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toate 
trecut 
expe- 

unei

Ascultâ-mâ și uitâ-te bine

acasă. Ne

...Și toate mîinile

® Scopul propagandei 
juridice:

„PENTRU"?...
aplicarea
de organizare și 
a muncii în a- 
cooperatistă — a 

dacă mai era

„Părinții spirituali

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul XLI Nr. 9042 Sîmbătă 29 ianuarie 1972 8 PAGINI-40 BANI

Priorități pe agenda noului an IN ZIARUL DE AZI

CONGRESUL 
UNIUNII 

NAȚIONALE A 
COOPERATIVELOR 

AGRICOLE

rene, să-i caut pe cîțiva 
dintre cooperatorii care „au 
avut curajul", cum li s-a 
spus de către unii în pri
măvara trecută, să lucreze 
în acord global. In dreptul 
porții cooperatorului Ion 
Hainagiu, pe trotuar, sub un 
bec care împrăștia prin cea
ța subțire o lumină albi
cioasă, un grup de bărbați 
puneau țara la cale. Era

rut și poza în ziarul „Te
leormanul".

— Și ce scrie ziarul des
pre el ? întreb cu sinceri
tatea celui interesat să afle 
părerea unui om despre 
altul.

— Păi ce poate să scrie ? 
Scrie bine, ce-a spus el. Că 
a lucrat 2 hectare cu po
rumb și în loc de 7 000 kg 
cît era planul pe amîndouă,

ACTIVITATEA DE
CERCETARE ȘTIINȚIFICA

Convorbire cu tovarășul Gheorghe CIOARĂ, președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie

— In acest an, ca și în cei urmă
tori din actualul cincinal — ne-a 
spus Ia începutul convorbirii preșe
dintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie — cercetării 
științifice din țara noastră îi revin, în 
continuare, sarcini sporite în legă
tură cu dezvoltarea și modernizarea 
industriei și agriculturii, valorifi
carea superioară a resurselor de 
materii prime și materiale, creș
terea productivității muncii sociale. 
Aceste sarcini se circumscriu în 
prevederile programului decenal de 
cercetare, pe o perioadă pînă în anul 
1980, al cărui pivot îl formează pro
gramele prioritare de cercetare știin
țifică, între care cea mai mare parte 
au ca obiectiv soluționarea unor pro
bleme ce privesc dezvoltarea și mo
dernizarea industriei. Concret, 7 pro
grame prioritare de cercetare științi
fică urmăresc lărgirea bazei de mate
rii prime și materiale, prin valorifica
rea superioară a minereurilor nefe
roase, asigurarea bazei de materii 
prime pentru industria aluminiului, 
mărirea resurselor de petrol prin fo
rajul de mare adîncime și forajul 
marin, creșterea factorului final 'de 
recuperare la zăcămintele de țiței ș.a.

Un număr însemnat de programe 
prioritare, în cadrul cărora se conti
nuă și intensifică cercetările în a- 
cest an, au ca scop elaborarea de 
tehnologii noi și perfecționarea ce
lor existente, fabricarea de noi pro
duse și înlocuitori, reducerea consu
mului specific de cocs, economisirea 
metalului, gospodărirea rațională a 
energiei, dezvoltarea electronicii și 
a domeniilor conexe, producerea unor 
noi materiale de construcții, fabrica
rea rășinilor sintetice, a maselor 
plastice, firelor și fibrelor chimice, 
elaborarea de noi medicamente. Alte 
programe prioritare vizează în acest 
an continuarea cercetării și asimilării 
de noi mașini, utilaje și instalații, 
cum sînt mașinile-unelte cu coman
dă numerică, motoarele cu ardere in
ternă ș.a. în cadrul a trei programe 
este urmărită protecția și valorifica
rea unor medii naturale, între care 
Delta Dunării, resursele Mării Ne
gre, protecția și valorificarea resurse
lor de apă. Alte programe au în ve
dere conservarea mediului 
îmbunătățirea condițiilor de 
și de odihnă ale oamenilor 
(prevenirea 
atmosferei, 
combaterea 
(iilor ș.a.).

De tnare
1972 este faptul că, în urma rezulta
telor obținute în cercetare, se va

trece Ia valorificarea în producție a 
unui număr important de teme. 
Astfel, Ministerul Minelor, Petrolu
lui și Geologiei va aplica în produc
ție cercetările privind prepararea, 
prin flotație, a minereului cu side- 
rită de la Lueta — prin care se es
timează că se va asigura o produc
ție însemnată de concentrate — și 
va introduce sapele cu diamante în 
forajul cu turbină în roci dure și 
semidure. în metalurgie, utilizarea 
unor noi tehnologii obținute prin 
cercetare proprie va permite reduce
rea consumului de metal la lamina
rea lingourilor. Construcția de ma
șini va realiza o gamă tipizată de 
cuptoare necesare tratamentelor ter
mice cu reglaj automat și atmosferă 
controlată și instalația pentru încăr
carea cu jet de plasmă a racorduri
lor de la prăjinile de foraj, va pro
duce piese sinterizate pentru con
strucții mecanice și va introduce ac
ționarea electrică în curent continuu 
cu tiristoare a instalațiilor de foraj 
F 320. In industria materialelor de 
construcții se vor fabrica din acest 
an, ca urmare a rezultatelor cercetă
rilor întreprinse, geamuri de calitate 
superioară. Cît privește agricultura, 
pe ogoare se vor cultiva noi soiuri 
de grîu de toamnă ca „Favorit", 
„Dacia", „Moldova", „Excelsior", ca
pabile să realizeze un spor de pro
ducție de 10 la sută pe o suprafață 
de circa 200 000 ha. Desigur, în acest 
ah avem în vedere nu numai aplica
rea rezultatelor cercetărilor, ci și e- 
fectuarea de cercetări care vor fi 
valorificate în următorii 2—3 ani sau 
în perspectivă.

construcții hidrotehnice, rutiere 
producția posibilă ridicîndu-se 
200 000 tone pe an. Datorită însă 
plicării cercetării pe o seară redusă, 
s-au realizat numai 10 000 de tone la 
Fabrica de ciment din Tg. Jiu și, ca 
atare, numai 5 la sută din beneficiile 
scontate, deși existau condiții de va
lorificare integrală. Explicația aces
tei situații este dată de costul ne
justificat de ridicat al cenușii, sta
bilit de Ministerul Energiei Electrice 
— și anume, la un nivel echivalent 
cu cel al zgurei. Consider că in ase
menea situații trebuie să primeze in
teresele întregii economii naționale ; 
avînd in vedere aceste interese, este 
de așteptat că eforturile noastre, so
lidare cu ale ministerelor de resort, 
vor putea aduce multe îmbunătățiri 
în domeniul valorificării cercetării 
științifice.

Totodată, exigențele nejustificate 
ale unor beneficiari nu sînt în mă
sură să creeze climatul favorabil va
lorificării neîntârziate în practică a 
cercetărilor. De exemplu, continuăm 
să importăm oxid de magneziu, deși 
acesta s-ar putea fabrica în țară pe 
baza cercetărilor reluate cu mai 
mulți ani în urmă. Cauza ? Ministe
rul Industriei Metalurgice — beife- 
ficiarul cercetării — cere executan-

Convorbire realizată 
z Elena MANTU
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Incontestabil, in anii care 
au trecut de la cooperati
vizarea agriculturii — și se 
vor împlini în curînd zece
— sporirea continuă a ba
zei telinico-materiale a a- 
cestui important sector al 
economiei a determinat 
substanțiale creșteri în pro
ducția agricolă a țării. Me
canizarea, chimizarea, iri
gațiile, hărnicia țărănimii 
au dezlegat pămintului 
izvoare de recolte nebănu
ite pină atunci. Cu 
acestea, anul care a
— primul în care s-a 
rimentat 
noi forme 
retribuire 
gricultura 
confirmat, 
nevoie, că puterea pămîn- 
tului nostru e mult mai 
mare, că izvoarele lui de 
bunăstare pentru țărănime, 
pentru întregul popor sînt 
încă departe de a-și fi ară
tat întreaga lor limpezime.

Afirmațiile de mai sus își 
au acoperire în rezultatele 
de-a dreptul remarcabile 
obținute în 1971 de sutele de 
mii de 
treaga 
cu cale 
gl obal.

Intr-una din serile tre
cute, după ce discutasem 
cu tînărul Florea Nania, 
inginerul-șef al cooperati
vei agricole „Unirea" Islaz, 
din județul Teleorman, des
pre organizarea muncii . în 
această nouă formă și mai 
ales despre rezultatele ob
ținute. am pornit pe ulițele 
acestei mari comune dună-

seara, nici tu ger, nici tu 
zăpadă, zi de sărbătoare, ce 
să facă oamenii. Mai schim
bau un gînd, o părere. Cel 
căutat nu era 
dăm în vorbă cu cei din 
grup și din una, din alta, a- 
jungem tot la acordul glo
bal.

— Păi da, zice la un mo
ment dat un bărbat între 
două vîrste, pe ăștia 
alde Hainagiu, Mațoi, Pi
tiș ori Caragea, care 
bună voie și nesiliți de ni
meni s-au umplut de po
rumb, îi caută acum și jur
naliștii. Lui Pitiș i-a apă-

a scos peste 13 000 kg boa
be, din care a adus acasă, 
auzi dumneata, aproape 
4 000 de chile.

— Și dumneavoastră cît 
ați adus ?

— Cît s-a dat la normă, 
că asta discutam acum, să 
luăm și noi în acord. Am 
văzut ce recolte se pot 
scoate muncind așa. Numai 
că noi nu avem doar pă- 
mînt bun sau de mijloc 
cum au primit cei care au 
lucrat in acord anul trecut. 
Noi avem și din cel mai 
slăbuț. Așa că va trebui să 
se împartă cu grijă la fie-

care și dă-1 mai bun și dă-1 
mai slab, ca să nu iasă 
vorbe... Că acum nu vor 
mai. fi numai cîțiva, va lu
cra toată cooperativa în a- 
cord global.

Un astfel de semnal nu-i 
rău, ci dimpotrivă, are da
rul să aducă in fața cadre
lor de conducere din coo
perative, a organizațiilor 
de partid problema unei 
echitabile repartizări a pă- 
mîntului, stabilirea planu
lui și a tarifelor in mod di
ferențiat, în funcție de fer
tilitatea solului sau în zoo
tehnie, în raport cu valoa
rea biologică a animalelor.

Dar nu-i cazul să se ridice 
o astfel de problemă la „U- 
nirea“-Islaz. Inginerul-șef al 
cooperativei, născut și 
crescut acolo, printre cei 
care au muncit sau nu a- 
nul trecut în acord global, 
ne împărtășea, intre altele, 
gindul că principala lui 
preocupare și a celorlalte 
cadre din cooperativă este 
de a face o defalcare cît mai 
echitabilă a planului și a 
suprafețelor pentru fiecare 
cooperator, în așa fel încît 
întreaga gamă de culturi 
să fie dată in primire oa
menilor, astfel ca nimeni să 
nu fie dezavantajat cu ni
mic. „Noi — spunea in
ginerul — sîntem con
vinși, prin experiența ce
lor 18 cooperatori care au 
muncit anul trecut în’ a- 
ceastă nouă formă 17 ha cu 
porumb, 2 ha de sfeclă și 

7 ha cu floarea-soarelui, că 
acordul global, indiferent în 
ce formă, dar bine aplicat, 
face adevărate minuni. 
Semnez pentru autenticita
tea cifrelor pe care vi le 
pun la îndemînă, fiindcă eu 
însumi, fiind uluit de re
zultate, am asistat cu încă- 
pățînare la cîntărirea recol
tei".

Ce spun cifrele ? De pe 
cele 17 ha cu porumb am
plasate într-o tarla cu fer-

Centrul orașului Timișoara
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și combaterea 
ventilația 

zgomotelor și a

natural, 
muncă 
muncii 

poluării
industrială, 

vibra-

însemnătate pentru anul

— Care sînt unele din proble
mele nesoluționate încă în do
meniul valorificării rezultatelor 
cercetării științifice asupra că
rora Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie își va con
centra eforturile in acest an 1

— Problemele sînt multiple și 
eomplexe și ele demonstrează că re
zultatele ar fi putut fi și mai bune 
dacă toți beneficiarii cercetării dove
deau receptivitatea necesară față de 
introducerea noului în producție. 
De asemenea, uneori se putea cîș- 
tiga mai mult dacă cercetările erau 
aplicate pe aria optimă, la scara efi
cienței economice maxime. Așa, de 
exemplu, prin cercetarea realizată de 
Institutul de Cercetări pentru Mate
riale de Construcții, privind folosi
rea cenușilor de Ia Centrala electrică 
Ișalnița, s-a obținut un ciment spe-' 
cial, de calitate bună, utilizabil în
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Datorită neîndeplinirii sarcinilor de 
serviciu, Vasile Enache, controlor teh
nic de calitate la silozul din Tecuci, a 
fost retrogradat din funcție ; în pre
zent lucrează în calitate de laborant 
la aceeași unitate. împotriva acestei 
sancțiuni V. E. s-a plîns atît între
prinderii de valorificare a cerealelor 
și plantelor tehnice-Galați — de 
care aparține silozul — cit și organe
lor locale de partid și de stat, a mers 
în audiențe. (Printre alții, de rezol
varea sesizării sale s-a ocupat perso
nal unul din secretarii comitetului 
municipal de partid).

în urma verificărilor efectuate s-a 
ajuns la concluzia că măsura luată 
este legală : luni la rînd, V. E. nu 
controlase calitatea produselor din 
siloz, punînd întreprinderea în impo
sibilitate de a face față unor sarcini 
de livrare. (Mai mult : în calitate de 
coordonator al activității celorlalți

Poarta de pe Mara
veghe și o- 
maramure-

Hotar deschis intre om și lume, prag de 
menie intre drumuri și statornicii, poarta 
șeană și-a dobândit încă de mult vibrante semnificații.

tmprumutind in stilpii săi viguroși fibra cercurilor 
de vîrstă ale stejarului, primind pe trupul de lemn efi
gia tulburătoare a florii, a brîului, a aștrilor, poarta cio
plită și incrustată măiestru constelează plaiurile de 
miază-noapte ale patriei cu monumente aparte, a că
ror vorbire e simplă și demnă, 
vitalitatea mereu înnoită 
a însuși poporului nostru. Pe 
un cadran închipuit, al țării, 
Maramureșul aduce lingă ora 
de amiază a porții sale me
sajul tulburător și bogat al 
unui pămînt dăruit cu dem
nitate și hărnicie, cu frumusețe

La rădăcinile porții de pe Mara sint osemintele vi
tejilor din neamul lui Bogdan-Vodâ, ale lui Pintea Vi
teazul. ale eroicilor partizani de pe Valea Vaserului ori 
ale celor „29 din Moisei", trecuți in baladă în 1944 și 
evocați astăzi intr-un vibrant monument datorat artis
tului poporului Vida Geza. Multiplele înțelesuri ale 
porții acesteia nu se pot implini decit raportate la gre
lele lupte pentru existență duse de-a lungul secolelor, 
decit raportate la paupertatea și incultura moștenite 
de la regimul burghezo-moșieresc. decit raportate la 
fasciculul generos de prospețime solară pe care pre
zentul renăscător al patriei l-a îndreptat an de an și 
asupra rapsodicelor tărîmuri de lingă apele Izei și ale 
Marei, de lingă apele Vișeului și ale Tisei. Ramură

al căror simbol evocă

guvernelor lor. pentru a se putea 
începe neîntirziat, împreună cu re
prezentanții guvernelor țărilor socia
liste, discutarea și dezbaterea, in
tr-un cadru multilateral, a proble
melor concrete de pregătire a confe
rinței.

Este semnificativ, de altfel, în acest 
context, că în cursul acestei săptă- u 
mini au continuat să se înregistreze 
noi acțiuni, declarații, apeluri, luări 
de poziție în sprijinul securității 
europene — conferința științifică in
ternațională cu tema „Probleme ac
tuale ale securității europene", or
ganizată la Moscova, intîlnirea inter
națională a studenților în problemele 
păcii, securității și colaborării în Eu
ropa, ce a avut loc la Varșovia, de
clarația adoptată la reuniunea Comi
tetului de colaborare al țărilor nor
dice, declarația-program a noului 
guvern belgian și altele. Toate aces
tea atestă, o dată mai mult, că ideea 
securității europene este puternic 
ancorată în conștiința popoarelor de 
pe continent, sarcina comună fiind 
aceea de a se acționa unit pentru 
materializarea sa într-un sistem de 
angajamente, care să statueze lim
pede principiile dezvoltării unor re
lații de pace și cooperare paneuro- 
peană.

laboranți, nu a luat nici un fel de mă
suri pentru ca aceștia, la rîndul lor, 
să-și îndeplinească propriile atribu
ții de serviciu. Laboranții au fost și 
ei retrogradați). In urma fiecărei cer
cetări, concluzia este aceeași : sanc
țiunea este legală. Și, totuși, in urma 
fiecărei cercetări, Vasile Enache in
sistă — tace o nouă reclamație : la 
organele de partid, la ziare, la mili
ție... De aici, primirea vădind o mare 
resemnare pe care ne-a făcut-o 
Gheorghe Panchiosu, șeful silozului :

— Vă ascult ; în ultima vreme, la 
noi în unitate cercetările sînt lucruri 
obișnuite. Păcat de timpul pierdut și 
de noi, și de dumneavoastră...

Inițial am fost tentați să credem 
că insistența cu care fostul controlor 
de calitate denunța, după atîtea cer
cetări, ilegalitatea sancțiunii aplicate 
se datorește neputinței sale de a înțe
lege gravitatea faptelor comise. Nu a 
fost așa : Vasile Enache recunoaște că 
nu și-a îndeplinit sarcinile de serviciu, 
că acest lucru s-a răsfrînt negativ 
asupra activității întreprinderii. 
Atunci ? Cum se împacă aceste recu
noașteri cu conținutul reclamațiilor 
sale, unde afirmă, negru pe alb, că 
este „victima unor persecuții ?“

Explicația ne-o dă însuși V. E.
— Dacă motivele reale ale retrogra

dării mele sint cele cuprinse în deci
zia de sancționare, de ce nu am fost 
retrogradat pină acum ?! Anul tre
cut, acum doi ani, mai înainte ?! Nu 
e prima oară cînd mi se întîmplă 
(?!) să nu verific calitatea tuturor 
produselor din unitate...

Nu spunem o noutate afirinînd că 
menținerea unui climat de muncă să
nătos în fiecare întreprindere sau in
stituție presupune, printre altele, 
sancționarea promptă și adecvată a 
abaterilor de la etica muncii, a încăl
cării îndatoririlor de serviciu. La Te
cuci nu s-a întîmplat însă așa ; lui 
V. E. i s-au iertat, una după alta,

multe abateri. Iată însă că, pe lîngă 
consecințele „obișnuite" provocate de 
nesancționarea la timp — persistarea 
vinovatului in greșeală, „exemplul" 
rău dat celorlalți, tulburarea procesu
lui de producție ș.a.m.d. — ne întîl- 
nim uneori și cu consecințe mai puțin 
obișnuite, ca în cazul de față. Nesanc
ționat încă de la prima abatere, cum 
ar fi fost firesc, vinovatului i se pare 
nefiresc să fie sancționat acum. Iar 
sancțiunea aplicată acum — dreaptă 
și pe leplin meritată — în loc să fie 
un motiv de meditație și un îndemn 
la îndreptare este socotită nedreaptă 
și nemeritată, constituie prilej de re- 
clamații și iritare. în loc să-l facă pe 
om receptiv la opinia colectivului, ea 
îl face recalcitrant, ii trezește suspi
ciuni. Departe de a fi o fatalitate, 
ceva în fața căruia nu-ți rămîne alt
ceva de făcut decit să ridici resem
nat din umeri — așa cum ne-a dat 
să înțelegem șeful silozului, Gh. 
Panchiosu — reclamagiul de profe
sie este rodul unui anumit climat, a 
cărui trăsătură dominantă este, oricît 
ar părea de ciudat, toleranța.

în scrisoarea trimisă redacției, Va
sile Enache susține, de exemplu, că 
sancționarea sa — ale cărei temeiuri 
reale le-am văzut — s-ar datora fap
tului că, în urma unor sesizări făcute 
de el miliției, în depozit s-a găsit un 
plus de 10 (zece) vagoane de orz și 3 
(trei) vagoane de grîu, peste cantită
țile înscrise în acte. „Faptele — adică 
plusurile, n.n. — sint constatate de 
organele de miliție".

într-adevăr, în siloz, la unul din 
controalele efectuate, s-au găsit neîn
registrate cantitățile de cereale de 
mai sus. Cum s-a ajuns însă aici ? 
Cine se face vinovat de crearea aces
tor plusuri ?

ste indiscutabil că sâptămîna 
care se incheie a fost domi
nată, pe plan internațional, de 
Consfătuirea Comitetului Po

litic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia — 
eveniment care, fără îndoială, va 
exercita o înrîurire de seamă asupra 
vieții politice a continentului în pe
rioadele ce urmează. Acest eveni
ment — căruia ziarul nostru i-a con
sacrat ieri un prim comentariu — a 
stîrnit un viu și larg ecou interna
țional, apreciindu-se, și de această 
dată, contribuția și 
preocupărilor țărilor socialiste 
vind transformarea 
nostru într-o zonă a păcii, secu
rității și cooperării. Marile agenții 
de presă, ziarele din numeroase țări 
ale lumii relevă caracterul pozitiv și 
subliniază importanța documentelor 
adoptate la consfătuire, faptul că a- 
cestea răspund intereselor popoare
lor. servesc țelurilor păcii și secu
rității generale. „Elemente de in
teres major caracterizează Declara
ția asupra securității europene" — 
scrie ziarul italian „Avânți", comen- 
tind acest document. In același timp, 
agenția France Presse evidențiază 
consecvența eforturilor pe care țările 
socialiste le depun încă din 1966, cînd 
a fost dată publicității cunoscuta De
clarație de la București pentru con
vocarea conferinței general-europene, 
hotârîrea lor de a acționa și de acum 
încolo pentru pregătirea și convocarea 
cît mai grabnic cu putință a acestei 
întîlniri.

Pornind de la cerința esențială a 
momentului actual — reluată și îp 
majoritatea comentariilor — trece
rea la măsuri practice, concrete de 
•pregătire nemijlocită a conferinței — 
se impune, în prezent, în modul cel 
mai clar, ca și celelalte țări de pe 
continent să acționeze în acest spi
rit, să-și desemneze reprezentanți ai

continuitatea 
pri- 

continentului 
păcii,

Lărgirea numărului de membri 
ai Pieței comune — de la șase 
la zece — prin semnarea, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, de 

către Anglia, Danemarca, Irlanda și 
Norvegia, a tratatului de aderare — 
continuă să fie amplu comentată în 
paginile presei internaționale. In 
timp ce unele ziare exprimă părerea 
că acest eveniment va duce la în
tărirea comunității vest-europene,

neingenunclieată a dacilor liberi fiind, maramureșenii 
au clădit porțile caselor lor ca pe amintirea supremă a 
cetăților mândre de altădată. Din aceste cutezătoare a- 
mintiri aveau să se nască și ctitoria de țară nouă, din
colo de Dome, și raza de zori a întiielor înscrisuri in 

. limba română ; aveau să se nască patetice episoade ale 
luptei pentru eliberarea națională și socială. Reazem al 
unei asemenea nobile ascendențe, pământul Maramure
șului aduce in anii noștri mărturia de veacuri a bra

țelor înnobilate de efort 
stenic, de sudoare, de hăr
nicie.

între clipa de zăbavă a dăl
ții asupra trunchiului de 
gorun și neostenita trudă a 
securilor, a firezelor, a ga- 

de construcție, de mobilă și de

OuwiiiBp® Titus ANDREI Radu BOGDAN

și har. terelor care scot lemn
foc din versanții umbroși ai Gutiiului, între floarea 
stilizată in lemn pe stilpii de poartă și infinitele flori 
de mină ce însoresc subteran zilele miilor de mineri 
iscusiți, la Borșa, la Cavnic, la Baia Sprie, intre floarea 
de măr ce te așteaptă dincolo de arcul porții și floarea 
rară a iilor sau cămeșilor, a covorului sau ștergarelor, 
virstele acestui neasemuit colț de țară, virstele Țării 
Maramureșului află tulburător relief în outerea de 
creație, de zămislire continuă a frumosului, de ridicare 
a utilului la rangul de faptă și vis. De spornică împli
nire, in geana de răsărituri continue ce aureolează por
țile de pe Mara.

Mihai NEGULESCU
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Tovarâșului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

BELGRAD

In legătură cu catastrofa avionului companiei iugoslave „I.A.T." de 
pe linia Copenhaga-Belgrad, vă exprim sentimente de profundă compa
siune, iar familiilor îndoliate sincerele noastre condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU

z
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FAPTUL
DIVERS

Cunoașterea legii este. în condițiile orinduirli noastre socialiste, o nece
sitate obiectivă, o cerință fundamentală determinată de interesele generale 
ale statului și societății. In contextul procesului de formare a conștiinței 
juridice, perfecționarea formelor de popularizare a prevederilor legale in 
scopul atingerii unui înalt grad de cunoaștere q legilor țării de către toți 
cetățenii, constitute o preocupare permanentă a partidului și stufului nos
tru. Recentul DECRET PRIVIND UNELE MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE 
A ACTIVITĂȚII DE APLICARE $1 DE POPULARIZARE A LEGISLA
ȚIEI deschide, în această privință, o largă perspectivă acțiunii de infor
mare a maselor asupra conținutului legilor. Printre factorii chemați să-și 
aducă contribuția la înfăptuirea prevederilor noului act normativ, un rol 
important revine organelor justiției, procuraturii, miliției și securității. Am 
solicitat unor cadre din conducerea acestor organisme o serie de precizări 
asupra măsurilor luate și a acțiunilor ce urmează a fi întreprinse potrivit 
atribuțiilor lor specifice.

O lehuză 
salvează un
dispensar

Tntr-una din nopțile trecute, 
Margareta Pastor, din Livada 
(Satu-Mare), internată ca lehuză 
in dispensarul din comună, o a- 
nunța cu îngrijorare pe moașa 
de serviciu, Maria Conț. că din 
plafon curge apă și se aud tros
nete suspecte. Nu era de 
glumit. în podul dispensarului 
izbucnise un incendiu. Moașa 
M.C. a alergat în vecini la Toth 
Etelca pentru a alarma forma
ția de pompieri din comună. în 
cîteva minute, cei 17 pompieri 
voluntari, printre care A. Deak. 
Adalbert Covaci și Vasile Be- 
reczki, au reușit să stingă focul. 
Curînd au venit și pompierii de 
la Satu-Mare. Dar lor nu le-a 
mai rămas decît... să aplice a- 
menzile cuvenite celor vinovați. 
Pentru intervenția cu adevărat 
pompieristică a celor trei femei 
și a formației P.C.I. din Livada, 
care au salvat bunuri in valoare 
de 700 000 lei, cele mai... căl
duroase felicitări !

Cîrnăciori
â la..»
penitenciar!

Nu de mult, un consumator a 
cumpărat, de la unitatea ,,Gos
podina" de pe lingă restaurantul 
„Pajura", aparținând de I.Ă.P.L. 
„Vulcan" din Capitală' t o jumă
tate de kilogram de cîrnați de 
porc. Acasă însă, cînd i-a pre
parat, a constatat cu surprinde
re că in cîrnații respectivi erau 
numai zgîrciuri. A sesizat ime
diat inspecția comercială, care, 
la rîndul său, a vizitat. labora
torul de semipreparate al uni
tății respective. Cu acest pri
lej, s-a constatat că șeful 
de laborator. Ion Angliei, și 
bucătorul, Ion Gribinică, fă
ceau cîrnați după un rețetar 
propriu, folosind pînă la 35 la 
sută cartilaje, în loc de carne 
de calitatea I. Analizele de la
borator fiind în afară de orice 
dubiu, cei doi s-au convins că, 
lucrînd în acest fel, își prepara
seră, de fapt, un dosar penal. In 
curînd, li se va prescrie deci re
țeta... legală.

— în procesul de educare 
nistă, de ridicare a conștiinței 
cialiste a maselor, o mare 
tanță o are popularizarea 
explicarea conținutului și _ _ ___
cației lor sociale, politice și morale, 
astfel ca toți cetățenii să fie în mă
sură să discearnă legalul de ilegal, 
să cunoască consecințele juridice ale 
unor acțiuni neconforme legilor și 
regulilor de conviețuire socială — 
ne-a spus tovarășul NICOLAE PO- . 
POVICI, adjunct al ministrului justi
ției. Mai cu seamă în ultimii ani au 
avut loc. în acest 
sens, o serie de ac
țiuni, judecătorii 

desfășurind o ac
tivitate susținută 
de popularizare și 
explicare a legilor 
prin conferințe, 
simpozioane, con
vorbiri la locul de 
muncă. Totodată 
au fost folosite in 
mai marc măsură 
și cu mai bune 
rezultate formele 
de prevenire spe
cifice instanțelor : 
judecarea unor 
procese cu publi
citate lărgită sau 
la fața locului, 
punerea în discu
ția adunărilor ob
ștești a diferitelor 
fapte antisociale, 
prelucrarea anu
mitor hotărîri ju
decătorești în uni
tățile respective, 
în activitatea de 
prevenire, de 
popularizare a le
gilor, nu au fost 
însă antrenați, in 
măsura necesară, 
toți factorii 
răspundere și 
primul rînd

comu- 
so- 

impor- 
legilor, 

semnifi-

riștii din patria noastră — sînt con
vinși că sarcina de a face legea mai 
bine cunoscută, ca și activitatea de 
prevenire, în general, constituie un 
numai o obligație profesională, ci, 
în primul rînd, o îndatorire cetă
țenească, cu profunde semnificații 
sociale și morale.

Un rol însemnat acordă prevede
rile decretului și sarcinilor pe care 
sînt chemate să le înfăptuiască, în 
virtutea atribuțiilor lor, organele 
procuraturii. Răspunzînd întrebări
lor noastre, tovarășul FILIMON AR-

bilețte responsabilități clare, va con
duce la eliminarea celor mai multe 
situații care izvorăsc din necunoaș
terea legii. Consider însă că în a- 
ceastă activitate ar trebui antrenați 
și juriștii unităților socialiste, ală
turi, și în sprijinul conducerilor 
acestor unități. De altfel, in Între
prinderile și instituțiile unde lu
crează, juriștii ar trebui să fie prin
cipalii propagandiști ai legii. In ceea 
ce ne privește, organele de procura
tură sînt hotărîte să depună toate 
eforturile pentru buna reușită a aces
tei activități.

— Sporirea gradului de cunoaștere 
și respectare a normelor legale de 
către toți cetățenii este o sarcină 
permanentă și pentru alte organe cu 
atribuții specifice în prevenirea in
fracțiunilor și educarea cetățenilor 
in spiritul respectării legilor, tn pre
ocupările Consiliului Securității Sta
tului popularizarea legislației st 
evidențiază ca o cerință de prim or
din care impune o activitate perma
nentă și, in același timp, un neîn
trerupt proces de perfecționare a 
cunoștințelor și pregătirii cadrelor 
proprii.

— Faptul că noul decret nominali-

ță, o însușire superficială a con
ținutului textelor de lege.

Prezentarea înnoirilor legislative, 
asigurarea unei cit mai mari puteri 
de pătrundere a legii in conștiința 
maselor, aprofundarea scopului ur
mărit de legiuitor se integrează in 
procesul mai larg de educație civică, 
întărind această idee, tovarășul ge- 
neral-maior NICOLAE STATE, ad
junct a) ministrului afacerilor in
terne, șeful Inspectoratului General 
al Miliției, ne-a declarat :,

— în numeroase rînduri, condu
cerea partidului și statului au subli
niat sarcinile ce revin în această 
privință cadrelor din M.A.I., ceea 
ce a constituit pentru noi o călăuză, 
un sprijin" prețios. în ultimii ani, or
ganele de miliție au desfășurat 
serie de acțiuni 
zarea legilor, mai cu seamă a celor 
care privesc apărarea avutului obș
tesc, respectarea normelor legale 
privind circulația pe drumurile pu
blice, normele privind ordinea și li
niștea publică, cele referitoare la 
evidența populației și altele. Aceste 
preocupări și-au găsit un cadru le
gal, o coordonare unitară în preve
derile decretului

o
pentru populari-

SCOPUL PROPAGANDEI JURIDICE

ÎNȚELEGEREA PROFUNDĂ
A SPIRITULUI LEGII

nu simpla luare la cunoștință!
tși spun cuvîntul în ancheta noastră : NICOLAE POPOVIC1, adjunct al ministrului justiției, 
FILIMON ARDELEANU, prim-adjunct al procurorului general al Republicii Socialiste România, 
CONSTANTIN STOICA, vicepreședinte al Consiliului Securității Statului, NICOLAE STATE, 

adjunct al ministrului afacerilor interne, șeful Inspectoratului General al Miliției

de 
în 

con
ducătorii unor or
ganizații socialis
te, care cei din
ții au obligația și 
interesul ca angajații să cunoască și 
să respecte legea.

Decretul 468/1971, privind unele 
măsuri de îmbunătățire a activității 
de aplicare și de popularizare a le
gislației pornește de la necesitatea 

cunoașterii și aplicării 
prevederilor legale,

asigurării 
corecte a 
creșterii simțului de răspundere al 
conducerilor organelor și organizații
lor socialiste pentru modul cum sînt 
respectate 
activității 
în spiritul 
socialiste, 
de măsuri 
factorilor de răspundere în acțiunea 
de popularizare a legilor și pentru 
desfășurarea organizată, unitară și 
cu caracter permanent a acestei 
acțiuni.

a

legile și a perfecționării 
de educare a cetățenilor, 
întăririi ordinii de drept 
Decretul prevede o serie 
pentru antrenarea tuturor

SCRISORI CÂTREREDACȚIE

O basculă din...

Unde 
a dispărut 
vagonul ?

— Cum va acționa Ministerul 
Justiției pentru aducerea la în
deplinire a îndatoririlor ce-i 
revin in acest domeniu ?

în

468/1971. Consider că 
decretul despre 
care discutăm are 
o mare valoare 
practică, antre- 
nînd la înfăptui
rea prevederilor 
sale o largă con
centrare de forțe- 
de la organele cu 
atribuții specifice 
și pînă la colec
tivele de 
ai muncii.

oameni

asigură
Aface-

— Cum 
Ministerul 
rilor Interne tra
ducerea în viată 
a prevederilor 
noului act norma
tiv ?

