa librăriile, de 
a citi revistele literare, de a răsfoi 
un volum de critică. Iată de ce con
siderăm că o primă cerință care se 
impune pentru ca predarea litera
turii române în școală să contribuie 
din ce în ce mai mult și mai efi
cient la educarea gustului artistic al 
elevilor, a discernămintului lor critic 
ar ti aceea ca programele școlare, 
șl Îndeosebi cea din anul a) IV-lea, 
să fie restructurate, acordîndu-se 
spațiul cuvenit, în primul rind, ope
relor fundamentale ale literaturii 
noastre, valorilor autentice, și nu 
lucrărilor minore sau unor autori 
modești, despre care oricind se pot 
culege eventuale informații în istorii 
literare sau dicționare.

O principală lacună a manualelor 
de liceu o constituie — după opinia 
mea — tendința spre o prezentare 
descriptivă a operelor literare, spre o 
analiză destul de superficială, care se 
menține adesea în limitele locului 
comun, realizindu-se stilistic într-o 
formulă monotonă și sărăcăcioasă, 
tributară șabloanelor lingvistice. Ast
fel de „analize" descriptive, su
mare, obținute prin rezumarea apro
ximativă a subiectului. însoțită de 
cîteva considerații nerelevante despre 
personaje și de cîteva notații arbi
trare despre limbă și stil, se întilnesc 
frecvent în manualele de liceu. Aș 
numi aici comentariile 
„Răzvan șî Vidra" de B. 
„Despot Vodă" de V. 
„Două loturi" de I. L. 
„Mata" de I. Slavici etc.
analizele la poezii remarcabile 
„Zburătorul" de Ion Eliade Rădules- 
cu, „Umbra lui Mircea la Cozia" de 
Grigore Alexandrescu, „Miezul iernii" 
de Vasile Alecsandri, „Sara pe deal" 
de Mihai Eminescu, „Noapte de de
cembrie" de Al. Macedonschi (în ma
nualul pentru anul ai II-lea), poezia 
„Noi" de Octavian Goga (în manualul 
pentru anul al III-lea) sau poemele 
lui Ion Barbu „După melci" și „Riga 
Crypto și lapona Enigel", în manualul 
pentru anul al IV-lea. Nu mai in
sistăm asupra faptului că, de regulă, 
observațiile asupra stilului și versi
ficației lipsesc sau sint expediate in 
grabă, fără ca semnalarea lor să 
Îmbogățească cu sensuri noi analiza 
literară. Or, manualul școlar, princi
pal instrument de lucru pentru elev 
și ghid în activitatea profesorului, 
trebuie să ofere adevărate modele 
—' atractive — de analiză, în care 
opera literară să fie studiată la toate 
nivelurile sale cu competență și re
ceptivitate, începînd cu mesajul 
transmis și terminînd cu valoarea ex
presiei artistice. Aceasta nu înseam
nă că autorul de manuale școlare 
trebuie 
aceeași 
rară ; 
varieze 
rei, de
ginale ale ei, dar analiza aspectelor 
selectate trebuie să fie pertinentă și 
să se realizeze cu mijloace adecvate, 
care să țină seama și de cuceririle

noi ale cercetăriimetodologice mai 
literare. Ni se pare, din această pers
pectivă, deficitară modalitatea de al
cătuire a capitolelor monografice ale 
manualelor actuale : o scurtă notă 
biografică, o prezentare generală a 
problematicii abordate de autorul 
respectiv, cîteva analize literare de 
felul celor menționate mai sus și o 
concluzie finală atît de impersonală, 
încît poate fi atribuită oricărui scri
itor sau nici unuia.

Credem că este __
mare îndrăzneală din partea autori
lor de manuale, care trebuie să ela
boreze cărți vii, apte să activizeze 
gindirea elevului, căruia să-i propună 
o valoare literară și să o susțină 
printr-o argumentație suplă și adec
vată, realizată intr-un stil expresiv 
și personal, evitîndu-se prefabricatele

necesară o mal

puncte de vedere

lingvistice, a căror revenire obsedan
tă de la capitol la capitol nu face 
altceva decît să uniformizeze expri
marea elevilor, furnizîndu-le formu- 
le-șablon, golite de orice vibrație 
emotivă prin folosire abuzivă.

în același timp, manualul trebuie 
să aibă unitate de 
rului cerindu-i-se o 
suprâ epocii pe care 
torul de manuale nu 
compilator harnic de izvoare, ci un 
cercetător literar care, fructificînd 
rezultatul studiilor anterioare, oferă 
sinteze interesante, puncte de vedere 
originale. Din păcate, sistemul ac
tual al elaborării manualelor de că
tre mai mulți coautori face ca aces
tea să fie lipsite de unitatea de vi
ziune despre care 
Un aspect negativ 
laborării colective
— urmare firească 
epoci și chiar pe scriitori a autorilor
— intre capitolele manualului nu e- 
xistă nici o legătură, scriitorii fiind 
studiați în sine, fără a fi urmărite 
înrudirile, influențele posibile, fără 
a se explica factorii care au generat 
aceste afinități. Astfel, cu toate că 
în manualul pentru anul al III-lea 
poeții George Coșbuc și Octavian 
Goga sînt tratați în capitole monogra
fice alăturate, raportarea creației lui 
Goga la cea a lui Coșbuc, generoasă 
in interesante sugestii care ar reliefa

concepție, auto- 
viziune clară a- 
o studiază. Au- 
trebuie să fie un

vorbeam mai sus. 
al sistemului e- 

este și faptul că 
a specializării pe

la operele 
P. Hașdeu, 
Alecsandri, 
Caragiale. 

și mai ales 
ca

să apLice tuturor operelor 
modalitate de analiză lite- 
aceasta poate și trebuie să 
în funcție de specificul ope- 
trăsăturile particulare și ori-

»
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o Atunci l-am condamnat pe toți 
la moarte: PATRIA — 10; 12,30; 
16; 18,30; 21, FLAMURA - 9: 11.15;
I. 4.30. 16; 18,15; 20.30.
• Aventuri In Ontario : LUCEA
FĂRUL - 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20.30, FESTIVAL - 8,45;
10.45: 12.45; 14.45: 16,45; 19; 21.
o Mirii anului II : r - -
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13.30: 16;
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— 9; 11.15
MODERN
18,15: 20.30.
a Ultimul războinic 
REST! - 9: 11.15; 13.30;
a Love Story : CAPITOL
11,30: 14; 16,15; 18,30: 20,45, FERO
VIAR — 8.45: 11.15: 13.30: 16: 18.30;

: BUCU-
16; 18.30:21.

9.15;

șî mai bine originalitatea celor doi 
poeți ardeleni, este ca și inexistentă. 
Nu este nevoie să mai adăugăm că 
raportarea literaturii române la cea 
universală se realizează rarisim în 
manualele la care ne-am referit.

Pentru remedierea acestor neajun
suri, credem că ar fi util ca ma
nualele didactice să fie opera unui 
singur autor, că lucrări cu adevărat 
utile învățăminlului contemporan pol 
fi elaborate și de cadrele didactice 
care predau efectiv în licee și care 
cunoso din experiența cotidiană ce
rințele cărora trebuie să Ie răspundă. 
predarea literaturii române în școală, 
gradul de receptivitate al elevilor, 
exigențele de accesibilitate puse ma
nualului. (Aș observa în acest sens 
că manualele școlare elaborate de 
cadre universitare, a căror pregătire 
științifică și metodică de specialitate 
ne stârnește îndreptățită stimă și pre
țuire, păstrează structura prelegerii, 
formă de lecție frecvent folosită în 
învățămîntul superior, dar 
se adecvează întotdeauna 
urmărite prin predarea 
române în liceu).
-Rezumînd, consider că,

care nu 
sarcinilor 
literaturii

_______ , _._____ _ , pentru a 
răspunde în mod real și eficient ce
rințelor actuale ale predării litera
turii in liceu, programele trebuie să 
fie descongestionate, acordîndu-se un 
spațiu mai amplu valorilor literare 
consacrate, accentul căzind nu pe 
cantitatea de informație, ci pe analiza 
aprofundată a textului literar. Ma
nualele redactate de profesori din 
învățămîntul liceal (manualul 
anul I, ediția 1971, reprezintă 
ceput promițător în această 
fie) trebuie să ofere elevilor 
vărate modele de analiză literară 
nuanțată, multilaterală a textului, a- 
naliză realizată cu mijloace suple și 
variate, inclusiv cu mijloacele cerce
tării literare moderne. Pentru a acti
viza gîndirea elevilor, este bine ca 
manualele să ie propună acestora spre 
dezbatere diferite teme, care să le 
dezvolte spiritul de analiză și sinteză, 
să le permită raportarea literaturii 
române la cea universală. Trebuie, de 
asemenea, să se acorde mai multă 
atenție analizei stilistice și prozodice 
a operelor studiate, tn scopul depă
șirii afirmațiilor generale 
vante.

Evident. îmbunătățirea 
școlare nu va rezolva 
toate problemele legate de predarea 
literaturii române în liceu ; în acest 
sens, rolul profesorului de speciali
tate, de a cărui măiestrie pedagogică 
depinde eficienta realizare a rapor
tului dintre manual și elev, este ho
tărî tor. Dar aceasta este o altă 
problemă, pe care' nu ne-am propus 
s-o dezbatem aici. Profesorul trebuie 
să găsească în manualul de literatură 
română un sprijin pentru activitatea 
de educare multilaterală a omului 
societății noastre socialiste, creator 
activ de frumos în toate planurile 
existenței sale.

pentru 
un îri- 
direc- 

ade-

și nerele-

manualelor 
de la sine

Prof. Ion FLORICICA 
liceul „George Enescu", Sinaia

de lectură • iu>te
Autorul „Corăbiei de 

fum" (tipărită la editura 
„Cartea românească") a 
fost circumscris încă de la 
debutul din 1936 cu „Ca
bane albe" între hotarele 
unei definiții lapidare ros
tite de un remarcabil cro
nicar : „...Vlaicu Bârna e 
poet, poet delicat, de 
șoaptă lirică” (Pompi- 
liu Constanținescu), re
luată prompt de cvasima- 
joritatea comentatorilor, 
definiție pe care, prin vo
cație, ori poate deliberat, 
poetul a ținut s-o adeve
rească, in genere, cu tena
citate

în „Corabia de fum" (ca 
de altfel in intreaga crea
ție a poetului „Brumelor") 
nu vom intîlni cortegiul 
unor zbuciumate aven
turi existențiale, ci cuge
tarea reținută, cenzurată 
avar a unui scriitor aflat 
la ceasurile deplinei ma
turități. Temperament 
clasicizant, canonic fără a 
cădea în convenție. Vlai
cu Bârna este preocupat 
de valorificarea virtuților 
eufonice ale cuvîntului. 
El e atras de sono
ritățile „limpide" ale unei 
geometrii muzicale, isca
te însă pe alocuri numai 
din înlesnirea versificației 
fluente. E o calitate 
înlesnește cîteodată 
tomparea unor goluri 
zidiri. Dar rezervele față 
de tenta narativă ce dilu
ează ideația și sentimen
tul în poezii 
târziul - nopții", 
na“, „Caligula

„Domnișoarele", 
de schimb", 

cefe", iden- 
ales in ci- 
„Dureroasa 
ar fi putut 

folos) nu

călări", 
„Recuzita 
„Vînătorii de 
tificabile mai 
ciul inițial 
pădure" (care 
fi restrîns cu 
ne pot împiedica să re
marcăm în celelalte poezii 
coeziunea internă, consec-

ce-i
es- 
din

ca : „în
„Vene- 
umbia

20.46, 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;
13,15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Decolarea : BUZEȘTI — 15.30: 
18; 20.30.
• Waterloo : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE - 15,30; 19, LIRA — 
15,30; 19.
0 Mihai Viteazul : DRUMUL SĂ
RII - 9; 15.
0 Abel, fratele tău i 
SĂRII - 17,45; 20.
0 Anna celor o mie 
POPULAR - 15.30: 19,
- 9. 12,30- 16: 19.30. UNIREA - 
16: 19.
s Facerea lumii : UNIREA — 9. 
0 Să cumpărăm o mașină de 
pompieri — 9—18,30 în continuare. 
Program de filme documentare — 
20,15 TIMPURI NOI.
0 Afaceren Artamanov — 10; 12; 
14.15, Mama — 16.30, Nevăzut, ne-

DRUMUL

de rile :
CENTRAL

Este îmbucurător faptul că in ulti
mul timp tot mai multe teatre din 
țară și-au înscris în repertoriu lu
crări din dramaturgia noastră cla
sică. îndeosebi tinerele generații tre
buie nu numai să cunoască, dar să 
și vadă sub formă de spectacol a- 
ceste piese ce fac parte din tezaurul 
culturii românești, nu doar datorită 
virstei lor venerabile, ci pentru me
sajul lor umanist, pentru patriotis
mul curat care le-a inspirat, pentru 
frumusețile literare și poetice pe 
care le cuprind, după cum ele, a- 
ceste piese, pot prilejui creații ac
toricești, spectacole atrăgătoare.

