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Rezultatele în îndeplinirea planului pe 1971

în ziua de 2 februarie 1972 a avut 
loc la Palatul Republicii ședința 
Consiliului de Stat, prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat.

La ședință au participat ca in
vitați miniștri și alți conducători ai 
unor organe centrale de stat, pre
cum și președinții unor comisii 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale.

Consiliul de Start a examinat ra
poartele prezentate de comisiile 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale care, din însărcinarea Con
siliului de Stat, au analizat activi
tatea Ministerului Construcțiilor

Industriale, a Ministerului Sănătă
ții, a Procuraturii Generale a Repu
blicii Socialiste România, precum și 
a Tribunalului Suprem. Consiliul de 
Ștat a examinat, de asemenea, ra
portul privind modul de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 72/1969 
privind organizarea, planificarea 
și executarea investițiilor, raportul 
privind analiza măsurilor propuse 
a se lua pentru dezvoltarea silvi
culturii, în lumina cerințelor ac
tuale și de perspectivă, precum și 
raportul privind modul în care 
Ministerul Educației și Învățămîn- 
tului a îndeplinit, în anul școlar 
1971/1972, directivele privind per-

fecționarea învățămîntului de toata 
gradele. **

In urma dezbaterilor care au țX) 
avut loc, Consiliul de Stat a apro
bat concluziile rapoartelor și pro
punerile făcute de comisiile per
manente ale Marii Adunări Na
ționale cu privire la îmbunătățirea •
activității în sectoarele analizate, & 
dispunînd, totodată, ca, atît Con- - —
siliul de Miniștri, cit și ministerele 
și celelalte organe centrale să ia 
măsurile necesare pentru aducerea 
lor la îndeplinire și să informeze 
Consiliul de Stat asupra modului de 
înfăptuire a hotărîrilor adoptate.
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industrializare iși găsește expresia, 
®deopotrivă. în modernizarea și înnoi

rea producției din fiecare ramură și 
subramură in parte.

Evidențiind rezultatele înregistrate

UN AMPLU TABLOU AL MUNCII RODNICE
A POPORULUI

PENTRU EDIFICAREA
.șl.

SOCIALISTĂ

A PA TRIEI
Ziarele de ieri au publicat Comunicatul cu privire la Îndeplinirea pla

nului de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România în 
anul 1971. Infățișînd într-o amplă sinteză de cifre și date rezultatele mun
cii rodnice, pline de abnegație a poporului nostru în primul an al cinci
nalului — anul jubiliar al aniversării unei jumătăți de veac de Ia crearea 
Partidului Comunist Român — comunicatul ilustrează un tablou elocvent 
al succeselor înregistrate în dezvoltarea și modernizarea forțelor de pro
ducție, în creșterea producției materiale, în celelalte domenii ale activi
tății economice și sociale, în ridicarea nivelului de trai, demonstrează 
hotărirea cu care clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, înfăp
tuiesc neabătut programul stabilit 
nile actualului plan cincinal.

de Congresul al X-lea al P.C.R., sarci-

Toate datele care oglindesc. In 
mod sintetic, progresele înregis
trate in dezvoltarea economico- 
socială a țării în anul 1971 — pro
dusul -.social, venitul național, volu
mul investițiilor, producția globală 
industrială și agricolă, veniturile bă
nești ale populației de la sectorul 
socialist, vînzările de mărfuri, chel
tuielile social-culturale de la bugetul 
de stat etc. — indică niveluri supe
rioare față de anul 1970. Aceste re
zultate marchează noi trepte în îna
intarea societății noastre socialiste 
pe drumul dezvoltării sale mul
tilaterale, sînt semnificative pen
tru condițiile tot mai bune în, 
care se desfășoară activitatea in toa
te domeniile, ca urmare a preocupă
rii permanente a partidului și sta
tului pentru perfecționarea conduce
rii și organizării economiei, a în
tregii vieți sociale, pentru adincirea 
democrației socialiste, pentru parti
ciparea tot mai activă a maselor de 
muncitori, țărani, intelectuali la con
ducerea unităților economice și insti
tuțiilor, a întregii țări.

Din tabelul principalilor indicatori 
care caracterizează dezvoltarea eco- 
nomioo-socială în anul 1971, reține 
atenția că ritmul de creștere a veni
tului național devansează pe cel al 
produsului social — așa cum se pre
vede pentru întreaga perioadă a ac
tualului cincinal. în anul trecut, ve
nitul național a crescut față de anul 
1970 cu 12,5 la sută, în timp ce pro
dusul social a sporit cu 10,6 la sulă. 
Cu alte cuvinte, în anul trecut, socie-

a

tatea a obținut la aceeași mărime a 
cheltuielilor de producție o mărime 
sporită de venit național. Dinamica 
mai accentuată a venitului național 
decit cea a produsului social exprimă 
capacitatea economiei noastre de a 
economisi și valorifica superior ma
teriile prime și materialele, de a 
crește substanțial ponderea muncii 
complexe în realizarea unor produ
se, de a asigura o productivitate 

■sporită, de a produce cu costuri mai 
reduse și la un nivel calitativ tot 
mai înalt.

Ca factor esențial șl determinant 
pentru progresul societății, româ
nești, industria a cunoscut o dezvoi- ... _____ ... _ __
tare îh ritm înalt’, inclustrîâlizârea licărea procesului de modernizare a 
susținută a țării constituind, după 
cum se știe, obiectivul central al po
liticii economice a partidului. Este 
edificator, în acest sens, că produc
ția industrială a anului 1971 a fost 
eu 11.5 Ia sută mai mare decit cea 
a anului 1970 — ea fiind, anul tre
cut, de 1,6 ori mai mare decît pro-

- ducția industrială realizată în în- 
. treaga perioadă a primului cincinal ■ 

(1951—1955) ; a sporit capacitatea in
dustriei de a dota economia cu mij
loace de producție la nivelul cerin
țelor tehnicii contemporane, de a sa
tisface în condiții mai bune necesi
tățile de consum aie populației, de a 
contribui la lărgirea și diversificarea 
exportului. Merită subliniat, totodată, 
că a cunoscut o creștere superioară 
mediei pe țară producția industrială 
într-o serie de județe mai puțin dez
voltate din punct de vedere industrial.

ceea ce reflectă grija partidului pen
tru dezvoltarea armonioasă, echilibra
tă a tuturor județelor țării.

O trăsătură caracteristică, deosebit 
de importantă, a dezvoltării . indus
triei în anul, 1971 o conșlituie iptensi- 1 ■ 5
structurilor pe ramuri și subramuri. 
Comunicatul relevă că ponderea e- 
nergiei electrice și termice, metalur
giei, construcțiilor de mașini și chi
miei — ramuri determinante pentru 
progresul întregii economii — a re
prezentat, în anul trecut, mai mult de 
jumătate din întreaga producție in
dustrială. O creștere mai rapidă a 
cunoscut producția unor subramuri 
moderne, cum sînt electrotehnica și 
electronica, mașini-unelte, producția 
de aparate de măsură, control și au
tomatizare, petrochimia, producția de 
materiale plastice și rășini sintetice, 
de fire și fibre chimice, de produse 
ale chimiei de sinteză fină. Concomi
tent, a sporit producția bunurilor de 
consum, în scopul satisfacerii tot mai 
bune a cerințelor crescînde ale popu
lației. Orientarea spre accentuarea 
laturilor calitative ale procesului de
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MI N ERA LIE 
PESCĂRES
COMERCIA 
DE CĂLĂTORI

Comunicatul cu privire la în
deplinirea planului de dezvolta
re economico-socială a Republi
cii Socialiste România in anul 
1971, la capitolul care înfățișează 
rezultatele in activitatea de in- 
vestiții-construcții, subliniază că 
politica consecventă a parti
dului. nostru de repartizare 
rațională a forțelor de produc
ție pe intreg cuprinsul țării 
și-a găsit reflectarea, iin anul 
care a trecut, prin alocarea 

fonduri de 
mai puțin 

care și Tul- 
parte din a- 
investiții a 

revenit municipiului Tulcea, a 
a 

ritm

trecut, 
unor importante 
investiții județelor 
dezvoltate, printre 
cea. O însemnată 
ceste fonduri de

, în folosirea eficientă . .a...ROtgnți-ș-

I

luiui productiv al industriei noastre, în 
micșorarea consumurilor specifice Ia o 
serie de materii prime și materiale, în 
reducerea cheltuielilor de producție 
(comparativ cu anul 1970, în 1971 s-au 
realizat pe această cale economii de 
circa 3,2 miliarde lei), comunicatul 
relevă și unele minusuri ale activi
tății din această ramură, care, în ul
timă instanță, s-au repercutat asu
pra creșterii productivității muncii, 
asupra nivelului costurilor de produc
ție. Comunicatul pune în atenția con
ducerilor întreprinderilor, centralelor 
și ministerelor îndatorirea de a ac
ționa hotărit pentru recuperarea ră- 
mînerilor în urmă la anumite' pro
duse, pentru utilizarea cu indici su
periori a capacităților de producție, 
creșterea mai susținută a productivi
tății muncii, reducerea cheltuielilor de 
producție, îndeosebi a celor materiale, 
pentru ridicarea calității 
și creșterea rentabilității.

Este bine cunoscut rolul 
are agricultura ca ramură 
economiei noastre, ea deținînd un loc 
principal în aprovizionarea populației, 
in asigurarea industriei cu o serie 
de materii prime de bază. Comunica
tul subliniază faptul că în anul 1971 
a continuat procesul de dezvoltare și 
modernizare a bazei tehnico-materiale 
a agriculturii, prin dotarea acesteia 
cu un Însemnat număr de tractoare 
și mașini agricole, extinderea lucrări
lor de irigații și îmbunătățiri fun
ciare, darea în exploatare a noi ca
pacități agrozootehnice ; a crescut 
gradul de mecanizare a lucrărilor, s-a 
intensificat chimizarea, au fost apli-
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cărui dezvoltare industrială 
cunoscut și cunoaște un 
accelerat. Tulcea de odinioară, 
care părea hărăzită să rămînă 
un tîi'g prăfuit, și-a definit ast
fel și mai pregnant adevărata 
personalitate, ritmurile preface
rilor socialiste, înscriind orașul 
pe orbita transformării lui in
tr-un însemnat centru industrial, 
cu toate înnoirile civilizatoare 
pe care le generează o aseme
nea orientare.

1972 — al doilea an al cinci
nalului — intensifică și mai mult 
ritmul prefacerii Tulcei intr-un 
oraș cu o puternică dezvoltare 
economico-socială. Șe va apropia . 
âfe- s'tadim filial construcția uzi^ ( 
nei de alumină și va spori subi- ’ 
stanțial capacitatea de producție 
a flotei de pescuit oceanic.

Dar, Tulcea, prin așezarea sa 
geografică, are condiții și posibi
lități să devină, in scurt timp, 
unul din însemnatele porturi ale 
țării, anul 1972 marcind in a- 
ceastă privință însemnate efor
turi de investiții pentru crearea 
de-â lungul Dunării, care măr
ginește nordul orașului, a unui 
modern și complex port maritim 
și . fluvial, cu funcționalități 
multiple. Portul mineralier — 
care va deservi noua zonă in
dustrială ce se înalță în nord- 
vestul orașului, portul pescăresc 
— destinat in principal deservi
rii flotei oceanice de traulere, 
portul comercial, portul pentru 
călători — toate prevăzute a se 
realiza intr-un ansamblu com
plex, repartizat rațional pe 
malul fluviului — sint menite 
să-i adauge orașului, pe lingă 
denumirea de „Poartă a Deltei" 
și atributul de oraș-port de pri
mă mărime în sectorul românesc 
al Dunării.

Concretizarea lucrărilor de 
dezvoltare și modernizare a 
portului Tulcea este urmarea 
directă a orientării date de 
varășul Nicolae Ceaușescu

Pe baza hotărârii Comitetului 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a Con
siliului de Miniștri, în zilele de 17—19 
februarie a.c. va avea loc, la Bucu
rești, conferința pe țară a cadrelor 
de conducere din întreprinderi și 
centrale industriale și de construcții. 
La conferință vor participa directori 
generali și directori, secretari ai or
ganizațiilor de partid, președinți de 
sindicate, secretari de U.T.C., mun
citori fruntași, maiștri, ingineri șefi, 
ingineri și economiști cu experiență 
din întreprinderi și centrale indus-* 

_ triale, șantiere, întreprinderi, trus- 
’ turi de construcții și institute de 
proiectare. Vor participa, de aseme
nea, primii secretari și secretarii cu 
problemele economice ai comitetelor- 
județene de partid, secretari ai co
mitetelor municipale și orășenești și 
alți activiști de stat, precum și mi
niștri și cadre de conducere din mi
nistere și organe centrale de sinteză, 
oameni de știință, cercetători și ca
dre didactice din institute de cerce
tare științifică și învățămînt.