— Pentru des
fășurarea la un 
nivel corespunză
tor a acestei ac
tivități. conduce
rea Ministerului • 
Afacerilor Interne 
a luat măsuri 
pentru o mai bu
nă studiere și în
sușire a legisla
ției din domeniul 
nostru de activi
tate de 
tregul 
atît în 
cursuri, 
cadrul 
la locul 
că. Au

Avînd o livadă dc 
peste 100 de hectare, 
l.A.S. Breasta, din ju
dețul Dolj, are mare 
nevoie și de un pod- 
basculă pentru cântă
rit fructele. Ca să-1 
instalăm, n-ar fi o 
treabă grea : 2—3 meș
teri și 6—7 luorători 
necalificați ar putea 
monta podul în circa 
10 zile. Spun „ar pu
tea", pentru că în rea
litate altfel se petrec 
lucrurile, din cauza 
formalităților ce se 
cer pentru o atare 
construcție. Ca să se 
poată obține autori
zație și să se deschidă 
finanțarea, este nevoie 
de o documentație teh
nică, întocmită de că
tre un organ de spe
cialitate. Această do
cumentație cuprinde, 
nici mai mult, nici .mai 
puțin decît 35 de piese, 
adică minimum 50 de 
pagini de hîrtie, pline 
cu cifre, calcule, argu
mente și așa mai de
parte. Se cere. con-, 
creț. : un borderou, o 
foaie de prezentare, un 
grafic de eșalonarea 
lucrărilor, fișa refolo- 
sirii, fișa comparativă, 
autorizație de execu
tare de lucrări, aviz 
C.T.I., -ordin de înce
perea lucrărilor, deviz 
general, deviz pe o- 
biect, deviz pe catego
rii de lucrări de 
mecanizare, memoriu, 
măsuri de protecția 
muncii, deviz pe cate
gorii de lucrări de 
construcție cabină, ar
hitectură și partea 
constantă, deviz pe 
categorii de lucrări ca

bină partea adaptabi
lă. antemăsurătoare 
partea adaptabilă, an
temăsurătoare partea 
constantă și arhitectu
ră, extras de materia
le, tabelul de trans
portul materialelor, de
viz pe categorii de 
lucrări de izolație, an
temăsurătoare izolație, 
extras de materiale
izolație, tabel trans
porturi materiale izo
lații. deviz pe catego
rii de lucrări auto- 
cuvă, antemăsurătoare 
construcție 
extras de 
construcție 
tabel de 
materiale ... .
deviz pe categorii de 
lucrări canalizare, an
temăsurătoare canali
zare, extras de mate
riale canalizare, deviz 
pe categorii de lucrări 
alei betonate, antemă
surătoare alei betona
te, extras de materia
le alei betonate, tabel 
de transport materiale 
alei betonate.

auto-cuvă, 
materiale 

auto-cuvă, 
transport 

auto-cuvă,

în plus, niște de
sene : un plan de 
situație, plan de să
pături fundații cabină, 
detalii zidărie cabină, 
detalii izolație, plan 
cuvă, plan structură și 
rezistență, profil cuvă, 
diverse secțiuni...

Tn aceste condiții, 
mai e de mirare că 
proiectanților le tre
buie poate luni de zile 
pînă să furnizeze do
cumentația, iar servi
ciului de avizări a.l 
consiliului popular ju
dețean cel puțin o lună 
pină să elibereze auto
rizația de construcție.

hîrtie
iar băncii, altă . lună 
pină să verifice docu
mentația și să deschidă 
finanțarea ?

Cine este dornic de 
curiozități, îl invit să 
viziteze o cabină de 
pod basculă, construi
tă după o atare docu
mentație. O adevăra
tă cazemată, menită 
să reziste oricărui 
șoc. O suprafață uti
lă de 2,7 pe 2,7 m, 
ajunge astfel să coste 
circa 23 000 de lei 1 
Lucrarea în întregime, 
— finită — costă cam 
90 000 de lei. pe cînd 
costul utilajului atinge 
numai un sfert din a- 
ceastă valoare !

Nu știu cum s-a a- 
juns la o atare com
plicație.

Am vorbit despre 
poduri-basculă, dar aș 
vrea să se înțeleagă 
că, în construcții, pen
tru multe treburi sim
ple se recurge la for
malități inutile sau 
greoaie. Socotesc ni
merit ca forurile în 
drept să analizeze, cel 
puțin pentru construc
țiile simple, obișnuite, 
de valori mici și teh
nologie redusă, posibi
litățile de simplificare 
a documentațiilor și de 
micșorare a numărului 
de avize ce se cer în 
prezent. Mai cu sea
mă la acele obiective 
care se execută în re
gie și pe bază de do
cumentație proprie.

Emil GAVRILIU 
tehnician constructor 
l.A.S. Breasta, 
județul Dolj

Din simplă omenie

tn ziua de 1 ianuarie a.c., 
scrisoarea de trăsură nr. 168831, 
două vagoane încărcate cu utilai 
minier au plecat din Galați 
spre bazinul carbonifer Mo
tru. Unul dintre acestea însă 
(nr. 025155283457) n-a ajuns nici 
pină astăzi la destinație, in sta
ția. Insurăței-Motru. Șeful stației 
a expediat o serie de. telegrame 
către stațiile de pe traseu, dar 
n-a primit pînă acum nici un 
răspuns. Unde a dispărut vago
nul cu pricina ? Și, mai ales, 
cine va suporta pagubele prici
nuite de nepunerea în funcțiune 
a utilajelor respective care, pînă 
acum, trebuiau. să scoată la su
prafață mii de tone de cărbune?

cu

Un gest 
de valoare

In cursă pe autovehiculul 
21—VS—1172, conducătorul auto 
Lazăr Țimpu a observat într-o 
seară la lumina farurilor un 
obiect mărunt, pe care el însuși 
se mira cum l-a sesizat. Era pe 
strada Cuza Vodă din Huși. A 
oprit și a constatat că este vorba 
de un portofel. Posesorul: 
Gheorghe Tăcu, de la cooperati
va agricolă de producție Huși. 
Concluzia era atestată de... acte. 
Pe lingă ele, în portofel, se mai 
aflau 1 500 lei și un carnet 
C.E.C. In numai o oră, păgubașul 
a fost în posesia portofelului, 
luind act de un gest despre care 
Gh. T. a considerat că este ne
cesar să vorbească întrucît. după 
părerea lui, era de mare valoa
re.

— în vederea transpunerii 
viață a sarcinilor ce decurg pentru 
organele de justiție din acest de
cret, conducerea Ministerului Justi
ției a luat măsuri pentru intensifi
carea activității de popularizare a 
legilor, astfel ca. împreună cu or
ganele procuraturii și miliției, de 
comun acord cu consiliile populare, 
să asigure organizarea cel puțin o 
dală pe trimestru în municipii, 
orașe, comune a unor întîlniri cu 
populația pentru dezbaterea princi
palelor aspecte privind conținutul 
actelor normative și abaterile mai 
frecvente de la. prevederile acestora, 
în înfăptuirea acestor acțiuni vor fi 
antrenați — pe baza unor planuri 
cuprinzînd locul, temele și ' terme
nele acțiunilor — toți judecătorii și 
notarii, stabilindu-se pentru fiecare 
sarcini și responsabilități precise.

S-a stabilit, de asemenea, ca o sar
cină importantă pentru 
judecătorești, folosirea cu 
de eficiență a judecății la 
lui. formă prin esență 
astfel incit, să se asigure 
de regulă a celor ce au săvîrșit in
fracțiuni la locul lor de muncă. în 
cartierele sau satele unde locuiesc. în 
acest scop, s-a recomandat președin
ților tribunalelor județene să realize
ze o strînsă conlucrare cu conduce
rile organizațiilor socialiste în care 
s-au săvîrșit încălcări ale legii, în 
vederea acționării în comun.

Judecătorii — alături de toți

(Urmare din pag. I)

instanțele 
maximum 
fața locu- 
educativă, 
judecarea

ju-

DELEANU, prim-adjunct al procu
rorului general al Republicii Socia
liste România, remarca :

— Caracteristic pentru modul cum 
a fost concepută, prin această regle
mentare, activitatea de popularizare 
a legislației este faptul că la reali
zarea ei sînt angrenați toți factorii 
in măsură să influențeze pozitiv 
conștiința oamenilor. In acest mod, 
s-a eliminat părerea greșită potri
vit căreia prevenirea manifestărilor 
antisociale și cultivarea respectului 
față de lege s-ar afla exclusiv în 
sarcina organelor de specialitate. Cu 
toate acestea, răspunderea procura
turii sporește, rolul său crește și 
mai mult, ceea ce ne obligă la o 
exigență sporită. Un element nou în 
activitatea noastră îl constituie an
trenarea organizațiilor de tineret și 
sindicale la diferite acțiuni pentru- 
cunoașterea legilor și prevenirea ma
nifestărilor infracționale.

Pentru traducerea în viață a noilor 
prevederi, în cadrul Procuraturii 
Generale s-a format un colectiv, sub 
conducerea unui adjunct al procu
rorului general, care coordonează în
treaga noastră activitate in domeniul 
popularizării legilor. Acest colectiv a 
conceput și definitivat un plan ge
neral de măsuri — discutat și apro- 

de colegiu — care a și fost difu- 
tuturor unităților de
țară.

— V-am ruga să 
— desigur, in linii 
obiectivele acestui plan.

— Mai întîi, în plan este stabilită 
metodologia, sînt concretizate sarci
nile, responsabilitățile și conținutul 
acțiunilor ce urmează a ti realizate. 
Pentru fiecare județ aceste obiec
tive se vor definitiva împreună eu 
organele locale de partid și de stat, 
în funcție de necesitățile concrete, 
de specificul locului. Ca modalități 
de lucru : cadre din procuratură vor 
prezenta 
lor, vor sprijini publicarea de 
ticole in . 
mentarii la radio și televiziune 
De asemenea, in dezbaterea procese
lor la fața locului, cadrele procura
turii vor depune toate ' eforturile 
pentru a le asigura o înaltă ținută 
judiciară și educativă. Procuratura 
va acorda în viitor o și mai 
atenție muncii de prevenire, și 
baterii infracțiunilor.

Sîntem convinși că acțiunile 
donate ale tuturor factorilor în sar
cina cărora Decretul

zează Consiliul Securității Statului 
ca pe unul din organele centrale cu 
atribuții sporite în vederea îmbu
nătățirii activității de popularizare a 
legislației ne obligă la o mai bună 
mobilizare a forțelor noastre pentru 
aducerea la îndeplinire hi bune con
diții a acestei misiuni — ne-a spus 
tovarășul generaj-maîor CONSTAN
TIN STOICA, vicepreședinte al Con
siliului Securității Statului. Dar pen
tru a fi în măsură să învețe pe alții, 
să explice altora spiritul și litera 
legii, cel în cauză trebuie să o cu
noască el însuși foarte bine. Fac a- 
cSăstă remarcă întrucît, datorită fap
tului că cele mai multe prevederi 
legale nu ni se adresează nemijlocit, 
se înfiripase pe alocuri ideea falsă 
că transpunerea lor în viață ne-ar 
privi mai puțin pe noi, lucrătorii din 
securitate. Or, 'așa cum s-ă atras 

. atenția și Ia plenara Comitetului
Central al partidului din noiembrie 
1971, avuția națională, ordinea de 
drept, respectarea ■ legalității 6înt 
probleme care ne privesc pe toți. In 
acest scop, Consiliul Securității Sta
tului a întreprins un complex 
măsuri menite să asigure buna 
noaștere a legilor de către toate 
drele din securitate.

de 
cu- 
ea-

bat 
zat 
din

procuratura

vă referiți 
mari — la

expuneri în fața cetățeni- 
. ' ar-

presa centrală și locală, co- 
etc.

mare 
com-
coor-

nr. 468/1971 sta-

— Ce măsuri concrete a 
treprins, în acest sens, 
liul Securității Statului ?

— tn îndeplinirea sarcinilor noas
tre specifice, pentru a ne aduce o 
și mai mare contribuție la preveni
rea infracțiunilor și educarea oa
menilor în spiritul respectării legi
lor, am hotărît să intensificăm 
munca de propagandă prin mijloa
cele de informare in masă, să spo- 

. rim numărul intîlnirilor cu colecti
vele de muncă și cu cetățenii. De 
exemplu, în legătură cu apropiata 
intrare în vigoare a legii privind 
apărarea secretului de stat, în 'între
prinderi și instituții se desfășoară 
în prezent o intensă activitate de 
prelucrare pentru ca prevederile ei 
să fie limpezi tuturor cetățenilor.

Pentru ca viitoarele noastre 
țiuni de propagandă juridică să fie 
cît mai eficiente, în cadrul lor, pe 
lîngă prelucrarea și explicarea anu
mitor acte normative se voi" face și 
exemplificări adecvate pe marginea 
unor cazuri cu consecințe semnifi
cative ; dorim să asigurăm o înțele
gere deplină — aș spune interioară, 
intimă — a scopului și spiritului 
legii,

tn-
Consi-

ac-

scopului și spiritului 
nu o simplă luare la eunoștin-

Accidentul 
a început 
la bufet

Vulpe din Felnac (Arad)Ion 
a intrat intr-una din zilele tre
cute în bufetul din comună să 
bea un păhărel. Dar un pă
hărel s-a făcut două, iar două- 
nouă. Noaptea tirziu. și-a adus 
însă aminte că el, la orele 7 sea
ra, trebuia să intre in serviciu 
ca fochist la sala de cazane a 
S.M.A. din localitate. S-a dus 
la întreprindere, a dat drumul 
la cazane și uitînd să deschidă 
robinetul care furniza abur în 
instalația de încălzire s-a culcat. 
Drept urmare, presiunea din ca
zan a crescut de la 0.5 atm. — 
maximum prevăzut — la 1.6 atm. 
O garnitură a ars și jetul de 
apă fierbinte care a început să 
țișnească din cazan i-a provocat 
arsuri grave. Transportat la 
spital, cu toate intervențiile me
dicilor, I.V. n-a mai putut 
salvat.

fi
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ți corespondenții „Scînteii

— Nu știu — ne-a răs
puns Vasile Enache.

— Nu știu — ne-a răs
puns Gh. Panchiosu.

Dacă ar fi să-i credem, 
plusurile constatate — o în
treagă garnitură de tren — 
ori... nu sint, ori, dacă sînt, 
de crearea lor răspunde „ni
meni. Realitatea este, evi
dent, alta. Pentru înțelege
rea ei, ot'erim cititorului o 
scurtă explicație tehnică. 
Primirea cerealelor în siloz 
trebuie să se facă în urma 
unei serioase recepții cali
tative și cantitative. Prin
tre altele, pentru ca pe 
parcursul depozitării pro
duselor să nu rezulte dife
rențe cantitative, prin us
carea cerealelor, li se mă
soară gradul de umiditate. 
Dacă procentul de apă este 
de douăzeci la sută, să zi
cem, pentru a se înregistra 
cu 100 kg, baza pretinde 
producătorului 120 kg. O 
cantitate egală cu procen
tul de apă constatat. Dacă 
cel ce face analiza umidită
ții stabilește însă incorect 
cantitatea de apă din cerea
le — 30 de kg la sută, nu 
20, cum este în realitate — 
intre cantitatea reală de 
cereale și cantitatea pretin
să se naște la fiecare 100 
kg o diferență de 10 kg. 
Spuni ndu-vă că pînă la re
trogradare, la silozul din 
Tecuci gradul de umiditate 
era stabilit de Vasile E- 
nache, considerăm că — 
cel puțin in parte — răs
punsul e dat. Plusurile s-au 
creat cauzindu-le altora... 
minusuri. (Cu sau fără in
tenție. de către V. E. sin
gur sau' și de alții — că

mine să stabilească organe
le de resort ; cazul este 
incă în cercetare), far șeful 
silozului, care a știut de e- 
xistența acestui plus, nu a 
luat nici un fel de măsuri. 
Or, potrivit legii, avea atit 
datoria să controleze felul 
în care V. E. își desfășoară 
activitatea, cît și obligația 
— a cărei nerespectare este 
sancționată penai — de a

zia că V. E. trebuie, totuși, 
sancționat ?

— Propunerea nu este a 
mea — încearcă să se „dis
culpe" Gh. Panchiosu, de 
parcă ar ti fost acuzat de 
cine știe ce lucru rău.

ti „cîntăm in strună", in- 
sistînd să dăm de numele 
„vinovatului". Așa aflăm 
că pentru abaterile săvîr- 
șite V. E. poate nu ar fi

către în- 
personal, 
școli șî 

cît și în 
pregătirii 
de mun- 
fost pro

gramate dezbateri periodice, con
sultații în cadrul adunărilor și 
prin intermediul publicațiilor in
terne. De asemenea, se va intensifica 
și controlul asupra modului în care 
lucrătorii noștri își însușesc și aplică 
prevederile legale în vigoare. în 
afara prelucrărilor periodice cu popu
lația a legilor, o deosebită atenție 
se va acorda explicării normelor le
gale în mod individual, unor per
soane care vin în contact cu orga
nele miliției. Așa, de pildă, ofițeri
lor șî subofițerilor de miliție, din me
diul urban, precum și celor de la 
posturile de miliție din comune le 
revine obligația de a acționa mai in
tens în această direcție, cu prilejul 
desfășurării activității în teren.

Vom acorda, firește, o atenție mult 
mai mare decît pînă în prezent con
lucrării cu organizațiile sindicale și. 
de tineret, cu celelalte 
obștești 
gate de 
tere a 
selor, de

organizații, 
în toate acțiunile le- 
efortul general de creș- 

conștiinței juridice a ma- 
popularizare a legilor.

★
Așadar, s-a conturat de pe acum 

un ansamblu închegat de măsuri, o 
suită de acțiuni, pe care organele 
justiției, procuraturii, securității și 
miliției urmează să le înfăptuiască 
in scopul unei mai bune propagări 
a legislației In rîndul maselor. Din 
spusele Interlocutorilor noștri se des
prinde hotărîrea fermă a acestor or
gane de a contribui în și mai mare 
măsură la educarea juridică a cetă
țenilor, la accelerarea procesului de 
formare șl dezvoltare a conștiinței 
juridice socialiste a acestora.

Popularizarea legii, cultivarea In 
conștiința fiecărui cetățean a res
pectului pentru lege este o acțiune 
continuă, de mare amploare ; ea 
face parte din Programul inițiat de 
partid pentru educarea comunistă a 
oamenilor muncii. înfăptuirea ei 
este o sarcină de mare răspundere, 
pe care partidul o pune in fața tutu
ror comuniștilor, fiindcă — așa cum 
reiese c]ar din documentele de par
tid — in procesul de educare co
munistă, de așezare a relațiilor din 
societatea noastră pe baza principii
lor eticii și echității socialiste și co
muniste, sarcinile comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii se împle
tesc organic 'cu necesitatea respec
tării și promovării neabătute a le
galității socialiste.

să. capete un mai mare grad 
de veridicitate, pe lingă 
fapte reale, cazuri deja re
zolvate, fără nici un fel de 
legătură cu sancțiunea pri
mită, nu se sfiește să „sem
naleze" altele imaginare, să 
tacă afirmații frizînd para
grafele codului penal. In 
speță, calomnia. Să aibă 
organele de cercetare ce 
tace...

„Părinții spirituali'' 
ai reclamagiului

înregistra plusurile. Ceea 
ce nu a făcut 1

Nu știm cu ce ochi l-a 
privit șeful silozului pe fos
tul CTC-ist după această 
sesizare. Existența plusuri
lor demonstrează însă cu 
prisosință vinovăția amin- 
durora. Cum să admită 
V. E. că retrogradarea sa 
se datorează nu persecu
ției, ci neefectuării unor 
„fleacuri" de analize în ve
derea stabilirii calității pro
duselor existente in siloz, 
cind șeful, sare știa de si
tuația plusurilor — faptă de 
o incomparabilă gravitate 
— nu i-a spus niciodată ni
mic ? 1

Dezbrăcată de subiecti
vism, întrebarea își are 
însă logica ei. Intr-adevăr, 
cum de s-a ajuns la conclu-

fost sancționat nici pină în 
ziua de azi, dacă acestea 
nu ar fi fost constatate de 
către Constantin Gîrceavă, 
șeful serviciului livrări din 
cadrul I.V.C.P.T. — Galați, 
care a informat conducerea 
unității. învățat cu atmos
fera călduță de îngăduință 
și cocoloșire — menționăm 
că, recent, pentru neglijen
țele manifestate in munca 
de conducere, Gh. Panchio
su a fost sancționat, pe li
nie de partid, :u vot de 
blam. Vasile Enache se In- 
spâimîntă de aerul tare al 
adevărului și răspunderii, 
are impresia — falsă — că 
i s-a făcut o nedreptate, că 
undeva, cineva se ține de 
capul lui, vrea să îl sufoce. 
Și, atunci, reclamă. Iar 
pentru ca reclamațiile șale

— Noi am fi încercat să 
stăm de vorbă cu el, să-i 
arătăm că toate aceste cer
cetări costă societatea, dar 
Vasile Enache e simplu 
sindicalist — ne-a declarat 
uimindu-ne Ilie Filoti, se
cretarul organizației de 
partid din cadrul silozului.

„Explicația" surprinde. 
Secretarul de partid se con
sideră obligat să desfășoa
re muncă politică numai :u 
membrii de partid. Atitudi
nea celorlalți salariat! nu-l 
interesează 1 Desigur, în 
calitate de cetățean, de om 
al muncii, fiecare este da
tor să sesizeze torurilor în 
drept neregulile pe care 
le constată, încălcările de 
lege. Cînd sesizările se do
vedesc a fi nereale — și a- 
cest lucru este constatat de

Dinu 
Emil

POPESCU 
MARINACHE

diferite organe, și nu o 
dată ! — cei a căror muncă 
este perturbată prin acti
vitatea reclamagiului de 
profesie trebuie să ia ati
tudine împotriva acestuia. 
Eventual, să pună tn discu
ție sesizările sale, să vadă 
acolo, la locul faptelor, ce 
este și ce nu este a- 
devârat. Nu să ridice din 
umeri, ca în fața unui 
destin crud și implacabil : 
ce vreți, așa e el. recla
magiu 1 Aceasta cu atît 
mai mult cu cit, însuși re
clamagiul în cauză este 
produsul unui anumit cli
mat de muncă, existent Ia 
un moment dat în unitatea 
respectivă, de care sint ei 
înșiși răspunzători.

Da, e „păcat de timpul 
pierdut", cum spunea însuși 
Gh. Panchiosu ceva mai 
sus. Dar dacă e să plătească 
cineva pentru asta, atunci, 
alături de reclamagiu, să 
răspundă și cei ce l-au 
„creat", „părinții" săi spi
rituali. Reclamația, sesiza
rea nu trebuie confundate 
cu niște saci proprietate 
personală în care, la ne
voie. se poate arunca orice. 
Ele sînt instrumente aie 
democrației socialiste, mij
loace pe care societatea le 
pune la dispoziția cetățeni
lor în vederea limpezirii 
climatului de muncă, a 
prevenirii și aliminării din 
viață a -ibuzului și arbitra- 
riului. Folosirea lor trebuie 
să se tacă cu simț de răs
pundere, în limitele legii. 
Cei care nesocotesc acest 
adevăr săvîrșeșc, la rîndul 
lor. 'in abuz. O persecuție ; 
da, există și acest tip de 
persecuție : prin sesizări 
neîntemeiate.

Citesc In ziar rela
tări despre fapte de 
eroism ale oamenilor 
muncii, despre atitu
dini înaintate in mun
că, în activitatea ob
ștească. Aș . vrea să vă 
înfățișez și eu un caz 
deosebit de omenie, 
care m-a impresionat 
profund și m-a de
terminat să vă trimit 
această scrisoare.

La începutul lunii 
august 1971, in urma 
unui tragic accident 
de circulație, fratele 
meu, Ion Șalavarin, 
muncitor la Între
prinderea de construc
ții „Porțile de Fier", 
era adus la Spitalul 
de urgentă din Bucu
rești. In stare gravă, 
avea puține șanse de 
a supraviețui. Medicii 
au început lupta pen
tru salvarea lui, care 
a durat, mai multe 
săptămînl.

Din păcate, cu toa
te încercările tăcute.

n-a putut fi salvat. 
Au rămas în urma lui 
doi copii orfani, de 6 
și 9 ani, cărora cu 
trei ani înainte le 
murise și mama, după 
o lungă și grea sufe
rință. Fratele meu nu 
se recăsătorise. Cei doi 
copii sînt acum elevi 
la școala elemen
tară din Dealul Vii
lor, tot în județul 
Mehedinți. Au rezul
tate foarte bune la 
învățătură. Dar oricît 
ar fi ei de silitori, 
este normal să nu le 
fie deloc ușor fără 
părinți. De acest lu
cru sînt conștienți și 
foștii tovarăși de mun
că ai tatălui lor. C'U 
toate treburile, pe care, 
le au și în întreprin
dere și la casele lor, își 
găsesc timp să se in
tereseze de cei doi or
fani, să-i ajute. îna
intea vacanței de iar
nă, maistrul Gheor- 
ghe Chiser, împreună

cu alți doi delegați ai 
colectivului atelieru
lui mecanic de la 
Gura Văii i-au luat 
cu o mașină și i-au 
dus la Motru, la ma
gazin, de unde le-au 
cumpărat haine, în
călțăminte, lenierie și 
alte obiecte, dulciuri, 
ciocolată. Ion le spu
sese că el așa făcea, 
totdeauna, de Anul 
Nou...

Poate că acești oa
meni nu vor fi bucu
roși că am scris la ga
zetă despre fapta lor. 
Dar vreau să scriu a- 
ceste rî.nduri despre 
frumusețea sufletească 
a muncitorilor de la 
Gura Văii, în frunte 
cu, comunistul Chiser. 
pentru că. socotesc că 
este un exemplu cu 
bogate învățăminte.

Vasile 
ȘALAVARIN 
mecanic la Depoul 
C.F.R. București-Triaj

Un mod neobișnuit
de a-ti ajuta soția

Cu câteva luni tn 
urmă, tehnicianul T. 
Chineață, de la stația 
C.F.R. Piatra Olt, a 
sesizat redacției zia
rului nostru o serie de 
abuzuri comise de Du
mitru Jianu, învățător 
la liceul din localitate, 
în sesizare se arăta că, 
abuzind de faptul că 
soția sa este directoa
rea liceului, D.J. admi
nistrează după bunul 
plac bunurile școlii și 
fondurile comitetului 
de părinți, intervine 
pentru încadrarea în 
posturi de profesori la 
liceu a unor persoane 
fără pregătirea nece
sară, pentru promo
varea unor elevi slabi 
la învățătură etc. Se 
mai arăta că aceste 
abuzuri au mai fost se
sizate dar că nu s-ar 
fi luat măsuri din 
cauză că D.J. ar avea 
„sprijinitori" în comu
nă și la inspectoratul 
școlar județean, tar 
fratele soției sale ar 
ti inspector general 
în Ministerul Educa
ției și învățămîntuluî.

Cum era și firesc, 
sesizarea a fost trimi
să spre rezolvare a- 
cestui minister. Pen
tru verificarea celor 
semnalate ar fi fost 
de ajuns ca, timp de 
2—3 zile, un inspector 
școlar (putea fi de la 
județ) și un revizor 
contabil să controleze, 
cu simț de răspundere 
și cu respect față de 
lege și de normele e- 
tice ale societății 
noastre, dacă D.J. a 
comis sau nu abuzu
rile de care este în
vinuit. Dar, pină la 
sfirșitul lunii decem
brie, redacția nu pri
mise răspunsul cuve
nit. Ceea ce ne-a de
terminat să întreprin
dem cercetări proprii.

în cursul investiga
țiilor, am discutat cu 
prof. Marcel Liciu, in
spector șef județean, 
prof. Pavel Marin, 
noul director al liceu
lui, prof. Mihai Iagă- 
ru, secretarul organi
zației de partid din 
liceu, cu alte cadre 
didactice și, bine
înțeles, cu învățăto
rul D.J., am citit de
clarații și alte docu
mente adunate în vo
luminosul dosar al ve
rificărilor făcute, în 
două reprize, de către

prof. D. Tătaru și I. 
Vilciu, inspectori ge
nerali din minister. 
Toate acestea arată că 
sesizarea este înteme
iată : D.J. a comis 
multe abuzuri și ile
galități. Pretexțînd că 
își ajută soția la „tre
buri administrative, 
gospodărești", el de
venise directorul de 
fapt al liceului : în
tocmea și semna acte 
oficiale, reprezenta 
conducerea liceului în 
relațiile cu organele 
județene, primea in
spectorii și le dădea 
lămuriri, vindea și 
cumpăra, dirija ac
tivitatea personalului 
administrativ etc. în- 
tr-un cuvint era de 
toate : director, admi
nistrator. casier, vîn- 
zător, achizitor. Aca-

Pe urmele unei 
sesizări

parase încetul cu în
cetul, dar atît de te
meinic aceste atribu
ții, încît considera că-i 
revin de drept și 
n-are de dat socotea
lă nimănui. Niciodată 
n-a prezentat o dare 
de seamă asupra mo
dului în care gospo
dărește diferite pro
duse și fonduri bă
nești. Dacă un gestio
nar oarecare ar fi 
procedat cum a pro
cedat D. J.. primul 
revizor contabil ar 
fi sesizat organele 
de urmărire penală. 
Tn cazul lui nu s-a 
procedat așa. Ba chiar 
cu ocazia verificărilor, 
unii dintre cei însărci
nați cu aceasta au de
pus străduințe să în
tocmească sau să com
pleteze diferite acte 
justificative care să 
acopere unele nereguli 
comise de D.J.

Ani de-a rîndul, fa
milia Jianu. conside- 
rind liceul o feudă 
proprie, a împiedi
cat ocuparea unor 
catedre de către 
profesori cu pregătire 
universitară, interve
nind, în schimb, pen
tru numirea unor e- 
lemente fără pregăti
rea necesară. De

exemplu, Ileana Căli- 
nescu („nepoata sub
semnatului", cum con
firmă, în scris, D.J.), 
absolventă de școală 
medie, a fost încadra
tă ca profesoară su
plinitoare timp de 12 
ani la rînd.

Greu de înțeles este 
insă faptul ca, la o 
lună și jumătate după 
încheierea cercetărilor, 
inspectorii școlari de 
la județ și cadrele di
dactice din liceu încă 
nu luaseră atitudine 
l'ață de abuzurile con
statate. „Ne-am te
mut să nu greșim" ; 
„așteptăm să vedem 
ce hotărire ia ministe
rul" — acestea au fost 
răspunsurile, cînd am 
Întrebat de ce nici 
organizația de partid, 
nici consiliul profeso
ral nu au supus dis
cuției faptele lui D.J.

în răspunsul trimis 
zilele trecute — in 
sfirșit — redacției. 
Ministerul Educației 
și .tnvățămîntului ne-a 
informat că a tri
mis Comitetului Exe
cutiv al Consiliu
lui popular județean 
Olt dosarul cu consta
tările cercetărilor' în
treprinse, împreună 
cu propunerile privind 
sancționarea cu „aver
tisment" și mutarea la 
altă școaiă a învăță
torului D.J. Nu am 
stărui asupra blîndeții 
manifestate față de 
faptele lui D.J., dacă 
„expunerea de moti
ve" din referatul in
spectorilor generali 
din minister n-ar fi 
cel puțin ciudată. Ast
fel, după ce înșiruie 
9 vinovății, multe din
tre ele de natură pe
nală, inspectorii trag 
concluzia că „învățăto
rului Jianu Dumitru i 
s-a creat o situație 
nefavorabilă in școală" 
și propun să... i se sa
tisfacă dorința de a lu
cra în altă unitate șco
lară. Dar potrivit că
ror principii celui care 
comite abuzuri și ile
galități i se dă dreptul 
să-și exprime „opțiu
nile" în ce privește 
măsurile ce urmează a 
fi luate ? De aceea 
credem că ar fi nece
sară intervenția comi
tetului județean de 
partid.

N. ENUȚA
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Rezervele de apă ale 
din țara noastră (cu excepția Du
nării) — deși totalizează un de
bit mediu anual destul de impor-

neregulile au 
aduse la cunoș- 
conducerilor a- 

cazur.i

— Iar am pierdut, 
tovarășe jurisconsult, 
în litigiul cu partene- 

con-

GOSPODĂRIREA APEEOR
Cît de bun era...

3aqina economica

Proiectul de lege privind

Reglementări mai cuprin
zătoare pentru prevenirea 

poluării apelor

CONTRASTE

Rezultate în acțiunea 
de autoutilare

BRĂILA (Corespondentul „Scînteii", N. Gr. Mără- 
țanu)._ Pentru uzina „Laminorul", fruntașă in indus
tria brăileană, actualul plan cincinal prevede o amplă 
acțiune de autoutilare, care va contribui la creș
terea calității produselor, sporirea productivității 
muncii și. executarea unor noi operații tehnologice. 
In ultimul timp, aici a fost concepută, proiectată și 
realizată o mașină de ascuțit scule, cu un randa
ment sporit și caracteristici tehnice superioare. Ea 
prezintă numeroase avantaje : mărirea gradului de 
precizie a dimensiunilor sculelor, scurtarea duratei 
prelucrării lor, reducerea timpului de stagnare a 
mașinilor de rectificat, mărirea productivității celor
lalte mașini de fabricat cuie, prin reducerea substan
țială a manoperelor de prelucrare etc.

Tot aici a fost realizat un dispozitiv de șanfrenat 
barele laminate pentru otelurile de rulmenți și oțe
lurile aliate folosite in construcții. Cu ajutorul lui, 
se execută operațiile de prelucrare a capetelor de 
bare, dîndu-le acestora forma conică, în scopul 
creării posibilităților de prelucrare ulterioară pe 
mașinile automate de cojit, evitîndu-se spargerea 
cuțitelor de așchiere.

Este foarte bine că, pe lîngă multe 
alte probleme, proiectul legii prevede 
și reglementări pentru combaterea 
poluării apei. în acest sens consider 
că este necesar ca legea să prevadă 
grade de poluare a apei, care să fie 
verificate periodic de organele ju
dețene. Pe lingă, poluarea directă, prin . 
deversare în ape a substanțelor no
cive, legea trebuie să reglementeze și 
răspunderile pentru nocivitățile cau
zate de unele întreprinderi indus
triale prin reziduurile aruncate în 
apropierea rîurilor și care se infil
trează în apă. Fiecare curs de 
apă are un bazin hidrografic'întins, 
care. adesea cuprinde mai multe ju
dețe. Măsurile de coordonare, de a- 
menajare complexă și de valorificare 
optimă a resurselor de apă trebuie 
avute în vedere pe întreg bazinul hi
drografic ca măsuri unitare. Cum va 
putea coordona și rezolva 
Național al Apelor această 
prin organizarea actuală pe 
nu pe bazine hidrografice ? 
consider că ar fi mai bine
nizarea teritorială a Consiliului Na
țional al Apelor să fie pe bazine hi
drografice și nu pe județe.