Intenția, atît de lăudabilă, se cu
vine insă să fie dusă la capăt cu 
mijloace potrivite, 
căci altfel gîndul 
cel bun poate să 
aibă rezultate 
dăunătoare, în în
țelesul că s-ar în
depărta interesul 
spectatorilor, ti
neri și mai vîrst- 
nici, pentru dra
maturgia noastră 
clasică. Urmărind, . 
In ultimul timp, 
mai multe reali
zări în acest do
meniu, unele me
rituoase — ne în
găduim să facem 
cîteva observații, 
constatări, pro
puneri, care, evident, nu au preten
ția să epuizeze subiectul, atît de po
trivit unor dezbateri,

încep prin a înfățișa un deziderat, 
a cărui formulare ar putea părea inu
tilă, ca ceva de la sine înțeles. Și to
tuși ! Regizorul care-și ia sarcina — 
deloc ușoară — de a organiza un 
spectacol cu o lucrare aparținînd re
pertoriului nostru clasic trebuie să 
creadă în valoarea respectivei piese, 
să fie convins că arc însușiri ce pot 
interesa publicul de astăzi, că se poa
te menține prin propriile ei puteri, 
fără să fie nevoie să i se lipească 
prologuri, epiloguri sau alte „cîrji" 
și „proteze". Regizorul se cuvine 
să nu-și înceapă munca — re
petăm, dificilă — fără să insufle a- 
celeași sentimente interpreților, ce
lor meniți să dea viață scenică pie
sei. să întrupeze pe eroi și pe eroine. 
Documentîndu-se, cum e și firesc, 
înainte de a porni la realizarea spec
tacolului, regizor și interpreț.i vor 
afla, unii poate cu mirare, că nu ei 
sînt cei dinții care, de-a lungul vre
mii, încearcă să „reconsidere", să 
„valorifice", să „recondiționeze" — 
„Fîntina Blanduziei", să spunem, ca 
să dăm doar un exemplu. Lucrul 
este explicabil. Arta actorului, în 
genere arta spectacolului a cunoscut

o evoluție rapide), materializată In 
stiluri diferite — schimbări, strins le
gate de dezvoltarea societății, de mo
dificările de ordin economic, politic, 
tehnic — ceea ce. firesc, are ca ur
mare modificări în spiritul public, 
in sensibilitatea spectatorului. în ge
neral, în ceea ce privește arta tea
trului s-a mers, atît în privința 
introspectăril cit și a cadrului sce
nic, spre simplificare, spre sinteză, 
stilizare, sugestie.

Pentru a reveni Ia piesa lui Vasile 
Alecsandri, e bine să amintim că 
„Fîntina Blanduziei" a stîrnit, acum 
88 de ani, cind s-a reprezentat pen
tru prima oară, un deosebit interes, 
nu numai în cercurile intelectuale

de a vedea al lui Davila șl că el, mare 
actor, a știut să meargă în pas cu 
vremea).

Dacă reluăm astăzi o piesă clasică, 
românească sau străină, nici vorbă 
nu poate fi de o reconstituire a spec
tacolului de la prima reprezentație, 
lucru care, presupunind că este cu 
putință, ar fi insuportabil pentru 
spectatorul de astăzi (in paranteză 
fie spus, „școala nouă" a lui Davila 
s-a mai „învechit", cum e și normal, 
în decursul anilor, după cum se știe, 
piesa lui Alecsandri cunoscînd 
montări mai mult sau mai puțin 
reușite).

Așadar, intenția de a relua, astăzi, 
o piesă clasică originală Implică

Cum valorificăm scenic
dramaturgia clasică?

gi artistic®. Pentru prima oară, cum 
consemnează un cronicar, „gloata" a 
luai drumul Teatrului Național. 
Aceasta nu înseamnă că ar fl 
lipsit contestatarii în ceea ce pri
vește calitățile dramatice ale piesei ; 
valoarea „poeziei" a fost însă a- 
proape unanim relevată, unul din
tre admiratori fiind pretențiosul 
Maiorescu.

Dar au trecut ani și cind, în 1905, 
A. Davila, director al Teatrului Națio
nal, s-a.gindit să joace „Fîntina Blan
duziei" a izbucnit grava neînțelegere 
cu Nottara, nu numai primul interpret 
al lui Horațiu, dar și regizorul specta
colului. Așa cum se știe. Davila s-a 
opus montării piesei „după școala 
veche", cum spunea el. Neadmițînd 
vreun compromis, directorul teatru
lui a întrerupt repetițiile, amînînd re
prezentarea piesei lui Alecsandri. 
Prin „școala veche", Davila, unul 
dintre reformatorii teatrului româ
nesc (îndeosebi în privința regiei 
spectacolelor) înțelegea rostirea 
versurilor pe un ton emfatic, grandi
locvent, patetic — declamator, cu 
totul depășit ; el credea (pe bună 
dreptate) că puterea de rezistență a 
piesei rezidă în felul cum interpreții 
spun versurile (mă grăbesc să observ 
că Nottara și-a însușit repede felul

credința că ea poate „rezista", poata 
interesa. Și, intr-adevăr, „Fintîna 
Blanduziei" are multiple însușiri în 
acest sens : muzicalitatea versurilor, 
unele de o mare frumusețe, „drama" 
ei — aceea a dragostei tîrzîi, a resem
nării celui vîrstnic față de tinerețea 
pururi triumfătoare, întreaga piesă 
constituind un imn închinat libertății. 
Pentru valorificarea acestor necon
testate calități trebuie aleși inter- 
preți care știu să „spună" versurile, 
dăruiți cu această artă, din păcate 
neglijată in ultimul timp, atît la In
stitutul de teatru cît și în teatre.

Eforturile regizorului, presupunind 
că a găsit interpreții potriviți, se cu
vine să se concentreze spre realizarea 
unui stil, spre armonizarea ansamblu
lui, misiunea sa asemuindu-se cu a- 
ceea a dirijorului unei simfonii. Desi
gur că interpreții nu trebuie să 
rostească pe un ton monocord, dar 
nici nu e cu putință ca partenerii 
să-și vorbească pe trei „registre". 
Efectul în acest caz poate fi total ne
dorit, spectacolul amenințînd să se 
transforme într-o adevărată parodie, 
ceea ce ar însemna un sacrilegiu. 
Cuvintele lui Eminescu în calitate 
de cronicar își păstrează întreg ade- • 
vărul : „Vom spune numai în trea
căt că un actor trebuie să cunoască

tonul cel mai adine șl cel mai Înalt 
ai vocii sale vorbite și că în nuan
țele infinite ale acestei scări se pot 
oglindi sute de caractere, mii de slm- 
țiminte omenești. Cind un actor cu
noaște însemnătatea fiecărui ton al 
glasului său, precum și a fiecărei în
crețituri a feței sale, abia atunci ișl 
cunoaște averea și e artist".

E de la sine înțeles că rostirea ver
surilor într-o piesă clasică trebuie în
soțită de atitudini și gesticulație po
trivite, o strînsă unitate existînd în
tre expresia glasului, a feței și a ges
tului. Se mai cere interpreților să știe 
să poarte costumul desuet, atitudinea 
să le fie de o plastică impecabilă. 
Ceea ce nu se întîmplă întotdeauna.

In sfîrșit, aș 
mai insista asu
pra observației 
făcute cu prilejul 
recentelor repre
zentații cu piese 
clasice românești, 
și anume aceea 
că există o ten
dință de „recon
stituire parțială" 
a spectacolului 
„de demult", me
nită, zice-se, să 
reînvie o atmo
sferă de „vetust 
pitoresc”. S-a re
curs întru aceas
ta la interpreta
rea unor scene 

în ritm de vodevil, spre derutarea 
publicului (între altele, actorii au fost 
puși să-și întrerupă jocul pentru a 
mulțumi publicului la scenă deschi
să, presupunind că așa era obiceiul).

In ceea ce privește încadrarea spec
tacolului clasic îmi îngădui să cred că 
se cuvine respectat locul acțiunii in
dicat de autor. Desigur că și acest 
domeniu trebuie ferit de reconstituiri 
muzeale, dar poate părea curios să 
se vadă acea fîntînă a Blanduziei 
„mai limpede decît cleștarul" cum 
spune poetul, plasată într-un fel de 
cort. în speță, decorul este menit «ă 
contribuie la crearea acelei atmosfere 
de poezie horațiană, atît de îndrăgită 
de Alecsandri, care a folosit în piesă 
adevărate traduceri din “ ' 
Epode,

Iată, deci, că punerea tn 
unei piese clasice nu este un act de
loc simplu, că aceasta presupune 
mari răspunderi. A medita activ asu
pra reușitelor — totale sau parțiale— 
ca și asupra nereușitelor înseamnă a 
asigura continuitate, perspectivă no
bilului efort de punere în valoare a 
textelor ce atestă permanența culturii 
noastre.

în piesă
Ode și

scenă a

Ioan MASSOFF

(Urmare din pag. I)

pictează caligrafii mate, în 
tonuri neutre: „Piriul, pie
trele smerite, / Ca niște oi 
culcate-n drum / Și corni 
și singeri strinși duium / 
în cenușiu păreau topite 
(„Treceam"). El străbate 
un itinerar spiritual șer- 
puit în universul silves
tru. căci Vlaicu Bârna e

Vlaicu BÂRNA

„Corabia de fum"

la spectaco- 
al unui ele- 

de mirajul 
întoarceri la 

Co-

vența cu care scriitorul a 
rămas fidel sieși.

în ultima plachetă de 
versuri a lui Vlaicu Bâr
na asistăm 
Iul interior 
giac sedus 
irealizabilei
virsta ingenuităților. 
pilăria e păstrată in tai
nicul chivot al amintirii ; 
„Alunecînd spre-obîrșii, 
precum un Somn te fură / 
Copilăria, taină, păstrată 
in sfint Graal" („Tăcut 
urmindu-ți umbra"), sau 
decupată de pe genericul 
memoriei precum în „Bă- 
trinul și caprele". Poetul

acest volum sensibi- 
de miresmele vege- 
ale munților, tărî- 
simbolice ale puri- 

pe care le celebrea- 
i murmur de „me- 

„Vă 
simt in fiecare diminea
ță / Treji, cu frunțile-n 
slăvi, / Văile năpădite de 
neguri, / Cărările umezi
te de rouă / ascultind / 
Pașii de umbră ai că
prioarelor / ce fulgeră 
printre spițele soarelui, / 
Prin iarba aburită a dum
brăvilor. / spre firul so- 
potitor de cleștar / / Vă 
aștept în fiecare noapte /

și în ; 
lizat < 
tale 
muri 
tații, i 
ză. în 
nestrel muntean" :

La debarcaderul visului, / 
Dincolo de vămile som
nului..." („Munților mei").

Unele poezii din „Cora
bia de fum" sint medita
ții asupra condiției actu
lui creator. „Jefuitor de 
stele pe-al umbrei nou 
regat", creatorul e în vi
ziunea lui 
un osîndit 
„amare-dulci' 
mădi ritmuri pure, 
nemuri trecătorul : 
senine țintuită lași spul
berata clipă / Ca o efe
meridă sticlind în chih
limbar", iar arta lui o stă- 
pinire, prin vraja ciutului, 
a forțelor cosmice obscure 
(vezi „îmblinzitorul de 
șerpi"). Tumultul demonic 
e insă mai mult o conven
ție romantică, timbrul 
propriu al autorului „Co
răbiei de fum" dîndu-1 
gestica reținută, încreme
nirile minerale: „Leagănul 
piscurilor amețitoare / în
gheață ca o beție de frig,/ 
E zadarnic să te mai 
strig / De sub coviltirul 
Carului Mare // Privește 
umbrele adunate-n amia
ză / Sub fuiorul razelor 
celor mai drepte ; / Leii 
împietriți lingă trepte, / 
Aburi de singe visează".

Volumul „Corabia de 
fum" este, așadar, o ex
presie exactă a vocației 
autorului lui, a tempe
ramentului său poetic, 
ce-1 recomandă drept un 
artist „delicat, de șoaptă 
lirică".

Vlaicu Bârna 
la muncile 

“ de a plă- 
de a 

„In

Sîntem ceea ce deve
nim : la Hunedoara oa
menii au ajuns ceea ce 
n-ar fi bănuit niciodată 
că pot ajunge. Este emo
ționant să descoperi cită 
puritate morală există 
intr-un siderurgist : „oțe
lul nu lasă omul să se 
pehlivănească" — Îmi 
spunea Victor Petroescu. 
L-aș completa : și oa
menii, oamenii crescuți 
de comuniști nu se lasă 
unul pe altul să se „peh- 
livănească". Pentru că 
i-o fi elaborînd oțel la 
C.S.H., dar în primul rind 
se „elaborează" oameni.