Conferința va dezbate următoarele 
probleme :

® Aplicarea de către organizațiile 
de partid și conducerile unităților 
economice a măsurilor stabilite de 
Conferința Națională și Congresul al 
X-lea al partidului cu privire la per
fecționarea organizării, planificării 
și conducerii activității în dome
niul industriei și construcțiilor ; lăr
girea atribuțiilor și competențelor 
unităților economice ; creșterea rolu- 

- Ivi-Actorilor economico-financsari și 
ridicarea calitativă a întregii activi
tăți economice ; îmbunătățirea con
tinuă a relațiilor între întreprinderi 

centrale — ministere.

• Realizările obținute și sarcinile 
ce revin organizațiilor de partid, de 
masă și conducerilor tehnico-admi- 
nistrative din unitățile economice 
pentru folosirea deplină a capacită
ților de producție, îmbunătățirea a- 
provizionării tehnico-materiale și a 
desfacerii produselor, respectarea 
disciplinei contractuale, întărirea 
disciplinei în exploatarea și întreți
nerea mașinilor și utilajele, redu
cerea cheltuielilor de producție, spo
rirea productivității muncii și a ren
tabilității, înnoirea produselor și ri
dicarea calității acestora, asigurarea 
și perfecționarea pregătirii cadrelor.

o Activitatea desfășurată pentru 
înfăptuirea programului de investi
ții și de punere în funcțiune a ca
pacităților și obiectivelor de investi
ții, aplicarea măsurilor de perfecțio
nare a activității de organizare, pla
nificare și realizare a investițiilor, 
elaborarea măsurilor pentru moder
nizarea activității de 
montaj, ridicarea eficienței 
ce a investițiilor.

• Activitatea de 
măsurile necesare 
canea schimburilor 
tinderea cooperării 
ce și științifice, îmbunătățirea struc- • 
turii exportului și a formelor de co
merț exterior, creșterea rentabilității 
exportului și reducerea importului.

Lucrările conferinței se vor desfă
șura atît în plen, cit și pe comisii.

Consiliile și comitetele oamenilor 
muncii din întreprinderi și centrale 
industriale și de construcții, colecti
vele' ■d-a murlcă' din unitățile' econo
mice își vor desemna reprezentanții 
la consfătuire și vor stabili proble
mele pe care le vor aduce în dezba
terea conferinței.

const rucții- 
economi-

exterior, 
intensifl-

comerț
pentru 
comerciale, ex- 
tehnico-economi-

Combinatul de îngrășăminte azotoase de la Tg. Mureș, mare unitate a industriei chimice, care în 1971 și-a dez
voltat substanțial capacitățile de producție. Noi instalații vor fi puse aici în funcțiune în acest an 

Foto : S. Cristian

Fata si Oltul
fn ziua aceea, la Casa de cultură a studenților din 

Capitală, o tinără îmi vorbea cu vocea precipitată și 
ochii lucitori. Trăia, vădit, unul dintre acele rare mo
mente de fervoare în care omul iși descoperă — sau 
redescoperă — sensul vieții.

Tema discuției noastre era un comunicat, un simplu 
comunicat apărut chiar in ziua aceea în ziare : se vor
bea despre faptul că Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. aprobase studiul-cadru privind schema de ame
najare a riului Olt. Un potențial hidroenergetic de a- 
proximativ 3 miliarde kilo- 
wați-ore pe an urmează să 
fie pus in slujba. omului in 
anii ce vin.

Bucureșteancă get-beget, 
tinăra mea interlocutoare. 
— pe nume Mihaela Șțefă- 
nescu — și-a ales, încă de la 
sează să fie neapărat actrițe

Argeș, despre Porțile de Fier și in copilărie îi plăceau 
mai puțin păpușile decit jucăriile mecanice pe care, 
nu se știe de ce, unii le consideră jucării neapărat 
băiețești. Cine știe, poate din această pasiune timpu
rie pentru camioane, buldozere și macarale minuscule, 
din interesul cu care s-a adincit în lecturile despre 
baraje și tunele de aducțiune, s-a înfiripat o vocație 
pe care a simțit-o, la un moment dat, irezistibilă. Dar, 
la. drept vorbind, abia acum iși dă seama cu adevărat 
de sensul mai profund

PICĂTURA DE CERNEALĂ
anii cind alte fete vi
de cinema sau cintă- 

rețe de muzică ușoară, meseria dificilă și, aparent, 
nefeminină de hidrotehnician, meserie care se prac
tică obligatoriu in afara perimetrului Capitalei. 
Cind a terminat liceul nici nu s-a gîndit să dea 
examen de admitere la altă facultate, „să-și în
cerce norocul", cum fac alții. Nu, ea s-a dus direct la 
Facultatea de construcții hidrotehnice. Acum e in anul 
III. Ce a indemnat-o să opteze pentru această profe
sie? Pină acum n-ar fi putut da un răspuns precis. 
Nu, n-are rude, nici prieteni ai familiei care să fi lu
crat pe acest tărim și să-i fi deschis gustul. Nu-i vorba 
nici de vreun profesor care s-o fi îndrumat pe acest 
drum. Dar a citit in schimb mult despre Bicaz, despre

al opțiunii, sale : da, și-a ales 
meseria aceasta ca să ame
najeze Oltul (cind va termi
na ea facultatea lucrările vor 
începe din plin), să pună 
ceva mai multă ordine în 
natură, să-i strunească ener
giile, să le scoată la iveală 
„Hidrotehnicianul utilizează, 

— spune ea cu un fel de 
timpuriu orgoliu profesional care-i șade bine.

Ascultind proiectele visate cu ochii deschiși de tinăra 
hidrotehniciană mi-am adus aminte de memorabilul 
final al „Cărții Oltului" : „In noaptea care, ca o crizan
temă gigantică, și-a desfăcut splendoarea, de la un 
capăt la altul al lumii oamenii dorm. Iar marele flu
viu ii poartă in foșnetul lui imens, departe, printre 
stele". Superba metaforă a început să capete contururi 
nebănuit de concrete : apele riurilor noastre ii poartă 
azi pe oameni printre constelațiile terestre ale certi
tudinilor.

inepuizabilele zăcăminte. 
dar și concurează natura'

Victor BIRLADEANU

(Continuare în pag. a VH-a)

(Continuare în pag. a

pe care îl 
de bază a

Sîelian SAVIN 
corespondentul „Scînteii

produselor

un cetățean pe care

SPUS

a-

4,

Nîcuță TANASE

(Continuare in pag. a 11-a)

de
in

zău merită 
Nea Vasile 
la „Capșa" 
cafea marghilo- 
și niște țigări

ia-
1972, un grup de 

tineri intre 16—21
comis infracțiunea 

asupra

înainte de a trece la 
cojirea portocalei și a 
cupării ei pe felii, permi- 
teți-mi să vă citez, sti
mați părinți, o adresă :

I.M.M.B. Sectorul IV Mi
liție

— Circumscripția 8 Mili
ție —

nr. 750083/27.1.1972
Către

Comitetul Sectorului IV 
al U.T.C.

Vă informăm următoa
rele :

în noaptea de 20/21 
nuarie 
cinci 
ani au 
de viol organizat 
numitei I.M..., printre aceș
tia fiind și următorii elevi 
de liceu și membri U.T.C.:

1. Năstase Mircea-Ma- 
rius, născut la 12.VI.1953, 
fiul lui Vasile și Victoria, 
cu domiciliul stabil în Ca
lea Dudești nr. 142, sector 
4, elev în clasa a Xl-a la 
Liceul „Matei Basarab".

2. Năstase. Via dislav-Emil- 
Vasile, fiul lui Vasile și 
Victoria, născut în Bucu
rești la 18.IX.1954, cu do
miciliul in București, Calea 
Dudești nr. 142, sectorul 4, 
elev în clasa a Xl-a la Li
ceul „Matei Basarab".

3. Popovici Dan, fiul lui 
C-heorghe și Pastica, năs
cut in București la 
1952, cu domiciliul 
in București, str.

acostat
l-au bătut în stradă și tot 
în aceeași seară au mers la 
căminul de fete al uzinei 
textile „7 Noiembrie" pro
ducând tulburarea ordinii 
și liniștei publice, fapt

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, miercuri după-amiază, în 
vizită protocolară de prezentare, 
pe ambasadorul extraordinar

plenipotențiar al Republicii Zair 
la București, Jules Bokingi.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a parti
cipat Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

Cercetările continuă.
Șeful circumscripției 

8-a Miliție, 
lt. col. Gogîlea Ion

Urcăm scările biroului 
șefului Circumscripției a 
S-a Miliție și deodată m-am

10.XI. 
stabil 
Popa 

Farcaș nr. 69, sectorul 
elev la Liceul nr. 39.

Cei în cauză, la data 
21/22.XII.1971 au mers 
grup și au consumat bău
turi alcoolice la bufetul 
„Ciocanul", după care au

pentru care au fost amen
dați cu sume între 800 și 
1 500 lei...

Vă informăm că Po
povici Dan, Năstase Mir- 
cea-Marius și Săndulescu 
Lazăr vor fi cercetați și 
trimiși în judecată in stare 
de arest, iar Năstase Vla- 
dislav-Emil-Vasile Va fi 
cercetat în stare de liber
tate ; de asemenea și Po
pescu Constantin.

oprit. Am ciulit urechile 
și am auzit :

— Dați-i, vă rog, și 
ceasta portocală.

— De ce nu i-ai adus 
stridii ? Și poate nu 
mai portocale și stridii 
buia să-i aduci, ci și i 
negre, că 
dumitale... 
fuga pină 
adu-l și o 
man. Ia-i

t și 
nu- 
tre- 
icre 
fiul 

dă 
și

Kent ! Poate vrei să-l 
pupi că ți-a făcut bucuria 
asta I

— Dați-i, vă rog, pache
tul și portocala. N-o fi 
mâncat nimic de aseară, de 
cind a fost arestat.

— Trebuia să-i duci 
dumneata grija înainte de 
a ajunge la noi, nu acum. 
E cam tirziu, nea Vasile...

La un birou stă ancheta
torul. Vis-a-vis „capul de 
afiș" din adresa de mai 
sus — Năstase Mircea-Ma- 
rius. Abia a fost adus 
la I.M.M.B. unde și-a 
trecut prima noapte 
„căință". E îmbrăcat 
tr-o scurtă îmblănită, a la 
Alain Delon, e frumușel, 
are 1,80 înălțime, 2 ani pe- 
trecuți in clasa a X-a, o 
privire puțin alterată, mult 
mai puțin decit vocabula
rul și... Pachetul a- 
dus de tatăl lui și porto
cala erau pe birou și la un 
moment dat el, Mircea-Ma- 
rius Năstase, fost elev la 
Liceul „Matei Basarab", a 
uitat un amănunt. A uitat 
amănuntul că avea cătușe 
și a-ntins, a vrut să întin
dă o mină după portocală. 
A fost nevoit să întindă a- 
mindouă mâinile după por
tocală. Atunci am văzut 
cătușele. Dar mâinile, care, 
in loc să țină o carte sau 
o unealtă, au lovit, au 
bruscat, nu renunță la por
tocală.