Să se prevadă „gradele 
de asigurare cu apă"

tant — sînt caracterizate printr-o 
mare neuniformitate în cunsul anu
lui. Astfel, în timpul ploilor torențiale 
sau la topirea bruscă a zăpezilor, de
bitele pe rîurile interioare cresc de 
circa 100 ori față de debitul mediu 
anual, iar în perioadele de secetă, de
bitele minime scad pînă la a 20-a 
parte din debitul mediu. în proiectul 
de lege, problemele ce decurg dina- 
cest specific al regimului hidrologic 
își găsesc un cadru de reglementare 
bine conturat. Pe lîngă aceasta, con
sider însă util ca la secțiunea a Il-a, 
privind scurgerea apelor iși la secțiu
nea a III-a care tratează problema 
protecției albiilor, malurilor și a lu
crărilor de apărare să se facă o legă
tură cu decretul 922/1965 privind con
tribuția voluntară a locuitorilor pen
tru efectuarea de lucrări de interes 
obștesc și la lucrările de regularizări 
de albii și consolidări de maluri cu 
caracter local, în scopul apărării loca
lităților rurale împotriva efectelor 
dăunătoare ale apelor.

în perioadele secetoase, consu
mul și folosirea resurselor de apă tre
buie coordonate în funcție de impor
tanța și necesarul fiecărui benefi
ciar. De aici apare necesitatea ca le
gea să prevadă ca directive „gradele 
de asigurare cu apă" a obiectivelor 
industriale, a irigațiilor și a altor fo
losințe.

Ținînd seama de creșterea consumu
lui de apă datorită industrializării și 
urbanizării, consider indicat ca pro
iectul de lege să prevadă, pe lingă 
conservarea amplasamentelor pentru 
mari baraje și lacuri de acumulare, și 
anumite restricții in realizarea de o- 
obiective industriale — mari consu
matori de apă — in bazinele care se 
conturează ca deficitare cu toate pre
vederile de acumulări mari din pla
nurile de gospodărire a apelor. Arti
colul 57 ar trebui să facă precizări în 

a

sensul celor de mai sus, precum și să 
prevadă obligativitatea celor care 
elaborează documentații cu amplasa
mente care cad în cuveta lacurilor a- 
vute în vedere în planurile de ame
najare de a obține avizul prealabil al 
Consiliului Național al Apelor.

Un cadru unitar 
aplicarea prevederilor legii

Acum cîțiva ani, ur- 
mînd traiectoria multor 
altor localități ale țării, 
orașul Caransebeș a 
fost conectat la magis
trala industrializării, 
prin construirea unui 
mare combinat de ex
ploatare și industriali
zare a lemnului. în 
prezent, combinatul 
numără cinci fabrici, 
cărora urmează' să li 
»e mai adauge încă 
una. probabil în cursul 
acestui an : este vor
ba de fabrica de înno
bilare a plăcilor fibro- 
lcmnoase.

Mai întîi, cîteva date 
preliminare. Valoarea 
totală a investiției es
te de mai multe mi
lioane de lei, din-, 
tre care o bună 
parte reprezintă con
strucții și montaje. E- 
xecutarea lucrărilor a 
fost încredințată Trus
tului de construcții in
dustriale din Timi
șoara. Durata totală 
de construcție a fabri
cii a fost fixată la 24 
de luni. Cu alte cu
vinte, începută în oc
tombrie 1970, construc
ția fabricii trebuie să 
ajungă la cota finală 
spre sfîrșitul acestui 
an. Din capul locului, 
se poate trage o pri
mă concluzie : durata 
execuției lucrării esle 
destul de mare în 
comparație cu valoa
rea ei. La Fălticeni, 
de exemplu, s-a con
struit o fabrică.similară 
într-un timp mai scurt. 
Cu toate acestea și cu 
toate că au trecut 
16 luni de la inau
gurarea 
perioadă în care s-ar 
fi putut 
foarte mult, conturu
rile fabricii 
prea departe de 
materializa. Mai 
cis, din volumul 
de investiții au 
mas de executat lu
crări în procent de... 
circa 90 la sută. Adică, 
lucrările propriu-zise 
de construcții-montaj 
trebuiau să demareze 
la 15 noiembrie 1971, 
dar în cel mai fericit 
caz, ele „ar putea" să

înceapă la 1 martie 
1972.

Cum s-a ajuns la a- 
ceaștă- gravă situație >? 

' Cauza este una sin
gură : antreprenorul
general — T.C.I. Timi
șoara — nu și-a făcut 
datoria. Iată ce ne-a 
relatat, în legătură cu 
aceasta, tovarășul . H. 
Zimmermann, directo
rul tehnic al C.E.I.L.- 
Caransebeș.

în mod energic pen
tru normalizarea si
tuației, directorul ge
neral al trustului, 
tovarășul Gavrilă Bă
lan, și reprezentanții 
cei mai autorizați ai 
Ministerului Construc
țiilor Industriale nici 
n-au binevoit să răs
pundă. Directorul ge
neral al trustului a 
venit o dată la Caran- 

. sebeș, a promis supli-

tori de răspundere de 
pe șantier :

• Gheorghe Lupu, 
șef de șantier la ■ în
treprinderea de mon
taje București : „Cu 
eforturi deosebite pu
tem termina Ia timp 
montajul, dacă vom 
începe lucrările la 1 
martie...". Aceeași pă
rere, de f&pt un anga
jament, a fost expri
mată și de Dan Rădu-

Se poate construi o fabrică

FARA
oameni,
materiale,

șantierului,
construi

sînt încă 
a se
pre- 
total 

ră-

— Avînd în vedere 
mărimea și importanța 
șantierului, lucrările 
trebuiau dirijate de 
un șef de lot, un ingi- 
rier-șef și de 2—3 
maiștri cu experiență. 
In realitate, la condu
cerea lotului s-a aflat 
o bună perioadă • de 
timp doar un mai
stru stagiar. In al 
doilea find, numărul 
necesar de construc
tori n-a fost asigurat 
nici . pe jumătate, au 
lipsit o mare parte din 
utilajele și materialele 
cerute de șantier. ,

Dar constructorul se 
face vinovat nu numai 
de grave deficiențe de 
ordin organizatoric, ci, 
așa cum spuneam, și 
de neglijență. Astfel, 
fiind solicitați de or
ganele județene de 
partid' să intervină

mentarea forței de 
muncă cu 200 de oa
meni, dar a acționat 
în sens invers, luînd 
oameni de pe șantier 
și trimițîndu-i in alte 
părți. Apoi, în 12 ia
nuarie 1972, nici una, 
nici alta, a propus de
calarea termenului de 
punere în funcțiune a 
fabricii cu 6 luni. Nici 
conducerea ministeru
lui nu și-a făcut sim
țită vreo preocupare 
în acest sens.

Fapt este că și în 
prima lună a acestui 
an s-a continuat să se 
lucreze „cu încetinito
rul", ceea ce ridică un 
serios semn de între
bare în legătură eu re-, 
virimentul mult aș
teptat. Ce posibilități 
se întrevăd pentru pe
rioada următoare ? 
lată opinia unor fac-

lescu, șef de șantier la 
sectorul electric.

• Mircca Pieptu, 
noul șef al șantierului: 
„în prezent, persona
lul tehnic este complet. 
Avem la Caransebeș 
un șef de lot, un in- 
giner-șef stagiar, doi 
maiștri și 140 de oa
meni. Ne mai trebuie 
320 de oameni, pre
cum și materiale, 
capitol la care nu 
dispunem decît de 
cărămidă și aglome
rate, de două dumpere 
pitice ; ne mai trebuie 
mijloace de transport 
la capacitatea prevă
zută. Menționez că o 
parte din aceste uti
laje se află acum pe 
șantier, dar au venit 
defecte din bază și 
n-au putut fi folosite 
nici o zi, iar din cele 
14 mijloace de trans-

port sînt în stare de 
funcționare numai 5. 
Dacă vom avea asigu
rate mijloacele tehnice 
și forța de muncă ne
cesare. asigurăm înce
perea montajului în 
timp util".

Deci, oamenii sînt 
hotărîți să lucreze in
tens, să recupereze ră- 
mînerea în urmă. Im
portant esle ca acum 
— și nu mai tîrziu — 
trustul amintit și mi
nisterul de resort să 
intervină cu măsuri 
hotărî te, eficiente, care 
să asigure toate con
dițiile necesare accele
rării ritmului lucrări
lor. în legătură cu a- 
ceasta, iată ce ne-a 
spus tovarășul Ion 
Grasoi, secretar al 
Comitetului județean 
de partid Caraș-Seve- 
rin :

— Cred că mai este 
timp ca, printr-o mun
că susținută, dublată 
de cea mai înaltă res
ponsabilitate din par
tea tuturor factorilor 
angajați în această lu
crare, fabrica de înno
bilare a P.A.L. din Ca
ransebeș să producă la 
termenul stabilit, 
mitetul județean 
partid va acorda 
sprijinul necesar 
scopul recuperării 
tanțelor, pentru 
munca să atingă
mul impus de situație. 
Trebuie să se trimită la 
Caransebeș un număr 
însemnat de oameni 
calificați, șantierul să 
fie dotat cu utilajele și 
materialele necesare, 
să se studieze posibili
tatea de a se trece la 
lucru în două schim
buri. în esență, con
strucția fabricii să fie 
trecută, cel puiin a- 
cum, pe agenda de lu
cru a conducerii mi
nisterului. Este inac
ceptabilă încercarea de 
a amina punerea în 
funcțiune a fabricii...

Vom reveni la 1 mar
tie a.c.

întrucît lucrez de peste 11 ani în 
sistemul de gospodărire a apelor; con- 
sidei- necesar ca, alături de alți spe
cialiști, să aduc și eu o serie de pro
puneri care să contribuie la îmbună
tățirea prevederilor din proiect.

O primă problemă pe care vreau 
s-o ridic se referă la fragmentarea 
administrativă a bazinelor hidrogra
fice. Acest lucru creeză neajunsuri 
pentru tratarea și rezolvarea unitară 
a problemelor legate de folosirea și 
exploatarea rațională a apelor pe o 
zonă întinsă.

Apoi, coordonarea acțiunilor 
potriva inundațiilor nu poate fi 
lizată numai la nivel de județ, 
necesar ca organele județene să 
lizeze și să coordoneze acțiunile 
teritoriul propriu, dar legătura între 
diferitele județe care acoperă un ba
zin hidrografic trebuie să fie făcu
tă de un alt organ, care să permită 
o coordonare generală a zonei. Nu- ' 
mai în cazul rîului Mureș, de exem
plu, pentru a organiza apărarea pro
prie împotriva inundațiilor, județul 
Timiș trebuie să țină legătura cu 7 
județe diferite. Rețeaua hidrologică, 
prima în măsură să asigure o infor
mare și avertizare promptă, a fost 
fragmentată de așa natură incit ser
viciile sale nu sînt utilizate. Aceeași 
situație neeorespunzătoare este și în 
sectorul eliberării avizelor și autori
zațiilor privind folosințele de apă, 
care, fiind elaborate numai la nivel 
județean, nu țin și nu pot ține seama 
de nevoile județelor vecine.

Iată de ce consider că, în afara unor 
mici nuclee de gospodărire a apelor 
care trebuie să existe la nivelul fie
cărui județ, pentru realizarea politicii 
de gospodărire a apelor în limitele 
nevoilor strict locale, este necesară 
reînființarea unităților de gospodă
rire a apelor pe bazine hidrografice, 
care să asigure corelarea și coordo
narea nevoilor generale ale tuturor 
județelor dintr-un bazin hidrografic.

Suprafața țării noastre poate fi a- 
coperită cu 5—6 unități de acest gen, 
care, împreună cu unitățile hidrome- 
teorologice organizate corespunzător, 
pot asigura intr-adevăr aplicarea tu
turor prevederilor legate de gospodă
rirea rațională a apelor țării noastre. 
Acestea ar trebui subordonate direct 
Consiliului Național al Apelor.

debit de servitute pentru faună, floră 
și alimentarea cu apă a localităților.

Articolul 38, unde se prevede că 
oficiile județene vor elibera autori
zații pentru folosirea apelor de su
prafață și subterane, propunem să 
fie completat în sensul precizării că 
„pentru lucrările de importanță deo
sebită, stabilite de Consiliul Națio
nal ai Apelor cu prilejul avizării do
cumentațiilor de construire în con
formitate cu prevederile art. 56, au
torizația de folosire a apelor se eli
berează de către Consiliul Național 
al Apelor". Considerăm că această 
precizare ar rezolva situația marilor 
acumulări cu regularizare multianua- 
lă, care asigură folosirea complexă a 
apelor din bazine hidrografice mari, 
din mai multe județe. De exemplu, 
lacul Bicaz influențează decisiv re
gimul de curgere de pe râurile Bis
trița și Șiret situate în județele 
Neamț, Bacău, Vrancea și Galați. 
Dar actualele prevederi ale proiectu
lui de lege impun ca autorizația să 
fie eliberată de Oficiul județean de 
gospodărire a apelor Neamț.

în legătură cu accesul în instalații 
al organelor de gospodărire a apelor 
considerăm că art. 22 și art. 80 tre
buie să prevadă că „accesul în insta
lații speciale aparținind altor minis
tere se face cu respectarea normelor 
privind accesul în aceste instalații și 
cu respectarea regulilor de protecția 
muncii pe care titularul instalațiilor 
le aduce Ia cunoștința organelor de 
gospodărire a apelor ce exercită con
trolul". Completarea este necesară, 
deoarece unele instalații pentru mă
surarea debitelor se găsesc în clădi
rea centralelor electrice, accesul în 
aceste centrale fiind reglementat 
prin instrucțiuni speciale.

Ing. Sever CERCHEZ 
Ing. Florin STĂNCULESCU 
Ing. Dorin SĂNDULACHE 
Ing. Petre MII, 
din Centrala industrială de pro
ducere a energiei electrice 
și termice București

Alexandru
Miliția municipiului 

Iași a efectuat, în mai 
multe rînduri,. con
troale inopinate pe 
unele șantiere și la 
depozitele Trustului 
de construcții indus
triale și ale Trustului 
de construcții jude
țean Iași. De fiecare 
dată, 
fost 
tința 
cestora, iar în 
flagrante organele de 
control au aplicat 
sancțiuni și au întoc
mit chiar acte de tri- 
mitere în judecată 
pentru neglijență și 
infracțiuni. Cu toate 
acestea, nu s-au tras 
învățămintele nece
sare. La un nou con
trol efectuat recent 
s-au depistat, în mul
te locuri, aceleași ne
reguli. Spre exemplu, 
pe șantierul de locu
ințe „Alexandru cel 
Bun" tot felul de ma
teriale de construcții-, 
în valoare <’ 
milioane lei, 
depozitate 
într-un țarc, 
liber. Unele 
s-au distrus, 
nărui Ioniță

de vreo 5 
, se aflau 

alandala, 
.sub cerul 

din ele 
Gestio- 

Ioan. nu-

cel Bun?
mit în această muncă 
fără să întrunească 
cerințele elementare, 
continuă să elibereze 
materiale pe niște bo
nuri de mină, pe hîr- 
tie cit... foița de ți
gară, care poartă 
semnături indescifra
bile. La . șantierul 
„Motronea", tot al 
Trustului județean de 
construcții, este ținut 
ca gestionar Constan
tin Andriescu, cu 
rioase antecedente 
nale. E explicabil, 
tunci, de ce i s-au 
sit 7 foi lipsă din 
nierul de dispoziții de 
livrare. Nereguli fla
grante au fost identifi
cate și pe șantierele 
Trustului de construc
ții industriale din Iași. 
Nimic de zis — proba
bil numele șantierului 
„Alexandru cel Bun" a 
predispus la „mărini
mie". Dar pînă unde ar 
fi mers, în cele din 
urmă, bunătatea blaji
nului domnitor moldo
vean ? Iar dacă ne în
toarcem spre 
ce-ar fi să ne amintim 
și de Vlad Țepeș ? 
Dacă nu ca „metode", 
măcar ca spirit !

se- 
pe- 
a-

Treceți în cont, 
că m-a fluierat

(Urinare din pag I-a)

tilitate medie, beneficiind 
de aceeași cantitate de în
grășăminte ca și 
suprafeței cultivate 
rumb, s-au obținut în me
die 6 500 kg boabe, cu 3 000 
peste prevederile planului. 
La sfecla de zahăr depă
șirea a fost de 17 000 kg 
la hectar, iar la floarea 
soarelui de 200 kg. La po
rumb nici unul dintre coo
peratorii care au lucrat în 
acord n-au obținut recol
te sub 5 500 kg la hectar, 
iar la celelalte două cul
turi toți au depășit pla
nul. Cifrele de mai sus au 
și o mai mare valoare dacă 
ținem seama că pe an
samblul cooperativei s-au 
obținut recolte sub nivelul 
planului cu 700 kg la po
rumb și cu tot atîtea la 
floarea-soarelui.

restul
cu po-

— Care-i secretul? am în
trebat-o pe cooperatoarea 
Stăniă Angela, soția pre
ședintelui cooperativei, care 
împreună cu un alt coope
rator, Caragea Mitică, au 
obținut . 7 000 kg porumb 
boabe la- hectar, 60 000 kg 
la sfecla de zahăr și 2 200 
kg. la floarea-soarelui.

— Am muncit pămîntul 
cum trebuie, așa l-am aju
tat să rodească și mai 
bine. Apoi am avut grijă 
de cultură, să nu fie go
luri, să fie prășită la 
timp... Și îngrășămintele 
au fost date cu rost, pe 
rînd. acolo unde are plan
ta nevoie. în rest, cam atît.

l-am cerut ing. Emilian 
Mihăilescu, directorul gene
ral al direcției agricole, să 
creioneze un tablou al ac
tivității desfășurate. pe pla
nul județului pentru gene-

ralizarea acordului global în 
toate sectoarele de pro
ducție ale cooperativelor 
agricole.

— Experiența anului tre-

Ing. Titus VERLAN
Timișoara

Precizări în concordanță 
cu cerințele reale

Co
de 
tot 
în 

reș
ca 

rit-

Florea CIOBANU 
corespondentul 
„Scînteii"

tori și mecanizatorii 
vind eficiența acestei 
me de organizare și 
buire a muncii. După con
sultările largi, organizate

pri- 
for- 

retri-

Studiind proiectul legii privind 
gospodărirea apelor considerăm că 
este necesar ca unele' articole să fie 
completate sau reformulate, pentru 
a se clarifica mai bine intențiile le
giuitorului. In primul rînd propunem 
ca art. 14 alin. 4 să fie redactat după 
cum urmează :

In cazul in eare albiile sînt ame
najate prin construcții, terasamenle 
sau alte lucrări, întreținerea, repa
rarea și refacerea acestora, precum 
și a albiilor pe zona amenajată, re
vine celor ce au in administrare di
rectă sau în folosință lucrările res
pective in limita suprafețelor de te
ren aflate in administrare.

în felul acesta se poate preciza și 
cine are obligația de a întreține al
biile vechi ale rîurilor, părăsite prin 
devierea cursului in scopuri hidro
energetice sau de altă natură. Dacă 
se menține redactarea din proiectul 
legii, întreprinderea de centrale hi
droelectrice Bistrița, care folosește 
rîul Bistrița din punct de vedere 
energetic din sectorul Bicaz pînă la 
vărsarea în Șiret, s-ar putea inter
preta că ar avea obligația să între
țină in afara canalului și circa 100 
km din albia veche a rîului, efec- 
tuînd lucrări pe terenuri ce nu sînt 
în administrarea sa. Administrarea și 
folosirea albiilor vechi revin consi
liilor populare din localitățile rive
rane cursului de apă, iar întreprin
derile care au realizat 
cursului de apă au numai 

a lăsa în aval pe albia

Rezolvare eficientă 
a problemelor specifice

Asigurarea apei, îndeosebi a apei 
potabile, devine o problemă de prim 
ordin. Proiectul legii privind gospo
dărirea apelor trebuie să reglemen
teze toate aspectele legate de asigu
rarea tuturor cerințelor de apă. Ca 
lucrători in domeniul gospodăririi 
apei în industria alimentară, ne ex
primăm satisfacția pentru acest pro
iect de lege și propunem să fie stu
diate unele propuneri și 
personale.

O primă problemă ar 
cerea pe scară cit mai 
cuperărilor de substanțe 
din apele reziduale. In acest sens, in 
industria alimentară există o serie 
întreagă de ape reziduale care con
țin proteine, grăsimi, zaharuri etc. în 
multe cazuri însă, se investesc fon
duri mari pentru biodegradarea 
substanțelor folositoare în loc să se 
facă instalații de recuperare. In acest 
sens sînt necesare o serie de cerce
tări în laboratoare și stații pilot.

Buna gospodărire a resurselor de 
apă impune luarea unor măsuri ge
nerale. în primul rînd este necesară 
pregătirea cadrelor corespunzătoare 
în acest sector de activitate. Pentru 
aceasta trebuie să se înceapă cu in
troducerea în planurile de învățămînt 
tehnic mediu șî superior a cursurilor 
de gospodărire a apelor, iar la for
mele de reciclare să fie introduse 
matici adecvate acestei probleme.

îndeplinirea prevederilor legii 
linia folosirii apelor impune, 
lingă asigurarea cadrelor de speciali
tate, .și studii aprofundate pentru 
rezolvarea unor probleme cu aspect 
specific ca : organizarea de nuclee 
de cercetare, proiectare și urmărire 
în exploatare a lucrărilor de gos
podărire a apelor ; întocmirea unei 
monografii a tuturor stațiilor de e- 
purare realizate în țară, cu indicarea 
eficienței și a schemei optime ; 
crearea în cadrul M.I.M.C. a unei u- 
nități specializate pentru producerea 
de utilaje, aparate de măsură și 
control pentru gospodărirea apelor șî 
în special pentru stații de epurare ; 
iniocmirea de normative departamen
tale pentru proiectarea și exploata
rea stațiilor de epurare a apelor in
dustriale ; înființarea de întreprin
deri specializate pe ramuri indus
triale pentru realizarea de stații de 
epurare.

observații

fi introdu- 
largă a re- 

folositoare

te-
pe 
pe

de

devierea 
obligația 

veche un

Dr. ing.
Șerban CONSTANTINESCU 
șef laborator ape
Ing Emil GOLDȘTEIN
inginer proiectant principal 
din Institutul de cercetări și proiec
tări pentru industria alimentară

dierii. secretarii 
țiilor de partid 
rativele agricole 
țiunile pentru mecanizarea 
agriculturii,

organiza- 
din coope- 
și din sta-

cooperatiste, după

„Cine e pentru
cut, nu tocmai bună 
ansamblul agriculturii 
dețului, ne spune interlo
cutorul, cit și rezultatele 
deosebite obținute prin a- 
plicarea acordului global 
în unele unități ne-au de
terminat ca încă din luna 
octombrie să începem un 
adevărat colocviu cu. spe7 
cialiștii, membrii coopera-

pe
ju-

sub îndrumarea comitetu
lui județean de partid, 
după o adevărată con
fruntare de păreri și o a- 
naliză atentă a numeroa
selor propuneri, la nivelul 
județului ori pe consilii 
intercooperatiste, am făcut 
instruiri diferențiate cu 
cadrele tehnice, contabilii- 
șefi, șefii de ferme, briga-

secretariimarii 
mitetelor comunale de par
tid pentru • ca aceștia să 
poată explica clar, pe în
țelesul tuturor, avantajele 
noii forme de organizare și 
retribuire. Pînă și la ple
narele județene ale femei
lor și tineretului s-a dis
cutat despre aplicarea a- 
cordului global. In toate

unitățile 
definitivarea planurilor 
de producție, au loc discu
ții cu cooperatorii de la om 
la om, în așa fel incit fie
care să știe exact ce are de 
făcut, care sînt obligațiile și 
drepturile atît ale lui, cit și 
ale cooperativei. Toate a- 
cestea sînt stabilite în mod 
diferențiat de la unitate Ia 
unitate, de la tarla la tarla.

Rezultatele deosebite ob
ținute de cooperatorii 
Islaz.
Măldăieni. Măgura, 
și 
din 
rea 
vut
trecere în masă la 
pămîntului în această 
formă Coooeratorii 
Furculești. Moșteni, 
luiu. Buzescu, Lâceni. 
ca, Ciolănești, Piatra,

din 
de la Smîrdioasa, 

Talpa 
cooperative 

prin aplica- 
global. au a- 
determine o 

munca 
nouă

din 
Ur- 

Lun- 
Or-

din alte 
județ, 

acordului 
darul să

beasca, Pietroșani, Beuca, 
Alexandria și din multe 
alte cooperative agricole, 
au hotărît în recentele a- 
dunări generale să mun
cească pămîntul în acord 
global.

înainte de a da tiparu
lui aceste rînduri am avut 
o convorbire telefonică cu 
inginerul-șef al coopera
tivei agricole „Unirea" 
Islaz.

— Ce e nou la dv. ?
— Nou ? Că tocmai am 

ținut adunarea genera
lă. Au discutat oamenii 
ore în șir, au chibzuit, așa 
cum le este obiceiul. Și 
la sfârșit s-a pus la vot 
trecerea la munca în acord 
global. „Cine e pentru ? — 
s-a întrebat la sfîrșitul a- 
dunarii. Și toți cooperatorii 
au ridicat mina.

rul nostru de 
tract...

— Nici nu se 
altfel, eram în 
tovarășe director. Tre
buie să plătim penali
zări. 'Dv. trebuie să 
hotărîți cine le supor
tă. Știți. însă, că su
mele... sînt cam mari...

— Bine, bine ! Să 
fie trecute atunci pe 
costuri. Doar avem 
economii, nu ?

Directorul ' care dă 
o asemenea decizie 
uită, sau se face că 
uită, că legea obligă 
unitatea economică ce 
a plătit penalizări 
să-și recupereze su
mele de Ia lucrătorii 
care,, •’nafăcindu-și da
toria. au determinat 
neonorarea obligațiilor 
contractuale respecti
ve. Dispunem și de 
exemple, furnizate de 
organele de control 
bancare, despre 
puține asemenea 
tărîri nelegăle. 
fel, Uzina de 
strucții de mașini din 
Reșița „a contabilizat" 
pe cheltuielile de pro
ducție penalizări în 
valoare de 141 000 lei, 
în Ioc să le impute — 
în condițiile regiemen-

nu 
ho- 

Ast- 
con-

tarilor în vigoare — 
salariaților răspunză
tori de această pagubă 
adusă întreprinderii. 
Similar s-a procedat 
și la Fabrica de șuru
buri din Brașov pen
tru suma de 117 000 
lei, la Fabrica chimi
că de detergenți din 
Timișoara în cazul a 
83 000 lei, la între
prinderea de lină in
tegrată din Constanța 
pentru 293 000 lei, 
Fabrica de ață și 
tura din Odorhei 
tru 307 000 lei.

Metodă simplă. 
Lucrezi prost, ești pe
nalizat — iar penaliză
rile ți le plătește sta
tul ! Și încă e bine — 
ce-ar fi fost dacă în 
respectivele întreprin
deri se treceau la chel
tuielile de producție e- 
ventualele amenzi pen
tru traversarea nere- 
glement.ară a străzii 
sau contravențiile auto- 
turistilor. convorbirile 
adiționale de la tele
foanele salariaților. a- 
bonam'mtele la radio- 
televiziune etc ? Deci, i 
dacă te fluieră „nenea 
milițianu’" — duci chi
tanța la întreprindere ! 
Are cineva obiecții la 
metodă ? Așteptăm 
răspuns !

Pentru neomologare, 
găinile fac greva

foamei
Lingă complexul 

pui de la Costeștii 
Argeș stau în neorîn- 
duială vreo 4 000 bu
căți de hrănitoare pen
tru păsări, purtînd 
marca întreprinderii 
„Tehnometal" Bucu
rești ; valoarea circa 
600 000 lei.

— De ce stau aici ?
— Pentru că, spun 

specialiștii complexu
lui, hrănitoarele pre
zintă mari dezavanta
je : conduc la risipă 
mare de furaje, pun în 
pericol securitatea pui
lor etc.

— Și atunci ?
— Sîntem în litigiu

de 
de

Prea e
pastrama

Cooperativa de con
sum „Mureșul" din Tg. 
Mureș a creat o gos
podărie anexă pentru 
creșterea și îngrășarea 
animalelor. în baza 
propunerilor făcute de 
cooperativă, IJECOOP 
a prevăzut pentru a- 
ceastă unitate un ni- 

. vel de 500 de oi, și 200 
de porci. Dar, după 
constatările organelor 
de control, pastrama 
de oi și purceii la tavă 
au ieșit cam scumpe. 
Oile cumpărate nu au 
fost cîntărite la prelua
re și nu s-a stabilit 
randamentul mediu 
pentru determinarea 
cantității de carne ce 
se poate obține în ve
derea calculării prețu
lui maxim ce se poate 
achita producătorilor. 
Ca urmare, pastrama 
a costat cam mult. în 
schimb s-a stabilit că 
s-a achitat în plus,

cu întreprinderea pro
ducătoare pentru a și 
le lua înapoi.

— De ce le-ați pri
mit ?

— Pentru că minis
terul nostru ni 
repartizat forțat, 
numai

le-a
Nu 

atît. De fapt, 
ministerul nici nu le-a 
omologat.
cum se .... 
grăbit să le repartize
ze. Să vedem cine șe 
va hrăni cu ele. Deo
camdată rețeta „ne- 
omologare, nesolicita- 
re, dar repartizare" a 
condus respectivele 
păsări la greva foa
mei.

Dar după 
vede, s-a

piperata
mureșeana

I

peste prețul legal, su
ma de aproape 97 000 
lei. Din această dife
rență, cooperativa a 
înregistrat, pînă la 
șfirșitul anului trecut, 
o pagubă de peste 
19 000 lei. Nici la creș
terea și îngrășarea 
porcilor, lucrurile nu 
au mers mai bine. 
Purceii au fost încre
dințați pentru îngriji
re unui cioban, iar 
președintele cooperati
vei, contrar normelor 
privind apărarea sănă
tății animalelor, pentru 
castrarea lor a anga
jat un cetățean neau
torizat. care în urma 
castrării empirice a 
pricinuit îmbolnăvirea 
și pieirea a 9 capete. 
Astfel înțelegeți de ce 
pastrama „Mureșul" e 
prea piperată. Lăsați-o 
șă-i usture pe condu
cătorii cooperativei.
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în dezbatere, la masa rotundă a

CREAȚIA ORIGINALA
cinema

pentru

PARTICIPA : Viorel BAN, Constantin BUGEANU, Elena CER NEI, Anatoi CHISADJ1, Constantin CÎRJAN, Gh. COTOVEEEA, 
Eadislau Ft'REDY, Magda IANCOEESCU, Ileana ILIESCU, Hero LUPESCU, Vasile MARCU, Valentina Massini, Jean RÎNZESCU, 

Valentin TEODORIAN, Cornel TRAILESCU, C. ZĂVĂLEANU

„Experiența mea de auditor îmi dovedește că operele cele mal 
trainice sint acelea cu un subiect interesant, cu o acțiune animată, 
într-un cuvint acelea din care plictiseala a fost izgonită. Muzica unei 
opere este întocmai unui giuvaer. Piatra prețioasă o constituie acțiu
nea, conflictul dramatic. Muzica 
drama e principalul element".

e accesoriul, un accesoriu esențial, iar

GEORGE ENESCU
în isteria muzicii românești sint 

numeroși muzicienii de prestigiu 
care s-au gindit la soarta Operei 
Române. Era dorința supremă a îna
intașilor noștri, era „visul de de
mult" al iui Enescu, este problema 
ardentă a zilelor noastre. Cind au 
fost urcate pe scenă dansurile și 
cintecele noastre într-o „Idilă pasto
rală moldovenească", scrisă de Asac’ni 
pe o muzică de Cervatti, cronica din 
„Albina Românească" (1837) nu mai 
contenea cu laudele, cu sublinierea 
sentimentului de mîndrie, de încre
dere în soarta acestui gen pe tărîmul 
muzicii românești. Cîte opreliști, cită 
trudă pentru promovarea unui teatru 
liric românesc ! Millo, Costache Ca- 
ragiale, Alecsandri, apoi Flechten- 
macher, Wachmann, Wiest propun 
scenete, vodeviluri, muzică și ver
suri românești, fac din paginile lor 
documente ale epocii ; prin ele înțe
legem o dată mai mult spiritul, su
flul acelei vremi. Generația enes- 
ciană impune cu adevărat o crea
ție originală a teatrului liric româ
nesc. Catargi, Tiberiu Brediceanu, 
Monția, Zirra, apoi Nottara, Otteseu 
aștern sute de pagini, încearcă să 
dezvăluie un limbaj in care să fie 
recunoscută obirșia, personalitatea 
creatorului român. Opera — gen 
complex — este în oricare mo
ment al istoriei o oglindă a ca
pacității de exprimare, a gradu
lui de maturitate îu abordarea și re
zolvarea temelor, a puterii de sin
teză, a profunzimii cu care se pă
trunde în cele mai adinei zone ale 
sufletului unui popor. Problematica 
socială, psihologică, patriotică, isto
rică — iată terenuri vaste de cerce
tare ! S-au născut „Oedip", „O noap-

te furtunoasă", „Năpasta". Un salt 
peste ani in noul timp al țării, și 
apare „Hamlet". Avem notate la loc 
de cinste paginile semnate de Gheor- 
ghe Dumitrescu, apoi lucrările isto
rice. militante, ale lui Tudor Jarda, 
Teodor Bratu, Norbert Petri, Doru 
Popovici.

Este o realitate că epoca noastră, 
cu dinamismul ei, oferă mai mult ca 
oricind spații largi de inspirație, de 
comentare pentru compozitorii care 
se dedică făuririi textelor muzicale 
ale unor opere contemporane. Idea
lurile noastre, eroii zilelor noastre, 
pot conferi forță spectacolului liric ; 
publicul este dornic să vadă pe Sce
nele lirice spectacole în care să 
pulseze viața și aspirațiile sale, din 
care să nu lipsească acel etern-uman, 
toate într-o viziune nouă, convingă
toare.