Nicăieri (poate numai 
Ia mineri) n-am mai vă
zut și simțit ce simplă și 
ce omenească lecție de 
viață poate fi predată de 
comuniști celor care vin 
pentru prima dată să lu
creze. Una din lozincile 
de la oțelăria Martin II : 
fiecare tonă de combus
tibil economisit înseamnă 
atîta și atîta piine. Pe 
scurt : atîta viață. Cele
lalte „lecții" sînt predate 
pe viu, de muncitorii co
muniști Dezbaterile Ple
narei Comitetului Centra] 
al partidului din noiem
brie anul trecut sînt con
tinuate aici cu o intensi
tate deosebită. Ce nu se 
poate învăța la oțelării, 
furnale, bluming, se în
vață la școala-școală : 
peste 1 500 de siderur- 
giști își completează stu
diile medii, iar 113 s-au 
înscris la „f. f.“ în în
vățămîntul superior. 13 000 
de oameni cuprinși la 
învățămîntul de partid ;

peste 600 activează 
cele 20 de secții de 
Universitatea populară ; 
6 800 de tineri urmează 
cursurile învățămîntului 
politic U.T.C. Pînă și pe
trecerile sînt transforma
te tot în „cursuri" 
oțelarilor, 
cocsarilor, 
constructorilor, 
ca toți cei ce 
din țara noastră, știe bine

: Ziua 
furnaliștilor, 

luminătorilor, 
Oțelarul, 
muncesc

gură zi sint
7 televizoare 
toare radio 
piu, numărul 
lor este mai 
al aparatelor de 
în fiecare zi în 3 aparta
mente apar un frigider 
nou și o mașină de gătit, 
iar in alte două patrimo
niul sporește cu o mașină 
de spălat rufe. în alte 
apartamente, în aceeași

cumpărate 
și 4 recep- 
(in munici- 
televizoare- 
mare decît 

radio) :

cu 
de 
de 
di-

cunoscut — 18,45, Cenușă șl dia
mant — 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Neînfricatul Gyula, vara și iar
na : VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
0 Pădurea spînzuraților : MIORI
ȚA - 9; 15.
• B.D. Ia munte și la i 
CEGI — 10; 15,45; 18;
RIȚA - 11,15; 13,30; 18; 
LEȘTI - 15,30; 17,45; I
• Gaudeamus igitur : t
0 Cea mal frumoasă s 
VITA - 9; 11.15; 13.30 
20,30. VOLGA - 11.
16; 18,15; 20,30. TOMIS 
13,30: (5.45: 18.15; 20,30.
• Livada din stepă : MOȘILOR 
— 15,30; 17.4520.
• Trenul : FLOREASCA 
18: 20.30,
3 Sorgul roșu : MUNCA 
18: 20,15.
• Aeroportul : PACEA — 15,45; 19.
• Articolul 120 : FERENTARI - 
10; 15,30; 19.

GRI- 
18,15; 
13.45: 
11.15:

15.30:

15.30:

a Duel straniu : VITAN — 15,30; 
18; 20,15.
a Marele premiu : CRINGAȘI — 
15,30: 19.
a Gara bielorusă : RAHOVA 
15,30; 18; 20,30.
a Sentința : VIITORUL — 9.
a Floarea de cactus : VIITORUL
— 15.45; 18; 20,15.
a Pădurea de mesteceni : PRO
GRESUL - 15,30; 18; 20,15.
a Apoi s-a născut legenda : PRO
GRESUL - 9.
a Castanele sint bune : COSMOS
- 15.30; 18; 20.15.
0 Vagabondul : FLACARA —
10.30; 15.30; 19.
> Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
a Dacii : ARTA - 9.
a O floare șl doi grădinari : 
DOINA - 11,30; 16; 19.30. ARTA - 
17; 19, LUMINA - 9—12 tn conti
nuare: ’.5,15; 18.30.
« Oliver : LAROMET
18.30.

loan ADAM

15,30;

e Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Emil 
Simon. Solist : Dan Grigore — 20. 
0 Opera Română ; Turandot - 
19,30.
0 Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei - 19,30.
0 Conservatorul de muzică „Cl- 
prlan Porumbescu" (sala G. Enes
cu) : Muzică de cameră — 20.
0 Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Camera de 
alături — 20; (sala Studio) : 
rinții teribili — 20.
0 Teatrul de Comedie : 
Antoine -
• Teatrul

20.
„Lucia Sturdza

Pă-

Cher

Bu-

un lucru : e producător, 
dar este și proprietar. 
Valoarea agregatului la 
care lucrează se ridică la 
atitea milioane de lei ; 
n-are voie să nu cunoas
că, să nu știe. Concluzia 
e una : învață ! Cele șase 
librării din oraș vînd o 
carte la fiecare cinci mi
nute. Rezultatele ?

Se văd și se simt. Se 
muncește și se tră
iește altfel. într-o singu
ră zi. Hunedoara livrează 
țării 
peste 
peste 
na le.

în 
ore, t 
tat 
nou.

peste 73 tone fontă 
plan, 105 tone oțel și 
100 tone de lami-

1971, la fiecare opt 
un siderurgist s-a mu- 
într-un apartament 

într-o singură zi 
se vinde în Hunedoara 
mobilă în valoare de 
81 516 lei ; tot intr-o sin-

zi. sînt aduși de la ma
ternitate șase nou năs- 
cuți. Sînt întemeiate două 
noi familii. Sînt și neca
zuri. în 1971. 
șapte zile s-a 
un divorț. Sînt 
sau mai puțin 
care nu s-au cunoscut pe 
deplin, care nu s-au gindit 
temeinic atunci cind și-au 
unit viețile sau au apucat 
pe drumuri rele.

Un bătrîn medic îmi 
povestea că acum 30 de 
ani nu putea respira o 
clipă cind intra în gardă 
la „urgență", 
victimelor 
scandaluri din oraș. Azi ?

Am fost pe la spital, la 
policlinică. Am stat un 
timp și la „urgență". Vă 
amintiți de „Derbedeii" 
lui Nicuță Tănase ? Au

la fiecare 
înregistrat 
tineri — 
tineri —

din cauza 
diferitelor

fost ! Nimeni nu cunoaș
te aici o variantă mai 
nouă a lui Bau-Bau sau 
a fraților Ciungu ! Dacă-b 
prinzi o clipă liber 
pe medicul ortoped Ale
xandru Simionescu sau pe 
chirurgul Ștefan Lorincz 
o să-ti vorbească de 
totul altceva : schimb 
scrisori cu medici 
peste hotare, despre
ferite aparate și comuni
cări științifice, congrese...

— Totul a fost schim
bat și se va mai schimba, 
în bine — îmi relata in
ginerul Gheorghe Vasiu, 
primul-secretar al Comi
tetului municipal 
cioara al P.C.R. 
tățile oamenilor i 
luat.

Dacă mergeți 
doara să nu cumva să nu 
treceți, în afară de Cas
telul Huniazilor, și pe la. 
„Ciupercă". De acolo să 
priviți orașul. Să vizitați 
Ghelarul și Teliucul, să 
urcați cei 18 km pînă la 
barajul și motelul de la 
Cinciș. Aveți 
Alta este 
lor ’72.

Ceva 
însă mai 
am văzut și auzit la Hu
nedoara. Au fost 
tele maistrului 
Fotescu. de la

— Să scrieți 
că am primit 
bucurie sarcinile 
de 
la 
*71 
Să

l Hune- 
Mentali- 

au evo-

la Hune-

ce vedea. 
Hunedoara ani-

m-a , emoționat 
mult decît orice

tovarășul 
Plenara din 
și că le vom 
scrieți 

sprijini 
una. Și 
oțelarul 
înapoi 1

cuvin- 
Dumitru 

bluming : 
in ziar 

cu multă 
trasate 

Ceaușescu 
noiembrie 
îndeplini, 
se poate 
întotdea- 
scrieți că

că
pe noi 

să mai 
nu-și ia cuvintul

populară românească — 19,30.
• Circul Globus : *72 Circ *72 
19,30.

(sala 
19,30; 
tară

pen- t V

landra" (sala din str. Alex. Sahia): 
Domnișoara de Belle-Isle — 20.
0 Teatrul Mic Balul absolvenților
— 19,30.
0 Teatrul „C. t. Nottara" 
Magheru) : Adio Charlie — 
(sala Studio) : O lună la
- 20.
a Teatrul Giuleștl : Măsură 
tru măsură — 19.30.
0 Teatrul ..Ion Creangă" : Școala 
din Humulești — premieră — 16. 
0 Teatrul ..Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninigra și Aligru
— 15; rsala din str. Academiei) : 
Cartea cu ăpolodor — 17.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu” ; Mini-jazz cu 
maxi-haz — 19,30.
a Teatrul satlric-muzlcal ,.C. Tă
nase" (sala Savoy) ; Bimbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Vox Boema — 19.30, (la Sala 
Palatului) : Și femeile joacă fotbal
- 19.30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Concert de muzică

16,00—17,00 Teleșcoală a Celula 
(I) — Structura ; diviziune. Pre
zintă prof. dr. docent 
Varo (Biologie, clasa 
Elemente de analiză 
mile numerelor R. 
conf. dr. Nicu Boboc .
clasa a Xll-a). 18.00 ■ Căminul a 
Ancheta căminului a Reportajul 
emisiunii : „In casa mult visată" 
(in casele muncitorilor de la Uzi
nele „Independența“-Siblu a O 
sugestie pe săptâmînă a Noutăți : 
obiecte de uz casnic produse de

M. lonescu- 
a XH-a) « 
(II). Mulți- 
C. Prezintă 
(Matematică

noapte.

Fabrica din Avrig. a Sfaturi pen
tru gospodine a Microfoileton 
„Trei sub o umbrelă" a Rețeta 
gospodinei. Emisiune de 
Berteanu și George Pietraru. 
Pe Bîrzava tn jos. Spectacol 
zical-coregrafic susținut de 
samblul Casei de cultură a 
dicatelor din Reșița. Dirijor ; 
colae Perescu, Coregrafia : Afllon 
Lațcu. Emisiune de Eugen Gal și 
Marius Șltolanu. 19.10 Tragerea 
Loto. 19,20 1001 de seri : Băiețelul 
de pe afiș. „Spiridușului 11 e 
frig...". 19,30 Telejurnalul de sea
ră. 20,00 Cronica politică internă 
de Eugen Mândrie. 20.10 Film ar
tistic : „Am fost tineri" — pro
ducție a studiourilor cinematogra
fice Bulgaria. Regia : B. Jeliazko- 
va. Cu : D. Buinozov, R. Kara- 
belova, L. Ceșmedjleva. Premiat 
la Festivalul internațional al fil
mului de la Moscova 1961. 21,55 
Cadran International. Contraste în 
lumea capitalului. 22,35 Farmecul 
operetei. Telejurnalul de
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Joi după-amiază, la sediul C.C. al 
P.C.R. s-au încheiat convorbirile 
dintre delegația Partidului Comu
nist Român și delegația Partidului 
Congolez al Muncii.

Din partea Partidului Comunist 
Român au participat tovarășii Ma
nea Mănescu, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C, al P.C.R., 
Cornel Burtică, membru al C.C. al 
P.C.R., Ion St. Ion, vicepreședinte al 
Consiliului Economic, Ștefan Andrei 
și Ion Dincă, membri supleanți ai 
C.C. al P.C.R., Ion Mineu, adjunct 
al ministrului minelor, petrolului și 
geoldgiei.

Din partea Partidului Congolez al 
Muncii au participat Ange Edouard

Poungui, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.M., ministrul finanțe
lor și bugetului, Mundele Ngolo Be
noit, membru al C.C. al P.C.M., 
Andre Moutou, directorul de cabinet 
al președintelui Comisiei de Pla
nificare, Ebaka Jean-Michel, director 
al Serviciului de securitate al țării, 
Bella Gregoire, directorul Casei de 
Amortizare a Datoriilor Publice, 
Loufoua Pierre, atașat la cabinetul 
ministrului finanțelor.

A participat Lounda Jean-Baptiste, 
ambasadorul Republicii Populare 
Congo.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie 
militantă.

încheierea consfătuirii președinților organizațiilor 
cooperatiste meșteșugărești din unele țări socialiste
Joi s-au încheiat la București lu

crările consfătuirii președinților or
ganizațiilor cooperatiste meșteșugă
rești din Republica Populară Bulga
ria, Republica Socialistă Cehoslovacă, 
.Republica Populară Mongolă, Repu
blica Populară Polonă, Republica 
Socialistă România, Republica Popu
lară Ungară.

Timp de trei zile, participant la 
consfătuire au făcut un larg schimb 
de experiență și au dezbătut proble
me privind dezvoltarea și adîncirea 
colaborării și cooperării în acest sec
tor de activitate.

La sfirșitul lucrărilor, președinții 
organizațiilor cooperatiste meșteșu
gărești din țările participante au 
semnat un protocol. Documentul 
prevede, printre altele, lărgirea 
schimbului de mărfuri, extinderea 
informării reciproce și a cooperării 
în producția de mașini și utilaje ne
cesare unităților de prestări de ser
vicii către populație, precum și a

celor de producție de mică serie, 
schimburi de cataloage, proiecte, 
tehnologii, popularizarea mai largă a 
realizărilor organizațiilor cooperatis
te meșteșugărești, organizarea unor 
colocvii și seminarii privind deser
virea populației.

★
Seara, participanții la consfătuire 

au vizionat un spectacol prezentat de 
echipe de artiști amatori din coope
rație.

Au asistat Janos Fazekas, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
precum și membri ai conducerii 
UCECOM.

Au luat parte reprezentanți diplo
matici ai țărilor participante la con
sfătuire.