A luat portocala, a dus-o
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I Enigmă
î lactee |

IAcum cîteva zile, conducăto- I 
rul auto Mircea Bujor a adus la I 
I.C.I.L. Iași 2 800 litri de lapte 1 
Ide la I.A.S. Hălăucești. După ce |

a tras autocisterna la rampă, I 
urma ca gestionara-recepțione- I 

Iră Iordania Ciornilă și descărca- .
torul Ion Dragoș să preia laptele I 
și să-l dea la prelucrare. A doua j 
zi, găsind formele de preluare 

Igata completate, M.B. s-a urcat I
la volan și — cum paznicul Ion
Mărgineanu s-a grăbit să-i dea I 

| cale liberă fără nici un control ■
— a pornit în cursă pentru un I 

I alt transport. După circa 15 km, |
la o hurducătură, i s-a părut 
însă că cisterna n-ar fi tocmai I 
goală. A oprit și a constatat că 1 
e plină cu... laptele transportat ’ 
în ajun ! Cînd s-a întors și l-a l 

| predat din nou pentru descăr- I 
| care, celor doi le-a fost pur și | 

simplu imposibil să-și explice o . 
asemenea întîmplare. Nimeni nu I 
se sesizase că dispăruseră a- I 
proape trei tone de lapte. Să ' 
aibă cumva I.C.I.L.-ul vaci pro- I 
prii în incinta sa ? Dacă-i așa, I 
sugerăm organelor de resort să I 
le ia urgent în evidență, pentru . 
a le determina cu precizie „pro
ducțiile" pe care le pot da. |

Deși acei-
9

dentul n-a

Pentru dezvoltarea conștiinței socialiste

avut loc...
Acum diva timp, relatam, tn I 

cadrul acestei rubrici („Scinteia" I 
nr. 9 001) fapta mecanicului de | 
locomotivă Gheorghe Ma.riș . 
care, observînd in zona tunelu- I 
lui Valea Curții o bară metalică I 
așezată pe linia ferată, a oprit ' 
la timp trenul de persoane nr. I 
4012. și a reușit să evite un I 
grav accident de circulație. Rd- I 
minea insă de elucidat o intre- . 
bare : de unde și pină unde a- I 
păruse bara respectivă (lingă | 
care s-a mai găsit și o bucată 
voluminoasă de cofraj) pe calea I 
ferată ? Cercetările efectuate I 
ulterior au stabilit că ambele I 
obstacole fuseseră plasate in lo- > 
cui cu pricina de către Valen
tin Iacob din comuna Struguri | 
(Bacău). Cu cîteva zile mai 
înainte, conducerea șantierului 
I.C.C.F. din Valea Curții, în 
urma abaterilor pe care le săvîr- 
șis'e acesta, ii desfăcuse con- 1 
tractai de mutică. Faptele fiind I 
certe și neavînd nici uh argu- I 
ment pentru a-și susține cauza I 
pe cale legală, V.I. s-a gîndit > 
să provoace în zona respectivă 
un accident de circulație, con
vins fiind că, pentru aceasta, 
va fi tras la răspundere... șeful | 
punctului său de lucru 1 După I 
cum era de așteptat insă, au- ' 
torul unui asemenea act Ires- i 
ponsabil nu putea rămine ne- I 
descoperit. Acum, V.I. va suferi I 
consecințele de rigoare.

Cine a |

încurcat 
rolurile ?
Tntr-una din serile trecute, a- 

proape 200 de săteni din Pîrșani • 
(Dolj) se aflau în sala căminu- i 
lui cultural și așteptau sase I 
ridice cortina. Formația de cin- J 
tece și dansuri „Nicolae Băl- 
cescu" de pe lingă Casa de cul
tură a sindicatelor din Craiova 
urma să le prezinte spectacolul 
„Colo jos în poieniță". La ora | 
cînd formația trebuia să apară 
pe scenă, cineva a anunțat însă I 
spectatorii să mai aibă răbdare ■ 
citeva minute, deoarece încă I 
n-au sosit artiștii. Spectatorii | 
din Pîrșani, au așteptat mult și 
bine, dar în zadar. Si poa- I 
te că ar fi așteptat și mai I 
mult dacă un musafir din satul I 
vecin, Pielești, nu i-ar fi sfă- j 
tuit să meargă acasă, întrucit, | 
cu o seară înainte, formația | 
respectivă le făcuse și lor a- 
ceeași „figură". De atunci a tre- I 
cut mai bine de o săptămină I 
de zile, dar spectacolele respec- ’ 
tive nu au fost nici măcar re- 1 
programate. Motivul ? Șoferul 
autobuzului cu oare se depla- I 
sează formația se află în con- > 
cediu de odihnă 1 Așadar, „o I 
pană" pe deplin previzibilă. De 
aceea, cei ce au . încurcat rolu
rile sînț invitați să le descurce. I 

Ultima filă | 
din dosarul > 
„Aschiută“ |
în urmă cu mai bine de 3 ani I 

de zile, la magazinul „Așchiu- i 
ță" din Baia Mare a fost des
coperită o mare pagubă în a- | 
vutul obștesc. Cercetările uite- 
rioare au stabilit că între anii 
1966—1969 gestionara Elisabeta I 
Fodor a păgubit avutul obștesc « 
cu aproape 900 000 lei (din care I 
100 000 lei prin delapidare, iar I 
diferența prin neglijență în j 
serviciu). în fața lucrătorilor din 
comerț și a unui numeros pu
blic, zilele trecute, Tribunalul I 
județean Maramureș a adăugat ' 
ultima filă în dosarul acestei I 
afaceri. Elisabeta Fodor a fost 
condamnată la 15 ani închisoară I 
și obligată să suporte despăgu- > 
birile necesare pină la recupe- I 
rarea întregului prejudiciu.

tnfăptuîrea programului de educa
ție comunistă a maselor cere or
ganizațiilor de partid măsuri ferme, 
orientate spre promovarea și extin
derea unor modalități menite a am
plifica și fructifica intr-un grad mai 
inalt forța de înrîurire a muncii poli- 
tico-ideologice. Acum, după ce o mare 
parte din aceste măsuri au început 
să prindă viață, putem spune că, 
practic, perioada care a trecut de la 
adoptarea propunerilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost hotărîtoare 
în eforturile pentru perfecționarea în
tregii activități politico-ideologice și 
cultural-educative a organizației 
noastre de partid.

Răspunzînd chemării comitetului 
județean de partid, petrochimiștii se 
numără printre inițiatorii amplei ac
țiuni declanșate în scopul de a face 
din județul Argeș 
niciei, cinstei, o- 
noarei și al dem
nității socialiste. 
Organizația noas
tră a privit aceas
tă acțiune ca o 
inițiativă valoroa
să. menită a con
tribui la înfăptu
irea programului 
de educație comu
nistă a întregului 
popor. Pentru 
popularizarea și 
însușirea ei de 
către întreaga 
masă a salariați- 
lor am stabilit un 
bogat plan de ac
țiuni. Mijloacele 
variate ale activi
tății politice și 
cultural-educative 
de masă au fost 
subordonate lă
muririi convingă
toare a cerințelor 
decurgînd din a-
ceastă acțiune. în
două numere consecutive ale unei
foi volante, prin afișe, pliante,
panouri cu inscripții mobilizatoare 
am explicat oamenilor ce înseamnă a 
trăi și a munci în chip comunist. Sa- 
lariaților le-au fost inmînate peste 
4 000 de carnețele tip-legitimație cu- 
prinzînd extrase din programul de 
educare comunistă a maselor și 
din chemarea comitetului județean 
de partid.

în lumina indicațiilor conducerii 
partidului, acordăm o deosebită aten
ție creșterii aportului învățămîntului 
de partid la dezvoltarea conștiinței 
socialiste, la formarea trăsăturilor 
politico-morale proprii comunistului. 
Preocupările noastre în această direc
ție s-au materializat intr-o mai lar
gă cuprindere a membrilor de partid 
în diferite cercuri și cursuri — peste 
98 la sută comparativ cu 86 la sută 
anul trecut — ca și în accentuarea 
caracterului formativ al- studiului.

scopul de a face 
un județ al hăr-

dîn rtnduriie cadrelor de conducere, 
specialiștilor, fiind în general oameni 
cu o temeinică pregătire profesională 
și politico-ideologică. Merită amin
tită, in acest context, înființarea a 
trei noi puncte de informare și do
cumentare, precum și a cinci biblio
teci volante in secții. De trei ori pe 
săptămină, la punctele de informare 
se prezintă consultații, expuneri, se 
acordă îndrumări metodologice etc.

în contextul acțiunilor desfășurate 
în aoeastă perioadă se cuvine amin
tită și consfătuirea pe tema „Econo
mistul — om politic, specialist de con
cepție". Cu acest prilej s-a hotărit și 
editarea agendei lunare „Tribuna 
economistului" — primul număr a și 
apărut — al cărei scop este reliefarea 
trăsăturilor moral-politice proprii 
specialistului in societatea socialistă, 
generalizarea experienței înaintate.

Rubrică redoctoto de : 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 
și corespondenții „Scînten"

merei de baie : un ziar lipit 
pe perete ascunde o spăr
tură ; casa pare întunecoa
să din cauza pereților înne
griți.

— De cînd n-ați mai zu
grăvit ?

— De mai bine de șase 
ani, ne răspunde gazda, as- 
cunzind totuși data reală a 
ultimei zugrăveli...

Există, așa cum am con
statat, o gradație a lipsei de 
grijă față de locuințe. Ea 
debutează cu indiferența 
față de lucrările curente de 
întreținere, continuă cu ne
păsarea față de micile stri
căciuni și 
atitudinea complet nonșa
lantă față 
pur și simplu, a apartamen

culminează cu

rezi- 
în- 

chi-

chiriașul nu respectă obli
gațiile cu privire la între
ținerea, repararea, folosirea 
suprafeței locative închi
riate... proprietarul (în ca
zul de față I.C.F.L. — Cra
iova n.n.) poate cere 
Iîerea contractului de 
chiriere și evacuarea
riașului în condițiile stabi
lite de lege".

La doi pași, pe strada 
Grivița Roșie, la numărul 
7, locuiește familia Muliu. 
Cele două încăperi și un 
culoar pe care le ocupă 
n-au mai văzut bidineaua 
și varul din timpuri ime
morabile ; lemnăria ușilor

de degradarea,viață indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu potrivit căreia formarea 
tinerei generații trebuie să fie privită 
drept una . dintre obligațiile primor
diale ale partidului, ale fiecăreia din
tre organizațiile sale. In ultimele luni, 
organizațiile de bază și comitetele 
de partid pe secții au analizat — în 
plenul lor — munca politică pentru 
educarea tineretului în spiritul înal
telor idealuri ale socialismului și au 
adoptat măsuri de îmbunătățire - a 
acestei activități. în cinstea semi
centenarului U.T.C. am inițiat întîl- 
niri ale tineretului cu comuniști 
care . au activat în ilegalitate, 
cu muncitori fruntași în producție, cu 
activiști de partid și de stat, vizite 
la Muzeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, precum și 

l istorice din țară.
înrîurirea pe 

care o exercită 
asupra conștiinței 
oamenilor îmbu
nătățirea activită
ții politico-edu
cative se reflectă 
în creșterea spi
ritului de răspun
dere, a combati
vității față de 
lipsuri — in înde
plinirea exempla
ră a sarcinilor 
profesionale și 
obștești, în re
zultatele superi
oare obținute în 
producție. în anul 
1971 producția- 
marfă vindută și 
încasată peste 
plan se ridică — 
pe ansamblul în
treprinderilor din 
grup — Ia circa 
70 milioane lei, 
beneficiile supli
mentare la mai 

mult de 20 milioane lei ; media zil
nică a producției globale a crescut 
cu circa 600 000 lei în semestrul II 
față de semestrul I. Curba ascenden
tă din ultima parte a anului trecut a 
continuat și in prima lună a anului 
1972.

Evidențiind aceste rezultate, nu pu
tem trece cu vederea neindeplinirea 
unor acțiuni incluse în planul de mă
suri al comitetului de partid. Multe 
organizații de bază nu au inițiat, așa 
cum și-au propus, întîlniri cu lectori 
ai comitetelor județean și municipal 
de partid în scopul aprofundării unor 
probleme dezbătute în cadrul învă
țămîntului de partid ; nu am reușit 
să asigurăm un conținut corespunză
tor emisiunilor educative ale celor 
trei stații de radioamplificare.
s, In vederea înlăturării acestor nea
junsuri ne propunem să analizăm 
desfășurarea învățămîntului de partid 
— la trei luni după deschiderea cursu
rilor — precum și modul de desfășu-

la diferite locuri
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® DE LA CARNETUL-LEGITIMAȚIE LA FOAIA 
VOLANTĂ Șl „TRIBUNA ECONOMISTULUI" — 
0 MULTITUDINE DE INITIATIVE • UN SUCCES 
NEMIJLOCIT AL AGITATORILOR: REDUCEREA
REVIZIEI GENERALE CU ZECE ZILE © DE 
MUNCA POLITICĂ SLĂBEȘTE 0 DATĂ CU

AMURGUL ?
Agenda preocupărilor noastre a cu

prins, în perioada amintită, un șir de 
acțiuni menite a revitaliza formele 
și mijloacele muncii politice de masă. 
Au fost întărite colectivele de agita
tori prin includerea unor oameni cu 
bună pregătire politică și profesio
nală. Un adevărat examen al efici
enței l-au susținut agitatorii de la 
piroliză, acrilonitril, rafinărie și poli
etilenă în perioada reviziei generale 
cînd, răspunzînd chemării lansate de 
organizațiile. de partid — „Reducerea 
reviziei cu o zi echivalează cu o pro
ducție de mai multe milioane lei" — 
au organizat numeroase convorbiri — 
pe grupuri și de la om la om, de- 
clanșînd o puternică emulație între 
mecanici, operatori ehimiști, sudori, 
lăcătuși. Ca urmare, perioada pre
văzută pentru efectuarea reviziei ge
nerale a instalațiilor a fost redusă cu 
10 zile.