Ne întrebăm totuși care sint ex
plicațiile, căror cauze se datorează 
faptul că opera nu a cunoscut o dez
voltare mai susținută, că nu s-au 
realizat creații lirice mai numeroase, 
de înaltă valoare artistică. Una din 
cauze credem că se află în opinia 
mai mult sau mai puțin răspindită 
potrivit căreia, opera ca gen este 
desuetă, vetustă, anacronică. Dezba
terile de la masa noastră rotundă au 
infirmat, pe bună dreptate, o aseme
nea opinie, au demonstrat necesita
tea afirmării operei moderne și im
plicit a creației de operă româ
nești. Dezbaterile au pledat, de ase
menea, pentru o creație originală de 
operă, o creație a timpului nostru, 
militantă, profund angajată în reali
tățile și spiritul vremii. Pentru a- 
ceasta s-a subliniat necesitatea de a 
fi soluționate cîteva probleme mai 
generale privind creația de operă.

mele probleme de afișaj (da, afișai, 
căci se poate spune că lipsește total 
dintr-un mare 
reștiul) “.

CONSTANTIN 
consider că este 
dament social a 
materializare depinde de noi. 
mult, creînd o emulație, o eferves
cență între artiști, libreti.ști, compo
zitori, putem asigura terenul fertil 
unor opusuri interesante, eare să 
vorbească despre vremea noastră în 
spiritul vremii noastre".

- - Idealul marilor compozitori 
a fost împlinirea unei con- 
dramatice pregnante. Și 
Wagner, și Strauss, apoi Ja- 

au căutat

centru ca Bucu-
CÎRJAN : 

vorba de un 
cărui dinamizare și 

- - • «ai

„Și eu 
coman-

RED. : 
de operă 
strucții 
Gluck, și 
nacek, Stravinski, Berg 
librete cu o dramaturgie clară, care 
să merite cu adevărat o tălmăcire 
muzicală, care să inspire. Fără îndo
ială, gama subiectelor este ncsfîrșită;

gindindu-ne la actualitate, ele pot fi 
de o impresionantă varietate. S-au 
intimplaf cazuri în care compozitori 
mai puțin pregătiți pentru genul li
ric să caute „succesul" în librete 
complicate, greoaie. Fără o claritate 
a textului literar, fără evenimente 
care intr-adevăr să capteze interesul 
ascultătorilor fără conturări în linii 
precise ale caracterelor, ale conflicte
lor, operele muzicale nu pot avea a- 
deziunea publicului. Soluția nu este 
așadar încurcarea spectacolului și a 
spectatorului într-un labirint de si
tuații, cu un „cor" de personaje 
care să navigheze în căutare de „cu
vinte". Este prea mare efortul com
pozitorului dă operă, ineît nu poate 
să lipsesacă exigența în alegerea li
bretului. Și fără a avea pulsul vremii 
noastre socialiste, fără a comenta a- 
devărul uman al timpului nostru, nu 
vom putea crea opere viabile.

tratele tău i DRUMUL 
15,30: 17,45: 20.

celor o mie de zile :
15,30: 19, CENTRAL

Libretul operei: 
simplu, direct, nesofisticat

HERO LUPESCU : „De curîud 
m-am inters de la Varșovia, unde am 
participat la o consfătuire a teatrelor 
din capitalele țărilor socialiste. Cea 
mai discutată temă a fost «creația de 
operă contemporană», in primul' rind 
«libretul operei contemporane». S-a 
subliniat faptul că libretele pot și 
trebuie să devină, prin limbajul lor 
poetic, un document complex de 
viață, capabil să poată oferi compo
zitorilor mari surse de inspirație".

RED. : Să ne amintim că marii re
formatori ai genului, Wagner, Glinka, 
apoi Verdi subliniau construcția dra
maturgies, în primul rind, prin mu
zică. în același timp să ne gindim 
la Prokofiev, Enescu, Janacek, care 
meditau 
textului, 
lui.

HERO
ne, marii
nostru au năzuit spre opere bogate 
în idei, pline de umanism. I-au inte
resat evenimentele ‘ istorice ce cu
prindeau o epocă întreagă, în care 
lupta pentru existența națională și 
dreptatea socială au fost primordia
le ; acestea i-au emoționat, au făcut 
ca multe din creațiile lor să fie a- 
devărate fresce istorice monumenta
le. Este destul să amintim de Proko
fiev cu al său «Război și pace». în 
România compozitorii noștri s-au 
simțit atrași spre acele subiecte în 
care sint evocate pagini din lupta 
glorioasă a poporului român pentru 
independență și suveranitate națio
nală, din răscoalele țărănești împo
triva asupririi boierești, din lupta 
plină de eroism și sacrificii a comu
niștilor, a Partidului Comunist Ro
mân. Ei au căutat să reliefeze trăsă
turile nobile, spiritul de sacrificiu, 
dragostea de patrie, eroismul maselor 
populare.

Din experiența de pînă acum s-a 
putut vedea că, dacă temele istorice 
sint abordabile, relativ ușor, atunci 
cind este vorba despre epoca noas
tră actuală, lucrurile sint mai difi
cile, avînd în vedere complexitatea 
problemelor contemporane și tipuri
lor umane înfățișate pe scena de o- 
peră și balet.

A scrie librete de operă' despre 
omul zilelor noastre, despre bogata 
și de multe ori eroica sa activitate, 
despre bucuriile și tristețile sale, 
despre acea forță interioară care-1 
însuflețește spre împlinirea marilor 
chemări ale isteriei prezente. într-un

îndelung la profunzimea 
la esența, Ia permanența

LUPESCU : ,,Cu certitudi- 
compozitori ai secolului

Muzicalitate, bogăție melodică 
înseamnă putere de comunicare

cuvîtit despre astăzi, nu numai că nu 
eâte un lucru ușor, din .punct de ve
dere al perspectivei, dar în mod o- 
biectiv trbbuie aflate ' noi soitiții 
creatoare".

RED. : Fără îndoială, opera trebuie 
să fie un prilej de educare, de pro
movare a unor idei care să înnobi
leze profilul spiritual al omului de 
azi. Trăim momente de mari trans
formări, care nu crederii că pot lăsa, 
indiferente forțele noastre creatoare.

JEAN RÎNZESCU„Aș evoca în 
discuție celebra 
această

«Traviata». De cs 
operă răscolește și astăzi 

zeci .și sute de mii de oameni ? Prin 
frumusețe și problematică. . Verdi 
pune problemele epocii sale. Este o 
operă socială, tratează cu vigurozi- 
tate conflicte interesante, dar mu
zica este așa de cuceritoare și con
vingătoare, este așa de suprapusă 
pe ideile și sentimentele eare se de
gajă din această lucrare, îneît a de
venit eternă. Ultima operă care s-ar 
stinge — dacă acest lucru ar fi po
sibil — cred că ar —

RED. : Poate că 
tele care au fost 
cum, mai ales cele 
rică, sînt prea încărcate, prea stu
foase, pierd in fața spectatorilor prin 
lipsă de conciziune.

JEAN RÎNZESCU : „Găsesc că 
este just ceea ce spuneți. Coneiziu- 
nea unui spectacol astăzi este una 
din condițiile teatrului".

MAGDA IANCULESCU : „Schema 
libretului trebuie să fie simplă : 
conflictul dintre cîteva personaje 
principale, aflate într-o luptă, într-o 
confruntare a sentimentelor etern 
umane, pe un fond modern. Oamenii 
au vise, idealuri de apărat, se iu
besc, luptă, se pot și urî, mor ; sînt 
sentimente profunde, zguduitoare, 
patetice, care plac publicului. Cu 
condiția de a fi generate de proble
matica zilelor noastre"

CORNEL TRAILESCU : „După pă
rerea mea, alegerea textului este ex
trem de dificilă ; sînt uneori texte cu 
o valoare literară poate mai scăzută, 
dar care se pretează pe gen mai bine 
decit o altă lucrare care are o va
loare literară mai mare".

CONSTANTIN ZAVĂLEANU: „Su
biectele trebuie să pătrundă cu ușu
rință la public, să se bazeze pe au
tentice sentimente umane, pe idei 
ancorate în viața noastră socială. 
Sînt de aceeași părere că nu pot fi 
uitate conciziunea, ritmul alert".

fi «Traviata»". 
unele din libre- 

abordate pînă a-
cu tematică isto-

Izvorul de inspirație
și eroii zilelor noastre

actualitatea

primi 
și-ar

RED. : Cum credeți că ar 
publicul o operă al cărei libret 
propune să surprindă structura su
fletească, psihologia tinărului de azi 
— de exemplu ? Răspunde creația 
lirică originală problemelor de 
ducație, de formare spirituală 
omului nou ?

ANATOL CHISADJI : „Lucrăm 
de zi la operă, ne frămîntă toate 
ceste probleme pe care discuția 
noastră le abordează. Nu este nici 
un secret : dorim ca operele noi să se . — j... --r—i.i-x- -= descrie

O 
in 
ar

e- 
a

zi 
a-

inspire din actualitate, să 
fapte și eroi ai zilelor noastre, 
lume in care ne recunoaștem, 
care să dispară schemele rigide, 
.invita de la sine un public numeros".

LADISLAU FUREDY : „Ziu^ de 
azi este plină de evenimente. Noul 
diurn generează momente pline de 
semnificație, creează eroi.

VASILE MARCU : .Această con
temporaneitate — vorbind de su
biect — ii poate inspira eu adevă
rat pe compozitorii de operă, pe 
libretiști. Poezia libretului, forța lui 
expresivă vor genera poezia muzi
cii, dramatismul ei";

CONSTANTIN BUGEANU : ,Cu- 
vîntul, după părerea mea, nu se in
terpune ; în teatrul liric cuvîntuî se 
desăvirșește prin limbajul muzical. 
Deci, libretul trebuie să aibă — mai 
ales astăzi, cind publicul este foarte 
exigent — o reală valoare pentru 
a-și găsi ecouri in muzică ; apoi sudat 
cu muzica, ecouri în rîndul audito
riului. Cred că un rol important pen
tru stimularea libretiștilor și compo
zitorilor 11 au instituțiile muzicale, 
principali determinant la buna des
fășurare și împlinire a activității 
creatoare. Ele trebuie să aibă grijă 
de continuitatea în cultură, de asigu
rarea unui repertoriu prin care pu
blicul să înțeleagă ce înseamnă ma
rile valori ale genului, să știe ce să 
ceară, ce să dorească și să obțină apoi 
de la creatorii noștri. Pledez pentru 
o creație originală în teatrul liric, 
pentru opere moderne inspirate de 
azi, Iar sint convins că ele nu apar 
răzlețe, din intîmplare. Ele trebuie 
sâ respire o matură atitudine in fața 
artei (este momentul să judecăm 
serios ceea ce facem, ce realizăm i) 
de la educația în școală, pînă ia ulti-

HERO LUPESCU : „Marile condeie 
ale genului au înțeles aceasta și au 
căutat în permanență noi modali
tăți armonice și melodice, noi palete 
orchestrale, mergînd uneori pină la 
anularea tiparului clasic al ariilor, 
duetelor, terțetelor, marilor ansam
bluri muzicale sau a divertismentului 
„obligatoriu" de balet. Și in creația 
muzicală românească își face din ce 
in ce mai mult loc limbajul muzical 
elevat, cu, probleme complexe ce so-' 
licită, pe lingă cunoașterea aprofun
dată a vieții, și o vastă cultură de 
specialitate. Desigur, este greu sâ 
dai rețete și, după părerea noastră, 
nici nu trebuie date unui compozi-k 
tor, care trebuie să se manifeste ca 
o individualitate creatoare distinctă, 
în funcție de capacitatea de înțe
legere a vieții, de talentul și de 
cultura sa. Asta nu înseamnă deloc 
că tematica contemporană ar trebui 
să ducă la un limbaj muzical abra
cadabrant, greu de înțeles".

JEAN RÎNZESCU : „în
acestui spectacol frumos,
se numește operă, 
țin vid, puțin gol.

. mai frecventează opera cu plăcerea 
deosebită de altă dată. Compozitorul 
■de. operă trebuie să aibă eu atit mai 
mult, talentul îmbinării muzicii cu 
ideile 'majore ale textului, să creeze 
o muzică în care să pulseze viața, spi
ritul timpului. Subiecte reci, o mu
zică ternă, indiferentă golesc sălile 
de spectatori. Avem condeie de ta
lent. Nu trebuie decît dragoste din

jurul
care

s-a făcut pu- 
Oamenii nu

Conlucrare
intre compozitor,

GH. COTOVELEA : „Ar fi bine, în- 
tr-adevăr. ea acei compozitori care 
vor să scrie muzică de balet să vină 
și sâ ne cunoască posibilitățile, să se 
sfătuiască cu noi. Nu se poate scrie 
muzică de balet dacă nu se cunosc 
bine tehnica coregrafică, pașii chiar, 
posibilitățile interpreților.

ELENA CERNEI : „Unii dintre 
compozitorii noștri evită nejustificat 
«vechile» arii, duete. Publicul, după 
părerea unora, nu ar mai aplauda o 
astfel de exprimare «prăfuită». Ex
periența mea scenică vine în con
tradicție cu o astfel de părere. Iată 
de ce cred că fiecare compozitor ar 
trebui să se gîndească mai mult la 
personaje, să le contureze cu mai 
mult spirit, prin mijlocirea muzicii".

VALENTIN TEODORIAN : „Pro
blema principală e muzica scrisă cu 
inspirație, cu dăruire. Nu ar fi nefo
lositoare o specializare a compozito
rilor pentru genul de operă".

MAGDA IANCULESCU; „Ni se cer 
in recitaluri, in concerte, arii din o- 
pere românești. Mereu trebuie să a- 
pelăm la aceleași arii. Sînt de aceeași 
părere cu colegii mei: publicul de o- 
peră vrea spectacol de operă. Teme 
contemporane, limbaj contemporan, 
dar care să nu piardă din vedere 
formele de exprimare directe care să 
cucerească ascultătorii".

CORNEL TRAILESCU: „Noi, com
pozitorii, nu trebuie, intr-adevăr, să 
uităm de acel nealterat sentiment pe 
care trebuie sâ-1 dăruim auditoriului: 
sentimentul frumosului. Eu sînt feri
cit dacă, scriind o lucrare, publicul 
se va reîntoarce la ea. Muzica nu tre
buie să piardă acea atractivitate, a- 
cea satisfacție estetică pe care o ira
diază, care îl obligă pe om, îl înno
bilează".

ILEANA ILIESCU : „Cuvintul mu
zică este sumumm-ul ideilor enunțate 
aici. Fără muzică nu. se poate face _ 
operă și balet. Spectacolele operei 
sînt împărțite in două : de o parte 
spectacolele tradiționale, ciasice, u- 
niversale, piese, de «muzeu», nu pen
tru că sînt prăfuite, demodate, ci 
pentru că trebuie prezentate in forma 
inițială și ca interpretare și ca stil, ca 
formă ; apoi opera modernă, a zilelor 
noastre. Au fost enunțate idei care ne 
preocupă pe toți. Cîte teme din con
temporaneitate nu ar putea fi abor
date ? Sintem gala să le dăm viață ! 
Ce muzică inspirată, cu rezonanțe fol
clorice, ar putea să le inveșmînteze ! 
Refuz însă acele „modernisme" (care 
uneori ni se oferă) ce depășesc limi
tele sensibilității. Cineva, plecînd de 
la un astfel de spectacol, mi-a măr
turisit că tot timpul a avut impresia 

Pecă s-au acordat instrumentele, 
vremea tui - Ceaikovski baletele se 
scriau împreună cu coregrafii, 
bine ar fi să se reia acest bun obi
cei".

CONSTANTIN CÎRJAN : „Trebuie 
să se creeze o emulație, o efervescen
ță între interprați și creatori. Și poate 
instituțiile muzicale ar trebui să facă 
mult mai mult in acest sens".

VIOREL BAN ; „Aș vrea să sub
liniez : condeiele noastre inspirate, 
bine informate, bine documentate in 
privința posibilităților de abordare, de 
conturare a personajelor — colabo- 
rînd cu noi, artiștii, vizionind spec-

Ce

partea creatorilor pentru genul ope
rei. Atunci nu se vor mai scrie o- 
pere de «laborator»".

ELENA CERNEI : „Răsfoiesc noi 
partituri și văd că roluri principale 
au două-trei vorbe ! 
unii compozitori și 
niciodată nu ne-au 
laborăm cu ei. 
vadă ce material

Am discutat 
le-am spus 
invitat să 

Este bine 
au în operă. 

Dacă le avem pe Valentina Massini 
și pe Ileana Iliescu trebuie să se scrie 
un balet pentru posibilitățile lor. La 
fel pentru Valentin Teodorian, Magda 
Ianculescu ș.a. Cred că nu ar trebui 
ignorată o mai strînsă colaborare cu 
solistul, cu regizorul și cu șeful de 
orchestră. Noi sîntem ,cei care pre
zentăm opera publicului, altfel acea
sta rămîne neînsuflețită. Dacă com
pozitorul nu-mi dă posibilitatea să o 
exprim ca interpret, ce pot să fac ? 
Colaborarea strînsă este foarte ne
cesară. Să nu uităm : publicul de o- 
peră cere spectacol de operă.
a VALENTINA MASSINI: „Un com
pozitor trebuie să. cunoască, de aseme
nea, limbajul tehnic al dansului. Tre
buie să vină din curiozitate să vadă 
cum ajung balerini; la forma de ex
primare, de unde pornesc. Este foarte 
important, acest” lucru. Cornel ITrăi- 
Iescu a colaborat eu maestrul, de ba
let Anastasiev și- cu interpreții și a 
ajuns astfel la o lucrare deosebită, la 
o realizare- adevărată. Acum lucrea
ză la alt balet și va fi. cred, un lucru 
bun".
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• Atunci l-am condamnat pe top 
la moarte: PATRIA — 10; 12,30; 
10; 13,30; 21, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20.30.
• Aventuri în Ontario : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 
20,30, FESTIVAL - 8.45; 10,45;
12,45; 14,45: 16,45; 19; 21.
a Mirii anului II : SCALA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
13,15: 20,30.
• Ultimul războinic : BUCUREȘTI
— .9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Love Story :. CAPITOL — 9,15;
11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45, FERO
VIAR — 8,45; 11.15; 13,30: 16; 18,30; 
20,45, EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21. MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45.
• Copacii mor in picioare : FA
VORIT - 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20.30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Decolarea : BUZEȘT1 — 15,30; 
18; 20,30.
• Waterloo : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30: 19, LIRA — 
15,30; 19
• Abel. 
SĂRII -
a Anna
POPULAR
— 9; 12,30; 16: 19,30. UNIREA — 
16; 19.
• Să cumpărăm o mașină de 
pompieri — 9—18,30 în continuare, 
Program de filme documentare — 
20,15 : TIMPURI NOI.
• Mama — 10; 12; 14,15, Nevăzut, 
necunoscut — 16,30; 18,45, Să mori 
Ia Madrid - 21 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Neînfricatul Gyula, 
na : VICTORIA — 9: 
16: 18.30; 20,45.
• B.D. la munte și la 
CEGI - 10; 15,45; 18;
RIȚA — 9; 11,15; 13,3'j; io,
20,30, GIULEȘTI - 15.30; 17,45: 20.
• Cea mai frumoasă solie 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16: 
20,30, VOLGA — 9,15; 11,30 
16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Livada din stepă : MOȘILOR — 
15,30; 17,45; 20.
• Trenul : FLORE AS CA — 15,30; 
18; 20.30, ARTA — 10,30.
• Sorgul roșu : MUNCA — 15,30; 
18: 20,15.
• Aeroportul : PACEA — 15,45; 19.
• Articolul 420 : FERENTARI — 
10; 15.30; 19.
• Duel straniu : VITAN — 15,30; 
18; 20,15.
• Marele premiu : CRINGAȘI — 
15,30; 19.
e Gara bielorusă : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,30.
• Floarea de cactus : VIITORUL
— 15,45; 18; 20,15.
a Pădurea de mesteceni : PRO
GRESUL — 15,30; ‘ -----
• Castanele sint
— 15,30; 18; 20,15.
• Vagabondul :
10,30; 15,30; 19.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• O floare și doi grădinari : 
DOINA — 11,30; 16; 19,30, ARTA — 
16; 19, LUMINA — 9—12 în con
tinuare; 15,15; 18,30.
a Oliver : LAROMET — 15,30; 18,30.

vara și iar-
11.15; 13,30;

mare : BU-
20,15, MIO- 

13,30; 15,45; 13;

GRI- 
18,15; 
13,45; 
11.15;

18; 20,15.
bune : COSMOS

flacAra

apropiată 
regizor, interpret

tacole de operă, chiar și din cele 
«vetuste» — vor avea mai multă în
țelegere. se vor apleca cu o reală pa
siune asupra acestui gen muzical".

LADISLAU FtJREDY : „Nu pot să 
nu-mi amintesc de o vorbă spusă de 
Verdi : «La teatru, publicul rezistă la 
orice în afară de plictis». Creatorii 
teatrului liric modern trebuie să facă 
să vibreze spectatorul-auditor. Numai 
așa el poate fi. cucerit, poate fi a- 
tras".

O concluzie cit se poate de nime
rită pentru dezbaterea noastră. Cu 
adevărat opera contemporană trebuie 
să fie oglinda vie a spiritului, a e- 
fervescenței vremii noastre. Publicul 
vrea să aplaude spectacole de operă.

Emisiune în limba germană 
Ritm, tinerețe, dans. 
Efigii lirice. Versuri 
în lectura autorilor 
Teodorescu, Nicolae 
Nlcolae Ioana.
Publicitate.
1001 de seri : Băiețelul de pe 
afiș. Cum a fost lipit un afiș 
peste... băiețaș.

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Săptămâna internațională.
20,15 Teleencjclopedia. Everest

(III). Stress, Zoorama.
21,00 Film serial „Invadatorii" (XI).
21.50 Teledivertisment. Dicționar 

muzical-distractiv
22.50 Telejurnalul de noapte • 

Sport.
23,00 Seară de romanțe — cu Arta 

Florescu, Lucia Țibuleac șl 
• Dan Iordăchescu. Conducerea 

muzicală : Ionel Budișteanu. 
Imaginea : George Pascaru. 
Emisiune de Marianti Bânu 
și Dan Constantinescu.

16,30
18,15
19,00 inedite

Virgll 
Tâutu,

Numele lui Ion Călugăru va 
mine, in istoria literaturii noastre, 
legat de acela al eroului' său din „Co
pilăria unui netrebnic" : Buiumaș al 
Țiprei, Critica a urmărit de altfel nu
meroasele paralelisme între viața 
copilului de evreu sărac din roman 
și biografia scriitorului. .....’
mea, atracția către 
înțeleasă de 
privită ca 
bilă, chiar - -::-
din seria realităților trăite de scrii
tor în propria copilărie. în acest 
chip se explică sugestiva sa pic
tură a unei umanități care, perce- 
pînd țărănește viața, societatea, ra
porturile între oameni, etapele și 
ciclurile evoluției proprii, își duce 
în același timp cu o excepțională 
pregnanță, după legi și practici nu
mai aie ei. existența autentică a 
populației evreiești din tîrgurile 
de odinioară ale Moldovei de nord.

Centrul acestei lumi e orașul Do- 
rohoi, unde s-a 
ianuarie 1902, Ion 
cum șaptezeci de 
ar fi fost Virsta sa, șapte 
dacă o boală îndurată cu greu 
l-ar fi 
timp ce-și socotea încheiate 
minariile pentru cele două romane 
pe care le inten
ționa : „Cei ce 
n-au trecut Jijia" 
și „Greva gene
rală", ambele a- 
nunțate mai de 
mult între pro
iectele sale.

Nu familia, nici 
lumea tîrgului au' 
curmat la in-, 
cepului adoles
cenței atracția
spre școală a 
lui Ion Călugăru, 
ci evenimentele, 
războiul. în cei doi 
nuită, in Moldova cu o populație a- 
glomerată inumari, apoi in anul care 
a urmat, 1919, plin de lipsuri și miș
cări ale populației, de frămîntări so
ciale, de ecouri ale revoluției din 
Răsărit, adolescentul și-a între
rupt pregătirea metodică și a 
plecat, ca și alții ca el, fascinați 
de atracția Capitalei sau goniți de 
la obîrșie de spectrul lipsurilor și al 
nerealizării, la București. în primii 
trei ani care urmează se petrec cele 
două mari' prefaceri, cristalizări în 
conștiința și în viața sastabilirea 
legăturii cu cluburile socialiste și 
orientarea spre literatură, unde își 
face debutul în 1920. In 1922 îi 
apare primul volum : „Caii lui Cibi
cioc". Dincolo de „pitorescul verbal 
moldovenesc, de umor și de viziune 
locală", 
colo de
Șăniă și 
bietului 
lumea care va fi cadrul întregului 
ciclu autobiografic, de aici și din 
cele trei romane care vor urma : 
„Copilăria unui netrebnic" (1936), 
„Trustul" (1937). „Lumina primă
verii” (1948) — toate urmărind ace-, 
lâși persbhăj central de la copilărie' 
pină la tinerețe. „Greva geherală" se 
dorea o completare a acestora, deci 
întregea anii formației lui Buiumaș, 
integrarea sa în revoluție și avata
rurile lui în lumile străbătute

Scriitorul însuși străbatea un drum 
cu oarecari ocoluri, semnificative 
totuși. El se alătufă curînd avan
gardei, colaborind la principalele 
publicații moderniste care afirmau în 
felul lor un protest social („Integral", 
„Contimporanul", „75 H.P.", „Unu")
și cel dinții volum care va urma, „Pa
radisul statistic” (1926), este conse
cința acestui stagiu. Lucrurile trebuie 
totuși înțelese în complexita
tea lor, căci cel puțin o par
te a scriitorilor de această factură 
exprimau - in formulele lor ostentati
ve un protest cu caracter anti
burghez, sau în orice caz pro
venit dintr-o neacceptare a ordinii 
de lucruri de după război. Și noul 
volum, „Abecedar de povestiri 
populare" (1930), aparține aceluiași 
cerc de preocupări ; insă odată 
micul roman „Omul de după 
(1931), întoarcerea scriitorului 
structurile epice dense are loc, 
eamdată păstrînd încă tehnici simbo
liste sau moderniste. In ansamblu

. Tîrgul, lu- 
carte — ne- 

cei din jur, deși 
o minune inaccesi- 
amenințătoare — sint

30 
a- 

Aceasta 
decenii.

nu 
doborît la 22 mai 1956, în 

preli-

născut, la 
Călugăru 
ani.

însă, Charlie Blum, eroul cărții, eare 
transcrie „jurnalul" autorului însuși, 
e întors spre teritoriul autobiogra
fiei, nu încă aceea impregnată de 
problematica socială acută, ci spre 
omul dornic de evadare continuă, 
„din sine, în lume". Un fel de exa
men al propriei treceri prin terito
riul avangardei. De aici, „Don Juan 
Cocoșatul" (1934) și cîteva nuvele, 
care mai tîrziu vor intra în volu
mul „De Ia cinci pînă Ia cinci", 
constituie trepte către fresca vastă 
a copilăriei și adolescenței lui Buiu- 
maș al Țiprei.

Esențială va fi, pentru scriitor, 
desfășurarea evenimentelor, în ca
drul cărora greva de la Grivița, din 
februarie 1933. este momentul capi
tal Nuvela „De la cinci pină la 
cinci", urmărind declanșarea acțiunii 
greviste urmată de sîngeroasa re
presiune, marchează plasarea inte
grală a scriitorului in perimetrul li
teraturii realiste, grave, profunde.

Substanța literaturii lui Ion Că
lugăru aparține, în anii noștri, ace
leiași grave problematici, pe care o 
fixase mai ales „Copilăria unui ne
trebnic" și, în continuare, celelalte 
două romane ale ciclului autobio
grafic. Momentele cheie ale luptei 
proletariatului, ca acela din 1933, fixat 

în nuvela „De la 
cinci pînă la 
cinci", îl urmă
resc, și o altă 
nuvelă, „Am dat 
ordin să tragă", 
este dedicată e- 
pisodului tragic 
din 13 decembrie 
1918. cind jan
darmii au repri
mat manifestația 
muncitorilor ti
pografi în Piața 
Teatrului. Nuvela 
avea să intitule

ze, în 1948, un întreg volum de pro
ză realistă, cum avea să fie și. cel 
postum, tot de nuvele, „Casa șoareci
lor", „Schițe fără umor și nuvele" 
(1958), sau povestirea întinsă „Mă
seaua stricată" (1949).

Atenția scriitorului e îndreptată 
acum spre romanul „Oțel și pîine", 
primul roman al noii epoci, care-și 
situa în centrul acțiunii, procesul de 
formare a unei întreprinderi socia
liste moderne, în plină activitate.

Prezența -in viața literară. cu . o 
astfel de tematică a lui Ion Călu
găru a avut o semnificație deosebită 
pentru evoluția prozei noastre care 
își dobîndea îri acel moment noi di
mensiuni militante, vizionare, ex
trase din analiza științifică a reali
tății, din actualitatea imediată care 
punea la ordinea zilei problema 
construcției socialiste. Pe de o parte, 
zugrăvirea unui erou înaintat în gin- 
dire, dinamic, lucid, conducător în
drăzneț al masei. întrunind coeziu
nea și disciplina organizatorică și spi
ritul de inițiativă, pe de altă parte 
înfățișarea critică a lumii anterioare 
decăzute sau pitorescul, însuflețirea 
unor categorii în ascensiune, de la 
condiția mizeră Ia afirm'area lor so
cială. -au stat' între calitățile certe 
ale romanului. însă, în afară de a- 
cestea. era esențială opțiunea des
chisă, de mare pondere, a scriito
rului. pentru un realism con
secvent. călăuzit de o atitudine parti
nică în raport cu faptele și oamenii 
contemporaneității. O opțiune spiri
tuală, dar și una literară, cu conse- 

• cințe directe în modalitatea sa de 
oglindire, de comunicare. Atașamen
tul său față de noua realitate se în
tregea cu situarea lui de partea rea
lismului, avind drept rezultat literar 
o carte densă, de probleme funda
mentale, plină de , oameni autentici, 
cu psihologii complexe, cu traiectorii 
extrem de diverse, așadar, o litera
tură majoră, trăgîndu-și izvoarele din 
problematica majoră, din întîmplări 
și personaje esențiale.

Ion Călugăru ni se înfățișează, la 
împlinirea a 70 de ani de la naște
rea sa, drept un scriitor de o puter
nică și caracteristică actualitate, un 
prozator al lumilor care au năzuit, 
chiar în cele mai derutante, apăsă
toare opreliști, 
pe căile luptei, 
cialismului.

de ani
de la nașterea lui 

ION CĂLUGĂRU

ani de viață chi-

remarcate de critică, din- 
isprăvile celor doi ștrengari. 
Ițe, care pun la cale să-i ia 
Cibicioc caii, se conturează

CU 
ușă" 
spre 
deo-

să vină în lumină, 
ale revoluției și so-

Smaranda OȚEANU

Săptâmîna

viitoare pe ecrane

TINEREI
NHUNG

„MISIUNEA

Mihai GAFIȚA

de

sălbatică

Freddy

de stat :

str. Alex. 
poezie

Mic : Pisica

Savoy) : Bimbirlcă — 
din Calea Victoriei nr. 
Boema — 19,30; (Sala 
Și femeile joacă fotbal

20. 
lui

,,C, I. Nottara" (sala
Fîntina Blantluzici —

: Schimbul

Producție a studiourilor
R. D. Vietnam. Scenariul : Duy 
Cuong, Hong Luc, Nguyen Duc 
Hinh, după nuvela lui Nguyen 
Sang. Regia : Nguyen Duc Hinh, 
Dâng Nhât Minh. Imaginea : 
Duong Dinh Be. Muzica : Ngâ 
Quynh. Cu : Ai Vân, Danh Tân, 

Dung, Tran Phuong, Si Cu, 
Anh. Un emoționant episod 
lupta de eliberare a po

porului vietnamez

Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) ; 
Concert simfonic. Dirijor : Emil 
Simon. Solist : Dan Grigore — 
o Opera Română : Povestirile 
Hoffmann — 19,30.
• Teatrul de operetă : Contele 
Luxemburg — 15; 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Jocul de-a 
vacanța — 20,30.
a Teatrul de Comedie ț Croitorii 
cei mari din Valahia — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
premieră — 20; (sala din 
Sahia) : Spectacol de 
muzică — 20.
a Teatrul
- 13,30.
a Teatrul 
Magheru) : 
10; 19,30; (sala Studio)
— 20.
o Teatrul Giulești : 
19,30.
a Teatrul evreiesc 
Adam și Eva — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" ; Snoave 
cu măști — 16.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Cartea cu Apo- 
lodor -• 15; 17.
» Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" ; Intr-un ceas buni
— 19,30.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala 
19,30; (sala 
174) ; Vox 
Palatului) :
— 19,30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Legendă și dor — 19,30. 
a Circul Globus : ’72 Circ ’72 — 
1.6; 19,30.
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închin 
splendid 

brad carpatin ! 
Viforul te-a 

prefăcut în orgă 
și Încerc să-ți 

descifrez spusele din glasul 
tău de împărat al codrilor 
românești, și mă străduiesc 
să-ți înțeleg graiul, și tot 
stau și te ascult, căci 
ții par o nesfirșită 
drală de granit, iar 
cinți impletindu-ți 
crengi șuierul

mun- 
cate- 
tu le 

. Pe 
crengi șuierul viscolului, 
ocrotit de ei, și parcă vrind 
să-i ocrotești cu trupul tău 
piramidal de cetină verde. 
Te-am căutat îndelung și 
te-am aflat cu greu, la in- 
tilnirea dintre două ape. 
Ești cei mai bătrin și cel 
măi falnic brad din Româ
nia. Oamenii ți-au uitat 
virsta pe care tu o memo
rezi in cercurile ce-ți dau 
ocol inimii. Ai 62 de metri 
înălțime, ceea ce iți dă 
dreptul a te socoti cam
pion peste cei mai mindri 
copaci ai Europei. Grosi
mea ta măsoară doi metri 
și jumătate la un stat de 
om de la pămint. Locul tău 
de baștină, Fața Cheii, in 
cotitura Buzăului.

De aici aș vrea să-mi por
nească pașii spre oamenii 
codrilor. De sub acest mo
nument viu al pădurilor 
noastre, miracol al unei 
supraviețuiri peste vremuri, 
mărturie a respectului pe 
care omul din mioriticul 
spațiu carpato-dunărean il 
păstrează pădurilor sale. 
Căci codrii ne traversează 
sufletul și legendele, ei să
lășluiesc dintotdeauna in 
mitologia românească, frați 
de istorie, cămine pentru 

în vremuri de res- 
refugiul lor la 
bejenie, mantie 

s-au inveșmîntat 
— coloana verte-.