După spectacol, Consiliul Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Meșteșu
gărești a oferit în cinstea oaspeților 
o masă.

(Agerpres)
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Întoarcerea tovarășului Stefan Peterfi
y i

de la Copenhaga
Joi seara, vicepreședintele Consiliu

lui de Stat, Ștefan Peterfi, reprezen
tant personal al președintelui Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, la 
funeraliile regelui Frederik al IX-lea 
al Danemarcei, s-a înapoiat în Capi
tală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, se

aflau Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, funcționari superiori din M.A.E.

A fost prezent, de asemenea, Jor- 
gen Sorensen, însărcinatul cu afaceri 
ad-mterim al Danemarcei la Bucu
rești. (Agerpres)

SPORT • SPORT « SPORT

CLUJUL — DIN NOU GAZDĂ A UNEI MARI COMPETIȚII

Ultiuiul turneu de sală al Campionatului feminin de handbal
Pentru finalul acestei săptămîni 

— vineri, sîmbătă și duminică — sala 
sporturilor din Cluj va fi gazda ulti
mului turneu pe teren acoperit al 
echipelor de handbal feminin. Par
tidele — în marea lor majoritate — 
vor trebui să prefigureze clasamen
tul campionatului, anunțîndu-ne, de

CARNET OLIMPIC - 
SAPPORO

TOKIO 27 (Agerpres). — De 
miercuri seara s-au închis înscrierile 
individuale pentru Jocurile olimpice 
de iarnă. Comisia specială de califi
care, creată de C.I.O. în vederea a- 
cestei competiții, s-a întrunit în pri
ma sa ședință de lucru, fiind prezi
dată de australianul Hugh Weir. Din 
această comisie mai fac parte Ale
xandru Siperco (România), Lance 
Cross (Noua Zeelandă), Emil Vind 
(Danemarca). Pînă acum au fost stu
diate înscrierile sportivilor angajați 
la hochei pe gheață, patinaj, bob și 
săniuțe. Urmează să fie verificate 
înscrierile la probele de schi. Con
cluziile comisiei vor fi supuse Co
mitetului Executiv al C.I.O., care se 
va întruni vineri. Hotărîrea definitivă 
va fi luată de Comitetul internațio
nal olimpic întrunit in plenul său. 
După informațiile primite pină a- 
cum, climatul este unul de înțele
gere și organizatorii speră să se gă
sească o soluție acceptabilă pentru 
toată lumea.

★
La Sapporo continuă să sosească 

delegațiile sportive ale țărilor parti
cipante Ia Jocurile olimpice de iarnă, 
închis din cauza unei ninsori abun
dente, aeroportul Kitose din Sapporo 
a fost redeschis traficului, ceea ce a 
permis delegațiilor R.F. a Germa
niei, Angliei, S.U.A., Norvegiei, El
veției, Finlandei să sosească în ora
șul gazdă al J.O.

Pină în prezent în satul olimpic au 
sosit 1 275 de sportivi și oficiali din 
26 de țări, printre care și România. 
După cum se știe, sportivii români 
vor lua parte la întrecerile de bob, 
biatlon, schi alpin și patinaj artistic.

pe acum, echipele cele mai autori
zate la cucerirea titlului, ca și for
mațiile ce vor retrograda. In rîndul 
echipelor cu pretenții la titlu se 
află deocamdată doar Universitatea 
Timișoara, actuala lideră, și Univer
sitatea București, campioană țării, ce 
o secondează la numai un punct di
ferență. Meciul acestora — mîine de 
la ora 18,30 — constituie de fapt 
derbiul turneului de la Cluj. La peri
feria clasamentului : Universitatea 
Cluj, - Confecția București și Voința 
Odorhei.

Meciurile de astăzi după amiază 
sint (de la ora 15) : Voința — Mu
reșul, Textila Buhuși — Rulmentul 
Brașov, Rapid București — U. Timi
șoara, I.E.F.S. — Confecția,’ U. Bucu
rești — U. Cluj.

(Urmare din pag. I)

În cîteva rînduri
SCRIMA. Sportivii noștri participă 

la „Trofeul Martini". In capitala 
Franței are loc sîmbătă și duminică 
turneul internațional de floretă 
„Trofeul Martini", la care vor fi pre- 
zenți, ca de obicei, — sperăm, din 
nou.cu bune rezultate — și floretiștii 
români. Iată numele celor „șase 
mușchetari" : Ștefan Haukler. Ștefan 
Ardeleanu, Mihai Țiu, Tănase Mure- 
țanu, Aurel Ștefan și Nicolae Vlad.

FOTBAL. — Echipa Ungariei în
vinsă din nou în Brazilia. Continuîn- 
du-și turneul în Brazilia, selecționata 
de fotbal a Ungariei a jucat cu for
mația Curitiba. Gazdele au terminat 
învingătoare cu scorul de 2—0 (0—0), 
prin golurile înscrise de Helio Pires 
In minutele 57 și 63.

ca o necesitate a păcii și securității 
pe continent extinderea acestui pro
ces — inclusiv prin stabilirea de re
lații, in conformitate cu normele 
dreptului internațional, între cele 
două state germane, ca și primirea 
R.D.G. și a R.F.G. în Organizația Na
țiunilor Unite. Aceluiași scop îi va 
sluji și normalizarea relațiilor din
tre Cehoslovacia și R.F.G. — proble
mă legată de satisfacerea cerinței le
gitime, întru totul îndreptățită, a 
R. S. Cehoslovace de a se declara a- 
cordul de la Miinchen ca nevalabil 
de la început.

Cu toate că adversarii cursului 
spre destindere, cercurile legate de 
războiul rece, militariste, adepții po
liticii de forță recurg la diverse ma
nevre pentru a bara calea tendin
țelor pozitive de pe continent, pen
tru a menține încordarea, faptul 
că procesele pozitive au un caracter 
net precumpănitor, că ideea securității 
este astăzi unanim admisă creează un 
teren fertil, condiții favorabile pentru 
a se trece neîntirziat Ia activitatea 
practică. pregătitoare a conferinței 
general-europene.

Tocmai fructificarea acestor con
diții a constituit obiectul consul
tărilor de la Praga — consultări 
care, începînd cu Consfătuirea de la 
București din 1966 și continuînd cu 
alte întîlniri la diverse niveluri, se 
înscriu pe linia schimburilor sistema
tice de vederi în problemele securi
tății europene între țările membre 
ale Tratatului de Ia Varșovia. Pas 
cu pas, documentele acestor întîlniri 
au conturat un amplu program de 
acțiune în vederea statornicirii secu
rității pe continent și, ca element de 
primă importanță în acest sens, a 
convocării conferinței paneuropene, 
program primit favorabil de alte 
state iubitoare de pace din Europa, 
care, la rîndul lor, și-au adus con
tribuția proprie la dezvoltarea aces
tui proces. Recenta consfătuire a 
marcat astfel un important aport la 
clarificarea ideii de securitate, a 
conținutului acestui concept.

O importanță deosebită prezintă 
afirmarea clară a concepției generale, 
a opticii de bază potrivit căreia secu
ritatea și colaborarea europeană ne
cesită crearea unui sistem de anga
jamente care să ofere tuturor țări
lor, așa cum se arată în Declarație, 
garanția că se află la adăpost de

Dinamica ascendentă 
a colaborării economice 

dintre România și R. D. GermanăTRANSMIT

CURIER JUDEȚEAN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

Premianții
mai vor un premiu

Locuitorii municipiului Giurgiu 
au efectuat anul trecut un volum 
de muncă patriotică în valoare de 
53 milioane lei, cu 11 milioane mai 
mult față de angajament. Aceste 
realizări au fost răsplătite cu di
ploma și premiul I pe țară în va
loare de 500 000 lei. Au fost evi
dential 90 de oameni ai muncii 
care au primit insigna „Fruntaș in 
gospodărirea municipiului Giurgiu". 
O răsplată binemeritată pe Care lo
cuitorii orașului sînt hotăriți să o 
onoreze cu realizări similare și 
acest an.

fost dată în folosință o modernă 
cantină-restaurant. Noua unitate 
sste dotată cu utilaje moderne, linii 
cu autoservire, camere frigorifice. 
Totodată, cantina-restaurant a des
chis, în diferite puncte de lucru, 
bufete cu gustări în timpul pauzelor.

SEVERIN

în

CONSTANTA:

Un edificiu inedit 
„Delfinariul"

Intre Constanța și Mamaia, pe ma
lul lacului Tăbăcărie, s-a terminat 
construcția unui original edificiu 
muzeal iși de agrement. Este vorba 
de un bazin ovoidal, înconjurat de 
un amfiteatru cu 600 locuri unde, 
începînd din noul sezon turistic, vor 
fi urmărite primele spectacole o- 
ferite de delfini dresați. în fapt, 
„Delfinariul"- este o construcție mult 
mai complexă : o „scenă" formată 
din apa de mare adusă prin con
ducte, patru bazine de odihnă pen
tru „actori", un laborator și o stație 
frigorifică de conservare a hranei a- 
cestora. Pentru spectatori s-au a- 
menajat un bar de zi și o cofetărie.

6 hectare 
de primăvară

La Oravița s-a terminat con
strucția unei sere înmulțitor pen
tru producția de răsaduri cu o su
prafață totală de 6 hectare. Noua 
seră va aproviziona cooperativele 
agricole din zonă, cărora le va livra 
anual peste 30 milioane fire de ră
saduri în două cicluri de producție. 
Fiind dotată cu utilaje modeme de 
mare capacitate și încadrată cu spe
cialiști de înaltă calificare, noua seră 
din Oravița va contribui, intr-o mă
sură însemnată, la înfăptuirea pro
gramului județean de dezvoltare a 
legumiculturii.

Magazin - expoziție
In noul cartier orădean „Zona de 

vest" a fost inaugurat un magazin- 
expoziție aparținind Uniunii jude
țene a cooperativelor agricole de 
producție Bihor. Aici sînt prezen
tate și puse Ia dispoziția cumpără
torilor produse realizate în sectoa
rele industriale și de prestări de 
servicii ale cooperativelor agricole 
bihorene. Sînt expuse articole de 
tîmplărie și fier forjat, împletituri 
din nuiele și papură, obiecte de ce
ramică și de artizanat, costume 
populare și țesături specifice dife
ritelor zone folclorice ale județului.
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HARGHITA

Hârnicia in concurs
Comitetul județean al femeilor a 

adresat tuturor gospodinelor de la 
sate din județ chemarea de a con
tribui la contractarea și livrarea 
către stat, în cunsul anului 1972, a 
unui număr sporit de porci. în ve
derea stimulării gospodinelor să 
participe la această acțiune, menită 
să aducă o contribuție efectivă la 
mai buna aprovizionare a popu
lației cu came, Comitetul județean 
Harghita al femeilor va acorda, la 
sfirșitul trimestrului III 1972, pre
mii în excursii și obiecte în va
loare de 8 000, 6 000 și 4 000 lei co
mitetelor de femei din comunele 
fruntașe în realizarea planului de 
contractări.

Interviu cu tovarășul Mihai MARINESCU,
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri

Țăranii cooperatori 
in stațiuni balneare

Au plecat la odihnă și tratament, 
în stațiunile Govora, 
Olănești, Călimănești 
nouă serie de țărani 
din Topoloveni, Schitu 
Leordeni, Căldăraru etc. 
ținut biletele în mod . .
prin Casa de pensii. Față de anul 
trecut, numărul sătenilor argeșeni 
care vor fi în acest an oaspeții 
stațiunilor balneo-climaterice 
spori de peste trei ori.

Herculane, 
și altele o. 
cooperatori 

i Golești, 
Ei au ob- 
avantajos,

Un nou complex 
avicol

In localitatea Scornicești se con
struiește un mare complex avicol. 
Noul complex va cuprinde 12 hale 
și o instalație modernă de prepa
rare a furajelor, avînd o capacitate 
de 1 200 000 pui de carne anual. 
Primele hale vor fi populate încă 
din această primăvară.

Poftiti la masa!
Pentru salariații Centralei electri

ce de termoficare Ișalnița-Dolj

Cronica zilei
■HmHOHSaBKEMKS

Ministrul afacerilor externe, Cor
nelia Mănascu, a primit din partea 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Arabe Egipt, Mohamed Mu
rad Ghaleb, o telegramă de mulțu- a 
mire pentru felicitările adresate cu 
ocazia numirii sale în funcția res
pectivă.

.............. 1 ★ • • — --------  ■
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Populare Chineze, Ci Pîn-fei, 
a trimis o telegramă de mulțumire 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, pentru telegrama de 
condoleanțe transmisă în legătură cu 
încetarea din viață a fostului mi
nistru al afacerilor externe, Cen I.

★
Joi după-amiază, Corneliu Mă

nescu. ministrul afacerilor externe, 
a primit pe Derick Rosslyn Ashe, 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Marii Britanii în 
Republica Socialistă România, în 
legătură cu apropiata prezentare 3 
scrisorilor sale de acreditare.