Ținînd seama de rolul lor mobili-

CE

ccuautci utuj LUliJMUy cil țibUUlUlUl. . 7 ■ r” ----- . ' . - •• ■ - - - - ■Astfel în anul de învAtâmînt • curent zator, m cultivarea atitudinii main- mvi uc
au fost organizate 8 ctirsuri de Isto- mnncă «un înființat rtoi »» a muncii de educate comunistă
ria P.C.R. și a mișcării muncitorești 
din România, precum și 10 cursuri de 
educație moral-cetățenească. Directo
rii, inginerii șefi, șefii serviciilor la 
nivelul grupului și secțiilor au fost 
incluși în două cursuri de studiere a 
problemelor făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate. Atenția 
principală este concentrată, evident, 
spre calitatea învățămîntului, acesta 
fiind influențat în bine șl de faptul 
că propagandiștii au fost selecționați

gazete de perete în secția acrilonitril, a tinerilor membri de partid. Dintre 
acțiunile preconizate pentru luhîle 
iirmătoare amintesc pregătirea apari
ției unui ziar- de uzină, organizarea 
unei expoziții a gazetelor de perete 
și_a unui schimb de experiență între 
brigăzile artistice de agitație.

la atelierul mecanic de la rafinările, 
la sectorul electroenergetic. Schim
bul de experiență între colectivele 
redacționale din grupul nostru și din 
alte- întreprinderi ale orașului a con
tribuit la creșterea spiritului militant 
al gazetelor de perete, al gazetelor 
satirice, împotriva încălcărilor disci
plinei muncii, a neîndeplinirilor obli
gațiilor profesionale.

Sîntem preocupați să traducem în

low ANGHEK.
secretarul comitetului de partid 
al Grupului industrial 
de petrochimie din Pitești

între- 
Dar, 

para- 
care

ILa periferiile orașelor, a- 
colo unde in trecut se dez
volta nestingherită flora 
sălbatică a maidanelor, s-au 
ridicat, în anii noștri, car

tiere noi de locuințe, cu 
sute de mii de apartamen
te. Nu este localitate urba
nă, pe harta țării, care să 
nu se mîndrească cu unul 
sau mai multe cartiere noi 
— unele de proporțiile unor 
orașe — construite din 
fondurile statului. Sume 
impresionante au fost in
vestite și în repararea și 
întreținerea clădirilor mai 
vechi. Această uriașă zes
tre materială, statul ne-a 
încredințat-o nouă, cetățe
nilor. De noi depinde păs
trarea valorii ei. In schim
bul efortului material pe 
care l-a făcut, construind 
casa în care locuim, statul 
nu cere (bineînțeles în afa
ră de chirie) decit îngriji
rea ei și efectuarea repara
țiilor curente, cînd ceva se 
strică.

Pentru majoritatea cetă
țenilor care locuiesc în ca
sele statului, enunțarea u- 
nei asemenea obligații pare 
de prisos. „E de la sine în
țeles, spun ei, că trebuie să 
ai grijă de locuința în caro 
stai. Vorba aceea : cum o 
păstrezi, așa o ai. Și cui 
nu-i place să locuiască în
tr-o casă curată, bine 
ținută ?“ Așa este, 
oricit ar părea de 
doxal, sînt cetățeni
nu se simt în largul lor a- 
casă, dacă nu-i gîdilă la u- 
reche picurul neîntrerupt al 
unui robinet stricat, dacă 
pereții nu sînt coșcoviți și 
afumați, dacă ușile nu sînt 
sparte. N-am avea nimic 
împotriva acestor „gusturi", 
dacă ele s-ar manifesta în 
casele făcute prin truda 
personală a proprietarilor 
lor. Dar e vorba de proprie
tatea statului, față de care 
s-au obligat prin contrac
tul de închiriere, semnat 
cu mina lor, s-o întrețină 
în stare bună. Așa stind lu
crurile, nii putem rămîne 
indiferenți la atitudinea u- 
nor astfel de „gospodari". 
Ea aduce daune averii sta
tului, deci a noastră, a tu
turor.

Iată cîteva aspecte con
crete, culese din cîteva car
tiere craiovene (alegerea 
este absolut întîmplătoare 
— asemenea exemple e- 
xistă și în alte orașe). Ma
joritatea locuințelor pe 
care le-am vizitat ne-au 
lăsat o impresie bună. Fie
care familie s-a străduit, 
prin mijloace diferite, să-și 
creeze o ambianță plăcută. 
Deși asemănătoare între 
ele, ca dimensiuni și distri
buire a spațiului, aparta
mentele sînt, totuși, foarte 
diferite. Două elemente sînt 
totuși comune : curățenia 
și ordinea.

Am intrat și în casele u- 
nor cetățeni care privesc 
îndatoririle de locatari prin- 
tr-o lentilă concavă. Vasile 
Ivașcu, mecanic la I.G.O., 
a primit, în aprilie anul tre
cut, un apartament cu gra
dul întîi de confort. Recent 
a fost însă amendat pentru 
felul în care-și „conservă" 
apartamentul. •"

— Păi, ce să-i fac ? — 
întreabă el ',-neștiutor",

Ce-i putem răspunde ?
Stă pînă-i pică apa-n cap, 

pînă se 
peste el 
facă !

într-un 
cartierul 
locuiește 
O privire 
lesne starea jalnică a ca-

prăvălesc 
și nu știe

ușile 
ce să

dinapartament
Calea București 
familia Cintescu. 
fugară descoperă

Sta piiw-i pm
tavanul in cap
și nu știe
ce sâ facă...

S8S

tului. In raidul nostru prin 
oraș ne-a fost dat să în- 
tîlnim și asemenea cazuri 
extreme, din păcate în plin 
centrul orașului. Pe strada 
Maxim Gorki, la numărul 
6, familia Ciunel ocupă un 
apartament compus din 
camere, bucătărie și 
Din acest apartament 
grează spre locuințele 
jur cohorte de insecte 
toate tipurile. Locatarilor 
respectivi li s-au trimis so
mații, au fost amendați, au 
fost criticați în 
lă. Dar fără un 
cit perceptibil, 
și noi locuința

Decența nu ne îngă- 
să descriem starea în 
se află. Putem spune 
că administrația loca-

trei 
hol. 
mi- 
din 
de

presa loca- 
efect cit de 
Ani vizitat 
soților Ciu-

nel. 
duie 
care 
doar 
tivă ar trebui să cheltuiască 
zeci de mii de lei ca să 
dreagă ce s-a distrus.

— Ce vă interesează 
o întrețin ? Este casa 
(Gravă eroare. Este 
statului! — n.r.) și fac ce 
vreau între cei patru pe
reți, se indignează — „gos-. 
podara" casei.

Numai că neglijențele 
din „interior", cum se ex
primă gazda, se fac sim
țite în tot imobilul, iar ve
cinii sînt deciși să nu mai 
tolereze nepăsarea ajunsă 
la asemenea dimensiuni. 
Răspunsul reflectă, evident, 
o înțelegere cel puțin pr|- 
mitivă a drepturilor pe 
care le are chiriașul în 
virtutea faptului că plăteș
te chirie. Această sumă îi 
dă dreptul să folosească, în 
mod civilizat, locuința, nici
decum să o distrugă. De 
altminteri în contractul de 
închiriere pe care respec
tivii locatari l-au semnat 
se spune : „în cazul cînd

cum 
mea 
casa

și pereții sint lntr-o stare 
de plîns. în ciuda somații
lor primite, a numeroase 
vizite ale reprezentanților 
administrației locative, chi
riașii respectivi nu au miș
cat un deget pentru cură
țenia și îngrijirea propriei 
lor locuințe. Au lăsat-o să 
se degradeze pînă în ulti
mul hal. Mai mult chiar : 
,cînd administrația locativă, 
din sectorul respectiv, a 
vrut (in contul ei) să facă 
acestui imobil reparații ca
pitale, capul familiei, 
colae Muliu, s-a opus, 
chiar a îndrăznit să-i alun
ge pe lucrători.

— De ce nu-i lăsați pe 
meseriași să vă repare 
casa ?

în loc de răspuns, Nieo- 
lae Muliu, beat-criță, la 
ora 10 dimineața a mormăit 
ceva în sensul că „dac’ 
s-a’tricat cas-asta", să i se 
dea alta nouă ! „Are statul 
destule” ! Vecinii au însă 
o altă propunere : spațiul 
locativ

Iată, 
deauna 
ioveană este încredințată u- 
nor mîini bune, că dezin
teresul (aparent mărunt și 
neînsemnat), nepăsarea și, 
uneori, chiar reaua voință 
diminuează valoarea aces
tei importante averi ob
ștești, o fac să îmbătrineas- 
că înainte de vreme. Ce se 
poate, face pentru îngrădi
rea bunului plac, atunci 
cînd dăunează averii pu
blice ? Legea rir.. 10 _ din 
1968 pune la indemîna edi
lilor orașului, a întreprin
derii de construcții și fond 
locativ — I.C.F.L. — in
strumentele necesare adu
cerii la ordine a indivizilor 
care nesocotesc sau distrug 
locuințele proprietatea 
tului.

— In spiritul acestei 
ne informa tovarășul

Nî- 
ba

să-și facă datoria, 
așadar, că nu tot- 
zestrea locativă cra-

sta-

legi, 
An-

nu 
căile

pu- 
de 

Mu-

ghel Găman, director ad
junct al întreprinderii a- 
mintite, consiliul popular 
municipal a adoptat hotă- 
rirea nr. 7 din 1968, care 
dă dreptul administratorilor 
I.C.F.L. și asociațiilor de 
locatari să trimită somații 
celor găsiți în culpă și să 
aplice amenzi între 100 și 
500 de lei. La început so
mațiile au fost luate în glu
mă; Dar au urmat amen
zile. în 1971 ele s-au ridicat 
la ciroa 70 000 lei. As
tăzi putem afirma că 
cele mai multe somații și 
amenzi au avut efectul 
scontat. Lucrurile s-au în
dreptat. Aceste mijloace de 
constrîngere, precum și con
troalele repetate (conform 
planurilor noastre — fie
care locuință trebuie con
trolată trimestrial), au dus 
Ia îmbunătățirea întreținerii 
fondului locativ.

-- Dar, așa cum am vă
zut, sint și cazuri ce 
pot fi soluționate pe 
obișnuite.

— Da, ele depășesc 
terile de soluționare 
care dispunem. Cazul
liu și altele asemănătoare 
cer o intervenție conjugată, 
atît din partea noastră, cit 
și din partea organelor sa
nitare și ale miliției. în ca
zul cînd toate celelalte 
mijloace de aducere la or
dine au fost epuizate, legea 
cere evacuarea.

L-am întrebat pe tovară
șul Găman dacă s-a recurs 
vreodată la această măsură 
extremă.

— Am făcut asemenea 
propuneri organelor justi
ției. Uneori, cei vinovați, 
ajunși în fața tribunalului, 
se grăbesc să intre in le
galitate. Trebuie să spun 
însă că procedura este 
foarte greoaie și, din aceas
tă cauză, ineficientă. Inten
tăm acțiunea de dare în ju
decată, obținem hotărîrea 
de evacuare, dar nu și ti
tlul executoriu, astfel că 
lucrurile trebuie luate de la 
început pentru obținerea 
acestui titlu. Totul durea
ză cam o jumătate de an...

într-adevăr, in cazurile 
grave, cînd, pe deasupra, 
autoritatea publică este sfi
dată, iar opinia locatarilor 
din jur este luată în derî- 
dere, ar trebui Ca adminis
trația locativă și justiția să 
procedeze cu mai multă o- 
perativitate și asprime, să 
nu se creeze nici un prece
dent de îngăduință față de 
încălcările prevederilor le
gale. Aceasta în ce priveș
te cazurile extreme. Mai 
mulți reprezentanți ai au
torităților locale au fost de 
părere însă că eforturile 
principale ar trebui îndrep
tate spre o activitate sus
ținută de prevenire a de
gradării fondului locativ, 
în această privință un rol 
important îl au somațiile, 
amenzile. Pentru a le 
plica, este nevoie insă 
un control sistematic,
ganizat. Un rol important 
în această privință trebuie 
să aibă in continuare 
administrațiile locative, 
sociațiile de locatari.

Conservarea acestei im
portante părți a avuției ob
ștești este încredințată, 
însă, în primul rînd, primă
riei orașului. Reprezentanții 
acesteia trebuie să vegheze 
cu și mai multă fermitate 
pentru ca legile care prote
jează fondul locativ al sta
tului, propriile hotărîri lua
te în acest sens, să fie a- 
plicate întocmai.

a- 
de 

or

a-

Rodica ȘERBAN
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Abundentă9
de mărfuri de sezon

în perioada

Tirgului de iarnă
O gamă largă de articole de Îmbrăcăminte și în

călțăminte pentru sezonul rece, la prețuri reduse cu 
10—15 la sută, se află de vînzare în toate magazi
nele cooperativelor de consum, care cunosc în a- 
ceste zile o mare afluență de cumpărători. De la 
10 ianuarie, cînd a început Tirgul de iarnă și pină 
în prezent, vînzările de mărfuri la care s-au aplicat 
reducerile de prețuri au înregistrat cote record.