•s.v■

1

a»

•
■ • •

străbuni 
triște, 
ceas de 
în care 
Carpații 
brală a țării — podoabă de 

■ invidiat a unor meleaguri 
mereu invidiate. De-aici 
aș vrea să pornesc, din Fața 
Cheii, unde a coborit sin
guratic din basm și istorie 
regele coniferelor, cel mai 
falnic reprezentant al florei 
europene.

De bradul acesta are gri
jă un om de prin TaDla 
Buții al cărui nume pare o 
predestinare : moș Brăduț. 
Cică l-a primit in grija ue 
la tătine-sâu care il pri
mise de la bunici, și aceș
tia tot pe sub umbra iui 
și-au petrecut viața, căci 
bradul era mare pe vremea 
părinților străbunilor lui 
moș Brăduț de astăzi. 
Cind il întreb de virstă, 
nu-o spune pe cea a anu
lui nostru și adaugă zim- 
bind : „Fratele codru, săra
cul, mi-a ținut și lungit 
veacul".

Iaca de-asta-mi place 
moș Brăduț. Te vede oprin- 
du-ți mașina in bătătură 
casei lui și-ți zice mucalit : 
„Leagâ-ți caiu ăla de coada 
ciupercii și hai lagun pa
har de vorbă 1“

In 72 de ani a văzut mul
te și a uitat puține. Are 
gura poleită cu legende și 
vîrful limbii muiat în ustu- 
rătura vorbelor de duh. Nu 
mi-au plăcut niciodată re
portajele cu legende și cu 
moși sfătoși, descriși cam 
așa : „citeam pe fața lui 
trecutul de împilare și vii
torul de lumină" dar cu 
moș Brăduț, trebuie să fac 
o excepție. Cu el, cu bradul 
lui din Fața Cheii și cu le
genda codrilor dintre pasul 
Bratocea și Cotitura Bu
zăului sau Vama Veche. 
Zicea moș Brăduț :

— Padurea trebuie păzită 
ca ochii din cap, fiule. Ea 
ne ține viața pe fața pâ- 
mintului și, fără păduri, 
munții ăștia ar fi pustii și 
s-ar nărui.

— Bine că s-au liniștit 
locurile, zic eu, gindin- 
du-mă la iama dată prin co
drii aceștia de joagăre și 
securi.

— Trebuia să se liniș
tească o dată. Ori’ se ispră
vea tot ce era de tăiat, și 
atunci mie mi-ar fi crescut 
de mult iarbă în barbă, ori 
le linișteam noi, așa cum 
le-am liniștit... Codrii ăștia 
își au istoria lor, pe care 
bag mîna-n foc că n-ai au
zit-o !

M-am proptit mai bine 
de căldura cuptorului, pre
gătit să aud cine știe ce 
năzdrăvănii cu urși și alte 
lighioane, povești în care 
moș Brăduț rămine neîn
trecut.

— Ce fâci, dormi ?
— Nu, moș Brăduț, as

cultam...
— Păi n-am prins încă a 

grăi.
— Ba da.
— Și ce spuneam 1
— Știi matale...
— E „chestie" veche, de 

cind pe-aici era numai 
piatră și pustietate, de s-a 
aciuit pe la Colții Dracului 
o babă româncă, femeie a-' 
prigă, meșteră în lecuitul 
tuturor bolilor omenești cu 
licori scoase de ea din flori 
și ierburi de stincă. Vestea 
despre priceperea ei s-a în
tins peste șaptezeci și șap
te de sate, și de pretutin
deni au purces spre coliba 
babei Runca — așa o che
ma pe bătrînă — toți sufe- 

• rinzii. Și fiecare iși primea 
din mîinile ei alinarea. Dar 
cind era vorba de plată, 
baba nu cerea altceva, de- 
cit arăta spre văile sterpe 
ori spre crestele pleșuve ale 
munților și zicea : „Mergi 
de sădește colo, sau dincolo, 
un puiet de brad, ori de 
fag, ori de stejar, după cum 
ți-o fi vrerea, și aia să-mi 
fie platan". Fiecare om, un 
copac. Codrii s-au născut, 
s-au întins, au acoperit pă
mîntul. trecind peste munți 
și dealuri, umplind văile și 
coclaurile întru prăsirea 
păsăretului și a sălbăticiu
nilor. Și avea baba un fe
cior, pe mîndrul Zăgan. 
Slujea la un mocan spin și 
hapșîn, bogătan cu multe 
turme și cu o fiică ruptă 
din soare, frumoasa Zamo
ra. Și de-aici, ca în po
veste, el a îndrăgit-o, ea 
l-a 'îndrăgit, dar mocanul 
nu le-a îngăduit să se ia, 
și atunci Zăgăn a cerut în
voirea babei Runca să-și 
răpească iubita, iar ea să-i 
ajute... Și intr-o noapte, la 
semnul Runcăi, cei doi și-au 
tăiat cale de fugă prin pa-

sul Bratocei. Dar mocanul 
a prins de veste, și a ridi
cat potera și a pornit val- 
virtej după ei. La Colții 
Dracului, baba i-a ieșit spi
nului în cale încereînd să-1 
înduplece. Dar n-a reușit, 
căci potera era ------
hapsînul turbat, 
văzind cum se 
distanța dihtre copii și pe
deapsa care-i ajungea din 
urmă. baba. mamă și ea 
ca toate muierile, în desnă- 
dejdea ei, a strigat : „Co
drule, ajută-mă I... Aju- 
tă-mă, codrule !...“. Și co
drul, fiecare copac un om, 
a ajutat-o. S-a izvodit fur
tuna, copacu s-au prăvălit 
în calea hapsînului, au pră
bușit peste poteră stînci, 
l-a ingropat pe spin cu 
slugi cu tot, căci să te fe
rească sfîntul de minia co
drului, l-a aruncat prin pră
păstii de i s-a pierdut 
urma. Cind mirii au ajuns 
departe de primejdie, totul 
s-a liniștit... Codrul a ră
mas același, ajungîndu-ne 
pînă în zilele noastre. Iacă 
așa s-au născut pădurile 
pe-aici. Și ar trebui să 
uităm : Fiecare copac, 
om !

— Și bradul matale ?
— Mai ales ăla...
Mă întrebam, in tăcerea 

care se așternuse, cite ine
le și-or fi îmbrăcat în ju
rul inimii copacii Carpați
lor de cînd primul creator 
anonim al acestei legende 
țesea povestea ajunsă pînă 
la noi ? Ori poate că — bă
nuiam dar nu îndrăzneam 
s-o spun — chiar moș Bră
duț o născocise ?... N-ar fi 
fost cu neputință. Căci a- 
titea mi-a fost dat să as
cult de la el. îneît nu-mi 
era prea ușor să-mi dau 
seama cit trăia omul acesta 
în mit și cît în realitate...

mare, și
Atunci, 

scurtează

de 
nu 
un

Dacă 
așa 
s-a 

care 
tere-

le capacităților normale de 
producție, într-o măsură 
mai exagerată decît in pă
durile cu lemn de calitate 
inferioară (fag)... Din moti
ve de rentabilitate a ex
ploatărilor, antreprenorii 
particulari folosesc cu pre
cădere tăierea rasă după 
planuri întocmite în pripă, 
avînd ca scop principal tă
ierea și lichidarea cit mai 
grăbită a pădurilor, planuri 
care dau prea puțină aten
ție problemei acoperirii 
continue și de lungă dura
tă a nevoilor lemnoase ale 
economiei naționale, 
s-au pustiit in trecut 
de multe păduri și 
transformat solul pe 
se aflau în viroage și
nuri degradate, aceasta se 
datorește numai faptului că 
ele s-au exploatat pe bază 
de asemeni surogate de pla
nuri, necunoscute și nead- 
mise de știința economiei 
forestiere... Terenurile de
gradate, suprafețele tăiate 
ras. torenții, coastele sur- 
pătoare și ogașele etc. se 
întind pe cuprinsul. țării 
pe suprafețe apreciate la' 
2 000 000 hectare...".

— Ei, ce zici, moș Bră
duț '!

— Ce să zic, tac. Dă 
foaia, și vezi mai departe. 
Citește-mi și pozele...

— Cum să-ți citesc | 
zele ?

— Povestește-mi-le.
I le povestesc.
— Vezi ? Omul trebuie 

meargă după pădure, și 
pădurea după om. După 
potopu’. în pădure, cureți și 
aștepți.- Restul face natura. 
Nu vrei să aștepți, nu pui 
in loc ce-ai tăiat, o să-ți 
aștepte urmașii cu veacul...

Altă carte : „Politica fo
restieră" de Demetrescu 
Ilie, tipărită în 1937. Moș

piii lor, și s-o înmulțească, 
și să se uite la lemn ca 
la aur, și să-i doară inima 
cind taie, căci fiecare pOm 
e un om... Asta aș avea de 
spus... Că atunci cînd mără
cinii se sapă și pomii se 
leapădă, ce rod să mai aș
tepți de la grădina ta ?

Iar am intrat în mit.
— Și altceva ?
— Ce altceva ?
— Ce le-ai mai spune ?
— Păi... Să țină minte : 

Copacii cînd sînt mulți, mai 
multe vifore și mai mari 
vînturi sprijinesc... Că pă
durea vrea să odrăslească 
și, uneori, prostia nu-i dă 
pace. Dă buzna-n ea cu vi
tele, se spurcă la iarbă 
grasă, prăsește capre prin 
plantații și nu visează de- 
cit cum să pună laba ■ pe 
trunchiul ăl mai gros și ăl 
mai vînjos, să-1 doboare și 
să-1 îmbunătățească în as
cunziș... E bine că facem 
legi pentru păduri, și e bine 
că facem legi pentru oa
meni. Că nu-i greu ca să 
tai pom, dar tare-i greu să 
cioplești om... Iar omu-i 
precum copacul : Cind de 
mic 
mai

po-

să 
nu 
ei,

se strîmbă, anevoie se 
îndreaptă...
Și ce-ai mai spune, 
Brăduț ?
Ei. multe-aș mai spu

ne încă : Să dați dumnea
voastră acolo la foaie, așa, 
o chemare către toți tinerii 
din țara românească, Să 
pună cu mic cu mare mina, 
și să planteze păduri. Citesc 
că s-au făcut șantiere de 
tot felul, aud și la radio, și 
că se duc tinerii și fac dru
muri, și construiesc fabrici, 
și sparg munții pe la hi
drocentrale, dar la pădure, 
neam. Ce-aș mai duce eu 
pe-aici vreo cîteva sutișoa- 
re de flăcăi, să punem la 
loc ce-a avut baba Run- 
ca... Și scrie acolo. într-una

moș

lui în cădere, socot care să 
fie punctul prăbușirii fără a 
vătăma arboretul tînăr din 
jur, apoi cioplesc cu secu
rile la cîteva palme de 
pămint „talpa", o tăietură 
scurtă pe orizontală, și o 
mușcătură oblică, de sus în 
jos, insernnînd cu precizie 
locul de unde se va frin
ge copacul și direcția în 
care va cădea. Apoi dinții 
Herăstrăului mecanic ma
cină trupul fagului, stropind 
zăpada din jur cu un rume
guș sîngeriu. Cînd inima îi 
este străpunsă, copacul tre
sare ca o ființă. Și pe mă
sură ce mușcătura fierăs
trăului se apropie de talpă, 
un fior parcă îl străbate din 
pămint pînă în creștet. Vîr- 
ful rămuretului îi tremură, 
un trosnet scurt se aude, al
tul mai puternic îl înso
țește, pîrîit de oase frînte, 
geamăt de copac retezat, 
pădurarii fug, fagul se a- 
pleacă, crengile i se prefac 
în brațe care încearcă cu 
disperare să se sprijine de 
arborii din jur ca și cînd ar 
vrea să-și oprească prăbu
șirea, o îmbrățișare sfișie- 
toare. cea din urmă, fraților 
rămași încă în viață... Nu, 
hotărit lucru, nu pot vedea 
copacii căzînd. Corbii cron- 
căne, pădurea a încremenit, 
îmbrățișarea aceea este za
darnică, ruperea continuă în 
trepte și uriașul se prăvale 
cutremurînd pămîntul. Ză
pada răscolită se spulberă 
ca lovită de crivăț și sub 
vălătuceala ei și ramurile 
copacilor apucate de crengi
le căzutului se desprind din 
strînsoare și peste trupul 
fagului. tăiat se așterne în
cet giulgiul de nea. Sus, în 
tavanul traforat sub cer de 
ramurile desfrunzite ale pă
durii, a rămas o spărtură,' 
iar jos, pe pămîntul răsco-

Ascultă-mă

y w copaci,
Sm T 0 A MENI!1

De bună seamă, 
mai mult 
realitate, dar în
tr-o realitate a 
lui, din care mi
tul naturii nu 

poate fi desprins. Mi-a spus 
arătîndu-mi munții: „Cioco
iul pe-aici era ca răchita, 
de ce-1 tăiai, de-aia răsărea. 
Au tăiat pădurea la singe. 
Au ras toată Valea Neagră, 
căreia i se spunea așa că 
n-o puteai călca de desi
mea brazilor, au pătruns 
pînă în inima Bratocei, au 
curățat Cheia și amindoi 
Bobii, și pe cel mare, și pe 
cel mic, de arată acum ca 
niște chelii de moșnegi... 
Colo, în Valea lui Neagu, 
tăia un boier damblagiu 
cit fete la Parij, la Stînca 
Lupilor, un gheneral ca- 
re-și comanda tăietorii ca 
la război, tăia coroana re
gală, tăia Stelian Popescu, 
tăia Eforia spitalelor, tăiau 
blestemății, tăiau la stingă, 
tăiau la dreapta, că ce le 
păsa ? Parcă-și simțeau 
sfîrșitul, așa tăiau... Cît des
pre pus la loc, neam 1 Ar 
trebui să vină din nou baba 
Runca, cu povestea ei, un 
om, un pont... Du-te să 
vezi dealurile dintre Rudă- 
reasa . și Pleșcoi, dacă vrei 
să ți se rupă inima de mi
lă... Cind dau ploile parcă-s 
mămăligi moi. așa se rup 
și se lasă la vale... Sau 
du-te să vezi ce a mai ră
mas dintr-o pădure de fag, 
pe care o știam din copilă
rie, în Valea Putnei. 
Vrancea... Ori tot pe-acolo, 
la Tulnici și ' ' “
Numai rîpi și surpături, că 
te-apucă plînsul, nu alta. 
Am niște cărți mai vechi 
despre pădurile noastre, 
dacă vrei, ți le dau să le 
citești.

Are. Tocmai cărțile aces
tea mi-au întins zăbava pe 
la Vama. Mă temeam că 
la București n-o să le gă
sesc și a trebuit să-i citesc 
bătrînului cu glas tare pa
sajele pe unde pusese el 
semne mai de demult. în
tr-una, intitulată „Cultura 
și exploatarea pădurilor", 
tipărită de V. Sabău prin 
1938. se scrie negru pe alb : 
„O jumătate din pădurile 
noastre au fost tăiate în ul
timele patru decenii.. în 
special în perioada de după 
război (este vorba de pri
mul 
exploatarea 
luat un 
decît in 
anual o 
'ce varia 
oane de 
pășindu-se cu 20—30 la sută 
creșterile anuale. Se înțele
ge de ta sine că, în pădu
rile de preț (stejar și ruși
noase) al căror lemn are o 
mare căutare pe piețele 
străine, intensitatea ex
ploatărilor a depășit limite-

în

din
la Teherău.

război mondial, n.n.). 
pădurilor a 

avînt nemaivăzut 
colonii, tăindu-se 

cantitate de lemn 
între 20—24 mili
metri cubi și de-

Brăduț a pus la o foaie un 
semn dintr-o crenguță : 
„Necesitatea unei prevăză
toare și susținute politici 
forestiere este cu aiit mai 
mare, cu cit greșelile în 
materie de păstrarea și cul
tura pădurilor apar relativ 
tîrziu și sini foarte greu, 
dacă nu chiar imposibil, de 
reparat. O pădure de mo
lid, exploatată, are nevoie 
de 80—120 de ani pentru a 
putea da din nou lemn de 
lucru și de construcție, iar 
una de stejar, de 160—250 
de ani. Multe terenuri fo
restiere, odată despădurite, 
nu mai pot fi redate cultu
rii lor .naturale, decît cu 
ajutorul unor inoomparabil 
mai scumpe lucrări de con
solidare și cultură. Adesea, 
nu se mai poate face ni
mic... Rezultatul practic al 
unor asemenea lucrări, 
foarte greoaie și excepțio
nal de scumpe, este insă de 
o valoare redusă față de 
crima ce se face prin de
frișările masive... Menține
rea chestiunii pe ordinea 
de zi a demagogiei politi
ce românești a adus incal
culabile prejudicii economi
ei noastre forestiere. Mulți 
proprietari de păduri, de 
teama unei eventuale ex
proprieri, nu numai că 
n-au fost îndemnați’ să-și 
cultive pădurile cum se 
cade, dar au căutat să li
chideze cit mai rapid, și 
prin orișice mijloace, rezer
vele lor de lemn. Aceasta 
este una dintre explica
țiile iureșului dat asupra 
pădurilor în acești din ur
mă 18 ani (1919—1937), și 
aceasta chiar din partea 
proprietarilor lor... Cel pu
țin în materie de cultura 
pădurilor, intervenționismul 
statului apare ca o necesi
tate.."

— Moș Brăduț, dar cărți 
mai noi n-ai ?

— Am. fiule, cum să nu ? 
Cu ce crezi că-mi țin eu 
pe-aici singurătatea ? 
una încă in foaie, abia 
tept s-o văd tipărită 
carte. Și-mi întinde 
gina de ziar în care a __
publicat recentul proiect de 
lege privind gospodărirea 
pădurilor comunale.

— Uite-o.
— Și n-ai nimic de spus ? 

E doar un proiect...
— Ba am.
— Păi. spune-o.
— Ei, ce am eu de 

e și-n lege, uite 
unde se vorbește despre re
faceri și împăduriri, des
pre tineret și muncă pa
triotică... Dar ce-aș spune 
eu, e „chestie" de suflet, nu 
de lege... Să învățăm oa
menii să iubească pădu
rea. Și s-o prețuiască și 
s-o îngrijească așa cum 
își îngrijesc casele și co

Am 
aș- 

in 
pa- 
fost

spus 
colea,

din cărțile alea, că sîntem 
datori 
ne-or

Așa
tîi iți

și pentru cei ce 
urma 1 Aia e ! 
e moș Brăduț.

, apare ca un patriarh 
al. codrilor, hîtru și muca
lit, limbă fără oase dar pli
nă de țepi, om uitat de 
vremuri intr-o postură a 
înțelepciunii elementare, 
apoi vezi că este citit, tobă 
de carte intr-ale pădurilor, 
adevărată enciclopedie fo
restieră a Carpaților. Un 
savant popular, cum viața, 
cu experiența ei amară, a 
făurit destui pe acest pă- 
mînt.

în-

impus acest respect prin 
legi care restabilesc cu te
meinicie aceeași atitudine 
rațională, cu toate implica
țiile perspectivei, pe care 
astăzi am căpătat-o față de 
orice bogăție de durată a 
țării. Valorificarea supe
rioară a lemnului, planurile 
de regenerare a codrilor și 
de reîmpădurire a terenuri
lor degradate de pe urma 
tăierilor la „ras", ordinea ce 
va fi impusă prin noua 
lege privind gospodărirea 
pădurilor comunale după ce 
proiectul ei va trece prin 
dezbaterea publică și va 
intra în vigoare, demon
strează înainte de orice o 
atitudine : pădurile, ca pe
trolul, ca aurul și cărbunele, 
ca sarea și apele, sînt avu
ții inalienabile ale întregu
lui popor.
noastră nu este de a le e- 
puiza, ci de a le înmulți, 
de a le conserva cît mai 
mult printr-o exploatare 
rațională, de a le transmite 
nesecătuite generațiilor vii
toare.

și misiunea

X
iț-

u, nu l-am ui
tat . pe moș 
Brăduț, rătăcind 
prin pădurea de 
fagi din Brato- 
cea. Este mereu

alături de mine sau, mai 
precis, v acum, se tot sfă
dește cu un tinăr tractorist 
de pădure care a făcut ce-a 
făcut de și-a scăpat mașina 
de pe făgașul drumului, cu 
o remorcă plină de trun
chiuri de brad. Noroc că 
s-a oprit în cîțiva fagi vîn- 
joși care îl împiedică să se 
rostogolească la vale.

— Uită-te la 
Brăduț, cine a 
din salcie cerc 
din nărod om 
Ce făcuși, măi 
beat, ori te crezi la „zidul 
mor ții" ? Acu șezi blind 
acolo și . nu mai scormoni 
pămîntul cu șenilele, că nu 
mai ieși pînă nu te-o trage 
alții... Măi fecior de ghindă 
fătat în tindă, cum de ni
meriși acolo ?

— Lasă-mă, tovarășe Bră
duț, că numai eu știu ce-am 
în suflet !

— Ai pe dracu, că ți-e 
mintea tot la aia de s-a dus 
la mure-o dată, și-a venit 
cu poala spartă ! Te știu 
eu, și dacă-mi miroși a 
trăscău...

— N-am băut, moș Bră
duț, să mă trăsnească dacă 
am băut ! M-a tras remorca 
pe alunecuș, dar ies eu la 
drum, nu te teme.

— Ba să stai cuminte și 
să aștepți ! Haidem devale, 
să-i anunțăm pe ăia, să vină 
să-1 scoată. Tu dă țigă- 
rile-n coa’. Costele.

— De ce. moș Brăduț ?
— în pădure, răbdarea-i 

fără tutun.
I le ia, și plecăm.
în tabăra forestierilor, cit 

pune moș Brăduț la cale 
cele promise, dau o raită 
prin barăci. Căsuțe „finlan
deze", rotunde ca niște iurte 
de brad, paturi cu așter
nuturi curate, televizor, bi
bliotecă. punct de aprovi
zionare, cantină cu bucale 
calde. Parcă s-au dus in 
preistorie colibele de altă
dată ale pădurarilor, pînă 
iși uneltele li s-au schimbat, 
ferăstraie mecanice, căști 
de protecție, tractoare, fu- 
niculare. platforme meca
nizate pentru aducerea lem
nului la rampele de în
cărcare in vagoanele deco- 
vilului, 
in care este valorificat ră
muretul. o viață omenească 
cu toate însemnele civiliza
ției. Nu știu care îi este 
autoritatea prin scripte _ a 
lui moș Brăduț, dar cuvîn- 
tul lui în fața oamenilor 
pare lege. Cînd ne așezăm 
la masă, îl întreb :

Moș Brăduț. matale 
comunist ?
Cu sufletul taică, de 
mă știu, cu cartea de 
am deprins a descifra

el, zice moș 
mai văzut 
de butie și 
de frunte ? 

Costele. ești

clăi de mangal
lit. zace întins, sprijinit âe 
cioatele rupte, uriașul. Și 
din vale urcă ațîțător stri
gătul : „Menaaa I... Me
naaa !...“

Lemn. Tot mai mult lemn. 
Oricît s-ar atașa materiale
lor sintetice, oricît și-ar pro
fila construcțiile pe betoa
ne și cofraje glisante, oricît 
și-ar diversifica sursele de 
ambalaje, lumea modernă 
are nevoie de lemn, de tot 
mai mult lemn a cărui va
loare este in continuă creș
tere. Lemn pentru hirtie, 
lemn pentru mobilă, lemn 
pentru unelte, lemn pentru 
lăzi, lemnul e aur, lemnul e 
căldură... Cum ar fi viața 
noastră fără lemn ? în orice 
economie modernă, lemnul 
a devenit articol de lux. 
Pădurile au fost supranumi
te „aurul verde" al lumii, și 
cine le posedă astăzi dispu
ne de una dintre cele mai 
neprețuite avuții naționale. 
Acolo unde au existai cind- 
va codrii, secerați de goana 
după aur, se spune cu amă
răciune că „omul a fost pre
cedat pe pămint de păduri, 
pentru a fi urmat 
tiuri". Secerați, 
extirpați, acești 
verzi" ai țărilor nu ne 
pot împrospăta respirația, și 
dispariția lor ne face nu 
doar mai săraci cu punga, 
dar și mai săraci cu duhul, 
căci codrii, adevărate „fa
brici de oxigen" pentru 
Terra, au fost dintotdeauna 
izvor de poezie, de incinta- 
re, de bogăție sufletească. 
Noi spunem din bătrini, că 
„românul e frate cu codrul". 
Slavă domnului că încă 
n-a ajuns frate vitreg cu 
acest mirific leagăn al ci
vilizației și mitologiei 
Poate că, uneori a fost I 
tat s-o facă. Cei ce. in ' 
asta, țineau cîndva 
mult la banii ce i-ar 
putut stoarce din avuțiile ei 
decît la sufletul poporului, 
au 'încercat dar n-au prea 
reușit să vitregească re
lația strămoșească dintre, 
român și codru. Iama pus
tiitoare dată prin pădurile 
țării intre anii 1920 și 1940, 
jaful anilor de război cînd 
s-a tăiat de zeci de ori mai 
mult 
forța 
rare a codrilor au lăsat răni 
adinei, greu de șters de pe 
trupul țării. Știm 
alocuri, vom avea 
de multe decenii pînă 
revedem munții înveșmîn- 
tați din nou în mantia lor 
verde 
nurile 
epoci, 
premă 
numai 
României 
pentru viitorul ei. atestă o 
neclintită certitudine : Pă
durea a reintrat în respectul 
oamenilor și este meritul

argaaa !... Car- 
gaaa !“.

înfiorînd pă
durea, strigătul 
acesta coboară 
din munte re

luat de voci diferite, arun
cat la vale ca pe niște 
trepte, purtat din poștă in 
poștă pe toată lungimea 
jgheabului de bîrne lustrui
te de alunecarea bușteni
lor.

Cind „cargaaa !“ se mis
tuie în hăurile văilor, alt 
strigăt pornește din jos ca 
pe o scară vie :

„Vardaaa !... Vardaaaa !“.
Și cînd răspunsul ajunge 

acolo de unde a pornit pri
mul strigăt, un vuiet începe 
să crească, tunetul lobdelor 
alunecînd vijelios pe jghea
bul păzit pe la cotituri de 
țapinari care le îndreaptă 
vijelioasa prăvălire.

— Auzi — mă întreabă 
moș Brăduț — parcă și-a 
pornit sînt’ Ilie carul pe 
uscat...

„Menaaa 1... Menaaa !... 
— se aude ureînd alt stri
găt și mai ațîțător, și du- 
ruiala jgheabului se învîrto- 
ișește. Lobdele alunecă în 
șir, cu viteza unor proiec
tile. De jos. răzbate ecoul 
izbiturilor, al rostogolirilor, 
loviturile seci ale unor ar
mate de lemn infiorind pă
durea. Fagii înalți. cu tul- 
pinele fumurii-albicioase 
filtrează prin rămuretul lor 
o lumină pudrată cu pul
bere scinteietoare de ghea
ță. stropind pe alocuri 
pada cu petele de aur 
frunzișului mort.

— Ce cuvinte-s astea.
Brăduț 1

— De-ale noastre, 
forestierilor : „Carga1 . 
gata de pornit, „varda", 
să pornească, „mena". 
să-ntețească. „terra" că 
domolească, adică să 
runce pămint în jgheab...

Privesc îndelung un co
pac condamnat, un fag 
puternic, bătrin, crescut 
în vecinătatea unui 
de stîncă, incit nu 
știe cine pe cine a spriji
nit : stinca fagul, ori fagul 
stînca. Doi oameni curăță 
locui ca intr-un ritual dina
inte de jertfă. Măsoară tra
iectoria imaginară a copacu- ' comuniștilor români de a fi

de pus- 
defrișați, 
„plămini 

mai

lui. 
ten
tară 
mai 

• fi

e?ti
cînd 
cînd 
semnele lumii ăștia noi...

— Și ceilalți ?
— Multi dintre ei. la fel.
— Acum vreo două zeci 

de ani. cind ne-am cunos
cut, mi-ai arătat o viitoare 
pădure.

— Care din ele ? Că am 
pus destule.

— Sus, pe Bobul Mare, 
erau brazii cit degetul, și 
îmi spuneai să vin> peste 
15—20 de ani, să-i văd. 
Te-am privit atunci cam ne
încrezător, nu mă temeam 
că pădurea n-o să crească, 
doar termenul mi se părea 
prea îndelungat și credeam 

să te mai prind încă n-o 
viață.
- Și 

și-o să 
iar eu 
păduri

Ne-am dus acolo, și nu-mi 
venea să-mi cred ochilor. 
Brăduții aceia cărora cînd
va le puteam număra firele 
de cetină, crescuseră mai 
înalți decît statul unui om 
voinic Armată tînără. zvel- 
tă. aliniată, adevărată po
doabă verde întinsă peste 
sute și sute de hectare.

— Ei. ce zici ?
Ce puteam să zic ?
— O să dai la foaie ches

tia aia cu chemarea ?
— O s-o dau.
— Dar știi ce ? Fă-o așa, 

ca pentru suflet, să ți-o 
creadă, să ți-o îndrăgească, 
și să ți-o asculte tinerii. O 
să fii în stare ?

mai greu, moș 
știu.
cum nu știi ? 

te pricepi, cred, 
cum mă pricep

uite că m-ai prins, 
mai mă prinzi încă, 

o să-ți arăt și alte 
crescînd...

ză- 
ale

moș
de-ale 
‘, că-s 

că 
că 
să 
a-

colț
se

decît era capabilă 
naturală de regene-

ca. pe 
nevoie 

să

de altădată, dar pla- 
silvice ale acestei 
caracterizată de su- 

responsabilitate nu 
pentru prezentul 

socialiste, ci ți

— Asta-i 
Brăduț, nu

— Adică. 
Dumneata 
măcar așa 
eu la păduri... Uite, eu tac 
codrii ’să crească, dumneata 
trebuie să faci inimile să 
clintească, altfel de ce 
mai scrie ?

— Știi, cu inimile nu 
întotdeauna ușor...

— Parcă cu pădurea e 
Vezi cum o pui. cum o po
trivești. să te creadă oa
menii. mai ales tinerii. Că 
eu ii aștept aici...

L-am lăsat pe moș Bră
duț în codrii lui Așteaptă 
pe undeva, pe lingă cel 
mai falnic, brad din Eu
ropa. îl găsiți in Fața Cheii, 
sau pe potecile munților 

jur. pe unde fie-

se 
ai
e

din
care pom e un om, și fie
care om vă răspunde : „Cu 
sufletul".

Ioan GR5GORESCU
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• Hokkaido — la răscruci de istorie ® Vulcanii în acțiune și 
orezăriile din zonele subarctice ® Misterioase „hore de pia
tra" încurcă savanții ® Festivalul statuilor de gheață de la 
Sapporo a trecut pe planul al doilea : a sosit „ora olimpică"

Pornind de la Tokio spre 
insula Hokkaido, pe măsură 
ce înaintăm spre nord avem 
impresia că ne îndepărtăm 
de Japonia însăși. Căci din
colo de orașul industrial Hi
tachi, priveliștile industria
le dispar aproape complet, 
din loc în loc, pînă- la 
Aomori, cel mai, nordic oraș 
al insulei Honshu, în pei
sajul rustic mai apar cî- 

teva centre de prelucrare a 
lemnului, cîteva unități 
chimice, fabrici de ciment, 
ateliere de reparații auto. 
In rest — numai zone a- 
grare.

Acest nord păstrează 
însă, ca nici o altă regiune 
a Japoniei, în stare aproa
pe nealterată, elemente ale 
vechii culturi locale, -ale 
unor tradiții și legende 

transmise din generație în 
generație, așa cum au fost 
ele plămădite in așezările 
din cimpii sau din munți, 
pe cărările întunecoase ale 
unor păduri străjuite ade
sea de statuile de piatră 
ale zeității budiste Kanon, 

în Hokkaido, ținta călă
toriei noastre, am ajuns 
noaptea. Un ferry-boat es
cortat de cete de delfini ce 

făceau acrobații ne-a trans
portat peste strîmtoarea 
Tsugaru, pînă la Hakodate, 
poarta principală a insulei, 
în patru ore, vasul a stră
bătut peste o sută de kilo
metri. O melodie vioaie 
(folosită în fapt pentru a-i 
trezi pe pasagerii ador- 
miți), anunță sosirea noas
tră în portul Hakodate. La 
tribord apare — ca un 
uriaș pom de iarnă — 
muntele cu același nume, 
din care pornesc pînă de
parte spre stînga, pe 
curbura golfului, salbe de 
lumini. Este o priveliște 
care, peste cîțiva ani, nu-1 
va mai îritîmpina pe călă
tor. Renunțindu-se la trans- 
bordările. de-acum — cos
tisitoare — se va călători 
cu trenul, care va trece de 
pe o insulă pe alta printr-un 
tunel submarin — Seikan 
— pe sub strîmtoarea Tsu
garu.

In arhivele administra
ției centrale din Tokio sînt 
scripte specificînd că Hok
kaido are nuimai o sută de 
ani de cînd a pornit pe ca
lea dezvoltării, proces ini
țiat de acei harnici și cu
tezători japonezi care, în- 
fruntînd frigurile înspăi- 
mîntătoare ale iernii, au 
venit aci în speranța des
coperirii unui „nord al vii
torului". Desigur, ar fi o 
exagerare să se considere 
că, după un veac, dezvolta
rea economico-socială înre
gistrată pe insulă, unde s-a 
pornit aproape de la nimic 
ar fi cumva miraculoasă. 
Este însă semnificativ că în 
1836 insula avea numai 
300 000 de] locuitori, iar as
tăzi are peste cinci milioa
ne — pe un teritoriu ce 
reprezintă o cincime din 
suprafața totală a arhipe
lagului. însă chiar și așa, 
densitatea populației este 
încă de patru ori mai mică 
decît în restul țării.