★
O delegație a Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii formată din 
prof. Tudor Ionescu, membru al Pre
zidiului Consiliului Mondial al Păcii, 
președintele Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii, și Sanda Ran- 
gheț, membru al Consiliului Mondial 
al Păcii, secretar al comitetului, a 
plecat joi dimineața spre Helsinki, 
unde va participa la lucrările sesiu
nii Prezidiului Consiliului Mondial 
al Păcii.

Președintele UCECOM, nie Alexe, 
și președintele O.K.I.S.Z., Rev La- 
jos, au semnat joi după-amiază, la 
București, acordul privind schimbu
rile de mărfuri pe perioada 1972— 
1975 intre Uniunea Centrală a Coo
perativelor Meșteșugărești și Uniu
nea Centrală a Cooperativelor Meș
teșugărești • (O.K.IiS.&P-dm-Tl.- P; Un
gară. Acordul prevede, printre altele, 
sporirea schimbului de mărfuri din
tre cele două organizații, în perioa
da amintită, într-un ritm de circa 
20 la sută anual.

(Agerpres)

Numirea noului ambasador 
al Republicii Socialiste 
România in Republica 

Populară Congo
Prin decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Gheorghe Stoian a fost nu
mit in calitatea de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România în Repu
blica Populară Congo, în locul tova
rășului Alexandru Tujon.

(Agerpres)

vremea
Ieri în (ară : Vremea s-a încălzit 

în Banat, Crișana, Transilvania și 
Maramureș, unde cerul a fost va
riabil. In sudul și estul țării s-au 
menținut înnorări accentuate. Au că
zut ninsori intermitente în Dobrogea, 
local in Moldova, centrul și nordul 
Munteniei și nordul Olteniei. In Car- 
pații meridionali și în zona subcar
patică din sudul țării s-a produs 
ceață. Spre seară, în Banat a început 
să plouă. Vîntul s-a intensificat în 
vestul țării, predominînd din sectorul 
sudic. La munte, pe alocuri, zăpada 
a lost viscolită. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între minus 13 grade 
la Avrămeni și plus 7 grade la 
Chișineu-Criș.

Timpul probabil pentru zilele de 
29, 30 și 31 ianuarie. în țară : Vreme 
închisă și umedă, mai ales în jumă
tatea de sud-vest a țării, unde vor 
cădea precipitații temporare, atît 
sub formă de ninsoare, cît și sub 
formă de lapoviță și ninsoare. In rest, 
ninsori locale. Vîntul va prezenta 
intensificări de scurtă durată. Tem
peratura va continua să crească la 
începutul intervalului. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 15 și minus 7 
grade în Transilvania și Moldova și 
între minus 7 și plus un grad în ce
lelalte regiuni. Temperaturile maxi
me vor oscila între minus 5 și plus 5 
grade. Pe alocuri ceață. Izolat se va 
semnala polei la începutul interva
lului.

acte de agresiune, să asigure bună
starea și prosperitatea fiecărui popor, 

în acest sens, așa cum dovedește 
însăși viața, esențial pentru realiza
rea securității este așezarea relații
lor dintre state pe temelia unor ase
menea principii care să permită și să 
asigure dezvoltarea liberă, nestîn- 
jenită și înflorirea tuturor națiunilor 
continentului. Tocmai în lumina aces
tui deziderat fundamental, Declarația 
subliniază necesitatea ca relațiile de 
bună vecinătate și colaborare dintre 
statele continentului să se dezvolte 
pe baza principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile

liste șl cele capitaliste nu trebuie să 
constituie, așa cum au pus în eviden
ță participanții la consfătuire, o pie
dică de netrecut în dezvoltarea mul
tilaterală a relațiilor dintre ele, pe 
baza înțelegerii și colaborării, în inte
resul păcii.

Desigur, o abordare eficientă și 
constructivă a problemelor securită
ții poate porni numai de la recu
noașterea realităților continentului. 
A ignora sau ocoli sub orice formă 
faptele istorice, realitățile constituite 
de evoluțiile social-politice petrecute 
în viața continentului nu ar putea 
decît să afecteze bazele unei trainice 
colaborări In acest cadru, ca un ele-

— Recent a avut loc la Ber
lin întîlnirea de lucru a pre
ședinților celor două părți in 
Comisia mixtă guvernamentală 
de colaborare economică intre 
Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană, 
la care ați participat in cali
tate de președinte al părții ro
mâne. Cum apreciați rezultatele 
acestei întîlniri și importanța 
ei pentru dezvoltarea colaboră
rii dintre cele două țări ?

— Este cunoscut că Partidul Co
munist Român și guvernul țării 
noastre pun la temelia politicii ex
terne prietenia frățească și coopera
rea, pe multiple planuri, cu toate ță
rile socialiste, corespunzător intere
sului reciproc și cauzei întăririi so
cialismului în lume. In acest con
text se încadrează și colaborarea 
economică și tehnico-științifică dintre 
România și R. D. Germană. Sînt 
bucuros să remarc că aceste relații 
cunosc o evoluție ascendentă și con
structivă, în folosul ambelor po
poare. fapt ilustrat pregnant și la re
centa întîlnire de lucru de la Berlin. 
Convorbirile pe care le-am purtat cu 
tovarășul K. Fichtner, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
au avut drept scop examinarea mo
dului cum s-au îndeplinit prevede
rile ultimei sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale în principalele do
menii de colaborare, cum sint indus
tria construcțiilor de mașini, electro
tehnica, electronica și industria chi
mică. Cu acest prilej s-au studiat 
noile posibilități de cooperare între 
țările noastre, menite să contribuie 
Ia înfăptuirea Programului complex 
al adîncirii și perfecționării în con
tinuare, a colaborării și dezvoltării 
integrării economice socialiste cu ță
rile membre ale C.A.E.R. adoptat la 
cea de-a 25-a sesiune a Consiliului 
care a avut loc în iulie anul trecut 
la București.

Perioada care a trecut de Ia ulti
ma sesiune a comisiei mixte guver
namentale se poate caracteriza prin 
eforturile comune și susținute de
puse pentru fructificarea multiple
lor posibilități de colaborare dintre 
țările noastre. In cursul convorbiri
lor s-a constatat, cu o satisfacție re
ciproc împărtășită, că între România 
și R. D. Germană se dezvoltă sub 
auspicii favorabile cooperarea in 
producție. De la fabricarea unor 
compresoare frigorifice și a unor 
obiective foto și lentile, această coo
perare s-a lărgit, cuprinzînd mereu 
alte domenii — de importanță ma
joră pentru economia ambelor țări. 
Sînt semnificative în acest sens în
țelegerile încheiate în ultimul timp 
între întreprinderi, combinate și cen
trale industriale din România și R. D. 
Germană pentru realizarea, prin coo
perare, a unor ansamble și pentru 
prelucrarea reciprocă a unor piese 
în producția de mașini de filetat in
terior. poduri rulante și alte mașini 
de ridicat, în industria electrotehnică 
și electronică. S-au încheiat, de ase
menea, înțelegeri de colaborare eco
nomică directă între organizații cu 
profil similar pentru valorificarea 
chimică a țițeiului și a gazelor na-' 
turale, fabricarea fibrelor chimice, a 
cauciucului sintetic și a poîiclorurii 
de vinii etc.

înțelegerile perfectate facilitează 
schimbul de experiență între țările 
noastre în scopul specializării în pro
ducție, stimulează introducerea unei 
tehnologii și a unor metode înain
tate de organizare a muncii, contri
buind la progresul economic comun.

Se înțelege că cele enumerate 
pînă acum nu epuizează nici dome
niile de colaborare, nici formele de 
cooperare adoptate de cele două țări. 
Protocolul semnat la încheierea în- 
tîlnirli menționează organizarea unor 
noi acțiuni pe tărîmul colaborării și

parțial, de natură să stimuleze creș
terea încrederii internaționale și să 
faciliteze progresul dezarmării — ca 
reducerea forțelor armate și arma
mentelor în Europa, atit străine cît 
și naționale, lichidarea bazelor mili
tare din țări străine și retragerea 
trupelor în limitele granițelor națio
nale, neefectuarea de manevre mi
litare pe teritoriile altor state. în le
gătură cu obiectivul dezangajării mi
litare, examinînd problema reducerii 
forțelor armate și armamentelor in 
Europa, țările participante la Con
sfătuirea de la Praga au subliniat că 
se poate ajunge la o înțelegere 
referitoare la modalitățile de proce-

portul material al aspirațiilor spre 
pace și prosperitate ale popoarelor 
continentului, asemenea relații largi, 
libere, vor fi în beneficiul fiecărui 
stat european și al continentului în 
an.samblu. Pronunțîndu-se pentru re
cunoașterea generală și înfăptuirea în 
practică a acestor principii și direc
ții fundamentale ale dezvoltării rela
țiilor dintre statele Europei, Declara
ția este îndreptățită să aprecieze că 
prin însușirea lor conferința general - 
europeană „va lua o hotărîre de mari 
proporții istorice".

Acum, problema fundamentală a 
momentului de față este să se treacă 
Ia măsuri practice, la dezbaterea în

Un amplu program de acțiune 
pentru înfăptuirea securității europene!

interne și avantajului reciproc. A- 
ceste principii, întruchipînd impera
tivele legalității, justiției și eticii in
ternaționale, sint universal valabile 
în raporturile dintre state, reprezintă 
piatra unghiulară a colaborării și 
destinderii, cheia de boită a dezvol
tării unor relații de încredere, stimă 
reciprocă și conlucrare fructuoasă. 
Așezarea raporturilor interstatale 
europene pe fundamentul acestor 
principii, transformarea lor într-un 
factor constant al vieții tuturor po
poarelor continentului este calea si
gură de înlăturare a divizării artifi
ciale a continentului in grupări po- 
litico-militare opuse. Ca urmare a 
unui asemenea proces iși poate găsi 
realizare obiectivul in favoarea că
ruia țările socialiste s-au pronunțat 
de mult — desființarea concomitentă 
a Pactului N.A.T.O. și a organizației 
Tratatului de la Varșovia.

Statornicirea principiilor de legali
tate internațională este imperios ce
rută de coexistența pașnică, necesi
tato obiectivă a dezvoltării contem
porane, singura alternativă a unui 
conflict pustiitor. în acest sens, deo
sebirile de sistem intre statele socia-

ment important se înscrie inviolabi
litatea frontierelor create in urma 
celui de-ai doilea război mondial, 
integritatea teritorială a statelor 
existente în Europa — tocmai ca ex
presie a realităților istorice.

Corolarul general al acestor impe
rative îl constituie nerecurgerea la 
forță sau la amenințarea cu forța 
în relațiile dintre state. Problemele 
internaționale nu își pot găsi, in zi
lele noastre, o reală soluționare prin 
forță ; calea rezolvării lor este nu
mai calea tratativelor, reglementa
rea problemelor litigioase în mod ex
clusiv pașnic, prin mijloace poli
tice. De aci, din înțelegerea faptului 
că securitatea nu poate fi concepută 
prin mijloace de forță sau prin 
„echilibrul forțelor", din dezideratul 
general al îmbunătățirii continue a 
climatului politic, decurge nemijlocit 
concluzia necesității realizării de 
progrese pe calea dezarmării gene
rale și, în mod prioritar, a celei nu
cleare, adoptarea de măsuri pentru 
îngrădirea și sistarea spiralei înar
mărilor. Pronunțîndu-se pentru un 
astfel de curs, România subliniază 
importanța măsurilor cu caracter

dură a negocierilor în această direc
ție, precizindu-se, pe bună dreptate, 
că examinarea și definirea căilor de 
rezolvare a acestei probleme nu tre
buie să fie o prerogativă a alianțelor 
militar-politice existente in Europa.

Declarația privind pacea și secu
ritatea în Europa proiectează o pu
ternică lumină asupra perspectivelor 
de înflorire economică ce s-ar des
chide tuturor statelor europene prin 
adîncirea cooperării între ele. Trăind 
pe același continent, dezvoltînd între 
ele legături ample de colaborare, ță
rile europene ar putea întreprinde 
vaste măsuri pentru folosirea rațio
nală a resurselor de materii prime 
și energetice ale continentului, pro
tejarea mediului înconjurător, spori
rea potențialului industrial și îmbu
nătățirea fertilității pămintului, in
tensificarea schimburilor tehnico-ști- 
ințifice și culturale, măsuri cu ca
racter social etc. Firește, intensifi
carea legăturilor multiforme, reciproc 
avantajoase presupune un asemenea 
proces care să ducă la eliminarea ori
căror discriminări, depășirea oricăror 
piedici artificiale, de felul grupărilor 
economice închise. Constituind su-

cadru multilateral a pregătirii ne
mijlocite a conferinței. în acest 
scop, țările participante au de
clarat, încă o dată, că sînt gata 
să-și desemneze reprezentanții gu
vernelor lor, care să ia contact 
cu reprezentanții celorlalte gu
verne, pentru a discuta și dezbate îm
preună toate problemele concrete ale 
pregătirii conferinței. România con
sideră că este necesar ca aceste con
sultări multilaterale să înceapă neîn- 
tîrziat și să ducă Ia convocarea cît 
mai grabnic cu putință a reuniunii 
cnropene. Pornind de la premisa rea
listă că o singură conferință nu ar 
putea să asigure rezolvarea tuturor 
problemelor, țările socialiste s-au de
clarat în sprijinul creării unui organ 
permanent al tuturor statelor intere
sate, în cadrul căruia să se cadă de 
acord asupra acțiunilor următoare în 
domeniul securității.