Pînă la 12 februarie, cît va dura Tîrgul de iarnă, 
cumpărătorii pot beneficia de reducerile de prețuri 
cu 10—15 la sută la paltoane pentru bărbați, femei și 
copii, țesături din lină, într-o bogată paletă de cu
lori și contexturi, rochii, fuste și taioare pentru 
femei, precum și un larg evantai de textile îmblă
nite. Și. pentru că ne aflăm In plină iarnă, nu sint 
uitate nici articolele vestimentare tip sport de 
sezon. Cu aceleași reduceri de prețuri se poate 
procura încălțăminte elegantă, călduroasă, durabilă. 
Pe lunga listă a mărfurilor figurează, tot cu pre
turi reduse, modele variate de fulare, baticuri, bro
boade. mănuși. Pînă la 12 februarie, cît va ține 
Tirgul de iarnă, magazinele cooperației de consum 
vor fi aprovizionate din abundență cu toate mărfu
rile supuse reducerii de prețuri.

n
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„Evrika ! Am găsit me
toda !" — se laudă N., pa- 
razitofil cu vechi state 
de serviciu in promovarea 
unor noi metode de para- 
zitologie socială. Nu-i 
scapă nici o zi, nici un 
prilej, nici o ocazie pen
tru a-i ieși șefului in cale 
cu o mutră spășită, de 
umilință cu pretenții, de 
paupertate cu ifose, da 
condescendență acuzatoa
re. A început mai intii cu 
medicii. Zdravăn ca un 
plăvan, N. trebuia să 
obțină mai intii un certi
ficat medical de astenie, 
de epilepsie, de schizofre
nie, de orice boală „in
telectuală", ale cărei ma
nifestări se pot ușor truca, 
mai ales atunci cind ai 
tot timpul la dispoziție să 
te inițiezi în tainele sub
tilei arte de a face pe ne
bunul. A contestat prin 
audiență rezultatul prime
lor analize negative, \re- 
clamind neurologii și la
borantele. A contestat in
firmarea contestației prin 
alte audiențe. Apoi a în
căput să apară metodic in 
fața ușilor de pe scara 
ierarhică a oamenilor in 
halate albe, înscris întot
deauna primul pe lista de 
audiențe, pînă cînd aceștia 
s-au convins că era „ne
bun", și i-au dat certi
ficatul.

Ca să și-l fructifice, a 
declanșat altă teroare prin 
audiențe, nemaidespăr- 
țindu-se săptămîni în șir 
de ușile celor care tre
buiau convinși să-i plă
tească un perpetuu con
cediu de boală, de odihnă, 
de creație, de ce-o fi, de
oarece el era geniul ne
bun cu certificat medical 
și. ca atare, cu drept legal 
la parazitism. A studiat 
îndelung toate reflexele 
celor puși să acorde au
diențe, le știe reacțiile 
după o simplă grimasă,

cunoaște perfect tehnica 
de a-i exaspera, el rămâ
nând calm,. angelic, spășit, 
cu un sentiment de înda
torare, servil, umil, apolo
getic, cronofag cu expe
riență care scoate bani

și nu se clintește de aco
lo, ca un cucernic apostol 
în penitență, pină la sfîr- 
șitul zilei de lucru. Dă cu 
ochii de șef, îl salută cu 
suferință și spune că îl 
așteaptă oricit, numai

Șicane

— ...Recapitulez : pentru fiică un post, pentru fiu 
mutare in Capitală, pentru soție program redus, pentru 
mine avansare. Pentru părinți nu vă mai bat capul. 
Revin miine ! Desen de Eug. TARU

din propriul timp folosit 
pentru a mînca timpul al
tora. A obținut și pensio
narea, la 27 de ani. Apoi 
a început teroarea prin 
audiențe pentru ajutoare 
suplimentare. Ca un erou 
caragelian, are, n-are 
treabă, la nouă trecute 
fix se postează umil pe 
scara ce duce spre biroul 
celui cu plinea și cuțitul

să-și facă timp și pentru 
el. „N-aveți timp azi ? 
Nu-i nimic, eu, totuși, aș
tept, poate vă găsiți cite
va. minute, dacă nu, vin 
și miine, la prima oră". 
Și vine. Dacă nu marți, 
dacă nu miercuri, joi va 
reuși să pătrundă dincolo 
de ușa pe care a fasci
nat-o atîta privind-o hip
notic și cerindu-i „Sesam,

deschide-te !“, și va ob
ține, măcar jumătate din 
cit a cerut. Vinerea, sim- 
băta și duminica, teroris
tul prin audiențe are 
week-end și își reface 
forțele cu doze masive de 
„cinci stele", lăudind ami
cilor infaibilitatea tehni
cii sale. Cind vorba nu-i 

. mai este destul de con
vingătoare, scoate din 
tașcă documente, cereri, 
referate, certificate, do
vezi, o întreagă panoplie 
de hârțoage ștampilate, 
obținute prin aceeași teh
nică, și care trebuie sănică, și care trebuie 
ateste . ce onoare face el 
socialismului sugindu-l. $i 
de fiecare dată obține ce-a 
vrut. Dacă nu chiar cit a 
vrut, atunci, ceva pe a- 
proape. Pentru viitoarele 
trei zile se mulțumește șl 
Cu atit. Căci luni va veni 
din nou, cu același suris 
mieros și umil, gata să-și 
scoată din tașcă bateriile 
cu tomuri de hîrtie. Mun
că grea, teroarea prin au
diențe. Cine a spus că a 
fi parazit e lucru ușor, 
habar n-avea de cită in
geniozitate este nevoie, 
de cită răbdare angelică, 
de cită rezistență in fața 
celui care, pînă să-și rupă ' 
mîneca pentru a scăpa, 
trece prin toate sudorile. 
Cînd rămine o săptămină 
fără mîneca binecuvîn- 
tată, teroristul nu dispe
ră, deși este nevoit să-și 
facă week-endul numai 
cu „trei stele". Luni se 
înfățișează cu forțe proas
pete și nu se va lăsa pină 
sîmbătă, cind se va reface 
la. „șapte stele".

Oare cum l-am putea 
vindeca ?

Să-l punem pe el să 
acorde audiențe, ori să-l 
facem să transpire unde
va, la lopată ?

loan 
GRIGORESCU

(Urmare dîn pag. D
lacu amândouă miinile 

gură, a mușcat din coajă 
și a început s-o decojeze.

— Mișule, ai răbdare, o 
să-ți scot cătușele și ai să 
măninci ca lumea — a 
anchetatorul.

— N-o mănînc, mi 
cu ea.

Decojește portocala 
răspunde întrebărilor 
de anchetator.

— Din 16 ianuarie

zis
joc

puse
pină 

la isprava pusă la cale de 
tine, n-ai mai dat pe la li
ceu. De ce ?

Tace. Desface, decojește 
portocala și se uită in cojile 
portocalei.

Anchetatorul care-l cu
noaște, care a încercat de 
mai multe ori să-l trezească 
la realitate, îl întreabă :

— Aveai un inel cu cap 
de ghepard, unde e ?

— Acasă.
— Mama ta 

l-ai vindut.
— Inelul cu 

pard nu l-am 
sul ! Ceasul 
Ați înțeles 
tră greșit.

— Mircea, 
caseși și de 
haltere pe la clubul 
limpla", dacă nu

— M-am lăsat și 
înscris la box...

— Nu-ți aduci aminte 
cînd te-am prins în „gașcă" 
jucind barbut, ți-am atras 
atenția, te-am povățuit să 
te-astimperi. Cînd. a fost 
cu scandalul de la bufetul 
„Ciocanul", la fel.

Anchetatorul inplrtește și 
desinvirtește pe deget sfoa
ra de care este legată

mi-a spus ci
cap de ghe- 
vindut. Cea- 

l-am vindut. 
dumneavoas-

știu că te apu- 
sport. Ai făcut 

' ‘ ' „O-
mă-nșel.

m-am

cheta de la broasca cătu
șelor și pune întrebări. 
Mircea-Marius Năstase de
cupează in felii portocala, 
duce cite o felie cu amân
două miinile la gură și 
răspunde, dar mai mult nu 
răspunde întrebărilor, 
nimerit o portocală 
moașă, care împrăștie mi
rosul în tot biroul. E 
ros plăcut de portocală, dar 
„spectacolul" e trist.

Mă uit la vlăjganul din 
fața mea și mă gindesc la 
fata aceea siluită. Mă gin
desc la părinții ei...

Pe banca din holul imo
bilului Circumscripției a 
8-a Miliție stă abătut ta
tăl fostului elev de la Li
ceul „Matei Basarab". Mă 
așez alături și îl întreb :

— Tovarășe Vasile Năs
tase, aș vrea să-mi răs
punzi la o întrebare. Dum
neata,^ ca părinte, crezi ori 
nu că ai vreo vină în po
vestea asta tristă a fiului 
dumitale ?

— Da. O mare parte din 
vină o avem eu și maică-sa, 
că nu l-am supravegheat 
destul. Cealaltă parte de 
vină, și mai mare, o are el 
și anturajul pe care șl l-a 
ales. Tinerii de seam* lui 
întrețin familii...

— Vina pe care o atribui 
fiului dumitale in legă
tură cu anturajul trebuie, 
după părerea mea, împăr
țită : un sfert e a lui și 
trei sferturi tot a dumnea
voastră. A părinților.

Am plecat și nu i-am 
spus omului cum a mâncat 
fiul lui portocala ! 
pare rău ! Poate pricepea 
că nu e totul să cumperi 
portocale copiilor.

S-a 
ze-
mi’

Și-mi
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De ce randamentul mașinilor

Constantin
CĂPRARU
corespondentul „Scînteii'

RAFINĂRIA TELEAJEN

cele-

UZINA METALURGICĂ DIN BACĂU

a fost nesatisfăcător?

înseamnă oare
tehnică ? In-

x

în condițiile 
competente, 

realizării lor

sau aceasta începe de Ia el în sus T 
producție, în schimburile de după-

băcăuani 
depășească

trebuie 
mult

i conducerea întreprinderii : efectuați 
de producție în aceste schimburi ? 

ceea ce trebuie să fie ?

reprezen- 
Dobrescu, 

acesta

pe 
toa- 
ra-

consa- 
conducător

în toate între- 
am întîlnit, în 

maiștri cu atri- 
sau de maistru 
urmelor, nici

Do- 
că sarcina respectivă este soco- 
pe alocuri, ca simplă formali-

tehnică 
intr-un sens 

Da,

stabilit
partidului la

‘ P.C.R. din

de
a-

înțe- 
mai 

maistrul poate hotărî,

un 
pre- 
s-a 

șefi
manifestă 
tn înde-

In dezbatere: PROBLEMELE

EXTINDERII SCHIMBURILOR II Șl III

Spiritul festivist n-a găsit teren
Colectivul rafinăriei Te

leajen a realizat supli
mentar anul trecut mii de 
tone de produse petroliere, 
depășind cu 19 milioane lei 
planul Ia producția marfă 
vîndută și încasată și cu 
peste 27 milioane lei 
cel de beneficii. Cu 
te acestea, oamenii 
finăriei, mîndri de 
tele lor de muncă,
conștienți de răspunderea 
pe care o au de a gospodări 
cit mai bine mijloacele în
treprinderii, au considerat 
că într-o adunare de lu
cru, la început de an, 
este mai bine să discu
te sincer și deschis des
pre neajunsuri, să abor
deze cu precădere proble
mele nerezolvate, stabilind 
noi parametri de valorifi
care a rezervelor interne. 
Deci, am asistat la o au
tentică dezbatere de lucru, 
în ciuda faptului că darea 
de seamă a avut, într-un 
fel, o tendință spre festi- 
vism.

In Intervențiile lor, vor
bitorii s-au referit nu atît 
la faptul că obiectivele e- 
conomice ale anului 1972 
sînt mobilizatoare, ci la 
măsurile organizatorice, 
tehnice șl politice oare tre
buie luate pentru realiza
rea lor. Și, înainte de ori
ce, Instalațiile trebuie să 
funcționeze fără întreru
peri accidentale și să nu se 
admită abateri de nici 
fel de la tehnologiile 
scrise. In dezbatere 
mai amintit că unii 
de instalații 
superficialitate

plinirea atribuțiilor de 
serviciu, ceea ce poate să 
aibă urmări negative. Por
nind de la asemenea as
pecte, vorbitorii au militat 
hotărît pentru o mai mare 
exigență a comuniștilor, în 
primul rînd, față de mun
ca lor și a celorlalți oa
meni din rafinărie, sub
liniind ideea că opinia de 
masă trebuie să capete 
acea forță de îndreptare a 
lucrurilor, de creștere a 
răspunderii și conștiinței 
muncitorești.