A fost grea adaptarea 
primilor pionieri veniți în 
aceste locuri, dar pînă la 
urmă ei au izbutit să se 
statornicească și, o dată cu 
aceasta, să înceapă a 
schimba fața locurilor. Este 
interesant a arăta că, prin 
experimentări îndelungate, 
ei au introdus în Hokkaido 
cultura orezului și au 
transformat o parte mare a 
solului în orezarii. în ciuda 
climatului subarctic între
ținut de curentul rece 
Oyashio ce vine din Marea 
Ohotsk. In contrast cu su
dul arhipelagului, "insula 
Hokkaido —, supranumită și 
insula-diamant din cauza 
formei sale. — este mai 
populată nu în est, unde a- 
desea înghețurile de aroastă 
provoacă întreruperea navi
gației, ci în vest, unde s-au 
și dezvoltat mai mu'lte așe
zări. Adesea în nord-estul 
insulei se înregistrează tem
peraturi sub minus. 40 de 
grade Celsius. Căderile de 
zăpadă sînt foarte mari, 
ploile sînt puternice. In 1954, 

un uragan neașteptat a în
scris o pagină de tristă a- 
mintire în istoria transbor- 
dărilor prin strimtoarea 
Tsugaru, provocînd scufun
darea ferry-boatului „Toya 
Maru“ cu 1 200 de oameni 
la bord, în majoritate elevi. 
De asemenea, cutremurele 
sint aci chiar mai dese de- 
cit în centrul și sudul arhi
pelagului. In insulă există 
și acum trei vulcani activi 
— Tokachi Take, Roma ga 
Take și Rishiri Yama, prin 
craterele cărora răbufnesc, 
o dată cu mugetele din a- 
dîncurile pămintului, jeturi 
de lavă.

Străbatem șoselele din 
Hokkaido și avem impresia 
că ne aflăm într-un imens 
parc natural, cu așezări 
răzlețe și case izolate, ma
joritatea construite din 
lemn. Pe țărmul golfului 
Uchiura trecem prin cătune 
de pescari care duc o via
ță aspră și unde peste fe
restrele caselor sînt fixate 
pinze de plastic transparent 

îtinerare nipone

pentru a rezista furtunilor 
și loviturilor de stropi pro- 
veniți din valurile Pacifi
cului. Coastele insulei sînt 
foarte bogate în pește, mai 
ales în partea de est, în 
zona localității Nemuro — 
unul din marile porturi 
pescărești ale lumii. In ul
timii ani, mijloacele de e- 
xistență ale populației mai 
sărace a acestor -așezări, al
cătuită din pescari vîslași 
care pornesc zilnic pe 
mare, prin ceață și fur
tuni — și de multe ori nu 
se mai întorc — sînt pu
ternic afectate de compa
niile de pescuit, care au 
lansat vase mari, acționate 
mecanic. Mulți dintre pes
cari au început să cultive 
pămînturile din apropierea 
caselor lor sau emigrează 
spre centrele industriale în 
curs de dezvoltare.

Lăsăm în urmă muntele 
Yotei (cu vîrful conic și 
înzăpezit, ca și vestitul Fuji 
din centrul arhipelagului) 
și străbatem întinse livezi 
de pomi fructiferi, îndeo
sebi de meri și peri. La Os- 
horo, in vestul orășelului 
Otaru, cercetăm cu interes 
cea mai mare „horă a pie
trelor", cum îi spun local
nicii. Aci, lespezi de piatră, 
cam de înălțimea unui om, 
sint dispuse intr-un cerc 
cu un diametru de aproxi
mativ 30 de metri, despre a 
cărui origine și semnifica
ție nu se cunoaște încă 
nimic pînă în prezent. In 
Hokkaido există și alte a- 
șemenea „hore de piatră", 
iar asupra lor se fac cer
cetări, unii considerîndu-le 

ca fiind mărturii ale unor 
străvechi culturi necunos
cute. De altfel, vestul insu
lei, in parte muntos, stră
bătut de șoseaua asfaltată 
ce șerpuiește prin tuneluri 
fioros de întunecoase săpate 
în stînci. abundă în vesti
gii de acest gen. La Otaru, 
de pildă, pe pereții unei 
peșteri naturale din parcul 
Temiya, pe. O suprafață de 
patru metri lungime și doi 
metri înălțime, se află gra
vate niște „scrisori antice", 
încercările de pînă acum 
de a descifra aceste semne, 
complet diferite de scrie
rile cunoscute pînă în pre
zent, au fost zadarnice.

Ajungem în cele din 
urmă la Sapporo, cel mai 
mare oraș din nordul Ja
poniei — cu peste un mi
lion de locuitori. La în
ceput — un moment de ne
dumerire. Nu cumva ne-am 
reîntors fără să știm la 
Tokio ? Căci străbătînd 
seara bulevardele centrale 
înțesate cu reclame lumi

noase, multicolore, aveam 
senzația că ne aflăm în 
faimosul cartier „Ginza".

Orașul este așezat la poa
lele muntelui Moiwa, intr-o 
cîmpie ce. seamănă cu va
dul secat al'unui fluviu (de 
altfel, Sapporo în limba 
ainu înseamnă „rîul fără 
apă"). ÎI cutreierăm, înce- 
pînd de la „Tokei-dai" sau 
„turnul ceasului", instalat 
pe o clădire de lemn — cea 
mai veche din oraș ; ceasul 
respectiv a fost așezat a- 
colo în 1881 și de atunci 
merge fără întrerupere.

Sapporo este îndeobște 
vestit prin festivalurile 
sculpturilor în zăpadă, or
ganizate aci în fiecare iar
nă. cu care prilej pot fi ad
mirate — pe promenada 
Odori. în parcul Makoma- 
nai, pe strada Tanukikoji 
— sute de statui de gheată, 
dintre care unele ajung la 
30 m înălțime. Bineînțeles 
că în acest an concursul 
între aceste senzaționale 
statui. între autorii lor — 
concurs care a si început — 
este estompat de întreceri
le din cadrul Jocurilor o- 
limpice de iarnă.

După cum se știe, peste 
numai patru zile la Sapporo 
va începe desfășurarea 
marii competiții — „Olim
piada albă" — la care par
ticipă aproape 1 300 de spor
tivi din 35 de țări ale lumii, 
inclusiv România. La .noul 
patinoar, în incinta edifi
ciului de beton ce-1 adăpos
tește, în satul olimpic ame
najat la Makomanai, loca
litate situată la 2 km de 
Sapporo, în noua linie de 

metro construită pe aceas
tă porțiune, in hotelurile 
ridicate în ultima vreme — 
ca și-n tot orașul în an
samblu, domnește acum 
o animație cu totul deose
bită, caracteristică mani
festărilor sportive de o ase
menea amploare.. Oaspeții 
sosiți pînă acum — și fi
rește și cei ce vor .mai sosi 
pentru a participa efectiv 
sau a asista numai la în
treceri — au destule lucruri 
de admirat. Decoratori ja
ponezi de înaltă calificare 
au asigurat „haina olimpi
că" a orașului-gazdă, a tu
turor edificiilor afectate 
competițiilor, ca și a pîrtii- 
Ior de schi și bob de pe 
masivele Eniwa și Telne. 
De asemenea, au fost fă
cute multe amenajări pli
ne de ingeniozitate. De 
pildă, pe porțiunile ei. de 
la suprafața solului, linia 
de metro a fost acoperită 
cu tin imens tub de oțel, 
spre a se evita eventuala 
ei înzăpezire. Dar acest 
„tunel aerian" nu împie
dică vizibilitatea ; ferestre 
mari „sparg" din loc în loc 
peretele metalic spre a 
permite călătorilor să ad
mire panorama orașului.

Din păcate, cantitățile 
foarte mari de zăpadă că
zute în ultimele 24 de ore 
au voalat — ca să zicem 
așa — strălucirea ilumi
națiilor și a firmelor elec
trice în „capitala mondia
lă" a sporturilor de iarnă
— cum este supranumit în 
aceste zile Sapporo. Dar ele 
nu vor impieta asupra des
fășurării întrecerilor spor
tive. Totul a fost prevăzut, 
iar deblocarea pîrtiilor, cu
rățirea — pînă la uscare
— a șoselelor de acces, 
dezghețarea instalațiilor 
mecanice au început de în
dată. Desfășurarea Jocurilor 
Olimpice — precizează co
municatul Institutului me
teorologic — nu va avea 
deloc de suferit de pe urma 
intemperiilor. în perioada 
3—11 februarie, vremea va 
fi favorabilă pentru schi, 
bob, săniuțe.

Ceea ce preocupă în a- 
ceste ultiipe momente gaz
dele se referă la repetarea
— pentru a cîta oară ? — 
punct cu punct a progra
mului festivității de deschi
dere a Jocurilor. Jetul de 
gaz ce va alimenta flacără 
din „Cupa olimpică" este 
mereu întreținut în stare de 
funcționare, în așa fel in
cit la sosirea torței sacre, 
în ziua inaugurală, a între
cerilor. surprizele neo.’ă- 
cute să devină imposibile. 
Purtătorii ultimelor două 
schimburi ale ștafetei — 
doi elevi, de cite 16 ani. 
Izumi Tsujimura și Hidcli 
Tokada — se antrenează cu 
foarte mare atenție ne tra
seul ce-1 vor avea do par
curs. După ce a străbătut, 
numai pe . teritoriul japo
nez. circa 5 000 de kilometri, 
fiind purtată pe diferite 

rute de aproximativ 18 000 
de alergători, flacăra olim
pică își va încheia la Sap
poro lungul drum început 
la finele anului trecut pe 
muntele Olymp.

...Părăsim Sapporo, înveș- 
mîntat în zăpada așternută 
pînă la genunchi într-o sin
gură noapte, dar constatăm 
cu surprindere că la circa 60 
de kilometri de oraș șo
seaua este complet uscată. 
După ce străbatem în di
recția Pacificului o vastă 
zonă de cîmpie în care mo
notonia peisajului este în
treruptă pe alocuri de o 
cale ferată pe care circulă 
trenuri trase de locomotive 
cu aburi, întîlnim primul 
oraș industrial din această 
zonă, Tomakomai. Așa cum 
mi-au relatat reprezentanți 
ai municipalității, după lăr
girea portului cu același 
nume, orașul a devenit 
inima unei noi zone indus
triale a Japoniei, zonă do
tată cu importante resurse 
de minereu de fier, metale 
neferoase și păduri. Aici se 

Trambulina pentru sărituri îi așteaptă pe schiorii pa 
ticipanfi la „olimpiada albă"

construiesc o mare uzină 
de aluminiu, mai multe 
întreprinderi de extracție a 
metalelor neferoase, o cen
trală electrică ce va putea 
acoperi jumătate din nece
sitățile de curent ale insu
lei. în curînd se va începe 
construirea unei mari rafi
nării de petrol, a unei 
fabrici de sodă caustică, ca 
și a unor uzine de prelu
crare a aluminiului. în ora
șul vecin, Muroran, princi
palul centru metalurgic 
diii nordul arhipelagului 
nipon, se află alte impor
tante unități industriale, 
împreună cu Tomakomai, 
acest oraș formează prin
cipala zonă industrială din 
nord, care se dezvoltă po
trivit programului elaborat 
de guvernul japonez și 
care are în vedere transfor
marea insulei Hokkaido 
dintr-un „pămînt al viito
rului" într-unul „al socie
tății moderne de astăzi".

Florea ȚUIU
Sapporo

r------ --------John Smith din San Die
go. California, pînă nu de 
mult inginer cu un venit a- 
nual de 25 000 dolari, în 
timpul liber „căpitan" pe o 
mică ambarcație cu motor 
proprietatea" sa. s-a pome
nit într-o situație fără ieși
re. Cînd și-a pierdut pos
tul, el a trebuit să-și vindă 
casa la un preț mult mai 
mic decît valoarea ei reală. 
La început a locuit, împreu
nă cu familia sa, compusă 
din 5 persoane, la rude 
care-i oferiseră adăpost. 
Cum timpul trecea și altă 
slujbă nu era de întrevăzut, 
John Smith, în vîrstă de 
vreo 40 de ani. s-a mutici: 
cu soția și copiii pe aminti
ta ambarcație, unde „locu
iesc" și acum. In cele din 
urmă, el a găsit de lucru 
ca... vinzător intr-un maga
zin de articole de-menaj. 
Iar, între timp, întreprinde
rea la care lucra, o unitate 
strîns legată de industria 
aeronautică americană, a 
procedat la noi concedieri.

...Pină acum cîteva luni 
Jack Harrington, in vîrstă 
de aproximativ 50 de ani, 
din" același oraș, a lucrat ca 
tehnician cu înaltă califica
re într-o întreprindere a că
rei activitate .este legată de 
realizarea programului spa
țial american „Apollo". El 
ciștiga anual 19 000 de do
lari și i se spunea că are 
încă frumoase perspective 
de avansare. De atunci au 
trecut doar cîteva luni. As
tăzi Harrington vinde pe 
stradă cîrnăciori calzi. Ca 
urmare a reducerii progra
mului spațial american, el 
și-a pierdut postul. La fel 
s-au intîmplat lucrurile cu 
mulți colegi de-ai săi.

...In ajunul sărbătorilor 
de iarnă, inginerul George 
Flora, un cetățean de 48 de 
ani, era un om „fericit", 
întrucît a găsit de lucru la 
un mare magazin din San 
Diego. în calitate de... Moș 
Gerilă. In secția de jucării 
a magazinului, Flora și-a 
ciștigat, timp de aproape 
patru săptămîni, cele nece
sare traiului. La 24 decem
brie însă... fericirea lui a 
luat sfîrșit. Mai înainte, în
treprinderea la care lucrase 
aproape zece ani, în calitate 
de inginer specialist, a con
cediat cîteva sute de oa
meni cu înaltă calificare.

Spre sfîrșitul anului 1971, 
în statul american Califor
nia existau 575 000 de șo
meri, însumînd 7 la sută 
din populația activă. Fieca
re al patrulea șomer provi
ne din industria aerospa- 
țială sau dintr-o ramură le
gată de aceasta. Oameni 
care pină acum erau consi
derați specialiști de prima 
mină nu mai au de lucru. 
Numai puțini dintre ei au 
reușit să găsească alte sluj
be. Unul dintre aceștia s-a 
plîns : „Numai cu multă di
ficultate ni se oferă o mun
că pe care o poate efectua 
un muncitor necalificat. De 
parcă cunoștințele și califi

carea noastră ar inspira 
frică patronilor". Un alt 
specialist, pînă acum ingi
ner consultant în construc
ția de portavioane, poves
tește despre experiența sa 
amară : „Cînd îmi ofer ser
viciile ca muncitor necali
ficat, sînt refuzat cu urmă
toarele cuvinte amabile : 
«Nu veți fi fericit Ia noi 
pentru că nu vă putem o-

mericană abundă în aseme
nea relatări. Este un fapt 
că S.U.A., ca urmare a 
cheltuielilor mereu crescîn- 
de necesitate de continua
rea războiului din Indochi
na, zguduite de inflație și 
dificultăți economice, sînt 
nevoite să reducă diverse 
programe, printre care și 
cel aerospațial, iar indus
triile angrenate în realiza-

luni. sînt revoltați : „Cînd, 
din motive de prestigiu, era 
uecesar să ajungem pe 
Lună, eram curtați. Astăzi 
nu mai sîntem buni de ni
mic" — spun ei.

Potrivit datelor furnizate 
de „Aerospace Industries 
Association of America", 
cu sediul la Washington, 
asociație din care fac parte 
peste 50 de întreprinderi

dulul de aselenizare pentru 
navele „Apollo". Viitorul 
părea asigurat pentru Cole. 
Și-a cumpărat chiar, in 
rate, o casă într-o regiune 
pitorească a insulei. Leslie 
Cole și familia sa erau pe 
cale de a deveni cetățeni 
americani. Dar acum cîteva 
luni, iluziile lor despre A- 
merica s-au risipit brusc. 
Inginerul, care are 36 de

Savanții—marfă de prisos

® DE LA „APOLLO" LA...
CÎRNĂCEORI

• INGINERUL AER0-SPA- 
TIAL - PE POST DE MOȘ 
GERILĂ SAU DISTRIBUITOR

DE BENZINĂ

® „PREA MULTĂ MINTE 
STRICĂ" - ÎNTR-O NOUĂ 

VERSIUNE

• REVERSUL „FUGII CRE-
IEREL0R"

feri ceea ce ați avut pînă 
acum»". Un coleg al său, în 
trecut specialist în con
strucții de rachete, a avut 
noroc, dar de foarte scurtă 
durată.: timp de două
săptămîni el a găsit de lu
cru ca... distribuitor la 
o stație de benzină. După 
aceea însă a fost concediat, 
iar munca sa a fost prelua
tă de un băiat de 17 ani. 
Proprietarul stației de ben
zină a declarat specialistu
lui în construcția de rache
te : „Un om cu calificarea 
și cunoștințele dv. nu poa
te avea o influență bună a- 
supra moralului salariaților 
mei".

John Hair, din Los An
geles, un fizician în vîrstă 
de vreo 30 de ani, după, ce 
și-a pierdut postul, n-a gă
sit nici măcar un loc de 
muncă la o stație de ben
zină sau ca vinzător ambu
lant

în ultimele luni, presa a-

Ingineri și tehnicieni concediafi din industria aeronautică din Seattle (Ca
lifornia), în fața ghișeelor oficiului brațelor de muncă

rea acestora procedează Ia 
reduceri masive de perso-1 
nai.

în California sau Texas, 
New Mexico sau New York, 
Massachusetts, Connecticut 
sau Florida — peste tot 
sint concediați specialiști 
cu înaltă calificare. Astăzi, 
de la o zi la alta, rămîn 
fără slujbă nu numai „blue 
collar workers" — muncito
rii de rind, cu „gulere al
bastre", de salopetă — căro
ra o dată cu plicul de sala
riu li se înmînează J și în
științarea de reziliere a con
tractului de muncă. Astăzi, 
S.U.A. trebuie să facă față 
unei probleme deosebite. 
„White collar workers" — 
(muncitori cu gulerul alb) ; 
oameni care au asigurat 
progresul tehnic șî științific 
al Statelor Unite devin deo
dată de prisos.

Miile de tehnicieni și oa
meni de știință care au 
fost concediați în ultimele

care lucrează în domeniul 
aerospațial, în intervalul 
decembrie 1969—decembrie 
1970 au fost concediați din 
acest sector peste 280 000 
de oameni. De asemenea, 
în aceste întreprinderi lu
crau peste 235 000 de teh
nicieni cu studii superioare 
de specialitate, mulți dintre 
ei fiind aduși din alte țări. 
Pînă în martie 1971, din rîn- 
durile lor au fost conce- 
diați 60 000.

Dezamăgiți, mulți inte
lectuali de peste hotare își 
fac din nou bagajele. Cînd 
englezul Leslie Cole cu so
ția și cei trei copii ai 
săi s-au reîntors in patrie, 
„New York Times" a pu
blicat în prima pagină un 
fel de articol de adio. Timp 
de cinci ani Leslie Cole a 
lucrat ca inginer la „Grum
man Aerospace Corpora
tion" din Long Island. în
treprinderea a realizat, din 
însărcinarea N.A.S.A.. mo-

ani, a căutat în zadar o 
altă muncă. „în specialita
tea mea n-am găsit nicăieri 
un loc liber. Firmele care 
nu procedează încă Ia con
cedieri nu angajează oa
meni noi" — relatează el. 
Cole a fost nevoit să-și 
vindă casa cu pierdere. S-a 
întors în Anglia cu inima 
strînsă pentru că nici acolo 
situația nu este mai bună.

„Fuga creierelor" de pe 
vechiul continent, încă a- 
cum cîțiva ani atit de as
pru condamnată de unele 
foruri europene, a căpătat 
acum un sens invers. Din 
echipa cunoscutului con
structor de rachete von 
Braun de la „Marshall 
Space Center" din Hunts
ville, statul Alabama, au 
fost concediați 10 ingi
neri proveniți din Ger
mania occidentală. Abia 
acum cîteva luni realizările 
acestora erau încă mult 
lăudate. Tn ultimii șase ani,

mai multe întreprinderi din 
Sân Diego au angajat peste 
1 000 de oameni de știință 
străini. Astăzi mai lucrează 
aici doar aproximativ 200.

„Pocăiții".se îndreaptă din 
nou spre Europa. Dar, în a- 
celași timp, tot mai mulți 
americani se atașează ca
ravanei de „intelectuali 
nomazi". Nici ei nu mai aii 
un viitor asigurat în țara 
lor. Pentru că. după cum 
reiese dintr-o. statistică, în 
ultimii doi ani, numai în 
regiunea Los Angeles, pen
tru a da un singur exem
plu, peste 100 000 de oa
meni de știință șî tehni
cieni din industria aerospa- 
țială și-au pierdut locurile.

Robert M. Leventhal, se
cretar al Asociației profe
sionale a inginerilor din Ca
lifornia de sud — a decla
rat: „Mulți din acești oa
meni care au încetat dintr-o 
dată orice activitate, se îm
bolnăvesc. Șocul produs de 
pierderea locului de mun
că, grijile pentru asigura; 
rea existenței le provoacă 
stări de depresiune psihi
că, boli de inimă și ale 
aparatului circulator".

Cînd 400 de membri ai 
Institutului inginerilor elec- 
troniști și electrotehnici 
s-au întrunit cu prilejul 
unui seminar la Los Ange
les, pe ordinea de zi nu fi
gurau, ca de obicei, proble
me de specialitate. Partici- 
panții au discutat proble
ma transformării acestei 
instituții de specialitate în- 
tr-una 'de apărare a inte
reselor membrilor ei". Unul 
din ‘ vorbitori a declarat : 
„Noi trebuie să ne trans
formăm într-o asociație a- 
semănătoare cu puternicul 
sindicat al muncitorilor din 
transporturi".

Unele știri, difuzate în 
ultimul timp, sint pur și 
simplu de necrezut. Astfel, 
concernul „Boeing Go", 
care construiește într-o 
uzină din Michoud, statul 
Mississippi, ultima treaptă 
a rachetei din seria „Sa
turn" și unde mai lucrează 
2 363 de oameni, și-a anun
țat intenția de a reduce 
efectivul la 500 de sala- 
riați. Firma „Chrysler", 
care a construit a doua 
treaptă a acestei rachete, 
folosind 4 000 de oameni, a 
și redus efectivul din res
pectiva uzină la 472. De a- 
semenea. „General Elec
tric", care construiește a- 
paratura electrică pentru 
același tip de rachetă, va 
renunța la serviciile a 2 000 
de oameni.

...Intre timp, in orașele și 
localitățile din California, 
Massachusetts. Alabama, 
Florida sau Long Island și
ruri întregi de case sînt 
oferite spre vînzare. Mulți 
s-au hotărît să se mute în 
alte state americane unde 
ar putea găsi, eventual, o 
altă muncă.

Monika METZNER, 
publicistă vest-germană

„Paris-Match" 
urmașul modern al lui Phiieaș Fogg.

Londra—Paris—Brindisi—Suez—Bombay—Calcutta—Singapore—Hong- 
Kong—San Francisco—New York—Londra. Acesta a fost, în linii mari, 
itinerarul străbătui în 80 de zile de Phileas Fogg, eroul lui Jules Verne, 
în călătoria sa în jurul globului — performanță socotită pe acea 
vreme... o adevărată utopie. De atunci, numeroși călători, folosind 
diferite mijloace de deplasare, au refăcut această rută, stabilind noi re
corduri. în 1889, un reporter de la cotidianul britanic „Sun" a redus la 
70 zile durata itinerarului ; în 1900, ziaristului Gustave Stiegler de la 
„Le Matin" i-au fost de ajuns 63 de zile și 15 ore. în 1952, un alt ziarist 
francez, de Ia publicația „Le Provențal", a realizat cursa respectivă in 
numai 4 zile, 19 ore și 12 minute ! ș.a.m.d.

Ultimul record — 69 de orc — aparține însă ziaristului francez Jean 
Mezerette, care, cu mici modificări, plccînd de la Paris și nu de Ia Lon
dra, a întreprins călătoria sa în jurul lumii-, recent, exact la un secol 
după fantastica „deplițtare" a eroului lui Jules Verne. Evident, în com
parație cu acesta, el a' beneficiat de faptul că a putut folosi aviația mo
dernă ; în schimb a fost handicapat de faptul că traseul străbătea de 
astă dată regiuni cunoscute ca zone „fierbinți" ale globului.

Iată, pe scurt, filmul voiajului, desprins din revista 
sub semnătura amintită, de către

„După un studiu detaliat al itine
rarului, făcut cu hărțile și creionul 
în mină, constat că, pentru a face 
ocolul lumii ă la Jules Verne este 
nevoie, potrivit orarelor companiilor 
aeriene, de 71 ore și 50 de minute, 
îmi fixez, deci, ca obiectiv al călăto
riei, de a „comprima" timpul prevă
zut în orarele curselor aeriene...

Sînt singur în Boeingul societății 
aviatice T.W.A. cafe a părăsit aero
portul Orly din Paris la orele II și 
25 de minute, îndreptîndu-se spre 
Italia, de unde s-a îmbarcat cîndva 
pe vaporul „Mongolia" Phileas 
Fogg. Port în buzunar biletul plătit 
pentru a face ocolul lumii. Totul 
este confortabil și plăcut. Desigur, 
în ceea ce fac nu e vreun act de e- 
roism. N-am fost nevoit, asemeni lui 
Phileas, să mă lupt cu indienii, 
n-am văzut — cum i s-a întîmplat 
lui — un pod suspendat năruindu-se 
după trecerea ultimului vagon și nici 
n-am avut prilejul de a salva de la 
moartea cea mai înfiorătoare o fru
moasă hindusă.

Cu toate acestea n-am fost scutit 
de dificultăți. Pentru eroul lui Jules 
Verne, ele au început în „Orien
tul Mijlociu" ; cele întîmpinate de 
mine au debutat la Tel-Aviv Sîntem 
cîteva sute de pasageri blocați pe 
aeroport, așteptînd acordul autorită
ților din diverse țări de a survola 
unele teritorii deasupra cărora tra
ficul aerian e interzis. Naviganții 
avionului nostru au purces la întoc
mirea unui itinerar în zig-zag : Ro- 
ma-Nicosia-Ankara-Teherân, cu un 
viraj la dreapta spre golful Persic, 
apoi un slalom vertiginos, o trecere 
obligatorie prin centrul strîmtorii 
Hormuz și. în fine, o aterizare la 
Bombay ; căci India ne-a comunicat 
că ar admite totuși survolul cu con
diția unei escale de o zi.

Timpul trece. Mă silesc să nu-mi 
privesc ceasul. în fine, por
nim. Pentru comandantul de bord și 
pasagerii săi începe, în plină noapte, 
o călătorie insolită. Un sistem de 
proiectoare iluminează o parte din

carlinga avionului pentru a aduce la 
cunoștință avioanelor din zonă că 
sîntem o pașnică navă comercială. 
Zburăm cea mai mare parte a dru
mului proiectat fără nici un ghidaj 
prin radio. Bilanț : cinci ore de în- 
tîrziere. Reluăm zborul : Ceylpn— 
Bangkok, după care survolăm zonele 
aflate sub controlul patrioților în 
nordul Cambodgiei. sudul Laosului, 
Vietnam, apoi Hong-Kong—Tai- 
peh—Okinawa—Guamul. Avionul își 
continuă cursa și debarc la Hono
lulu, cu o întirziere de 3 ore și 30 
de minute. Controlul vamal pro
voacă o nouă întirziere, dar în cele 
din urmă ajung la San Francisco. 
Duminică, la New York, nu obținu
sem încă nici un avans față de 
graficul. curselor aeriene. Si aci de
colarea se face cu mare in- 
tîrziere. Are loc un control amplu. 
Călătorim cu un avion de mare ca
pacitate, un „Boeing 747“. Trecem 
fiecare printre aparatele de detec
tare a armelor, hi se face un con; 
trol complet al bagajelor. Turbez'. 
Minutele de întirziere se acumu
lează și sporesc și mai mult prin 
faptul că alte 11 avioane au. pri
mit permisiunea de a decola înain
tea noastră.

Salvarea mea a venit însă de 
unde nici nu mă așteptam. Vintul 
ce batea dinspre apus a fost atit de 
violent îneît, între New York și 
Cherbourg am realizat un timp re
cord : 5 ore, 40 de minute pe o dis
tanță de 5 640 km.

Luni, la orele 8 și 26 de minute, 
roțile Boeingului rulau pe pista 
aeroportului Orly. De la plecarea 
mea se scurseseră 69 de ore și un 
minut — cu 2 ore «i 49 de minute 
mai puțin decît prevăd orarele ae
riene. Am parcurs-în total 39 361 
km, am făcut 14 escale și am schim
bat 12 piloți pentru a face ocolul 
lumii pe itinerarul străbătut cu un 
secol în urmă de neuitatul erou al 
lui Jules Verne. Am marcat în acest 
fel și un neobișnuit centenar !“.

y
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Delegația Partidului Congolez 
al Muncii și-a încheiat 
vizita în țara noastră

Vineri după-amiază a părăsit Ca
pitala delegația Partidului Congolez 
ai Muncii, condusă de Ange Edouard 
Poungui, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.M., ministrul finanțe
lor și bugetului, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în 
țara noastră.

Din delegație au făcut parte Mun- 
dele Ngolo Benoit, membru al C.C. 
al P.C.M., Andre Moutou, directorul 
de cabinet al președintelui Comisiei 
de Planificare, Ebaka Jean-Michel, 
director al Serviciului de securitate 
al țării, Bella Gregoire, directorul Ca
sei de Amortizare a Datoriilor Pu
blice, Loufoua Pierre, atașat la Ca
binetul ministrului finanțelor.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovară
șii Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Cornel Burtică, 
membru al C.C. al P.C.R., Ștefan An
drei și Ion Dincă, membri supleanți 
ai C.C. al P.C.R., Ion Mineu, adjunct 
al ministrului minelor, petrolului și 
geologiei.

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

★

Am venit In România la invitația 
G.C. al P.C.R., deoarece Republica 
Populară Congo și Partidul Congolez 
al Muncii întrețin relații de oolabo- 
rare strinse cu țara și partidul dum
neavoastră, a declarat Ange Edouard 
Poungui, înainte de plecare, într-o 
convorbire cu redactorul Agerpres, 
Z. Florea.

Acest gen de contacte consolidează 
prietenia dintre popoarele congolez 
și român și contribuie la întărirea 
luptei antiimperialiste în întreaga , 
lume, a declarat oaspetele. In cursul 
vizitei noastre in România, a spus el, 
am discutat cu înalte autorități ale 
țării, am discutat cu conducători de 
întreprinderi, cu muncitori și mun
citoare, intr-un cuvînt am luat cu
noștință de dezvoltarea impetuoasă 
a României, pe care o admirăm. în 
pofida timpului scurt petrecut în Ro
mânia, contactele extrem de rodnice 
pe care le-am avut ne-au îngăduit 
să constatăm hărnicia poporului ro
mân, dragostea Iui pentru munca 
creatoare, dragostea lui de pace și 
prețuirea pe care o acordă altor po
poare luptătoare pentru progres so
cial.

Vizita noastră In România a rele
vat identitatea de păreri într-o serie 
de probleme între Partidul Congolez 
al Muncii — partid de avangardă, 
angajat în lupta antiimperialistă și 
în construirea unei, vieți noi — și 
Partidul Comunist Român ; finind 
seama de tinerețea partidului nostru,-

Ieri, în turneul campionatului 
feminin de handbal

In Sala Sporturilor din Cluj au în
ceput ieri întrecerile ultimului tur
neu de sală al campionatului feminin 
de handbal, divizia A.

în primul meci s-au întîlnit for
mațiile Voința Odorhei și Mureșul 
Tg. Mureș, victoria revenind cu sco
rul de 18—12 (10—7) handbalistelor 
din Tg. Mureș. în alte două partide 
disputate s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Textila Buhuși—Rul
mentul Brașov .17—15 (11—9) ; Uni

Cuplaj internațional de hochei pe gheață
Două foarte atractive cuplaje de 

hochei pe gheață — astăzi și miine 
pe patinoarul acoperit „23 August'1 
din Capitală. Protagonistele sirit, in 
ambele zile, echipa campioană euro
peană de juniori (reprezentativa U- 
riiunii Sovietice), selecționata de se
niori a României, precum și repre
zentativele de juniori ale Bulgariei 
și României. După cum se știe, ho- 
cheiștii juniori și seniori se află în 
preajma campionatelor europene, 
respectiv mondiale, competiții la care 
fiecare dorește să se prezinte într-o 
formă cit mai bună. Meciurile ami
cale de pe patinoarul bucureștean se 
înscriu în cadrul pregătirilor necesi
tate de apropiatele mari întreceri.

REZULTAT-SURPRIZĂ IN
Cel de-al 41-lea raliu internațional 

automobilistic de la Monte Carlo a 
luat sfirșit cu un rezultat surpriză. 
Pentru prima oară în istoria acestei 
competiții, un echipaj italian și-a în
scris numele de lista învingătorilor. 
Este vorba de echipajul Sandro Mu- 
nari — Mario Manucci, care, pilotînd 
o mașină „Lancia", a realizat timpul 
oficial de 5h 57’55”. Au urmat în 
clasament Gerard Larousse — Jean 
Claude Perramend (Franța) pe „Por
sche" — 6h 08’45”, Rauno Aaltonen 
(Finlanda) — Jean Todt (Franța) 
„Datsun" cu 6h 12’35”.

ÎN CITEVA
TENIS. — A început concursul in

ternațional de tenis de la Omaha 
(Nebraska), dotat cu cupa „Midlands", 
în primul tur al probei de simplu, 
Ion Țiriac l-a Învins cu 6—4, 6—4 pe 
cunoscutul jucător Frank Froehling. 
Tiriac a revanșat Infrîngerea suferită 
în fața lui Froehling in cadrul fina
lei „Cupei Davis".

Ilie Năstase l-a întrecut în două se
turi cu 6—3, 6—1, pe canadianul Mike 
Belkin. La dublu bărbați, cuplul ro
mân Năstase, Țiriac a eliminat cu
6— 3, 6—1 perechea Froehling, Brown 
(S.U.A.).

Alte rezultate : Holecek — Connors 
8—1, 6—3 ; Koch — Van Dillen 7—6,
7— 5.

TENIS DE MASA. — Ieri, in sala
Steaua din Capitală, a început dubla

In timpul șederii în țara noastră, 
delegația Partidului Congolez al 
Muncii a avut convorbiri la Comite
tul Central al Partidului Comunist 
Român și la Consiliul de Miniștri, a 
vizitat cartiere de locuințe, Țesătoria 
de relon Panduri, C.I.L.-Pipera, Cen
trul de calcul economic al Academiei 
de Studii Economice. De asemenea, 
delegația a făcut o vizită la Comite
tul municipal București al P.C.R., 
unde a avut întrevederi, cu tovarășii 
Dumitru Popa, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R.. și Ilie Ra
dulescu, membru al C.C. al P.C.R., 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.

Vizita delegației Partidului Congo
lez al Muncii, schimbul de păreri 
care a avut loc au prilejuit o mai 
bună cunoaștere reciprocă, o reafir
mare a hotărîrii comune de a dezvol
ta relațiile de prietenie, colaborare 
și solidaritate dintre P.C.R. și P.C.M., 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Congo, în in
teresul celor două popoare, al trium
fului luptei pentru pace, independen
ță națională, libertate și progres.