Pe lingă problemele continentului, 
cu prilejul consfătuirii au fost abor
date și alte probleme internaționale. 
Și de data aceasta, țările participan
te și-au reafirmat solidaritatea cu

cooperării, în vederea diversificării 
și specializării în producție, con- 
semnind astfel hotărîrea fermă a 
popoarelor noastre de a valorifica 
bogata experiență obținută pînă în 
prezent.

— Cum apreciați perspecti
vele deschise prin semnarea pro
tocolului amintit ?

— Aș dori să s rb-iniez, în primul 
rind, că proiectele de viitor prevăd 
continuarea pe o scară și mai. largă 
a cooperării și specializării, îndeo
sebi în producția de mașini-unelte 
pentru industriile de rulmenți, pre
lucrarea metalelor și a lemnului. Se 
va dezvolta cooperarea dintre între
prinderile de specialitate din Româ
nia și R.D. Germană în producția de 
remorci-auto și agricole. De remar-: 
cat că prin cooperare, ambele țări 
iși vor satisface necesarul de utilaje 
pentru o perioadă de lungă durată.

în cursul convorbirilor s-au abor
dat noi propuneri pentru realizarea 
în colaborare a unor obiective de in
teres comun în domeniile industrii
lor construcției de mașini, electro
tehnicii și electronicii, chimice ș.a., 
ceea ce evidențiază preocuparea țări
lor noastre pentru îndeplinirea vastu
lui program de colaborare și dezvol
tare a integrării economice socialis
te a țărilor membre ale C.A.E.R.

Cred că este necesar să subliniez 
că ritmurile înalte în care se dez
voltă economia în România și R.D. 
Germană constituie o garanție că 
perspectivele colaborării și cooperării 
dintre țările noastre sînt din cele mai 
fructuoase. Pe terenul fertil al suc
ceselor economice se dezvoltă și re
lațiile noastre comerciale. Aș vrea 
să amintesc că în cursul anului 
1971 volumul schimburilor de mărfuri 
dintre România și R.D. Germană a 
crescut cu 20 la sută față de anul 
1970. Pentru anul in curs s-a con
venit ca volumul schimburilor de 
mărfuri să crească în continuare — 
cu circa 18 la sută față de prevede
rile protocolului comercial pe anul 
precedent Este semnificativ și fap
tul că volumul livrărilor reciproce, 
convenit prin acordul comercial de 
lungă durată pe anii 1971—75, va 
spori cu peste 70 la sută față de 
perioada anilor 1966—70.

— O ultimă întrebare : cu ce 
impresii v-ați întors din țara 
prietenă — R.D. Germană ?

— Dintre cele mai bune. Convorbi
rile cu caracter de lucru s-au desfă
șurat într-o ambianță din cele mai 
cordiale, într-un spirit de înțelegere 
reciprocă. Am întîlnit la interlocu
torii noștri germani un interes' Viii 
pentru promovarea în continuare a 
colaborării pe multiple planuri, pen
tru lărgirea contactelor și a ajutoru
lui reciproc dintre popoarele noas
tre. Mi s-a oferit prilejul să vizi
tez cîteva întreprinderi, de pildă cu
noscuta uzină „Zeiss" din Jena și 
Combinatul de prese din Erfurt. Am 
rămas plăcut impresionat de rezul
tatele bune obținute de întreprinde
rile R.D. Germane în organizarea 
producției și a muncii, de nivelul 

v tehnic al instalațiilor și de calitatea 
produselor. Aceste realizări sînt ro
dul eforturilor creatoare ale oame
nilor muncii din țara prietenă, al ac
tivității lor harnice, sub conducerea 
P.S.U.G., în construcția socialistă. 
Pretutindeni am constatat același 
interes pentru intensificarea colabo
rării noastre — ceea ce constituie un 
motiv în plus să afirmăm că relațiile 
de prietenie și colaborare tovără
șească dintre Republica Socialistă 
România și R.D. Germană se găsesc 
sub auspicii din cele mai favorabile 
— dezvoltarea lor în continuare 
fiind dorința ambelor popoare.

Interviu consemnat de 
A. MUNTEANU

lupta dreaptă a popoarelor viet
namez, laoțian și khmer. „De
clarația în legătură cu continua
rea agresiunii S.U.A. în Indochina" 
exprimă hotărîrea de a se acordă și 
în viitor tot ajutorul și sprijinul ne
cesar acestor popoare. în ce o pri
vește, România consideră, după cum 
bine este cunoscut, că există o sin
gură cale de reglementare a situa
ției — și aceasta este retragerea tru
pelor S.U.A. din Vietnamul de sud 
și din celelalte țări ale peninsulei, 
crearea condițiilor pentru ca popoa
rele din această parte a lumii să-și 
organizeze viața așa cum cred de 
cuviință, potrivit aspirațiilor și in
tereselor lor naționale.

Prin documentele adoptate, țările 
socialiste participante la Consfătuirea 
de la Praga au adus o nouă contri
buție la cauza generală a păcii. Este 
evident că aceste documente răspund 
intereselor tuturor popoarelor, slu
jesc țelurilor destinderii și securită
ții, sînt în concordanță cu cerințele 
unității țărilor socialiste.

Țara noastră, care a desfășurat și 
desfășoară o vie activitate pentru 
promovarea securității europene, 
pentru dezvoltarea raporturilor de 
pace și încredere spre care năzuiesc 
toate popoarele, a participat activ la 
elaborarea documentelor adoptate in 
comun de țările socialiste. Semnătu
ra României pe documentele Consfă
tuirii de la Praga este o nouă ex
presie a hotărîrii noastre de a con
tribui din plin Ia întărirea păcii și 
cooperării în Europa și în lume. Așa 
cum sublinia recent tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „România va participa 
activ la pregătirea conferinței, la lu
crările acesteia, la instaurarea unui 
climat de securitate care să garan
teze independența și suveranitatea 
tuturor statelor, să asigure dezvolta
rea fără îngrădiri a colaborării eco
nomice, științifice și culturale intre 
toate națiunile continentului nostru". 
Vital interesată în întronarea în via
ța internațională a unui climat nou al 
respectului, încrederii și stimei re
ciproce, România socialistă își ma
nifestă voința nestrămutată de a mi
lita cu aceeași dîrzenie, în primele 
rînduri ale forțelor antiimperialiste, 
pentru triumful ideilor colaborării 
pașnice între toate statele și po
poarele, în Interesul tuturor statelor 
și popoarelor.
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în problema vietnameză la intilnirea cu reprezentanții organizațiilor ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CELEI
PARIS 27

a avut loc „ __ ... ____
dința a conferinței cvâdripartite

(Agerpres). — La Paris 
joi cea de-a 142-a șe- 

1 in
problema vietnameză, în cadrul că
reia reprezentantul S.U.A. și 
gatul saigonez au prezentat 
în opt puncte privitor la 
anunțat de președintele 
Richard Nixon.

In legătură cu acestea, Nguyen 
Van Tieri, adjunctul șefului delega
ției Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud. a subliniat că în loc să pro
cedeze la negocieri serioase în scopul 
căutării unei soluții politice a pro
blemei vietnameze, încă de la în
ceput Nixon a optat pentru calea 
„vietnamizării" războiului, în iluzia 
obținerii unei victorii militare și a 
negocierilor de pe poziții de forță, 
în propunerile din 25 ianuarie ale 
lui Nixon, toată lumea vede clar in
tenția de a induce în eroare opinia 
publică, cu scopul de a cîștiga mai 
multe voturi în viitoarele alegeri 
prezidențiale.

Pentru a pune capăt războiului și 
pentru a restaura pacea în Vietna
mul de sud pe baza respectării drep
turilor naționale fundamentale ale 
poporului vietnamez, nu există altă 
cale decît acceptarea de către gu
vernul S.U.A. a soluției de pace în 
șapte puncte propuse de G.R.P al 
Republicii Vietnamului de Sud. 
Nixon a încercat să facă opinia pu
blică să creadă că ar fi stabilit un 
termen pentru 
trupelor 
pede că, 
decurs de 
zarea unui 
gramul de 
fuză orice 
rindu-se la ______
Nixon cu privire la organizarea *de 
alegeri prezidențiale în Vietnamul de

dele- 
planul 

Vietnam 
S.U.A..

retragerea tuturor 
S.U.A. Dar este lim- 
propunînd retragerea în 

șase luni după reali- 
acord, el continuă pro- 
„vietnamizare" și re- 

negocieri serioase. Refe- 
propunerile președintelui

sud, și la demisia, cu o lună înainte 
de alegeri, a administrației saigo- 
neze, Nguyen Van Tien a subliniat 
că toată lumea știe că grupul lui 
Thieu supraviețuiește numai datori
tă sprijinului S.U.A.

Tn cadrul ședinței, Xuan Thuy, 
conducătorul delegației guvernului 
R. D. Vietnam, a reafirmat sprijinul 
deplin și aprobarea guvernului său 
pentru soluția globală în șapte punc
te a G.R.P. al Republicii Vietnamu
lui de Sud.

Planul american, a arătat Xuan 
'Thuy, se referă vag la „retragerea 
tuturor trupelor S.U.A. și aliate", 
fără a stabili un termen limită pen
tru aceasta și fără a specifica dacă 
este vorba de totalitatea trupelor, 
consilierilor, personalului militar, ar
melor și materialului de război, fără 
a preciza dacă vor fi desființate toa
te bazele militare ale S.U.A. și se 
va pune capăt atacurilor aeriene și 
navale asupra ambelor părți ale 
Vietnamului. în ce privește propune
rea privind alegerile în Vietnamul 
de sud, Xuan Thuy a relevat că, așa 
cum sint ele preconizate în planul 
american, cadrul de desfășurare l-ar 
constitui tot regimul saigonez. cu 
mecanismul său de represiuni și te
roare.

Pe scurt, a declarat șeful delega
ției guvernului R. D. Vietnam, de
clarația din 25 ianuarie a președin
telui Nixon are drept scop să creeze 
o iluzie de pace în vederea campa
niei electorale din S.U.A., 'în vreme 
ce Statele Unite își continuă planul 
de „vietnamizare", intensificînd și 
extinzînd războiul, refuzînd să răs
pundă la propunerile clare și logice 
ale guvernului R. D. Vietnam și ale 
G.R.P; al Republicii Vietnamului de 
Sud și să soluționeze cu adevărat 
problema vietnameză pe cale pașnică.

TUNIS 27 (Agerpres). — Ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
in Republica Tunisiană, Marin Rădoi, 
și-a prezentat scrisorile de acreditare 
președintelui Republicii Tunisiene, 
Habib Bourguiba. La ceremonie au 
participat ministrul afacerilor exter
ne tunisian, Mohamed Masmoudi, 
directorul cabinetului prezidențial, 
Abdalah Farhat, și membri ai amba
sadei române. După prezentarea scri
sorilor de acreditare, între preșe
dintele Habib Bourguiba și ambasa
dorul Marin Rădoi a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Reprezentantul permanent 
al României pe lingă O.N.U.

NEW YORK 27 (Agerpres). — La 
New York, noul reprezentant per
manent al Republicii Socialiste Ro
mânia pe lingă Organizația Națiuni
lor Unite, ambasadorul Ion Datcu, 
și-a prezentat scrisorile de acreditare 
secretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim. Cu această ocazie, între 
ambasadorul român și secretarul ge
neral al Națiunilor Unite a avut loc 
o convorbire cordială.

de la Geneva
27 (Agerpres). — Repre- 
permanent al Republicii

politice, sindicale și de masă
CAIRO 27 — Corespondentul nos

tru, Nicolae N. Lupu, transmite : 
Ziarele egiptene au publicat dis
cursul rostit de președintele Anwar 
Sadat la întîlnirea pe care a avut-o 
la Palatul Abdine cu reprezentanții 
organizațiilor politice, sindicale și ai 
altor organizații de masă. Președin
tele Sadat a abordat diferite pro
bleme ale politicii interne și externe 
a Republicii Arabe Egipt. El a ară
tat că „lecțiile înfringerii din 1967 
trebuie să constituie un punct de 
plecare pentru reorganizarea multi
laterală a vieții Egiptului, Actuala 
etapă este o etapă de . transformări 
în adevăratul sens al cuvîntului. în 
cursul realizării acestora, a adăugat 
șeful statului egiptean, se va acorda 
o atenție deosebită asigurării con
trolului maselor populare asupra 
mijloacelor de producție și luptei 
pentru lichidarea exploatării".

O mare parte a discursului a fost 
consacrată mișcărilor studențești 
care au avut loc în ultimele zile. 
Referindu-se la „comportarea ne
demnă" a unor studenți, președin
tele a relevat că în mișcarea stu
dențească există unele tendințe ai 
căror reprezentanți încearcă să dez
bine frontul .intern din Egipt. De 
aceea, a subliniat șeful statului 
egiptean, e necesar să se desfășoare 
o activitate minuțioasă de lămurire 
în rîndurile studenților, prin inter
mediul uniunilor studențești. „Stu
denții, a declarat Anwar Sadat, au 
o uniune a lor, prin care ei pot să 
facă cunoscută dimensiunea oricărei 
probleme. Sintem dispuși să expli
căm totul. Orice responsabil este

dispus, în orice moment, să răspun
dă Ia orice întrebare, dar după pro
cedura corectă și nu printr-o pro
cedură dezorganizată, care ar vrea 
să impună un anumit mandat auto
rităților". Președintele a subliniat că 
studenții trebuie să învețe, în pri
mul rînd, în vederea realizării 
obiectivelor care stau in fața țării.