Rămînînd tot la „capito
lul" exigență, inginerul Ion 
Ocneanu și tehnicianul Du
mitru Mirescu s-au referit 
Ia măsurile ce. se impun 
pentru mărirea ciclului de 
funcționare a instalațiilor 
tehnologice. Este de aștep
tat, arătau ei, să se asigu
re în acest an o progra
mare mai judicioasă a 
timpului afectat reviziilor, 
să se acorde o atenție mai 
mare calității acestor re
vizii.

Cu competență și răs
pundere au fost aduse în 
discuție o serie de aspec
te ale ridicării calității 
producției — problemă de 
maximă importanță pusă 
de partid în fața tuturor 
colectivelor de întreprin
deri. Astfel, asimilarea de 
noi sortimente de uleiuri, 
aditivarea lor superioară au 
reținut atenția adunării. In
ginerul Gheorghe Albotea- 
nu, șeful serviciului teh
nic, a subliniat cit de ne
cesar este pentru obținerea 
de noi comenzi de la o fir
mă străină, pentru crește-

rea prestigiului „mărcii fa
bricii" în țară și peste hota
re, să se acționeze mai 
pid și mai hotărît în 
derea găsirii unor noi 
Iuții de aditivi.

— în diversificarea 
mei de produse solicitate 
de beneficiarii din țară și 
străinătate, a spus vorbi
torul, am obținut succese 
care fac cinste colectivului 
nostru de ingineri și cer
cetători, precum și Institu
tului de cercetări în prelu
crarea țițeiului din Ploiești.

Oamenii rafinăriei s-au 
dovedit a fi intransigenți 
față de orice tendință de 
abatere de la spiritul gos
podăresc, de la adminis
trarea cu maximă chibzuin
ță a materiei prime, chimi
calelor, aburului, a energiei 
electrice. „Mai înregistrăm 
fenomene de risipă, spunea 
maistrul Ion Nicolae. De 
aceea se cere, mai ales 
conducătorilor locurilor de 
muncă, maiștrilor, ingine
rilor, să privească cu mai 
multă responsabilitate ori
ce încălcare a normelor 
stabilite și să ia măsuri 
neîntîrziate pentru preve
nirea lor". Cum se vede, 
dornici să-și perfecționeze 
în continuare activitatea, 
comuniștii, toți salariații 
rafinăriei Teleajen au adus 
în discuție problemele no
dale ale îndeplinirii planu
lui. Garanție sigură că în 
acest an ei vor obține noi 
succese de prestigiu în ac
tivitatea economică.

4. Asistența tehnică
și controlul îndeplinirii 
sarcinilor de producție

Probleme majore, de larg interes pentru economia națională In ansam
blul ei, preocupă întreprinderile la ora actuală, cînd — pe baza indicațiilor 
și măsurilor luate de conducerea partidului — se pune sarcina unei treceri 
hotărîte Ia generalizarea schimbului II și la introducerea și extinderea schim
bului III, pentru utilizarea mai bună a capacităților din indu&trie. în legătură 
cu aceasta se ridică un grup de probleme privind asistența tehnică și condu
cerea proceselor de producție în aceste schimburi. Astf el :

• Inginerul „dublează" sau conduce ?
• Maistrul acordă asistență tehnică
• Cine are dreptul de decizie în 

amiază și de noapte ?
• O întrebare pentru tovarășii din 

controale asupra îndeplinirii sarcinilor
• Ofițerul de serviciu din uzină este <

Niciodată nu l-am văzut 
pe metalurgiștii băcăuani 
atît de hotărîți să îmbună
tățească rezultatele muncii 
lor ca la recenta adunare 
generală. Pentru că, deși 
din scripte, planul pe anul 
1971 apare ca realizat a- 
proape la toți indicatorii, 
în realitate, uzina nu a 
dat economiei naționale 
tot ceea ce trebuia. La prin
cipalul sortiment — armă
turi industriale din fontă — 
ș-a înregistrat o nerealizare 
de sute de tone, 134 de con
tracte nefiind onorate inte
gral.

— Lucrez de mulți ani în 
uzină, dar activitatea de anul 
trecut a cam șchiopătat — 
spunea in adunare maistrul 
Dumitru Ilie. Și aceasta, 
pentru că multe din mași
nile și instalațiile moderne 
ale întreprinderii nu sînt 
folosite la întreaga lor ca
pacitate. Cauza o constituie 
aprovizionarea defectuoa
să a locurilor de muncă cu 
semifabricate, repere și 
materialele necesare.

Reluînd aceeași idee, ing. 
Anatol Musceleanu, șeful 
sectorului de prelucrări, a- 
răta :

— Pină In septembrie 
anul trecut, cînd am avut 
un stoc de piese turnate, 
am lucrat în mod ritmic, O 
dată cu epuizarea acestui 
stoc, situația s-a complicat, 
în fiecare zi așteptăm cu 
„sufletul la gură" să so
sească de Ia turnătorie pie
sele pentru prelucrat. Nu o 
dată s-a întîmplat ca; în 
primele două decade ale 
lunii, să lucrăm lejer, pen
tru ca în ultima să dăm 
saltul și să realizăm 70 
sută din plan.

Se știe că, în
nul trecut, la uzina din 
Bacău a intrat în funcțiune 
o turnătorie modernă. Nu
mai că. așa cum s-a subli
niat in dezbateri, și acum, 
după o jumătate de an de 
activitate, muncitorii conti
nuă să întîmpine greutăți, 
fie din cauza funcționării 
necorespunzătoare a unor 
utilaje și instalații, fie da
torită nepunerii ia punct a 
unor tehnologii de fabri
cație.

— Linia de formare la 
care lucrez, spunea turnă
torul loan Maxim — func
ționează zilnic doar cîte 
3—4 ore. în rest, stă.

Despre aceste dificultăți a 
vorbit și maistrul Gheorghe 
Ciută, care aprecia :

— Principala răspundere 
pentru deficiențele de la 
turnătorie o poartă, după 
părerea mea. proiectantul 
— Institutul de proiectări 
pentru construcția de ma
șini. Am să mă refer la 
cîteva aspecte concrete. 
Stațiile de preparare a a- 
mestecurilor și cuptorul de 
uscare de la linia a 3-a, 
bunăoară, sînt subdimen
sionate, nu fac față necesi
tăților producției, iar mași
nile de întors forme func
ționează defectuos. Tot in-

a- 
la

a-

suficlentă este și capacita
tea de uscare a cuptoarelor 
de la linia a 4-a. Din a- 
ceaStă cauză, multe din 
piesele pe care le turnăm 
sînt rebutate.

Referiri la unele greșeli 
de proiectare au făcut în 
cadrul adunării și inginerii 
Gheorghe Popescu, Vasile 
Curpăn, maistrul Constan
tin Gora și alți vorbitori. 
Ei au arătat că datorită a- 
cestora, în prezent, nici o 
treime din capacitatea uti
lajelor și instalațiilor noii 
turnătorii nu este folosită, 
ceea ce face imposibilă asi
gurarea unui stoc tehnic și, 
deci, a decalajului necesar 
între sectorul de turnare și 
cel de prelucrare. întrucît 
la adunare a participat și 
proiectantul general al a- 
cestui obiectiv, 
tat de ing. P. 
era de așteptat ca 
să dea răspunsuri la proble
mele ridicate, precum și 
unele sugestii în legătură 
cu exploatarea instalațiilor. 
Din păcate, proiectantul nu 
a găsit că ar fi util să ia 
cuvîntul.

Multe din .criticile formu
late de participanții la dez
bateri au vizat sprijinul in
suficient primit din partea 
unor foruri de resort. Ele 
se refereau la nerespecta
rea de către o seamă de u- 
nități din același 
contractelor de 
nelivrarea unor 
schimb, a unor 
de întreținere a 
și instalațiilor, nesoluționa- 
rea unor probleme privind 
tehnologiile de fabricație. 
Vorbitorii au relatat că a- 
ceste deficiențe persistă și 
în anul 1972. Toate unitățile 
restanțiere în livrarea aces
tor produse aparțin acele
iași centrale industriale, 
cea de utilaj petrolier din 
Ploiești. De neînțeles este 
însă că, deși la adunare e- 
rau prezenți cei mai compe- 
tenți reprezentanți ai cen
tralei — directorul general, 
ing. Dumitru Nistor, și Va
sile Roșu, director econo
mic, precum și consilierul 
Mircea Păunescu. delegat al 
ministerului de resort — 
nici una din problemele 
ridicate de vorbitori nu a 
fost elucidată.

Participanții la 
au făcut și 
de propuneri 
privind măsurile de or
din tehnic 
ce trebuie 
șirul Ion 
șui Ilie 
Gheorghe 
cerut comitetului oameni
lor muncii să ia măsuri 
urgente pentru definitiva
rea rețetelor de prepara
re a amestecurilor de pă- 
mînt la noua turnătorie, 
remedierea deficiențelor Ia 
benzile transportoare, pu
nerea în funcțiune a noului 
cuptor cu inducție și mon
tarea unui nou uscător de 
forme. Nu au fost tre
cute cu vederea nici 
problemele privind respec-

tarea disciplinei în muncă, 
ridicarea calificării munci
torilor, intărirea spiritului 
de răspundere, în lumina 
programului stabilit de 
conducerea 
plenara C.C. al 
noiembrie 1971.

Metalurgiștii 
s-au angajat să 
sarcinile de plan pe acest 
an, care prevăd o creștere 
cu 23 la sută a volumului 
producției globale față de 
realizările anului trecut, cu 
2 milioane lei, iar prin re- 
proiectarea a 27 de produse 
și reducerea consumurilor 
specifice la celelalte repere 
să obțină o economie de 250 
tone metal. Sînt obiective 
deosebit de- mobilizatoare, 
pentru a căror înfăptuire 
este absolut necesar să spo
rească substanțial cota de 
contribuție a celor vizați de 
adunarea generală a oame
nilor muncii de la Uzina 
metalurgică din Bacău.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii

Ne aflăm la UZINA DE SÎRMĂ 
ȘI PRODUSE DIN SÎRMĂ de pe 
platforma industrială a municipiului 
Buzău ; aici, schimbul de după-amia- 
ză, ca și cel de noapte, de Ia secțiile 
de bază, realizează in mod curent 
producții superioare schimbului I. 
Cum explicați aceasta ? — l-am în
trebat pe ing. Eugen Sandu, secretar 
al comitetului de partid, șeful secției 
electrozi.

— Avînd în exclusivitate numai 
sarcini de producție, schimburile II 
și III au posibilitate să-și concen
treze toate eforturile, 
unei asistențe tehnice 
permanente, în direcția 
exemplare.

— Rezultatele ?
— In felul acesta, colectivul nos

tru a ajuns să lucreze, cu mult îna
inte de termen, la parametrii tehnico- 
economici proiectați ; în secțiile de 
bază, indicele de folosire a mașinilor 
se ridică acum la 94 la sută. Ne-am 
propus ca în acest prim semestru al 
anului în curs, același indicator, la 
mașinile din secțiile auxiliare, să 
crească de la 63 la sută la 70 la sută.

Realizările sînt evidente. Și e locul 
aici să facem o precizare. Mari uzine 
constructoare de mașini din Capitală
— și nu numai din Capitală t— care 
dispun de un mare potențial uman și 
tehnic (dar care nu și-au organizat 
încă producția în trei schimburi) 
continuă să înregistreze un scăzut in
dice de utilizare a mașinilor, în 
multe cazuri, sub 70 la sută — și a- 
ceasta în secțiile de bază !

O altă observație, 
prinderile investigate 
schimburile II și III, 
buții de șef de tură 
principal. La urma 
nu se poate concepe organizare și 
producție fără .maistru, omul 
crat ca organizator și 
direct al procesului de producție, 
pe locul de muncă. înseamnă oare 
că prezența lui rezolvă deplin ceea 
ce numim asistență 
discutabil că nu.