★

noi am învățat multe de la partidul 
român și sintem hotăriți să milităm 
cu asiduitate pentru consolidarea 
solidarității între popoarele român și 
congolez.

în legătură cu relațiile economice 
și culturale româno-eongoleze, inter
locutorul a subliniat că acordurile 
Încheiate în 1970 între cele două țări 
constituie o bază trainică pentru dez
voltarea lor. El a scos în evidență 
faptul că în baza acestor acorduri un 
grup numeros de studenți din R. P. 
Congo are posibilitate să studieze 
în universitățile -românești, iar unii 
studenți congolezi sînt bursieri ai 
statului român. Sintem fericiți să 
constatăm câ progresul statornicit în 
relațiile dintre țările noastre se des
fășoară normal. Dorim să continuăm 
activitatea inițiată pînă acum ; rezul
tatele îndeplinirii acordurilor dintre 
statele noastre, ca și evoluția favora
bilă a relațiilor dintre partidele 
noastre sînt întru totul pozitive — 
a arătat el.

Referindu-se la politica externă a 
R. P. Congo, oaspetele a subliniat 
dorința guvernului congolez de a în
treține relații eu toate țările lumii, și 
în primul rind cu țările socialiste. El 
a relevat că țara sa dezvoltă totodată 
relații cu mișcările de eliberare na
țională, cu mișcările antiimperia
liste și sprijină lupta pentru înlă
turarea dominației coloniale care 
mai există într-o parte a continentu
lui african.

(Agerpres)

versitatea Timișoara—Rapid Bucu
rești. 15—!) (7—5).

Astăzi, cu începere de la ora 15, se 
vor desfășura următoarele jocuri : 
Textila Buhuși — Rapid București; 
Rulmentul Brașov—Mureșul Tg. Mu
reș ; Universitatea Cluj—I.E.F.S. ; U- 
niversitatea Timișoara—Universitatea 
București : Confecția București—Vo
ința Odorhei.

(Agerpres)

Fără îndoială, publicul sportiv 
bucureștean este interesat să vadă 
la lucru pe campionii europeni de 
juniori 5n compania primei noastre 
reprezentative. Diferența de vîrstă 
constituie doar în aparență un han
dicap,^ 'nt.ru hocheiștii sovietici, ac
tivitate, celor mai mulți dintre ei 
desfășurîndu-se, tocmai pe baza ta
lentului și a experienței competițîo- 
nale, in echipe de seniori din cam
pionatul U.R.S.S. Spectatorii se vor 
putea convinge ei înșiși de acest lu
cru.

Meciurile se desfășoară astfel : ora 
16,30 : România (juniori) — Bulga
ria (juniori) ; ora 19 : România (se
niori) — U.R.S.S. (juniori).

RALIUL MONTE CARLO
Ultima fază a competiției, proba 

complimentară, (640 km), a făcut o 
serioasă triere în rîndul concurenți- 
lor. Cursa a fost încheiată de 24 de 
echipaje. Insuccesul firmei „Alpine 
Renault", care pornea mare favorită, 
a fost cvasi-total. Unul din favoriții 
individuali, Ove Anderson, a suferit 
citeva defecțiuni mecanice, iar Ber
nard Darniche, care conducea în ul
tima parte a cursei, a fost nevoit să 
abandoneze, deoarece i s-a blocat cu
tia de viteze. Proba feminină a re
venit echipajului Pat Moss-Carlsson 
(Anglia) pe „Alpine Renault".

RÎNDURI
Întiînire internațională de tenis din
tre selecționatele feminine de tineret 
ale României și Ungariei. După pri
ma zi de întreceri, tenismanele ro
mânce conduc cu 2—0 în ambele me
ciuri.

întrecerile continuă astăzi diminea
ță cu începere de la orele 9,00 (e- 
chipele secunde) și după-amiază de 
la ora 16,00 (primele reprezentative).

ȘAH. — Turneul internațional 
masculin de șah de la Wijk aan Zee 
(Olanda) se apropie de sfirșit. Cu o 
rundă înaintea terminării competiției, 
maghiarul Portisch (cu 10 puncte) 
este virtual cîștigător. Acum în cla
sament 11 urmează Pomar (Spania) 
și Hort (Cehoslovacia) cu cîte 8,5 
puncte, Browne (Australia) — 8 
puncte etc.

înapoierea tovarășului
Maxim Berghianu de la Moscova
Președintele Comitetului de Stat 

al Planificării, Maxim Berghianu, 
care a participat la lucrările ședin
ței Comitetului C.A.E.R. pentru co
laborare în domeniul activității de 
planificare, care a avut loc la Mos
cova, s-a înapoiat vineri dimineața 
în Capitală.

VIZITA ÎN ȚARA NOASTRĂ A MINISTRULUI 
COMERȚULUI EXTERIOR AL R. P. BULGARIA

Vineri dimineață a sosit în Capi
tală ministrul comerțului exterior al 
R. P. Bulgaria, Ivan Nedev, care va 
face o vizită în țara noastră.

La sosire, oaspetele a fost intîm- 
pinat de ministrul comerțului' exte
rior, Cornel Burtică, de ambasado
rul R. P. Bulgaria la București, Spas 
Gospodov, și alte persoane oficiale.

*
în cursul zilei, la Ministerul Co

Cronica zilei
manniiaBBi

Ministrul afacerilor externe, Corne- 
liu Mănescu, l-a primit vineri după- 
amiază pe ambasadorul Tancli 
Kekkonen, consilier consultant în 
Ministerul Afacerilor Externe al Fin
landei, care se află într-o vizită în 
țara noastră.

Oaspetele finlandez a avut o între
vedere, în aceeași zi, ou adjunctul 
ministrului afacerilor externe, Vasile 
Gliga.

Atit la primire cit și la întrevedere 
a fost prezent ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Finlandei la 
București, K. V. Măkelă.

*
Cu prilejul Zilei naționale a In

diei, vineri la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S. din Capitală a <țvut loc o 
seară culturală organizată de Insti
tutul Român pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea.

La manifestare au participat re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, oameni de cultură și 
artă.

Au fost, de asemenea, prezenți 
D. R. Kawatra, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Indiei la București, alți 
membri ai ambasadei, precum și re
prezentanți ai corpului diplomatic 
acreditați la București.

După cuvîn.tul de deschidere rostit 
de Mihnea Gheorghiu, prim-vicepre- 
ședinte ăl Institutului Român pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea, 
Ion Puținelu, redactor la Agerpres, 
a împărtășit celor prezenți din im
presiile sale de călătorie prin India, 
în încheiere, au fost prezentate fil

SESIUNE ȘTIINȚIFICA
Sub egida Academiei de științe 

sociale și politice și a Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", a avut loc o 
dezbatere științifică pe tema „Con
ducerea societății socialiste în con
dițiile revoluției științifice și teh
nice".

Lucrările au fost deschise de prof, 
univ. Miron Constantinescu. după 
oare au prezentat referate prof. dr.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit, mai 

ales în regiunile din vest. Cerul a fost 
variabil, mai mult acoperit în sudul și 
estul țării, în prima parte a interva
lului, cind Local ceața a persistat, iar 
izolat s-a semnalat chiciură, Au căzut 
ploi slabe izolate în vestul Banatului si 
în Delta Dunării. In nord-estul Moldo
vei s-au semnalat ninsori izolate. Vîntul 
a suflat potrivit, cu unele intensificări 
în sud-vestul țării. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila între minus 8 grade 
la Avrămeni și 12 grade la Gurahonț. 
în București : Cerul a fost variabil, mai 
mult acoperit. Dimineața s-a produs
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ților acesteia un oxid de mag
neziu de puritate farmaceutică, 
eu toate că nu este necesară o 
asemenea pretenție la fabricarea că
rămizilor refractare. Această con
cluzie a reieșit limpede din analiza 
întreprinsă de Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, cu par
ticiparea unor specialiști din Mi
nisterul Industriei Metalurgice, Mi
nisterul Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții și Ministerul 
Industriei Chimice. Mai mult, s-a a- 
preciat că oxidul de magneziu fabri
cat în țară este calitativ chiar mai 
bun decît cel importat. Ca urmare. 
Ministerul Industriei Chimice, cu 
concursul Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, a elaborat 
un program în vederea creării unei 
unități industriale pentru fabricarea 
oxidului de magneziu, a cărei con
strucție va începe în cursul acestui 
cincinal.

In scopul efectuării unor cerce
tări științifice importante, care vi
zează probleme interdepartamentale 
sau de perspectivă. Consiliul Națio
nal pentru Știință și Tehnologie a 
contractat direct unele teme. Astfel, 
pentru valorificarea mai deplină a 
materiilor prime și a materialelor in
digene. care nu și-au găsit încă o 
aplicabilitate la seară industrială, 
precum și în vederea impulsionă
rii intrării lor în circuitul econo
miei. Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie finanțează 
elaborarea a îumeroase teme, din 
care aș menționa doar extrage
rea electrolitică a manganuluî me
talic din minereuri indigene și 
fundamentarea științifică a normelor 
de consum de energie la elaborarea 
□țelului in cuptoarele eu arc ș.a. Tre
buie precizat. Insă, -.ă cercetările se 
realizează In unități ce aparțin mi
nisterelor și că de receptivitatea a- 
eestora șî a întreprinderilor econo
mice din subordine depinde, in cele 
din urmă, asigurarea aplicării rezul
tatelor in producție.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți membri ai conducerii 
C.S.P., precum și V. S. Tikunov, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

merțului Exterior au avut loc con
vorbiri intre ministrul Cornel Burtică 
și ministrul Ivan Nedev. Cu acest 
prilej au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea schimburilor de 
mărfuri intre cele două țări în anul 
în curs

★
Seara, ministrul român al comer

țului exterior a oferit un dineu în 
cinstea omologului său bulgar.

me dooumentare, producții ale stu
diourilor indiene.

★
Vineri a avut loc la Craiova șe

dința de constituire a filialei lo
cale a Asociației de Drept Interna
țional și Relații Internaționale 
(A.D.I.R.I.):

La ședință au luat parte tovarășii 
Constantin Băbălău, președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Dolj, Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, cadre didactice uni
versitare, juriști, activiști pe tărim 
social, ziariști.

în numele Consiliului Executiv al 
A.D.I.R.I., Nicolae Ecobescu a salu
tat constituirea noii filiale a asocia
ției, al cărei președinte a fost ales 
prof. univ. dr. Titu Georgescu, rec
torul Universității din Craiova. Fi
liala A.D.I.R.I. din Craiova se 
adaugă celor înființate în anii ante
riori la Cluj și Iași.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 28 IANUARIE 1972

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 
1 321 134 lei.

EXTRAGEREA I : 88 66 67 8 9 17 
25 31 10

Fond de cîstiguri : 634 362 lei. 
EXTRAGEREA a Il-a : 48 23 85 

î 69 84 3
Fond de cîștiguri : 686 772 lei.

M. Drăgănescu, prof. dr. C. Vlad, 
prof. dr. E. Dobrescu, prof. dr. S. 
Tamaș, și prof. dr. inginer Valter 
Roman.

în încheierea dezbaterii a luat cu- 
vîntul tovarășul Ștpfan Voicu, vice
președinte al Academiei de științe 
sociale și politice.

(Agerpres)

ceață șî chiciură. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit. Temperatura maximă 
a fost de plus 1 grad.

Timpul probabil pentru zilele de 30, 
31 ianuarie și 1 februarie. In țară : 
Vremea se va menține închisă și ume
dă, mai ales în jumătatea de sud a 
țării. Vor cădea precipitații temporare, 
atît sub formă de ploaie, cît și de lapo- 
viță și ninsoare, în Banat, Oltenia și 
Dobrogea. In celelalte regiuni, precipi
tațiile vor fi mai ales sub formă de 
ninsoare. Vînt potrivit'cu intensificări 
de scurtă durată. Temperatura în scă
dere, începînd din nord-vestul țării. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
9 și minus 2 grade, în jumătatea de 
nord, și între minus 7 și plus 2 grade 
în rest, Iar maximele vor oscila între 
minus 5 și plus 5 grade. Ceață locală 
In București : Vreme închisă și umedă. 
Temporar, precipitații. Vînt cu intensi
ficări trecătoare. Temperatura în creș
tere ușoară la început, apoi în scădere.

— Ce sarcini ar reveni mi
nisterelor, unităților de cerce
tare și Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie iu 
vederea îmbunătățirii, in conti
nuare, a activității de cercetare 
științifică, finalizării mai ra
pide în producție a soluțiilor 
valoroase ?

— Din situațiile ta care m-am re
ferit mai înainte se desprind, desi
gur, o serie de obligații atît pentru

CERCETAREA
ȘTIINȚIFICĂ
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Consiliul Național pentru Știință ți 
Tehnologie, cit și pentru unele mi
nistere, în calitatea lor de titulari de 
plan. In primul rind, trebuie asigura
te baza materială și personalul nece
sar. Ministerele care au sarcini mari 
de cercetare — cum sînt Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
Ministerul Minelor, Petrolului și Geo
logiei, Ministerul rndustriei Chimice, 
Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, Ministerul 
Agriculturii. Industriei Alimentare 
și Apelor, Ministerul Educației și 
Invățămintului — zor trebui să se 
preocupe nai susținut decît pînă 
acum de problemele de cercetare.

Urmărirea modului în care se asi
gură valorificarea rezultatelor cerce
tării constituie, de asemenea, o sarci
nă a ministerelor și a Consiliului Na
țional oentru Știință și Tehnologie. 
Dacă ;-au jbținut mele rezultate po
zitive în orientarea tematicii, in a-

CUBA

PROFILURI NOI
LA ALAMAR

Construcțiile de lo
cuințe constituie unul 
dintre obiectivele ma
jore ale actualei etape 
de dezvoltare a Cubei, 
o preocupare de prim 
ordin, urmărind lichi
darea tristei moște
niri lăsate și in acest 
domeniu de regimu
rile trecute și satis
facerea necesităților 
mereu crescînde de
terminate de creșterea 
considerabilă, in ul
timii ani, a populației 
țării. In acest scop, 
conducerea de partid și 
de stat a inițiat lucrări 
de amploare, care sînt 
realizate prin munca 
voluntară prestată de 
mii de oameni ai mun
cii din întreprinderi și 
instituții. Planul pe 
1972 prevede construc
ția a 30 000 de locu
ințe. In momentul de 
față, in cele șase pro
vincii ale Cubei se află 
in faza de construc
ție peste 10 000 de lo
cuințe muncitorești, 
dintre care mai bine 
de jumătate in provin
cia Havana. Marea 
majoritate a noilor 
locuințe sînt din pa
nouri prefabricate din 
beton, produse în în
treprinderi speciali
zate. Tipurile de con
strucții merg pînă la 
patru nivele, acestea 
fiind considerate, in 
condițiile Cubei, mai 
funcționale și mai eco
nomice.

Pentru realizarea a- 
cestui plan, guvernul 
cubanez a luat încă 
de anul trecut o serie 
de măsuri în vederea 
asigurării șantierelor 
cu materialele și mij

loacele tehnice nece
sare. Pe anul in curs 
sînt prevăzute creș
teri considerabile ale 
producției de ciment, 
panouri prefabricate, 
plăci de faianță etc. 
Dar problema cea mai 
importantă a fost mi
na de lucru, deoarece 
numărul constructori
lor de profesie, care 
a crescut mult in ulti
mii ani, era totuși in
suficient față de am
ploarea pe care au 
luat-o șantierele de 
construcții. Soluția a- 
vea să vină chiar din

CORESPONDENȚA 
DIN HAVANA

rîndurile oamenilor 
muncii, beneficiari ai 
locuințelor ce se con
struiesc. Ea a izvorît 
din acea conștiință pa
triotică pe care numai 
socialismul poate s-o 
genereze și s-o sti
muleze. Așa s-au năs
cut în Cuba microbri- 
găzile >,plus trabajo" 
(de muncă suplimen
tară) — formațiuni de 
constructori voluntari 
de locuințe. Există, in 
întreaga țară, peste 
400 asemenea brigăzi, 
cuprinzînd peste 12 000 
de oameni care se 
schimbă prin rotație. 
Metoda brigăzilor de 
muncă suplimentară, 
este însușită cu însu
flețire de tot mai mul
te colective de oameni 
ai muncii.

Șantierul de la Ala

DEZVOLTAREA ECONOMIEI
R. S. CEHOSLOVACE ÎN 1971

Comunicatul Direcției Federale de Statistică

PRAGA 28 —• Corespondentul A- 
gerpres, C. Prisăcaru, transmite : La 
Praga a fost dat publicității comu
nicatul Direcției federale de statis
tică cu privire la îndeplinirea pla
nului de dezvoltare a economiei R.S. 
Cehoslovace în anul 1971.

Din datele publicate rezultă că 
anul trecut produsul social total ob
ținut în țară a fost cu 6 la sută su
perior celui din 1970, producția in
dustrială globală a crescut cu 6,9 la 
sută, iar cea agricolă — cu 2,8 la 
sută.

Și în primul an al celui de-al cin
cilea cincinal cehoslovac au avut o 
creștere prioritară ramurile de bază 
ale industriei : metalurgia și con
strucțiile de mașini (8,7 la sută), chi
mia și prelucrarea petrolului (10,5 la 
sută), industria cauciucului și mase
lor plastice (11 la sută). Extracția 
cărbunelui a sporit cu 2,2 la sută, iar 
producția de energie electrică cu 4,6 
la sută.

propierea ei de nevoile economiei na
ționale, in reducerea duratei ciclu
lui de cercetare, in introducerea con
tractului de cercetare, apoi in pri
vința valorificării rezultatelor cerce
tării mai sînt încă multe de făcut. 
Nu este suficient să finanțăm cerce
tarea. ci trebuie să asigurăm, în a- 
ceiași timp, aplicarea în practică a 
soluțiilor date de ea. Totodată, este 
necesară o colaborare mai strînsă în
tre ministere, în special pentru solu
ționarea temelor cu caracter interde

partamental. Convingerea că se pot 
tealiza colaborări fructuoase se ba
zează pe multe rezultate bune obți
nute pînă in prezent. M-aș referi, de 
pildă, la aplicarea in industria petro
lului a rezultatelor unor cercetări e- 
fectuate de Institutul de cercetări 
pentru materiale de construcție. Tu
burile de azbociment pentru trans
portul produselor petroliere, realizate 
tn urma acestor cercetări, sînt rezis
tente la acțiunea agresivă a produse
lor petroliere. Ca urmare, ele permit 
înlocuirea tuburilor de oțel, obținîn- 
du-se o reducere a cheltuielilor de in
vestiții cu 150 000 Iei pe kilometru de 
conductă și o diminuare a importului 
cu 10 500 lei valută pe kilometru de 
conductă.

— Ați pu'ea numi ți alte 
sarcini care evin Consiliului 

mar, de lingă Havana, 
al cartierului de locu
ințe muncitorești, pe 
care am avut prilejul 
să-l vizitez, oferă o 
convingătoare imagine 
a ceea ce sînt in stare 
să făurească oameni 
cu o înaltă conștiință 
patriotică. Am văzut 
cum, sub îndrumarea 
unui număr redus de 
maiștri și de munci
tori constructori de 
profesie, alte sute de 
muncitori — strungari, 
mecanici, electricieni, 
șoferi, țesători, docheri 
sau pescari — lucrau 
la confecționarea co- 
frajelor, turnarea fun
dațiilor, montarea pa
nourilor și a altor ele
mente prefabricate, la 
tencuitul și vopsitul 
pereților și la atitea 
și atitea alte treburi 
pe care le reclamă 
construcția unul bloc 
de locuințe. La Alamar 
se construiesc zeci de 
asemenea blocuri, ci
teva din ele aflindu- 
se in faza de finisare. 
Și cine vor fi loca
tarii ? Am aflat că a- 
colo se vor muta chiar 
cei care lucrează vo
luntar la construcția 
locuințelor. Ce satis
facție mai mare poate 
fi pentru acești oa
meni decit aceea pe 
care o vor încerca in 
ziua cind vor păși în 
confortabilele lor apar
tamente, în dubla pos
tură — de locatari și 
făuritori ai acestor 
construcții demne de 
timpurile pe care le 
trăiește poporul Cubei 
socialiste ?

V. STAMATE

Peste 90 la sută din sporul pro
ducției industriale a fost obținut pe 
seama creșterii productivității muncii.

Volumul schimburilor externe de 
mărfuri întrece cu 9,4 la sută pe cel 
realizat în 1970. Sarcina privind ex
portul a fost depășită cu 10 la sută. 
Deși importul a crescut cu 8,7 la 
sută, în acest sector nu au fost în
deplinite sarcinile fixate în planul 
anual.

Volumul mărfurilor vîndute popu
lației prin rețeaua comerțului de stat 
și cooperatist întrece cu 5.2 la sută 
pe cel din 1970.

In dezvoltarea economiei R. S. 
Slovace a fost obținut, în 1971, un 
ritm superior celui ce s-a realizat in 
economia R.S. Cehe.

La sfirșitul anului 1971, R. S. Ceho
slovacă avea 14 442 000 locuitori, din 
care 9 857 000 în R.S. Cehă, și 
4 585 000 în R.S. Slovacă.

Național pentru Știință și Teh
nologie in acest an '!

— Una dintre ele constă în atra
gerea mai hotărită a cadrelor din in- 
vățămîntul superior la rezolvarea, 
prin cercetare științifică, a proble
melor ridicate de dezvoltarea econo
miei naționale. Pentru aceasta, Con
siliul Național pentru Știință și Teh
nologie a urmărit și urmărește in 
continuare crearea condițiilor mate
riale necesare contractării — într-o 
măsură mai mare — a unor teme 
de cercetare de către catedrele din 
învățămîntul superior. O altă preocu
pare a anului 1972 vizează promova
rea unei legături strinse între cerce
tare și proiectarea tehnologică. Am 
în vedere faptul că, pentru o serie de 
obiective, nu au mai fost prevăzute 
la import licențe și documentații, ur- 
mînd ca acestea să fie asigurate pe 
baza concepției proprii. Un loc im
portant între sarcinile Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie îl 
va ocupa tot mai mult dezvoltarea 
prioritară a cercetărilor în domeniile 
moderne ale științelor tehnice, cum 
sint metalurgia oțelurilor aliate, au
tomatica, electronica, tehnica de cal
cul, mecanica fină și optica, industria 
aerospațială, chimia de sinteză fină, 
energetica nucleară ș.a. Aceste dome
nii se situează astăzi în avangarda 
gindirii tehnico-științifice șî repre
zintă adevărate „industrii științifice", 
industrii de inovație. Totodată, ele au 
mari perspective de creștere, întrucît 
produsele lor înmagazinează o mare 
cantitate de muncă de concepție de 
cea mai înaltă valoare și un volum 
sporit de manoperă calificată ; in a- 
celași timp, aceste cercetări permit 
valorificarea eficientă, la un nivel 
superior, a materiilor prime și a ma
terialelor utilizate. Pe lingă funcția 
de dinamizare a industriei însăși și 
a economiei in ansamblul său, aceste 
domenii de „vîrf" ale științei și teh
nicii duc la integrarea din ce în ce 
mai avansată a cercetării fundamen
tale cu cea aplicativă, a lezvoltării 
experimentale cu producția, asigu- 
rînd Introducerea imediată în prac
tică a rezultatelor cercetării științi
fice.

Cronica 
internațională 
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altele dezvăluie opinii contrarii. Nu 
puțini comentatori din țările ce au 
aderat acum, exprimînd starea de 
spirit a unor largi pături ale popu
lației, dau glas unor temeri în pri
vința repercusiunilor ce le-ar putea 
avea acest act asupra economiei ță
rilor respective.

Din majoritatea comentariilor 
transpare o vizibilă notă de scepti
cism, mai ales in ce privește atenua
rea contradicțiilor și realizarea mult 
discutatei „unități politice vest-euro- 
pene". Intrarea celor patru state in 
C.E.E. — remarcă ziarul, francez 
„Les Echos" — va face și mai iluzo
rie acea Europă occidentală unită 
pe plan politic și economic, preconi
zată de promotorii Tratatului de ,1a 
Roma.

Desigur, Piața comună este o rea
litate economică incontestabilă — 
dar tot atît de incontestabil este 
faptul că atributele de comunitate 
închisă contravin cerințelor generale, 
cu caracter obiectiv, ale dezvoltării 
largi a colaborării internaționale, 
înseși realitățile vieții arată că îna
intarea pe calea progresului econo
mic impune dezvoltarea unui co
merț internațional liber, renunțarea 
la orice fel de îngrădiri sau practici 
discriminatorii, crearea unui circuit 
amplu de bunuri, cu participarea tu
turor țărilor, în cadrul căruia fiecare 
să-și poată valorifica în cît mai bune 
condiții potențialul de resurse și 
energii de care dispune.

Atenția opiniei publice a fost 
îndreptată din nou în ultima 
săptămînă spre zonele din 
sudul Africii, unde un șir de 

„bastioane" ale rasismului și colo
nialismului sînt supuse unor zguduiri 
fără precedent. Și aici, ca pretutin
deni in lume, politica de forță și dic
tat, de discriminare rasială și asu
prire socială se lovește de rezistenta 
tot mai hotărită a popoarelor opri
mate, de năzuința și lupta lor pen
tru o viață liberă și independentă, 
pentru cucerirea dreptului sacru de 
a-și hotărî singure destinele.

Telegramele sosite în ultima vre
me din Rhodesia arată că, în ciuda 
menținerii măsurilor excepționale, a 
represiunilor și arestărilor în masă, 
manifestațiile de protest împotriva 
acordului dintre Londra și Salisbury, 
prin care regimul rasist al lui Ian 
Smith a fost recunoscut de facto, 
continuă să se amplifice pe întreg 
teritoriul țării. Manevra rasiștilor de 
a trece acordul printr-o așa-zisă 
„probă de acceptabilitate", adică de 
a demonstra că termenii acestuia 
ar avea asentimentul populației afri
cane majoritare din Rhodesia, a „în
registrat un eșec total. Chiar de la 
început, reprezentanții britanici sosiți 
la Salisbury într-o misiune de son
dare a opiniei populației de culoare 
față de compromisul anglo-rhodesian 
au fost întîmpinați de mulțimi de oa
meni care scandau : „Răspunsul nos
tru este nu !“. în același timp, în ca
pitala țării, precum și în alte locali
tăți au fost declanșate puternice ma
nifestații și greve de protest.

Apreciat ca un act de încălcare' sa
mavolnică a intereselor poporului 
Zimbabwe, acordul anglo-rhodesian 
este totodată denunțat cu tărie in 
cele mai largi cercuri ale opiniei pu
blice internaționale iubitoare de li
bertate și progres, care cer tot mai 
hotărit să se întreprindă măsuri 
reale care să corespundă adevărate
lor interese și aspirații ale popu
lației africane din Rhodesia.

Nu departe de această țară, într-un 
alt teritoriu în care poporul este su
pus opresiunii coloniale — Namibia, 
greva declanșată încă din decembrie 
trecut de cei peste 13 000 muncitori 
africani, se află în plină desfășurare. 
Pînă în prezent, ea a provocat' în
chiderea a 7 centre miniere, afectînd, 
totodată, funcționarea altor 17 între
prinderi de același gen. Urmărind 
lichidarea acțiunii prin retrimiterea 
muncitorilor de culoare în rezerva- 
țiile-lagăr, autoritățile nu au obținut 
decit transferarea tulburărilor în' a- 
ceste zone. Ultimele zile au adus noi 
vești despre intensificarea acțiunilor 
patrioților namibieni.

Imaginea tonică a Africii luptă
toare este și mai puternic contura
tă in aceste zile de știrile provenite 
de pe fronturile din Angola, Mo- 
zambic, Guineea-Bisau, unde miș
cările de eliberare națională dau lo
vituri tot mai puternice trupelor 
portugheze, apropiind ziua prăbuși
rii totale a colonialismului pe conti
nentul african.

Alături de forțele progresiste de 
pretutindeni, poporul român își ex
primă deplina solidaritate față de 
cauza dreaptă a tuturor popoarelor 
care luptă împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neoeolonialis- 
mului, a politicii de apartheid și dis
criminare rasială, pentru libertate, 
independență și progres social. Spri
jinul poporului nostru față de lupta 
popoarelor oprimate, care in aceste 
zile își găsește o ilustrare în amplele 
acțiuni de masă pentru constituirea 
Fondului de solidaritate internațio
nală, exprimă una din trăsăturile 
fundamentale ale politicii internațio
naliste a Partidului Comunist Ro
mân, a României socialiste.

Deși ne aflăm în plină iarnă, 
pe frontul social din țările ca
pitaliste, „temperatura" conti

nuă să se mențină ridicată. 
Fenomenele de stagnare și recesiunea 
economică cu însoțitorii lor nedes- 
părțiți — șomajul, inflația, creșterea 
costului vieții — au ca efect, o dată cu 
creșterea nemulțumirii maselor 
populare, Intensificarea oontinuă a 
acțiunilor muncitorești.

în Anglia, greva celor 280 000 de 
mineri britanici a intrat în cea de-a 
treia săptămînă, fiind secondată de 
o largă mișcare de solidaritate a oa
menilor muncii din alte sectoare de 
activitate. Deosebit de semnificative 
pentru actualul climat social din a- 
ceastă țară au fost dezbaterile fur
tunoase de acum citeva zile din Ca
mera Comunelor, legate de faptul că 
numărul șomerilor a trecut „pragul 
critic", depășind cifra de un milion, 
în Statele Unite continuă greva do- 
cheritoî de pe coasta Pacificului. 
După cum au declarat reprezentanții 
greviștilor, cei 13 000 de docheri sint 
hotărîți ca, in pofida presiunilor la 
care sînt supuși de către administra
ție și patronat, să nu-și întrerupă 
acțiunea pînă nu vor obține satisfa
cerea revendicărilor. Puternice miș
cări greviste s-au semnalat în a- 
ceastă săptămînă în Canada. Spania, 
Belgia și in alte țări occidentale.

Aceste dîrze și ample confruntări 
sociale, care angrenează sute de mii 
și milioane de oameni, atestă, o dată 
mai mult, maturizarea politică a 
clasei muncitoare, creșterea comba
tivității și a rolului său in apărarea 
drepturilor economice și politice ale 
maselor populare din țările capita
liste.
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viața internațională
Consultările guvernului finlandez Remanierea guvernului chilian
în vederea convocării reuniunii

pregătitoare
a conferinței general - europene

HELSINKI 28 (Agerpres) — Consultările guvernului finlandez eu 
guvernele interesate în vederea convocării unei reuniuni pregătitoare 
pentru organizarea conferinței general-europene de securitate conti
nuă, a declarat joi, intr-un interviu acordat agenției U.P.I., ambasa
dorul Joel Pekuri, însărcinai de guvernul finlandez cu organizarea la 
Helsinki a conferinței.

SANTIAGO DE CHILE 28 (Ager
pres). Președintele Republicii Chile, 
Salvador Allende, a numit vineri pe 
noii miniștri ai cabinetului. în func
ția d.e ministru de interne a fost 
desemnat Hernan del Canto Ri
quelme (Partidul Socialist) ; ministru 
al justiției — Manuel Sanhueza Cruz 
(Partidul Radical de stingă) ; ministru 
al minelor — Mauricio Yungk Tal 
(Partidul Radical de stingă) ; minis
tru al educației — Alejandro Rios 
Valdivia (Partidul Radical) ; ministru 
pentru locuințe și urbanism — Or
lando Cantuarias Vepeda (Partidul 
Radical). Fostul ministru de interne,

El a apreciat că se are în vedere 
convocarea, în acest sens, a unei în- 
tîlniri pregătitoare la nivel de amba
sadori, care s-ar putea transforma 
într-o importantă întîlnire consulta
tivă la nivel ministerial.

Ambasadorul Joel Pekuri a rele
vat că pentru realizarea conferinței 
prezintă importanță ratificarea trata

telor semnate de R.F. a Germaniei 
cu Uniunea Sovietică și Polonia, re
nunțarea la folosirea forței și la ame
nințarea cu forța, recunoașterea fron
tierelor existente in Europa și un 
acord final privind Berlinul occiden
tal între Uniunea Sovietică, S.U.A., 
Marea Britanie și Franța.

Apel adresat populației 
și forțelor armate din R. D. Vietnam

HANOI 28 (Agerpres). — După 
cum informează agenția V.N.A.. zia
rele. „Nhan Dan“ și „Quan Doi Nhan 
Dan“ publică editoriale în care chea
mă populația și forțele armate să-și 
dubleze vigilența pentru a curma 
orice nouă aventură militară la care 
ar putea recurge imperialiștii ameri
cani împotriva R.D. Vietnam, într-o 
încercare de a para înfrîngerile su
ferite pe diverse fronturi în Indo
china.

Ziarul „Nhan Dan“ — scrie agen
ția V.N.A. — arătă că Administrația 
americană, fiind obligată să continue 
retragerea trupelor Statelor Unite din

Vietnamul de sud, încearcă prin toate 
mijloacele să prelungească și să ex
tindă războiul în Indochina. în ulti
mele zile, avioane ale S.U.A. au ata
cat cu sălbăticie mai multe regiuni 
din Vietnamul de sud — între care 
Platourile înalte, unde au lansat mii 
de tone de bombe — precum și pro
vinciile Quang Binh, Ha Tinh, Nghe 
An și regiunea Vinh Linh din R.D. 
Vietnam, iar marina americană, ope- 
rind în apele teritoriale ale R.D.V.. a 
atacat vase de pescuit. Totodată, a- 
parate de recunoaștere ale S.U.A., au 
întreprins intense zboruri chiar și 
deasupra Hanoiului.

Declarația M. A. E. al R. P. Chineze 
privind implicarea forțelor armate 

tailandeze în Cambodgsa

De ce a dispărut 
„PARIS JOUR“?

PARIS 28 (Agerpres). — Cotidianul 
francez „Paris Jour“ își încetează 
apariția, în urma unor dificultăți de 
ordin economic — se arată în- 
tr-un comunicat dat publicității joi, 
de proprietarii ziarului. Invocarea 
dificultăților financiare a stat la baza 
deciziei de a se concedia, săptămîna 
trecută, 33 de ziariști și lucrători ai 
ziarului.

împotriva acestei hotărîri, persona
lul a protestat printr-o grevă de 24 
de ore, cerînd reintegrarea in muncă 
a celor concediați, iar în semn de 
solidaritate cu acțiunea de la ..Pa
ris Jour“, adunarea generală a zia
riștilor parizieni a stabilit declan
șarea unei greve de avertisment.