„Studențimea, a spus Sadat, are o 
bâză sănătoasă, dar există o minori
tate deviaționistă". Un număr de 
950 de studenți de la universitățile 
din Ain Chams și Cairo au fost re
ținuți de poliție, a menționat pre
ședintele, dintre care 30 vor fi de
feriți justiției Ceilalți au fost puși 
în libertate, urmînd ca universitatea 
să le aprecieze faptele.

DE-A DOUA CONFERINȚE A U.C.I
27 (Agerpres). — Joi 

s-au încheiat lucrările
BELGRAD 

după-amiază 
celei de-a doua Conferințe a. Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia — infor
mează agenția Taniug. Pe marginea 
documentelor prezentate au luat cu
vîntul 92 de delegați și invitați. Con
ferința a aprobat raportul cu privire 
la activitatea Prezidiului U.C.I., ra
poartele Comisiei statutare și Comi
siei de control ale U.C.I. Delegații au 
adoptat, de asemenea, programul de 
acțiune al U.C.I., în care sînt stabi
lite direcțiile de bază ale activității 
și sarcinile prioritare ale Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

în încheiere a luat cuvîntul Iosip 
Broz Tito. președintele U.C.I.

După închiderea lucrărilor Confe-

Ședința Comitetului C. A. E. R. pentru
colaborarea in domeniul activității■ N

loc ședința Prezidiului 
a fost ales noul Birou

rinței, a avut 
U.C.I., la care
Executiv din care fac parte : Krste 
Avramovici, lure Bilici, Stane Dolanț, 
Stevan Doronski, Kiro Gligorov, Fadil 
Hodja, Todo Kurtovici și Budislav 
Șoșkici. în funcția de secretar al Bi
roului Executiv pentru perioada de 
un an, respectiv pînă la următoarea 
conferință a U.C.I., a fost ales Stane 
Dolanț.

intîlnire G. Husak
L. Brejnev

de planificare

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Președintele Richard Nixon a făcut 
o declarație radiotelevizată în cadrul 
căreia a expus un „plan de regle
mentare a conflictului din Indochi
na", care a fost ulterior prezentat (la 
27 ianuarie) de reprezentantul S.U.A. 
la Conferința cvadripartită de la Pa
ris în problema Vietnamului.

Președintele S.U.A. a arătat că 
acest plan este o propunere comună 
americano-saigoneză.

Potrivit propunerilor, „în decurs de 
șase luni după semnarea unui acord, 
toate forțele americane și trupele 
străine ale țărilor aliate vor fi retrase 
din Vietnamul de sud". O asemenea 
formulare, însă, evită anunțarea unei 
date exacte pentru retragerea totală 
a trupelor americane din Vietnamul 
de sud și nu se referă nici la anga- j L.., de a_șj re_

alte țări ale
jamentul Statelor Unite 
trage forțele 
Indochinei.

Tn cadrul 
președintele 
menea, schimbul tuturor prizonierilor 
de război, înfăptuirea încetării focu
lui în întreaga Indochină și organi
zarea de alegeri prezidențiale în 
Vietnamul de sud, în condițiile de
misiei, cu o lună înainte de scrutin, 
a liderilor regimului Thieu. Din acest 
plan rezultă hotărîrea S.U.A. de a 
sprijini în continuare administrația 
saigoneză. Președintele Nixon a de
clarat, de altfel, că planul american 
„nu prevede înlăturarea aliatului 
nostru".

în declarațiile sale, președintele

armate din

măsurilor
Nixon enumera, de ase-

prezentate,

Nixon a expus cunoscuta politică a 
Administrației americane de „vietna- 
rnizare", încercînd să justifice perpe
tuarea prezenței militare a S.U.A. in 
Vietnamul de sud.

în ce privește desfășurarea confe
rinței de la Paris, președintele S.U.A. 
a reafirmat poziția Administrației a- 
mericane de a nu lua in considerație 
propunerile delegațiilor R.D. Vietnam 
și Guvernului Revoluționar Provizo
riu din Vietnamul de Sud și a apre
ciat că „progresele tratativelor au fost 
dezamăgitoare".

în declarația sa, șeful Casei Albe 
a acordat un spațiu larg justificării 
actualei politici a guvernului său în 
Vietnam și a încercat să facă răs
punzătoare guvernul R.D. Vietnam și 
G.R.P. din Vietnamul de Sud pentru 
impasul tratativelor, menționînd, in 
context, că Statele Unite au folosit 
pentru convorbiri toate canalele, atit 
cele publice cit și cele secrete.

„Acesta a fost cel mai lung și cel 
mai dificil război din istoria Americii 
— a declarat președintele Nixon. A- 
mericanii cinstiți și patrioți nu au 
fost de acord să intrăm în acest război 
cu nouă ani în urmă și nu au fost 
de acord nici cu evoluția războiului".

GENEVA 
zentantul 
Socialiste România pe lingă Oficiul 
Națiunilor Unite și instituțiile spe
cializate ale O.N.U., la Geneva, Con
stantin Ene, și-a prezentat, Ia 27 ia
nuarie 1972, scrisorile de acreditare 
directorului general al Oficiului Na
țiunilor Unite la Geneva, Vittorio 
Winspeare Guicciardi. După prezen
tarea scrisorilor de acreditare, direc
torul general al Oficiului Națiunilor 
Unite la Geneva s-a întreținut cor
dial cu reprezentantul permanent al 
României.

GENEVA 27 (Agerpres). — în 
cursul reuniunii din 26 ianuarie, 
Consiliul Executiv al O.M.S. a adop
tat, cu majoritate de voturi, o rezo
luție adresată Adunării Mondiale a 
Sănătății. Rezoluția, decide înscrierea 
pe agenda adunării mondiale a pro
blemei reprezentării Chinei in O.M.S., 
cere directorului general al organi
zației ca toată corespondența, inclu
siv notificarea de convocare a Adu
nării Mondiale a Sănătății, să fie 
adresată guvernului R. P. Chineze și 
recomandă Adunării Mondiale să re
cunoască guvernul R. P. Chineze ca 
unicul guvern avînd dreptul să re
prezinte China in Organizația Mon
dială a Sănătății.

Dezbaterile din Consiliul de administrație

Reacții în S.U.A.
WASHINGTON 27 (Agerpres). — 

Senatorul Edward Kennedy a decla
rat că președintele Nixon „nu este 
incă pregătit să facă singurul gen tie 
ofertă care poate pune capăt răz
boiului din Vietnam. Aiît timp cit 
vom încerca să condiționăm retra
gerea noastră prin propuneri de genul 
unor alegeri libere, o încetare a fo
cului sau orice altă capcană .— deși 
ele par rezonabile — vom suferi ace
lași eșec în negocierile publice pe 
care l-am suferit în cele particulare", 
a spus el.

Senatorul George McGovern a ară
tat, la rindul său, că „planul nu ține 
seama de interesele celeilalte părți", 
și a reproșat, totodată, președintelui 
Nixon că desfășoară acțiunile privind 
războiul din Vietnam „in funcție de 
calendarul său electoral, fără a acor
da atenție problemelor militare, mo
rale și politice în cauză".

Fostul senator Eugene McCarthy 
și-a exprimat dezamăgirea că planul 
președintelui nu conține un angaja
ment privind suspendarea bombarda
mentelor și încetarea sprijinului a- 
cordat regimului de la Saigon. ci 
este „pur și simplu, o repetiție, cu 
cîteva mici variații, a poziției Sta
telor Unite din 1968 încoace... Nu este 
nimic de substanță în ceea ce a spus 
președintele".

Reafirmînd aprecierea că „planul 
nu aduce nimic nou", congresmanul 
american Paul McCloskey a arătat că 
..noi alegeri prezidențiale nu sînt po
sibile în Vietnamul de sud, deoarece 
nu se are in vedere desființarea ar
matei și aparatului saigonez de re
presiune care vor înăbuși acțiunile 
adversarilor actualului regim".

WASHINGTON 27 — Cores
pondentul nostru, C. Alexan- 
droaie, transmite : „Războiul 
din Laos se dovedește a fi un 
dezastru" pentru S.U.A., scrie 
ziarul „NEW YORK TIMES" 
intr-un editorial. Ofensiva tim
purie a forțelor patriotice, ara
tă ziarul, „a provocat pierderi 
grele forțelor aeriene america
ne dislocate pe inai multe 
fronturi Iaoțiene".

„Continuarea dirijării spre 
Laos a mai multor arme, a mai 
multor dolari — serie ziarul — 
nu va putea duce Ia rezolvarea 
problemelor", iar ..intensifica
rea amestecului american nu 
ar face decît să ducă la spori
rea suferințelor laoțienilor".

H

al programului Națiunilor Unite
pentru dezvoltare

NEW YORK 27 (Agerpres). — La 
sediul O.N.U. din New York conti
nuă lucrările Consiliului de adminis
trație al programului Națiunilor U- 
nite pentru dezvoltare — P.N.U.D. 
în ultimele zile, mai multe delegații 
ale țărilor membre ale consiliului au 
participat la dezbaterea punctului 
principal de pe ordinea de zi a se
siunii privind elaborarea programe
lor de cooperare în favoarea țărilor 
în curs de dezvoltare, ce urmează a 
fi realizate prin intermediul asisten
ței P.N.U.D.

Luînd cuvîntul pe această temă, 
reprezentantul țării noastre în con
siliu, Ion Duma, după ce s-a referit 
la rolul deosebit ce revine P.N.U.D. 
in procesul de intensificare a coope
rării economice internaționale, a 
subliniat că programele elaborate în 
cadrul P.N.U.D. iși vor dovedi utili
tatea numai 
concepute și 
ordonare cu 
dezvoltare 
prin luarea 
taților stabilite de nevoile proprii ale 
acestora.

Reprezentantul român a relevat 
apoi importanța pe care România o 
acordă activităților P.N.U.D., mențio- 
nînd caracterul pozitiv al relațiilor 
de cooperare stabilite și dezvoltate

continuu intre
P.N.U.D. Un exemplu recent în 
recția lărgirii relațiilor de cooperare 
îl reprezintă deschiderea reprezen
tanței P.N.U.D. la București.

țara noastră Și 
di-

Comunicat comun
sovieto-japonez

TOKIO 27 (Agerpres). — La înche
ierea vizitei oficiale in Japonia a 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.Ș.S., Andrei Gromîko, a fost dat 
publicității un comunicat comun so- 
vieto-japonez. difuzat de agenția 
T.A.S.S. în comunicat se arată că 
ministrul sovietic a fost primit 
împăratul Japoniei, Hirohito, 
avut intîlniri cu primul-ministru, 
Eisaku Salo, precum și cu alți mem
bri ai cabinetului japonez.

în cadrul consultărilor sovieto-ja- 
Sponeze, Gromîko a avut convorbiri 

cu ministrul afacerilor externe, Ta
keo Fukuda, în cursul cărora a fost 
exprimată Satisfacția față de dezvol
tarea contactelor personale, a schim
burilor în domeniile comerțului, eco
nomiei, științei și culturii și față de 
lărgirea consultărilor in diferite pro
bleme internaționale, precum și în 
dorința ca relațiile sovieto-japoneze 
șă se dezvolte în continuare, în toate 
domeniile, pe baza principiilor ega
lității in drepturi, neamestecului in 
treburile interne și avantajului re
ciproc.

Cei doi miniștri s-au pronunțat 
pentru desfășurarea, încă în cursul 
acestui an, a unor tratative în pro
blema încheierii unui tratat de pace 
sovieto-japonez,

A fost exprimată satisfacția față 
de dezvoltarea relațiilor comercial- 
economice ale celor două țări și s-a 
căzut de acord asupra unor noi efor
turi menite să ducă la dezvoltarea 
cooperării pe mulți ani înainte.

Reprezentanții Uniunii Sovietice 
și Japoniei au făcut un schimb de 
păreri într-un larg cerc de proble
me internaționale și au căzut de 
acord să continue consultările regu
late, la nivelul miniștrilor de exter-s 
ne, atit în probleme 
sovieto-japoneze, cit 
internaționale care 
bele părți, cel puțin

de 
și a

ale relațiilor 
și în probleme 

interesează am- 
o dată pe an.

in măsura in care sint 
executate în strînsă co- 
planurile naționale de 
ale țărilor beneficiare, 
în considerare a priori-

MOSCOVA 27. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : In zi
lele de 26 și 27 ianuarie 1972, la 
Moscova a avut loc prima ședință a 
Comitetului Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc pentru colabora
rea in domeniul activității de plani
ficare. La ședință au luat parte : 
S. Dilbokov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării ; V. Hula, 
vicepreședinte al Guvernului Federal 
al Republicii Socialiste Cehoslovace, 
președintele Comisiei de Stat a Pla
nificării ; G. Schiirer, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Republi
cii Democrate Germane, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării ;
B. Rîncinpeljee, președintele Comite
tului de Stat al Planificării al Repu
blicii Populare Mongole ; M. Jagiel- 
ski, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Polo
ne, președintele Comisiei de. Stat a 
Planificării de pe lingă Consiliul de 
Miniștri ; Maxim Berghianu, preșe
dintele Comitetului de Stat al Plani
ficării al Republicii Socialiste Româ
nia, I. Pardi, președintele Oficiului 
Național al Planificării al Republicii 
Populare Ungare ; N. Baibakov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste, oreședintele Comitetului de 
Stat al Planificării al U.R.S.S.