Asistența 
leasă 
larg, 
poate decide într-o chestiune care 
privește propriul său colectiv, de 
20 sau 30 de oameni, din atelier sau 
secție. Dar oare numai despre aceasta 
este vorba ? într-o uzină constructoa
re de mașini, într-un combinat chi
mic, unde producția unei secții este 
condiționată de activitatea altor secții, 
unde (după-amiaza sau noaptea) se 
impune o decizie corectă și rapidă
— ce poate face un maistru din ate
lierul X ? în asemenea situații, foarte 
frecvente — fapt pentru care s-a și 
definit ca o necesitate reală, asistența

tehnică — prezența activă, autoritară, 
competentă a inginerului, în schim
burile II și III, se impune de la sine, 

într-una din nopțile trecute, la 
COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE 
CHIMICE DIN TR. MĂGURELE, o- 
peratori chimiști și maiștri de tură 
ne relatau că puține sînt după-amie- 
zele și nopțile în care să nu-și facă 
apariția, la instalații, directorul ge
neral, adjuncții săi, secretarul comi
tetului de partid sau inginerii șefi 
de grup de fabrici. Prezența lor este 
reclamată, cel mai ades, tocmai de si
tuațiile descrise mai înainte. La com
binatul respectiv — și în cite altele !
— sînt mulți asemenea oameni cu un 
dezvoltat simț al răspunderii. Dar să 
nu uităm că, înainte de toate, asigu
rarea asistenței tehnice este o pro
blemă de organizare și de prevedere. 
Tocmai de aceea, surprinde modalita
tea în care a fost concepută asistența 
tehnică în unele fabrici ale combina
tului. Este cazul fabricii de amoniac 
(etapa a IV-a). Citim un „Ordin" în 
registrul de sarcini: „Incepînd de azi, 
20 decembrie 1971, funcția de șef de 
tură, deci cu toate problemele de 
personal, organizare și exploatare, va 
fi îndeplinită de maiștri principali 
chimiști. Ei răspund. de burta func
ționare a instalațiilor în timpul celor 
8 ore de lucru, precum și de mane
vrele ce se execută. Inginerii chimiști 
de schimb colaborează cu șeful 
tură atunci cind este cazul... ia 
varii și întreruperi".

Adică, altfel spus, inginerului de 
schimb, specialistul, omul care deține
— sau trebuie să dețină — cea mai 
înaltă calificare, i se dau simple atri
buții facultative, de „consultant" in 
caz de...

— Deci, atribuția inginerului de 
schimb este dezgolită de orice răs
pundere activă ? — l-am întrebat pe 
șeful de tură, maistrul Ion Beca.

— Ați sesizat bine lucrurile.
Am rămas și în schimbul de noapte. 

Discuțiile cu maistrul de tură, Gheor
ghe Negrea, au relevat aceeași ca
rență. Prin urmare, asistența tehnică 
în schimbul II și III nu și-a găsit. în 
acest caz, rezolvarea potrivită.

Pornind de la această situație — 
ca și din altele asemănătoare, întîl- 
nite în timpul anchetei in întreprin
deri din Ploiești și din Capitală — 
punem în discuție și un alt aspect 
al problemei. Tn secții și fabrici din 
combinate și uzine am găsit, în schim
burile II și III, în funcția de șef de 
schimb, ingineri stagiari, încă nefa
miliarizați cu instalațiile și cu proce
sele de producție. Și acum întreba
rea : este oare normal și în interesul 
producției ca lingă un maistru 
experiență, șef de tură — sau pe 
cui unui inginer cu vechi

muncă — să fie așezat, cu atribuții 
de șef de schimb sau de consultant 
tehnic, un inginer stagiar ? Ce fel de 
asistență tehnică poate acorda el co
lectivului, în caz de forță majoră ?

Da, să li se dea responsabilități ; da, 
să fie bine folosită pregătirea lor teo
retică, acumulată în facultate. Toate 
acestea să se facă în schimbul de di
mineață, cînd are cine să-i îndru
me și să-i formeze ; sau în 
lalte schimburi, insă alături de ingi
neri cu autoritate tehnică. Rezolvarea 
trebuie găsită de Ia caz la caz. Cert 
este că întreprinderile industriei noas
tre dispun Ia ora actuală de un ri
dicat potențial de specialiști cu stu
dii superioare, din rîndurile cărora 
să fie recrutați șefii de schimb sau de 
tură.

Dar ofițerul de serviciu pe între
prindere ? Dispozițiile sint limpezi : 
ofițerul de serviciu se numește dintre 
cadrele cele mai calificate, ingineri și 
tehnicieni din secțiile de bază, sau 
din serviciile tehnice de concepție, ca
pabile să hotărască într-o situație 
dată, chiar la nivel de întreprindere. 
Și, totuși, această calitate de ofițer 
de serviciu (în fond conducător tem
porar al întreprinderii) trebuie re
considerată, întrucît a început să de
genereze. Dacă la Combinatul chimic 
din Tr. Măgurele, la uzina „Semănă
toarea" din Capitală sau la Uzina de 
utilaj chimic din Ploiești indicațiile 
sînt respectate, la Uzina de sîrmă și 
produse din sîrmă din Buzău, ofițer 
de serviciu în schimburile II și III, 
în noaptea raidului nostru, erau _doi 
maiștri din sectoare auxiliare, 
vadă 
tită, 
ta te.

Să 
ați fost ultima dală, 
schimbul dc noapte ? —

(Urmare din pag I-a)

stagiu
cu 
lo
de

continuăm investigațiile. „Cînd 
în control, în 

______—- - l-am întrebat 
pe tovarășul Ion Ferăstrău, inginerul 
șef al uzinei ploieștene de utilaj chi
mic. (Era 6 seara și el nu părăsise 
uzina. Ca și inginerul Gheorghe Du- 
mitrache, directorul tehnic).

— O dată pe săptămînă, prin rota
ție, cadrele de conducere întreprind 
controale în schimburile amintite. E- 
fectuăm aceste controale din conside
rente majore. Noi am trecut la gene
ralizarea schimbului II și la extin
derea schimbului III (schimbul II a și 
ajuns în prezent să realizeze circa 90 
la sută din producția primului 
schimb).

In timpul anchetei noastre s-au ex
primat și alte păreri. însă majorita
tea interlocutorilor au apreciat că 
oricît de multe măsuri s-ar e- 
labora, oricît de bune ar fi ele, oricît 
de calificată ar fi asistența tehnică 
și de bună organizarea, lucrurile nu 
vor avea o finalizare eficientă fără 
respectarea riguroasă, conștientă a 
disciplinei în muncă. Toate schimbu
rile II și III, vizitate în aceste zile, 
lucrau cu efectivele programate. Nu 
lipsea nimeni. Poate și pentru bunul 
obicei din aceste întreprinderi de a 
se raporta realizările de plan la ieși
rea din schimb și de a se controla 
constant modul îndeplinirii sarcinilor 
de producție.

Anchetă realizată de 
Ștefan Z1DĂR1ȚA 
Alexandru BRAD

sector a 
cooperare, 
piese de 
materiale 
mașinilor

adunare 
o seamă 
valoroase

și organizatoric 
întreprinse. Mai-
Godea. lăcătu- 
Halasanu. ing. 
Huțu și alții au

cate noi măsuri pentru perfecționarea 
conducerii și organizării producției in 
unitățile agricole socialiste, precum 
și pentru îmbunătățirea formelor de 
retribuire a muncii în cooperativele 
agricole de producție. Ca rezultat al 
dezvoltării bazei tehnico-materiale a 
agriculturii, al eforturilor depuse de 
țărănime, de toți lucrătorii din agri
cultură, producția globală agricolă 
realizată în anul trecut a fost cu 18,2 
la sută mai mare decît cea obținută 
în 1970 și cu 14,1 Ia sută decît media 
anuală din perioada 1966—1970. Pro
ducția de cereale boabe s-a ridicat 
Ia 14,5 milioane de tone, fiind cea mai 
mare recoltă realizată pînă în pre
zent de țara noastră. Potrivit rezulta
telor recensămîntului animalelor de 
la începutul acestui an, efectivele de 
animale prezintă creșteri îndeosebi 
la bovine și porcine.

Desigur, rezultatele din agricultura 
noastră puteau fi mult mai bune 
(comunicatul menționează că la ma
joritatea culturilor nu s-au obținut 
creșterile planificate), dacă în toate 
unitățile agricole se acționa mai efi
cient și sistematic pentru mai buna 
folosire a pămîntului, pentru aplica
rea tehnologiilor moderne, pentru în
grijirea și furajarea animalelor, pen
tru mâi buna organizare a producției 
și utilizarea mai rațională a forței 
de muncă.

în consens cu dezvoltarea econo
miei, importante rezultate s-au obți
nut in ramura transporturilor și tele
comunicațiilor ; de asemenea, cerce
tarea științifică a adus o contribu
ție însemnată la rezolvarea unor pro
bleme din activitatea economică și 
socială.

Ca și în anii precedenți, dinamis
mul economiei naționale a fost asi
gurat în 1971 prin înfăptuirea unui 
volum important de investiții din

fondurile centralizate ale statului — 
75,8 miliarde lei. Oamenii muncii 
s-au convins că politica partidului 
nostru de alocare a unei părți în
semnate din venitul național pentru 
acumulare, pentru investiții consti
tuie o linie justă și realistă, singura 
în stare să asigure ritmul susținut 
de dezvoltare economică a țării și ri
dicarea, pe această bază, a nivelului 
de trai al poporului. După cum se 
menționează în comunicat. în 1971 au 
intrat in funcțiune aproape 400 capa-

țării noas- 
internațio- 
exterior a

o mai largă participare a 
tre la circuitul economic 
nai. Volumul comerțului 
fost în 1971 cu 8,6 la sută mai mare 
față de 1970, îmbunătățindu-seȘstruc- 
tura mărfurilor exportate. Comunica
tul consemnează că in anul trecut 
s-a lărgit activitatea de cooperare 
economică și tehnică cu țările mem
bre ale C.A.E.R., cu toate statele so
cialiste, cu țările in curs de dezvol
tare, precum și celelalte țări ale 
lumii. România întreține în prezent

UN AMPLU TABLOU
AL MUNCII

citați principale de producție indus
triale și agrozootehnice, care au spo
rit potențialul economic al țării ; tot
odată. în 1971 s-au desfășurat în ritm 
susținut lucrările pe șantierele unor 
mari obiective de investiții ale țării, a 
început construcția unor noi unități și 
capacități de producție. înfățișînd 
rezultatele obținute in domeniul in
vestițiilor, comunicatul arată că s-au 
manifestat unele neajunsuri care au 
determinat nerespectarea termenelor 
de punere în funcțiune la o serie de 
obiective : el relevă, totodată, nece
sitatea de a se da neîntîrzîat în ex
ploatare capacitățile restante.

Realizările obținute anul trecut în 
dezvoltarea industriei, a celorlalte ra
muri ale economiei. în ridicarea gra
dului de competitivitate a mărfurilor 
românești au creat condiții pentru

relații comerciale cu un număr de 
110 țări.

în retrospectiva primului an al cin
cinalului ne apare încă o dată, cu 
deosebită claritate și pregnanță, că 
rezultatul nemijlocit al tuturor rea
lizărilor în edificarea socialistă, țelul 
suprem al 
lui nostru 
bunăstării 
întregului 
țîșează un
Uzărilor din acest domeniu, oglindind 
prin cifre grăitoare că anul 1971 a 
marcat un nou pas înainte pe dru
mul făuririi unor condiții de trai 
demne de eforturile pline de abne
gație ale oamenilor muncii pentru 
dezvoltarea economică și socială a 
țării. Astfel, pe baza creșterii veni
tului național, au sporit veniturile

întregii politici a partidu- 
este ridicarea continuă a 
materiale și spirituale a 
popor. Comunicatul înfă- 
tablou cuprinzător al rea-

oamenilor muncii, s-a îmbunătățit 
consumul de bunuri și servicii, s-au 
asigurat condiții mai bune de muncă 
și odihnă, de instruire a populației, 
de locuit și asistență sanitară. Veni
turile populației obținute de la sec
torul socialist au fost cu 8,6 la șută 
mai mari decît în anul 1970. Sporirea 
numărului salariaților față de anul 
precedent cu 250 000, precum și creș
terea salariului mediu nominal au 
determinat mărirea veniturilor din 
salarii cu 8,1 la sută ; a avut loc o 
deplasare spre grupele superioare de 
salarii în mod mai accentuat la mun
citori. De asemenea, veniturile bă
nești ale familiilor de țărani — înca
sate de la sectorul socialist — 
au crescut cu 11 la sută. A spo
rit, de asemenea, sprijinul ma
terial pe care îl acordă statul fa
miliilor cu copii și, îndeosebi, acelora 
cu venituri mici. Pe măsura dezvol
tării și diversificării producției bu
nurilor de consum, au fost puse la 
dispoziția populației cantități sporite 
de mărfuri. Din bugetul statului s-au 
cheltuit fonduri sporite pentru învă- 
țămînt, cultură, artă, ocrotirea sănă
tății și alte acțiuni de ordin social. 
Condițiile de locuit s-au îmbunătățit 
prin construirea și darea în folosința 
populației de Ia orașe și sate a a- 
proape 152 000 de locuințe.

Anul 1971 atestă — prin bilanțul 
rodnic de realizări pe toate planuri
le — realismul sarcinilor actualului 
plan cincinal, certitudinea că ele sînt 
și vor fi în continuare îndepli
nite cu 
tru. Cu încredere 
politica 
rea 
vitale 
sacră întreaga energie și canacitate 
îndeplinirii planului pe anul 1972. 
care a deschis orizonturi largi de 
muncă și creație, de noi și mari în
făptuiri pe calea dezvoltării economi
ce și sociale a țării, traducerii în 
viată a programului trasat de Con
gresul al X-lea al partidului, în ve
derea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria noas
tră.