Examinînd problemele ridi
cate de actuala criză a presei 
din Franța, Biroul Politic al 
Partidului Comunist Francez a 
dat publicității un comunicai 
care apreciază eă aceasta își 
găsește expresia mai ales in 
dispariția ziarelor, in înmulți
rea fuziunilor și concentrărilor. 
Denunțînd tentativele de elimi
nare a presei de opinie și re- 
vendicînd măsuri imediate pen
tru cotidienele franceze, docu
mentul relevă că „P.C.F. apără 
pe lucrătorii din presă (ziariști, 
funcționari, tipografi), deja lo
viți sau amenințați cu conce
dierea. Partidul comunist luptă 
pentru libertatea reală, efectivă 
a presei în Franța".

Jose Toha (Partidul Socialist). a fost 
numit ministru al apărării. După 
cum a arătat președintele Salvador 
Allende, cu prilejul reuniunii Comi
tetului Național al Unității Populare, 
remanierea guvernului a fost necesa
ră pentru a se oferi răspunderi gu
vernamentale celor două mișcări de 
stingă : stîhga-creștină și stinga- 
radicală. care s-au aliat rîndurilor 
coaliției guvernamentale.

Agenția France Presse adaugă că 
Partidul Comunist și-a păstrat cele 
trei locuri în guvern.

★

La Santiago de Chile se des
fășoară lucrările unei consfătuiri 
a activului lărgit al comuniștilor — 
reprezentanți ai conducerii organiza
țiilor sindicale din Chile. în cuvîn- 
tarea rostită cu acest prilej, Victor 
Diaz, secretar general adjunct al 
C.C. al P.C. diiț Chile, a făcut o ana
liză a situației politice din țară, a 
vorbit despre sarcinile care stau în 
fața mișcării sindicale și a subliniat 
răspunderea care revine membrilor 
partidului comunist. Vorbitorul a evi
dențiat, de asemenea, necesitatea 
unirii tuturor forțelor pentru a da 
riposta cuvenită încercărilor reacțiu- 
nii de a zădărnici realizarea transfor
mărilor sociâl-economice în curs de 
desfășurare în țară. El a relevat, în 
legătură cu aceasta, marea însemnă
tate a campaniei ce se desfășoară in 
întreaga țară pentru sporirea produc
ției și a productivității muncii. Vic
tor Diaz a vorbit, de asemenea, des
pre însemnătatea participării . repre
zentanților muncitorilor atît la con
ducerea întreprinderilor cit și a între
gii economii naționale.

Președintele Zamhiei 
l-a primit pe 

ambasadorul României
LUSAKA 28 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Zambia, dr. Ken
neth David Kaunda, a primit la 26 
ianuarie a.c. pe ambasadorul Repu
blicii Socialiste Romania la Lusaka, 
Aurel Ardeleanu.

în cadrul discuției, care a avut loc 
într-o atmosferă cordială, au fost 
abordate aspecte privind dezvoltarea, 
în continuare, a relațiilor româno- 
zambiene.

Moscow V. N. Novikov 
l-a primit pa 

ambasadorul României
MOSCOVA 28. — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite : Amba
sadorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România . în 
Uniunea Sovietică, Teodor Marinescu, 
a fost primit la 28 ianuarie, la Krem
lin, de V. N. Novikov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
în legătură cu apropiata sa plecare 
definitivă în patrie. Cu acest prilej, 
a avut loc o convorbire care s-a des
fășurat înțr-o atmosferă prietenească.

CONVORBIRI ÎNTRE DELEGAȚII
ALE P.C.U.S. SI P C. DIN DANEMARCA

MOSCOVA 28 (Agerpres). — O 
delegație a P.C. din Danemarca, in 
frunte cu președintele partidului, 
Knud Jespersen, a făcut o vizită in 
U.R.S.S., in cursul căreia a avut con
vorbiri cu o delegație a P.C.U.S. din 
care au făcut parte Mihail Suslov și 
Piotr Demicev, membri ai Biroului 
Politic, secretari ai Comitetului Cen-

trai al P.C.U.S. Părțile au relevat 
importanța întăririi securității și co
laborării pașnice pe continentul eu
ropean și, in această ordine de idei, 
a contactelor dintre diferite forțe so
ciale ale continentului și acțiunilor 
lor comune in interesul asigurării 
unei păci trainice în Europa și în 
întreaga lume.

ÎNCHEIEREA celei de-a doua conferințe a u.c.i.

Cuvîntarea președintelui I. B. Tito

PEKIN 28 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă a difuzat declarația dată 
publicității de purtătorul de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R.P. Chineze, în legătură cu impli
carea forțelor armate tailandeze în 
conflictul militar din Cambodgia. De
clarația exprimă sprijinul ferm al 
guvernului și poporului R.P. Chineze 
l'ață de declarația ministrului infor
mațiilor și propagandei al Guvernu
lui Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei, în care autoritățile tai-

NORODOM SIANUK DESPRE UIUM PROPUNERI

landeze sînt condamnate pentru cîr- 
dășia lor cu regimul marionetă de la 
Pnom Penh și cu planurile acestuia 
de extindere a războiului de agresiu
ne împotriva poporului cambodgian, 
în încheierea declarației se reafirmă 
hotărîrea poporului chinez de a spri- 

' jini pînă la victoria finală lupta 
dreaptă, a popoarelor cambodgian, 
vietnamez și laoțian împotriva agre
siunii S.U.A. și pentru salvarea na
țională.

agențiile de presă transmit:

PEKIN . 28 (Agerpres). — într-o 
convorbire cu un reprezentant al A- 
genției France Presse, Norodom Sia
nuk, președintele Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei, șeful statului 
cambodgian, a declarat că ultimele 
propuneri de pace ale președintelui 
S.U.A.. Richard Nixon, sînt „greșite 
și inacceptabile". Frontul Național 
Unit al Cambodgiei și Guvernul Re
gal de Uniune Națională al Cambod
giei, sint solidare cu pozițiile adop
tate de guvernul R.D. Vietnam și 
Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
față de ultimele propuneri ale preșe
dintelui Nixon. în ce privește Cam
bodgia, pentru o soluționare privind 
războiul, a spus el, sintem gata să 
purtăm convorbiri cu Statele Unite, 
dar refuzăm orice participare a ma
rionetelor de la Pnom Penh, al căror 
regim este ilegal.

Norodom Sianuk a declarat, în con
tinuare, că propunerile președintelui 
Nixon lasă în umbră punctele esen
țiale pentru căutarea unei soluții de 
pace, între care participarea Tailan- 
dei la război. „Atîta timp cit Nixon 
nu vorbește de dezangajarea aeriană 
și nici de neutralizarea Tailandei, el 
nu vorbește 
pace".

Ziarul ..NEW YORK TIMES" rele; 
vă că „in anumite cercuri există 
chiar impresia, exprimată deschis de 
senatorul Alan Cranston, că prin a- 
ccstc propuneri se încearcă pregăti
rea psihologică a poporului american 
pentru o nouă escaladare a războiu
lui".

Cîi ocazia prezenței în 
Pi. P. Bulgaria a delegației 
Ministerului Economiei Fo
restiere și Materialelor de 
Construcții, condusă de Mihai 
Suder, ministru-secretar de stat, am
basadorul României la Sofia, Nicolae 
Blejan, a oferit vineri seara, la re
ședința sa din Sofia, un dineu oficial. 
Au luat parte gen. Ivan Mihailov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, membru al Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria, ing. 
Hristo Panaiotov. ministrul industriei 
grele, Dora Belceva, ministrul indus
triei ușoare. Ianko Markov, minis
trul silviculturii și ocrotirii naturii.

Sesiunea Prezidiului 
Consiliului Mondial al 
Păcii, la care participă delegații 
din peste 50 de țări, s-a deschis la 
Helsinki. Din România iau parte 
prof. Tudor Ionescu, membru al 
Prezidiului Consiliului Mondial al 
Păcii, președintele Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii, și 
Sanda Rangheț, membru al Consi
liului Mondial al Păcii, secretar al 
comitetului.

cu adevărat despre

★

WASHINGTON. — Propunerile 
în opt puncte ale președintelui Nixon, 
privind războiul din Vietnam, conti
nuă să. fie amplu comentate de ob
servatorii politici din capitala S.U.A. 
Caracterizind propunerile președin
telui drept „nerealiste", deputatul 
republican Paul McCloskey se întrea
bă : „Cum se consideră că s-ar putea 
organiza alegeri libere in Vietnamul 
de sud, în condițiile în care există 
un program de exterminare pînă si 
a celor suspectați de a sprijini for
țele F.N.E.McCloskey a cerut să 
se pună capăt imediat sprijinirii re
gimului „dictatorial și corupt de la 
Saigon".

CAIRO 28 (Agerpres). — Comuni
catul comun difuzat la Cairo, in 
urma convorbirilor dintre președin
tele Pakistanului, Zulfikar Aii 
Bhutto, și președintele Republicii 
Arabe Egipt, Anwar Sadat, subliniază 
acordul celor doi șefi de stat asupra 
necesității punerii în aplicare, a re
zoluțiilor adoptate în decembrie 1971 
de Adunarea Generală a O.N.U. și 
de Consiliul de Securitate asupra 
conflictului indo-pakistanez. Pre
ședintele Bhutto a expus președin
telui Sadat evoluția situației din re
giune după conflictul indo-pakistanez 
și a evidențiat faptul că poporul pa
kistanez trebuie să aibă posibilita
tea să-și decidă soarta fără nici un 
amestec din afară. Președintele 
Sadat, se arată in comunicat, și-a 
exprimat înțelegerea deplină față de 
problemele expuse de președintele 
Bhutto și încrederea în depășirea 
dificultăților care confruntă Pakista
nul. ■

CONCERNUL
GANGSTERILOR

„Pasagerii pentru 
Washington sint ru
gați să poftească in 
avion", anunță mega- 
foanele aerogării ora
șului Houston. Wayne 
Warrington, directorul 
imei mari rețele de 
magazine din S.U.A., 
părăsește in grabă ca
bina telefonică, îndrep- 
tindu-se spre grupul 
pasagerilor. Pe neaș
teptate, o persoană cu 
o figură de boxer ii 
taie calea. „Domnule 
Warrington, veniți cu 
mine. Cineva dorește 
să vă vorbească nea
părat". Protestele sînt 
zadarnice. Țeava meta
lică a 
devine convingătoare. 
Nimeni nu știe ce a 
urmat. Wayne War
rington a dispărut fără 
urmă.

După cum relatează 
săptămînalul britanic 
„Observer", totul a 
pornit de la hotărîrea 
lui Warrington de a nu 
accepta in magazinele 
aflate ir. șubordinea 
lui detergenți! produși 
de fabricile compani
ei „North American", 
considerîndu-le 
nătoare 
și ochi, 
târziu, 
revenit 
rii lui 
nea unor . telefoane 
misterioase. Cu toa
te acestea, prodjisul 
„Ecolo-G“ s-a văzut, 
intr-o oarecare măsu
ră, compromis în ochii 
cumpărătorilor.

Pină nu de mult, 
acest detergent, pre
cum și întreprinde
rea producătoare erau 
complet necunoscute. 
După ce la conducerea 
ei a ajuns Eugene Ca
tena. situația s-a 
schimbat in mod mi
raculos. A fost creată 
o companie cu denu
mirea de „North A- 
merican Chemical Cor
poration". întreprinde
rea a fost moderniza-

unui revolver

dău- 
pentru piele 

Cinci zile mai 
Warrington a 
asupra hotărî- 

sub. presiu-

tă. Afacerile au în
ceput să înflorească. 
Au fost create noi în
treprinderi; Produsele 
„North American" au 
devenit din ce in ce 
mai cunoscute datorită 
masivei publicități în 
rele mai mari ziare a- 
mericane. Tot mai 
multe magazine din 
Statele Unite se ocupă 
cu desfacerea acestor 
detergenți. Succesul lor 
spectaculos i-a deter
minat. pe numeroși a- 
mericani să se între
be : cine este Eugene

N TE

Catena si cum a reu
șit să scoată din ano
nimat „North Ame
rican" ? Răspunsul a 
fost găsit în urma au
dierilor care au avut 
loc în cadrul unui 
subcomitet senatorial, 
la cererea cumpărăto
rilor alarmați de efec
tele nocive ale noilor 
detergenți. Cu acest 
prilej s-a stabilit că 
Eugene Catena est.e 
membru al Mafiei a- 
mericane („Cosa Nos
tra") și că ascensiunea 
lui „North American" 
s-a datorat șantajului, 
amenințărilor, incen
dierilor, crimei. Su
puse presiunilor de 
tot soiul, multe firme 
de desfacere au accep
tat desfacerea acestor 
detergenți. Firmele ca
re s-au opus au avut 
de suferit pierderi 
însemnate. Astfel, fir
ma „A & P“ a re
fuzat să desfacă pro
dusul „Ecolo-G", sub 
motivul calității neco
respunzătoare. Șefii a 
două „sindicate ale 
morții", după cum a 
constatat poliția fede
rală, au atras atenția

conducerii lui „A & P" 
câ majoritatea maga
zinelor din. țară desfac 
acest detergent. Fir
ma a persistat in refu
zul său. S-a trecut a- 
poi la amenințări, 
care, de asemenea, nu 
și-au atins scopul. 
Pentru a determina 
firma să renunțe la 
hotărîrea ei, și astfel 
să se pună capăt posi
bilității creării unui 
precedent și pentru al
ții, s-a trecut la repre
salii. Pe neașteptate, 
in incinta magazinelor 
firmei au izbucnit in
cendii. Directorul unui 
magazin din Brooklyn 
a surprins la „lucru" 
o echipă de incendia
tori. După scurt timp, 
martorul a fost asasi
nat. Curînd, un alt di
rector a fost împușcat. 
Două persoane din 
conducerea lui „A & P“ 
,s-au „sinucis" în con
diții dubioase. Nume
roși funcționari ai fir
mei au fost bătuți de 
necunoscuți. în mod 
straniu, făptașii nu au 
fost prinși. Pagubele 
înregistrate au fost e- 
valuate la aproximativ 
7 milioane 
Rezistența lui „A & P" 
continuă. Dar majori
tatea firmelor .
te s-au supus. „North 
American" prosperă 
tot mai mult. ,

..Afacerea North A- 
merican" constituie u- 
nu! din multiplele ca
zuri din Statele Unite, 
cind întreprinderi com
plet necunoscute s-au 

- ridicat peste noapte, 
■' produsele lor ajungînd 
să domine piața ame
ricană.- în cele mai 
multe cazuri. în spate- 

I le lor se profilează 
amenințătoare umbra 
•atotputernicei ..Cosa 
Nostra", care acapa- 

! rează astfel poziții tot 
mai puternice în eco
nomia țării.

Consiliul de Securitate 
s-a întrunit ieri la Hddis 
Hbeba. Lucrarde au deschise 
de împăratul Etiopiei, Haile Selassie, 
care a recomandat consiliului să 
treacă la acțiuni concrete în privința 
problemelor rasismului și colonialis
mului, care confruntă astăzi conti
nentul african. „Ceea ce se cere co
munității internaționale este abando
narea actualei practici de simplă res
pingere și condamnare și trecerea la 
întreprinderea de acțiuni" — a de
clarat suveranul etiopian.

0 nouă întrevedere între 
selii delegațiilor U.R.S.S. si 
S.U.A. la tratativele sovieto-ameri- 
cane pentru limitarea înarmărilor 
strategice (SALT) a avut loc vineri, 
la Ambasada americană din capitala 
Austriei. Convorbirile din cadrul 
celei de-a șasea runde a tratativelor 
SALT vor fi reluate marți, 1 fe
bruarie, la sediul Ambasadei sovie
tice din Viena.

Un acord de colaborare intre 
Societatea de Radioteleviziune finlan
deză și Comitetul de Stat pentru Ra
dio din R. D. Germană pe anii 1972— 
1973 a fost semnat la Helsinki, 
anunță agenția A.D.N. Cu acest pri
lej. Rudi Singer, președintele Comi
tetului de Stat pentru Radio din 
R.D.G., a fost primit de Aarne Saari
nen, președintele P.C. Finlandez, și 
de Rafael Paasio, președintele Parti
dului Social-Democrat din Finlanda, 
cu car» a examinat probleme privind 
securitatea europeană și normalizarea 
relațiilor dintre R. D Germană și 
Finlanda.

Cea de-a I6-a întîlnire a 
reprezentanților organiza
țiilor de Cruce Roșie din 
R.P.D. Coreeană și Coreea de sud a 
avut loc la Panmhnjon — anunță 
agenția A.C.T.G. Pe ordinea de zi a 
acestei reuniuni din cadrul convorbi
rilor preliminare s-a aflat problema 
libertății vizitelor între familii și rude 
care trăiesc despărțite in cele două 
părți ale Coreei. în pofida propune
rilor constructive ale părții nord-co- 
reene, relatează agenția A.C.T.C., 
partea sud-coreeană continuă să se 
opună stabilirii ordinii de zi a con
vorbirilor propriu-zise.

Contract sovieto-vest- 
gOmiail. întreprinderea sovietică 
de comerț exterior „Tehmașimport" 
a semnat cu o firmă vest-germană un 
contract de achiziționare. în anii 
1972—1974, a unor instalații com
plexe pentru o fabrică de polietilenă, 
relatează agenția T.A.S.S. Producția 
acestei fabrici — țevi din mase plas
tice, pelicule și altele — vor fi utili
zate în agricultură și în industria bu
nurilor de consum. Instalațiile achi
ziționate din R.F.G. vor fi plătite de 
partea sovietică în 
treptinderi.

produsele noii în-

Convorbiri franco-gre- 
CeStl Secretarul de stat la Minis
terul Afacerilor Externe al Franței,' 
Jean de Lipkowski, se află la Atena 
într-o vizită oficială. După întreve
derea avută în prima zi cu premierul 
grec, Papadopoulos, și cu vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri, Pat- 
takos. Jean de Lipkowski a purtat 
vineri convorbiri cu ministrul suple
ant al afacerilor externe. Xanthopou- 
los-Palamas, asupra unor probleme 
de interes reciproc.

Cotidianul „Al Ahram" - 
reluat de agenția Reuter — infor
mează că, după convorbirile pe care 
le va avea la Moscova cu conducă
torii sovietici în următoarele zile, 
președintele Republicii Arabe Egipt, 
Anwar Sadat, va întreprinde vizite 
în R.S.F. Iugoslavia. Siria și Libia.

dolari.

oponen-

T. PRELIPCEANU

In favoarea extinderii
comerțului cu țările socia
liste s-a pronunțat președintele
Consiliului industria] al Danemar
cei, Arndt Jensen, intr-un interviu 
acordat ziarului „Land Og Folk". 
Comerțul internațional, a spus el, 
este cel mai bun mijloc de apro
piere a țărilor cu orînduiri sociale 
diferite.

La cererea părții nord- 
coreene Panmuni°n a avut 
loc o nouă întîlnire a Comisiei mi
litare de armistițiu din Coreea, la 
care reprezentantul R.P.D. Coreene 
a formulat un protest hotărît în le
gătură cu faptul că imperialismul 
S.U.A. și regimul marionetă de la 
Seul continuă , șirul provocărilor 
îndreptate împotriva R.P.D. Coreene, 
deschizind focul asupra posturilor 
Armatei populare coreene, introdu- 
cînd în mod ilegal armament de ar
tilerie în zona demilitarizată și vio- 
lînd cu aVioane de spionaj spațiul ae
rian al R.P.D. Coreene. Reprezen
tantul R.P.D. Coreene a cerut pe
depsirea autorilor provocărilor și 
adoptarea de măsuri adecvate care 
să pună capăt acestor acte..

Cipru, Danemarca 
si Finlanda au recunoscut 7

Republica Bangladesh
După cum relatează agențiile in

ternaționale de presă, un purtător de 
cuvint al guvernului cipriot a anun
țat, la 27 ianuarie, că Ciprul a ho
tărît să recunoască Republica Ban
gladesh.

Republica Bangladesh a mai fost 
recunoscută in ultimele zile de Da
nemarca și Finlanda.

(Agerpres)

Pakistanul a rupt relațiile 
diplomatice cu R,P. Ungară

RAWALPINDI 23 (Agerpres). - 
Agenția Associated Press anunță că 
Pakistanul a rupt relațiile diploma
tice cu R.P. Ungară, în urma recu
noașterii de către această țară a Re
publicii Bangladesh.

BELGRAD 28 (Agerpres). — 
Luind cuvîntul la încheierea lucră
rilor celei de-a doua Conferințe a 
U.C.I., președintele Iosip Broz Tito a 
apreciat pozitiv discuțiile purtate și 
întreaga desfășurare a lucrărilor. 
„Putem spune cu mîndrie — a ară
tat el — că baza noastră e sănătoasă, 
că Uniunea Comuniștilor se situează 
chiar pe temeliile sale. Cred că a- 
ceastă conferință a oferit suficient 
material pentru a se trece cu adevă
rat în mod energic Ia înfăptuirea ho
tărîrilor, altfel decit am făcut acest 
lucru în trecut.

Pe lingă toate lipsurile existente, 
pe care le-am arătat de cîteva ori, 
cea de-a doua conferință a arătat că 
în Uniunea Comuniștilor nu există o 
asemenea criză cum am gîndit noi 
citeodată. Criza a existat mai mult 
sus și a constat mai ales în dezacor
duri și lipsuri. Această criză delicată, 
pe care o provoacă unele minți, o pu
tem soluționa foarte ușor".

în continuare, președintele Tito a 
arătat că în cursul discuțiilor s-au 
conturat două probleme principale 
— reorganizarea Uniunii Comuniști
lor și situația economică, subliniind 
că acestea trebuie să stea in aten
ția comuniștilor ca o sarcină proprie 
și în toate sectoarele, în toate centre
le și colectivele societății. Ei trebuie 
să acționeze conform hotărîrilor a- 
doptate.

Referindu-se la discuțiile din ca
drul conferinței, vorbitorul a abordat 
problema dictaturii proletariatului în 
cadrul societății iugoslave. „Dictatura 
proletariatului există la noi și ea 
trebuie să existe — a spus el. Dacă 
nu ar exista, dumneavoastră nu ați 
l’i putut veni aici cu astfel de mesaje 
cum ați adus. Ea există ca o dictatură 
revoluționară a proletariatului pen
tru un curs mai rapid, mai just al 
dezvoltării societății socialiste, pen
tru dreptul clasei muncitoare de a fi 
prezentă peste tot, deoarece ea este 
temelia societății noastre. Ea și-a 
primit acum deplina confirmare și 
de ea trebuie să se ferească toți 
dușmanii țării noastre, externi și in
terni. Să fie conștienți de faptul că 
proletariatul nostru. Uniunea noastră 
a Comuniștilor, ca avangardă a cla
sei muncitoare, sint suficient de ca
pabile să respingă toate atacurile îm
potriva sistemului nostru social, a 
comunității noastre, indiferent in ce 
formă și din ce parte s-ar ivi".

Arătînd apoi că în cursul dezba
terilor a fost abordată și problema 
centralismului democratic, care este 
formulată și în statutul U.C.I., pre
ședintele Tito a spus : „în prezent, 
la noi, centralismul democratic are 
un caracter într-o oarecare măsură 
diferit de . cel pe care îl avea, să spu
nem cu mulți ani înainte sau îna
inte de război. Atunci aveam nevoie 
de o disciplină foarte strictă, de o 
unitate fermă și de îndeplinirea cu 
strictețe a fiecărei hotărîri. Cei care 
nu au respectat acest lucru au fost 
scoși din partid. O perioadă, la noi 
acest lucru nu s-a mai întîmplat în 
măsură suficientă și aceasta a con
stituit o mare daună. Centralismul 
democratic are in prezent la noi o altă 
formă Este vorba de aplicarea sa în 
comunitatea noastră, în care am edi
fica* un asemenea sistem social updp, 
se manifestă tot mai mult metodă în
țelegerii reciproce. Acum, cînd hotă- 
rîri.le au fost adoptate, acest centra
lism democratic dobindește un .alt 
caracter și el trebuie să-și primească 
confirmarea deplină. Această unitate 
manifestată trebuie să-și găsească în 
prezent locul și să aibă ecou în toate 
acțiunile noastre și în îndeplinirea 
hotărîrilor. Puteți merge acum liniș
tiți în propriile, organizații și să spu
neți că, intr-adevăr, rar s-a întîmplat 
să avem o asemenea unitate cum a 
existat de această dată".

„Mă bucur foarte mult că am avut 
prilejui să constat că în sinul clasei 
noastre muncitoare, dintre munci
torii din Întreprinderi au crescut oa
meni capabili care știu să vorbească, 
să expună și să argumenteze tot ceea 
ce gîndeșc —a constatat președintele 
Tito. Aș dori ca aceasta să constituie 
pentru noi un imbold pentru a include 
cit mai mulți muncitori din între
prinderi in Uniunea Comuniștilor, 
deoarece acest fapt va contribui mult 
la tăria sa. Dacă Uniunea Comuniști
lor este avangarda clasei nimicitoare, 
atunci muncitorii trebuie sir fie în a- 
ceastă avangardă. Ea. nu trebuie să 
fie alcătuită din unii din afară, doar 
din rîndurile funcționarilor și din cei 
care nu au aproape nici o legătură 
cu producția. însăși expresia : avan
gardă a clasei muncitoare înseam
nă câ în ea trebuie să fie reprezen- 
tați în majoritate cei care intră în ă- 
ceastă categorie, iar aceștia sînt 
muncitorii", a sublimat vorbitorul.

Menționind că acum este necesar 
să fie primiți cit mai mulți munci
tori in Uniunea Comuniștilor, I. B. 
Tito a arătat, totodată, că nu este 
necesară o campanie în această di
recție, in sensul că acum, cînd or
ganizațiile de partid vor fi altfel or
ganizate, va exista și o altă selecție 
pentru intrarea în Uniunea Comu
niștilor, deoarece șe va ști bine 
pentru fiecare persoană în parte cine 
este. Referindu-se în continuare la 
rolul U.C.I., vorbitorul a arătat că 
Uniunea Comuniștilor va putea să 
rezolve tot ceea ce îi stă în față, va 
fi un paznic vigilent a tot ceea ce 
face posibil ca societatea să meargă 
înainte, va fi principalul apărător al 
cuceririlor revoluției, și nu armata, 
„Armata — a spus el — are sarcina 
să ne păzească frontierele. Eu am 
vorbit și despre apărarea acestor' 
cuceriri. însă am făcut acest lucru 
cînd a trebuit să se spună ceva și 
în legătură cu această problemă, 
pentru ca cei care ar dori să ne facă 
rău, să știe acest lucru".

Relevînd că în cadrul conferinței 
nu s-au adus modificări statutului, 
deoarece aceasta este o problemă de 
competența congresului, el a arătat 
că, de altfel, nu s-a schimbat nimic 
nici in ceea ce privește democrația. 
„Nu ne-am întors înapoi, în trecut, 
nu ne întoarcem la o „mină forte". 
Mina l’orte este întreaga noastră cla
să muncitoare. Mina forte este 
Uniunea noastră a Comuniștilor. însă 
ea este acea mină fermă, rațională, 
care orientează cu precizie dezvolta
rea noastră socială, socialistă și nu 
mina care înseamnă o comportare 
arbitrară in orice loc. Trebuie 
să spun că o serie de conducă
tori din economie, precum și din 
alte sectoare se mai comportă ar
bitrar. Aceasta este acum la noi

așa-zisa „mină forte" pe care nu o 
vom mai permite. Ea nu trebuie să-și 
mal găsească locul la noi. Pînă acum, 
mulți au considerat că trebuie să 
vorbească și să ia toate hotăririle în 
numele muncitorilor, iar muncitorii 
să fie foarte puțin întrebați. Cred 
că muncitorii nu vor mai permite 
acest lucru. Muncitorii noștri sint 
capabili să înțeleagă că au dreptul 
să hotărască în legătură cu toate 
problemele ce privesc producția lor 
și ființa lor ca muncitori și auto- 
conducători. Acum, comuniștilor le 
revine sarcina de a se orienta bine".

în continuare, președintele Tito a 
relevat necesitatea ridicării nivelului 
politic și ideologic al membrilor de 
partid și al oamenilor muncii, nece
sitatea organizării diferitelor cursuri 
pentru ca muncitorii să capete no
țiuni mai complete în ceea ce pri
vește rolul U.C.I.. problemele econo
mice.

Președintele Tito s-a referit apoi 
la evenimentele din Croația, la mă
surile adoptate de Uniunea Comuniș
tilor. „Trebuie să recunosc, a spus 
I. B. Tito, că tovarășii din Croația 
care au luat cuvîntul aici, s-au ajm- 
cat bine de treabă. Cei care au greșit 
pe linie de partid trebuie sancțio
nați pe linie de partid, cu pedepse 
disciplinare, pînă la excludere. Cei 
în legătură cu care cercetările dove
desc Că au comis fapte penale tre
buie pedepsiți pe cale juridică. Cei 
pentru care se dovedește că au 
uneltit cu unii din afară trebuie acu
zați de înaltă trădare și traduși în 
fața tribunalului. însă aceasta pe 
bază de dovezi, și la aceasta se lu
crează in prezent. Trebuie să avem 
argumente. Este vorba de lucruri de 
partid, de sancțiuni de partid. însă 
nu trebuie să se permită ca cineva 
exclus din partid să poată din nou 
spune liber orice și să țeasâ intrigi. 
Dacă va face aceasta, atunci este 
vorba de ceva mai grav și trebuie 
altfel procedat și lovit. Față de astfel 
de oameni vom proceda cu asprime". 
„Problema comportării comuniștilor 
și forurilor din unele republici — a 
menționat el — nu constituie doar 
o chestiune internă a acestora. Ea 
constituie, de asemenea, o chestiune 
a U.C.I. Noi nu putem avea cîteva cen
tre de partid, care să facă ce doresc 
și împotriva intereselor întregului, a 
U.C.I. Trebuie să avem o unitate, o 
uniune a comuniștilor unică".

Referindu-se, în continuare, la u- 
nitatea de idei și de acțiune, vorbi
torul a arătat că aceasta înseamnă 
că , ceea ce s-a hotărît de comun 
acord trebuie tradus in viață de toți, 
în mod solidar și disciplinat. „Tot 
ce s-a hotărît aici — a spus el — 
trebuie să fie publicat pentru ca 
membrii partidului să ia cunoștință de 
aceste hotărîri. Eu aș propune tuturor 
să avem permanent o legătură pu
ternică cu baza, cu muncitorii, cu fa
bricile, și aceasta nu rn’in hîrtii, ei 
personal, direct. Trebuie să mergem 
între muncitori, să nu ne precupe
țim forțele, pentru a le explica lu
crurile. Iar la noi n-au existat chiar 
mulți oameni din conducere care au 
făcut aceasta".

„în ceea ce privește psihoza care 
a fost creată datorită evenimentelor 
din Croația, a relevat vorbitorul, se 

'înțelege că unii, în lume, vor trebui 
să se, resemneze cu faptul că țara 
noastră nu stă pe picioare de sticlă. 
Ea este o comunitate foarte puternică. 
Să se vadă că avem și picioare și 
corp puternice — acestea fiind Uniu
nea Comuniștilor și Uniunea Socia
listă, care sînt, intr-adevăr, organi
zații sociale foarte puternice, dar: pe 
care trebuie să le impingem la ac
țiune, să lupte".

Vorbind despre necesitatea îmbu
nătățirii educației marxiste a tine
retului, președintele Tito a spus : 
„Marxismul trebuie să fie baza in
struirii teoretice a tinerilor noștri, a 
cadrelor tinere, indiferent spre ce 
structură s-au orientat. Ce știu des
pre dialectică tinerii noștri, care: au 
o legătură atît de firavă cu mar
xismul ? Nu știu prea mult. Să edu
căm tineretul nostru în spiritul mar
xismului. Nu în mod abstract, ci in 
spiritul a ceea ce facem > astăzi și â 
ceea ce ar fi trebuit să facem. A- 
ceasta trebuie să fie, intr-adevăr, 
ceea ce cere tineretul muncitor și, in 
general, tinăra noastră generație și 
ceea ce îi este necesar pentru a pu
tea participa la viața socială".

Menționind faptul că înainte de; cel 
de-al X-lea Congres va trebui abor
dată și problema tineretului și a or
ganizării Sale, pentru că așa <jum 
se prezintă acum, această organizare 
nu este potrivită, I. B. Tito a 
subliniat faptul că tinerei generații 
trebuie să ‘ i se asigure o sferă mai 
largă de care să se ocupe, că tine
retul trebuie să se intereseze mai 
mult de ceea ce se întîmplă in socie
tate. „Mulți tineri nu știu nimic des
pre ceea ce s-a întîmplat acum 25 
de ani.; Există puțini tineri care ! cu
nosc acest lucru, iar aceasta este o 
rușine. Cum educăm noi tineretul 
nostru ? El trebuie să cunoască isto
ria noastră și să nu permită unora 
să împroaște cu noroi lucrurile pen
tru care au căzut atîția oameni de-ai 
noștri, între care mulți tineri, copii 
și femei. Va trebui deci să ne ocu
păm de tineret și de organizarea sa 
pentru a-1 face apt de acțiune, fiind
că în prezent nu este cum ar trebui 
să fie".

Președintele Tito a arătat apoi că 
mai există o serie de chestiuni care 
trebuie rezolvate temeinic și foarte 
repede. în legătură cu aceasta, el a 
amintit problema prețurilor. „în in
dustria de bază — a spus I. B. Tito
— prețurile pot fi stabile, însă cînd 
este vorba de piață, nu mai sintem 
în stare de acest lucru. Aceasta pen
tru că nu avem un serviciu de in
specție suficient de bun. Va trebui 
să introducem peste tot controlul, 
chiar și la piețe. Multe lucruri pe 
care nu le-arn putut soluționa la timp 
în trecut au constituit un nmtiv pen
tru ceea ce s-a întimplat ulterior. Și 
aceasta nu numai în ultima vreme, 
ci de ani — de la al IX-lea și poate 
chiar de la al VlII-lea Congres. Pro
blemele s-au tărăgănat și s-au. acu
mulat într-o asemenea măsură, incit 
s-a ajuns la tulburări și evenimente 
nedorite". „în Încheiere — a spus el
— apelez la toți ca, la întoarcerea 
acasă, să . transmiteți membrilor U- 
niunii Comuniștilor și tuturor oame
nilor muncii că succesul nostru în 
înfăptuirea hotărîrilor va fi cu atît 
mai mare, cu cit ei toți vor participa 
la aplicarea lor in viață".
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