La prima ședință a comitetului au 
luat parte și M. Leseciko, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri ai 
Uniunii Sovietice, președintele în 
funcție al Comitetului Executiv al
C. A.E.R., și N. Fadeev, secretarul 
C.A.E.R.

Ședința comitetului a fost prezi
dată de reprezentantul U.R.S.S.. N. 
Baibakov, care a fost ales președinte

al Comitetului C.A.E.R. pentru cola
borare in domeniul activității de pla
nificare pentru primul an de muncă 
al comitetului.

în conformitate cu hotărîrile sesiu
nii a 25-a a C.A.E.R., au fost discu
tate problemele privind organizarea 
îndeplinirii programului complex al 
adîncirii și perfecționării în continua
re a colaborării și dezvoltării inte
grării economice socialiste a țărilor 
membre ale C.A.E.R. în domeniul ac
tivității de planificare. A fost exa
minat proiectul programului de des
fășurare a lucrărilor pînă în anul 
1973, pentru colaborarea în domeniul 
activității de planificare a țărilor 
membre ale C.A.E.R.. inclusiv pro
blemele colaborării în domeniul prog- 
nozării, coordonării planurilor 
perspectivă îndelungată în cele 
importante ramuri ale economiei 
ționale și' tipuri de producții. Au 
examinate problemele colaborării 
privind crearea, prin eforturile co
mune ale țârilor interesate, de capa
cități suplimentare pentru unele ti
puri de producții. în vederea asigură
rii necesarului de perspectivă al ță
rilor membre ale C.A.E.R. Comitetul 
a examinat proiectul de convenție cu 
privire la planificarea comună a ba
zei tehnico-materiale a sistemului de 
transport in conteinere și colaborarea 
în domeniul creării și dezvoltării ei 
în continuare. A fost aprobat planul 
de muncă al comitetului pe anul 1972. 
în cursul ședinței comitetului au fost 
examinate și o serie de alte probleme 
ale colaborării în domeniul activității 
de planificare, pentru care au fost 
adoptate hotărîrile corespunzătoare.

Ședința comitetului s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.

PRAGA 27 (Agerpres). — La Praga 
a avut loc o intîlnire a lui Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, și a membri
lor Prezidiului și Secretariatului 
C.C. al P.C.C., cu delegația Uniuni 
Sovietice, condusă de Leonid Breji 
nev. secretar general al C.C. al 
P.C U.S., care a participat la Con
sfătuirea Comitetului Politic Consul
tativ al Statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia. Participan- 
ții la întîlnire, arată agenția T.A.S.S., 
s-au informat reciproc cu privire la 
desfășurarea construcției socialiste și 
comuniste în cele două țări și au 
făcut un schimb de păreri referitor 
la căile de dezvoltare a colaborării 
dintre P.C.C. și P.C.U.S., dintre 
Cehoslovacia și Uniunea Sovietică. 
Ei au examinat, de asemenea, pro
bleme actuale ale situației interna
ționale și ale politicii externe a ce- - 
lor două țări.

de 
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na- 
fost

CEHOSLOVACIA ȘI UNGARIA 
AU RECUNOSCUT

BANGLADESH
PRAGA 27 (Agerpres). — Agenția 

C.T.K. a anunțat că guvernul Re
publicii Socialiste Cehoslovace a ho- 
tărît să recunoască în calitate de stat 
independent și suveran Republica 
Bangladesh, arăți nd că este gata să 
stabilească cu acest stat relații di
plomatice la nivel de ambasadă.★

BUDAPESTA 27 (Agerpres). — A- 
genția M.T.L a anunțat că Republica 
Populară Ungară, recunoaște Repu
blica Bangladesh, ca stat indepen
dent și suveran și este gata să sta
bilească cu ea relații diplomatice.

PERSONALUL CONSULATULUI
R. P. CHINEZE LA DACCA

Comisia externă a Bundesratului vest-german recomandă

Aprobarea tratatelor semnate
cu U. R.S.S. și Polonia

BONN 27 (Agerpres). — Comisia 
externă a Bundesratului a hotârît joi 
să recomande aprobarea tratatelor 
semnate de R.F.G. cu Uniunea So
vietică și cu Polonia, informează a- 
genția -D.P.A. Prin aceasta, a luat

a doua etapă a procedurii vi- 
ratificarea tratatelor mențio-

sfirșit 
zînd 
nate. La 9 februarie, Bundesratul ur
mează să se întrunească în sesiune 
plenară pentru o primă examinare 
a lor.

agențiile de presă transmit
La Bratislava a fost semnat 

protocolul privind schimburile de 
mărfuri de larg consum pentru anul 
1972 și colaborarea tehnico-științifică 
dintre Ministerul Comerțului Interior 
al Republicii Socialiste România și 
Ministerele similare ale R. S. Slovace 
și R. S. Cehe. Protocolul a fost sem
nat de ministrul comerțului interior 
al României, N. Bozdog. și de minis
trul comerțului interior al R. S. 
Slovace, D. Goga. La semnare au fost 
de față ministrul comerțului interior 
al R. S. Cehe, J. Travnicek, și consu
lul general al României la Bratislava, 
Carol Cozma.

0 nouă rundă de con
vorbiri anglo-malteze va in_ 
cepe vineri la Roma între primul 
ministru al Maltei, Dom Mintoff, și 
ministrul britanic al apărării, lordul 
Carrington. După cum se știe, discu
țiile purtate săptămîna trecută, tot în 
capitala italiană, în vederea realizării 
unui acord privitor la menținerea în 
Malta a bazelor militare britanice nu 
au dus la un rezultat pozitiv.

La Barî se<Jiul unei secții a 
P.C. Italian a fost atacat de elemen
te fasciste. Huliganii au turnat ben
zină în încăperi și au dat foc sediu
lui, provocind importante pagube ma
teriale. Opinia publică din oraș și-a 
manifestat indignarea față de această 
acțiune și a cerut autorităților luarea 
unor măsuri drastice împotriva ata
catorilor.

vizită la Belgrad, la invitația gu
vernului iugoslav. A avut loc o con
vorbire cu privire la colaborarea din
tre Iugoslavia și Comisia Economică 
a O.N.U. pentru Europa.

A REVENIT iN PATRIE
PEKIN 27 (Agerpres). 

China Nouă informează 
personalul Consulatului general al 
R.P. Chineze la Dacca a 
patrie, ca urmare a hotărîrii guver
nului chinez de a închide consulatul 
din acest oraș.

— Agenția 
că întreg
revenit în

O declarație a purtătorului 
de cuvînt al Secretariatului 

iederal pentru afacerile 
externe

&

Un puternic incendiu a distrus clădirea aeroportului din Manila

Kurt Waldheim,secretar s®- 
neral al O.N.U., a sosit joi dimineața 
la Addis Abeba pentru a participa la 
lucrările Consiliului de Securitate, 
care se deschid vineri 
Etiopiei.

în capitala

Pakis-
Aga Shahi,

Reprezentantul 
lanului Ia O.N.U., 
a trimis secretarului general, Kurt 
Waldheim, o scrisoare prin care îi 
face cunoscut că in perioada 5—23 
ianuarie 1972 forțele militare indiene 
au violat de 15 ori ordinul de înce
tare a focului.

Guvernul Marii Britanii 
a dat publicității proiectul de lege 
care autorizează aderarea britanică 
la Piața comună și care permite o 
serie de modificări în legislația en
gleză, in vederea armonizării ei cu 
regulamentele și clauzele Tratatului 
de la Roma. Documentul va face o- 
biectul unei serii de dezbateri par
lamentare. intr-un comitet special 
sau în plenul Camerei Comunelor.

Uîl QCOtd Pr*v^nt' schimburile 
de produse in domeniul industriei de 
celuloză și hirtie pe perioada 
1972—1975 a fost semnat la Sofia de 
Mihai Suder, ministru-secretar de 
stat al Ministerului Economiei Fores
tiere și Materialelor de Construcții, 
și ing. Hristo Panaiotov, ministrul in
dustriei grele. Tot la Sofia a fost sem
nat protocolul de colaborare in 
meniul metalurgiei pe anul 1972 
tre cele două ministere.

do- 
in-

Un

BELGRAD 27 (Agerpres). — „Hoț 
tărîrea Pakistanului de a rupe rela
țiile diplomatice cu Iugoslavia este 
surprinzătoare și regretabilă, deoarece 
nu este în concordanță cu dezvolta
rea colaborării de pînă acum și cil 
relațiile de prietenie existente între 
Iugoslavia și Pakistan, precum și cu 
dorința ambelor părți ca aceste re
lații să se dezvolte în continuare in 
toate domeniile, dorință exprimata 
în schimbul de mesaje dintre preșe
dinții Bhutto și Tito“, a afirmat un 
purtător de cuvînt al Secretariatului 
federal pentru afacerile externe al 
Iugoslaviei, într-o declarație făcută 
agenției Taniug.

„Considerăm, a spus el, că nu e- 
xistă motive pentru o astfel de ho- 
tărire unilaterală a guvernului pa
kistanez și sperăm că. ținînd seama 
de toate faptele și de situația reală, 
el o va reconsidera în curînd. împăr
tășim interesul exprimat de partea 
pakistaneză pentru continuarea co
laborării în domeniile economic, co
mercial și consular".

Protocol comercial româ- 
lio-sovietic. Mauriciu Novac, ad
junct al ministrului comerțului inte
rior al României, și S. A. Trifonov, 
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui al U.R.S.S., au semnaț joi la Mos-< 
eova protocolul privind schimbul de 
bunuri de larg consum intre cele 
două ministere. Protocolul prevede o 
creștere importantă a volumului 
schimburilor in anul 1972 față de anul 
precedent. Cu același prilej, a fost 
semnat și documentul privitor la co
laborarea tehnico-științifică.

Președintele Pakistanu
lui, Zulfikar Aii Bhutto, a efectuat 
o vizită ta Tripoli. în capitala libiana, 
el a avut convorbiri cu președintele 
Consiliului Comandamentului Revo
luției din Libia. Moamer EI Gedafi, 
in legătură cu probleme de interes 
reciproc. Cei doi șefi de stat au pro
cedat, de asemenea, la un schimb de 
opinii asupra situației internaționale, 
relatează agenția libiana de presă. 
Joi. președintele Pakistanului a pă
răsit capitala Libiei, sosind la Cairo.

Genial Biedici, președintele 
Consiliului Executiv Federal, a primit 
pe Ianez Stanovnik, secretarul exe
cutiv al Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa,. care se află intr-o

Catasiroiă aeriană.
comunicai ai Direcției federale pen
tru aviația civila, difuzat de agenția 
Taniug, anunță că un avion al com
paniei aeriene iugoslave „IAT" 
tipul „DC-9", care făcea curse 
linia Copenhaga—Zagreb — Belgrad, 
s-a prăbușit miercuri pe teritoriul 
Cehoslovaciei, la 10 kilometri de 
fiontiera cu R.D. Germana, in urma 
unei explozii. Rămășițele avionului 
s-au împrăștiat pe o zonă întinsă din 
masivul 
aflau 22 
membri 
singurul 
toare de 
tată la spital in stare gravă. La fața 
locului s-au deplasat o comisie a Di
recției federale pentru aviația civilă 
și o comisie a companiei. „IAT", pre
cum și o comisie a Ministerului 
Transporturilor din Cehoslovacia, 
pentru a cerceta împrejurările in 
care s-a produs accidentul

de 
pe

Krusne Hory. în avion se 
de călători, precum și cinci 
ai echipajului. Pînă acum, 
supraviețuitor este o însoți- 
bord, care a fost transpor-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scinleii", Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se iac la oficiile poștale și difuzor!! din întreprinderi și

Situația din Rhodesia 
in dezbaterea Camerei

Comunelor
LONDRA 27 (Agerpres). — In ca

drul dezbaterilor care au avut loc 
miercuri in Camera Comunelor pe 
marginea situației din Rhodesia și a 
acordului anglo-rhodesian, liderul la
burist Denis Healey a cerut guver
nului conservator denunțarea aces
tui acord și 
Pearce.

Răspunzînd 
ministrul de 
Home, negociatorul acordului anglo- 
rhodesian. a declarat că, „pentru mo
ment guvernul britanic nu poate 
proceda la denunțarea acordului și 
nici la rechemarea comisiei Pearce".

Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafie Casa ScîntelL

rechemarea

atacurilor 
externe Alee

comisiei

opoziției, 
Douglas