în continuare îndepli- 
succes de poporul nos- 

nestrămutată în 
— întruchipa- 
intereselor lor 

muncii își con-
partidului 

năzuințelor și 
oamenii

Cuptor!

trecut.

sare

unității noas- 
toate acestea

P.S. N-am înțeles de 
ce vă era teamă de 
consecințele criticii...

i școli 
de la 
agrico-

Capra sare masa...

inunda 
cu... că- 
gulerașe

19 la

CONTRASTE
Buturuga mică... 

are și post-scriptum
Șeful serviciului a- 

provizionării de la în
treprinderea industria
lă „Crasna" din Cărei 
ne mărturisește, din 
capul locului, că ne-a 
scris cu o oarecare 
strîngere de inimă. în 
primul rînd, nu era 
sigur că scrisoarea se 
va publica, apoi nu 
știe dacă destinatarul 
criticii va înțelege 
mobilul ei... In ce ne 
privește, căutăm să-i 
spulberăm îndoielile. 
Așadar, aveți cuvîntul 
tovarășe Nagy Vasile : 
„De aproape 2 ani în
cercăm să executăm
— pentru Combinatul 
siderurgic din Galați
— o serie de utilaje de 
mare tonaj necesare 
realizării investițiilor 
acestei mari unități. 
Spun „încercăm" pen
tru că nu reușim să 
terminăm lucrarea în 
valoare de 10 milioane 
lei, ceea ce încurcă 
desfășurarea lucrărilor 
pe șantierul combina
tului gălățean și lasă 
larg deschisă poarta 
penalizărilor ce curg în 
conturile 
tre. Și

din cauza unei „butu
rugi mici", de 250 kg 
textolit plăci, în va
loare de circa 15 mii 
lei, sortiment al uni
cului producător, Fa
brica de cabluri și 
materiale electrbizo- 
lante București. înțe
legem, fabrica furni
zoare are obligații 
mări față de o serie de 
beneficiari, iar acest 
sortiment este defici
tar, dar să ajungem 
pînă acolo incit nici să 
nu primească comenzi 
și să riscăm neexecu- 
tarea unor produse 
pentru unele din cele 
mai mari combinate 
ale țării nu cred că 
este normal".

Asta e tot ! Cu sigu
ranță că pină acum 
conducerea fabricii 
bucureștene n-a aflat 
(sau n-a vrut să afle) 
de necazurile dv. Iar 
acum, că le știe, ține- 
ți-vă bine, făceți-vă 
depozite serioase să a- 
veți unde depozita 
textolitul.

cu căciulă pentru 
luna lui

înscriindu-se in ca
drul dinamic, specific 
dezvoltării noastre in
dustriale, fabrica „Vi
dra" din Orăștie are 
pentru 1972 un plan de 
producție cu 
sută mai mare față de 
nivelul anului 
Și trebuie spus că a- 
proape 80 la sută din 
producția acestui an o 
constituie modelele 
noi de confecții din 
blănuri și imitație de 
blănuri, în pas cu ce
rințele cumpărătorilor. . 
Dar, să nu zicem..,., 
hop prea devreme ! 
Tocmai „aviditatea" 
după noutăți — apre
ciată de masa cumpă
rătorilor — creează 
colectivului din Orăș
tie greutăți. Pentru că, 
la 25 ianuarie a.c., 40 de 
articole noi din pro
ducția lunii ianuarie — 
contractate cu comer
țul la pre'țuri informa
tive — nu aveau încă 
aprobate prețurile. Ca

urmare, haine, veste, 
gulere, căciuli din blă
nuri, îmblănituri pen
tru fotolii ș.a., în valoa
re de circa 3 milioane 
lei, erau stocate în ma
gaziile fabricii, nepu- 
tînd fi livrate benefi
ciarilor din lipsă de... 
prețuri. Documenta
ția necesară aprobă
rii prețurilor la 
îmblăniturile pentru 
fotolii, perne din de
șeuri de piei, căciuli 
din piei de vulpe și de 
ovine a fost trimisă 
grupului și întreprin
derilor din industria 
blănăriei și mănuși, de 
care aparține 
„Vidra" încă 
tembrie 1971 : 
a sosit vreo ' 
legătură cu 
prețurilor 
Nu-i nimic, . 
absolut siguri că, 
această 
„Vidra" 
magazinele 
ciuli, veste.
și haine din blănuri.

fabrica 
la 9 sep- 
; dar nu 
veste în 
aprobarea 
amintite, 

putem fi 
în 

vară, fabrica 
va

producții 
iada?

Cooperatorii din co
muna Frăsinet — Il
fov se situează de 
multă vreme printre 
gospodarii harnici și 
pricepuți din județ in 
obținerea de recolte 
bogate. In 1971 au ob
ținut 6 500 kg porumb 
la hectar. Cea mai 
mare producție din is
toria comunei. Dar ele
vii școlii generale din 
Dănești, sat component 
al comunei Frăsinet, 
au demonstrat pe „viu" 
părinților lor actuali
tatea — pozitivă — 
a unui proverb. La. 
începutul anului 1971 
elevii acestei 
au primit < 
cooperativa

lă 4,4 ha de t*- 
ren și l-au cultivat cu 
porumb. Lucrările de 
bază au fost efectuate 
cu ajutorul mecani
zatorilor care deser
vesc și cooperativa a- 
gricolă din Frăsinet. 
Sub îndrumarea pro
fesorilor de speciali
tate, elevii au îngrijit 
bine plantele, le-au 
fertilizat și recoltat la 
timp. în toamnă ei au 
strîns cite 9 190 kg po
rumb știuleți la ha. 
Cum s-ar spune, copiii 
și-au întrecut părinții. 
Acum e rîndul aces
tora, să-i „dojeneas
că" ...depășindu-Ie re
zultatele.

Rețetă pentru

La Institutul de stu
dii, cercetări și pro
iectări pentru con
strucții zootehnice din 
Capitală, într-o clădi
re modernă, multie- 
tajată, cu o arhitec
tonică îmbietoare, e 
cald și bine. Poți um
bla în halat de lucru, 
poți schimba o vorbă, 
indiferent de tempe
ratura exterioară. în 
ultimul timp însă plu
tește în aer un fel 
de val de neliniște, 
ceva ce aduce „a vești 
proaste". Și de fapt 
veștile sosesc în mod 
concret prin zbirnîi- 
tul a zeci de telefoa
ne care anunță, nu de 
puține ori, 
prea puțin 
rătoare. în orice 
de la 
tercooperatist 
creșterea 
la Felnac, 
Arad, numai 
bune nu pot să 
sească. Aici, în 
decembrie, anul 
cut, din 1 452 de 
cei aduși pe
589 și-au dat i

lucruri 
îmbucu- 

caz 
Complexul in- 

pentru 
porcilor de 

județul 
vești 

i so- 
luna 
tre-

■ pur- 
lume, 
duhul

din dinți
din cauza 
Dacă se pun la 
teală pierderile 
le. rezultă că 
trecut au pierit 
porcine. Bietele 
toare au sfirșit-o 
viața în mare 
sură din cauză 
proiectanții de 
I.S.C.P.C.Z., secondați 
de unii constructori 
neglijenți, nu au asi
gurat condiții ele
mentare de microcli
mat în adăposturi. 
Sistemul de încălzire 
în maternități este 
departe de a fi pus la 
punct, dar minusuri
le de temperatură 
nu-i îngheață pe pro- 
iectanți care se simt 
bine mersi. în loc să 
le dîrdiie dinții. Dacă, 
în ce-i privește, sînt 
atît de insensibili la 
frigul de afară, poate 
îi „cointeresează" ci
neva la pierderile 
cooperativelor. Oricît 
de cald și bine ar fl 
la sediul institutului, 
mamă ce-ar mai dîr- 
dîi atunci !

frigului.
soco- 
tota- 
anul 
2 487 

rimă- 
cu 

mă- 
că 
la
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POLITICĂ

„Statele mici și mijlocii
ȘTIINȚĂ Șl ATEISM"

în relațiile internaționale
» 9

H

Procesul de modificare funda
mentală a rolului statelor mici și 
mijlocii in relațiile internaționale 
constituie, după cum este cunoscut, 
o parte integrantă a schimbărilor 
progresiste caracterizînd evoluția 
lumii contemporane. Sporirea apor
tului țărilor mici și mijlocii la dez
baterea și rezolvarea problemelor 
majore ale lumii contemporane, la 
promovarea unor relații noi, de
mocratice, între națiuni și popoare 
s-a Înscris și se înscrie, tot mai 
mult, ca una din trăsăturile defini
torii ale epocii pe care o trăim.

Analiza acestui proces formează 
obiectul lucrării prof. univ. dr. do
cent Edwin Glaser, care a văzut nu 
demult lumina tiparului în EDITU
RA POLITICA. Pornind de la pozi
ția de principiu a partidului nostru 
în această problemă, de la atenția 
de care s-a bucurat, îndeosebi 
în ultimii ani în documentele 
partidului. în cuvintările tovară- 

• șului Nieolae Ceaușescu, chestiu
nea în dezbatere, autorul își propu
ne să pună în evidență mutațiile 
profunde care s-au produs în apre
cierea rolului țărilor mici și mijlo
cii în viața internațională, schimba
rea calitativă a acestui rol — de la 
starea de obiect al relațiilor inter
naționale la funcția de subiect al a- 
cestora. Autorul demonstrează, folo
sind un bogat material faptic și de 
idei, că baza principială a singu
rei soluții admisibile și posibile în 
această privință nu poate fi alta de
cît egalitatea deplină în drepturi a 
tuturor statelor mari, mici și mijlo
cii.

După ce procedează la delimitarea 
noțiunilor folosite în lucrare, Ia de
terminarea concretă a conținutului 
lor, autorul întreprinde o interesan
tă incursiune istorică, reliefînd 
impresionanta distanță ce există în
tre acea perioadă în care ideea de 
egalitate a statelor era complet ne
gată și epoca contemporană în care 
se impune din ce în ce mai preg
nant procesul de democratizare a 
vieții internaționale, de instaurare 
a egalității depline în drepturi între 
toate statele și între toate popoa
rele. Unul din capitolele substan
țiale ale cărții analizează inconsis
tența teoriilor, vehiculate în litera
tura din unele țări occidentale; ur
mărind să acrediteze ideea „nevia- 
bilității" statelor mici și mijlocii în 
epoca noastră, condamnindu-le „în 
numele realismului" la alternativa 
de a cădea victimele agresiunii sau 
de a se integra „de bună voie" unor 
mari puteri. Demonstrând că astfel 
de aprecieri nu au nimic comun cu 
realitatea vieții internaționale, cu 
faptele postbelice, cu tendințele ca
racteristice de dezvoltare a comuni
tății internaționale, autorul pune în 
discuție mijloacele practice de lichi
dare a condițiilor de inegalitate în 
drepturi a statelor : dezarmarea, 
dezvoltarea, accesul egal al tuturor 
țărilor, fără deosebire de putere e- 
conomică și militară sau de poten
țialul tehnico-științific, la toate cu
ceririle omenirii. „Imperialismul — 
arată autorul 
care duc spre 
loace. Țările 
deosebit de 
deschide".

Evidențiind ideea că în 
partimentele raporturilor 
te, dintre popoare există 
de afirmare, revendicare 
de către țările mici și mijlocii a e- 
galității depline în drepturi, auto
rul prezintă, în mod sintetic, cîteva 
din activitățile internaționale, care 
pot și trebuie să fie folosite în acest 
scop cum ar fi : stabilirea și dezvol
tarea de relații internaționale în ve
derea rezolvării problemelor în sus
pensie, participarea la activitatea 
organizațiilor internaționale, secu
ritatea europeană, buna vecinătate, 
codificarea dreptului internațional

etc. O Importanță fundamentală 
pentru afirmarea egalității in drep
turi a tuturor statelor prezintă res
pectarea riguroasă a dreptului po
poarelor de a-și hotărî singure 
soarta, a dreptului la independență 
și suveranitate națională, împotriva 
arbitrariului și dictatului forței, îm
potriva agresiunii, intervenției, pre
siunilor de orice fel.

Un interes aparte suscită acele 
părți din lucrare referitoare Ia po
litica externă a României, la con
tribuția și acțiunile sale constante 
îndreptate — alături de alte state 
ale lumii — spre soluționarea pro
blemelor majore ale păcii și coope
rării internaționale. Cartea se în
cheie cu o viziune optimistă asupra 
perspectivelor dezvoltării și extin
derii rolului țărilor mici și mijlocii 
în viața internațională, neignorîn- 
du-se, desigur, obstacolele existente 
încă pe această cale.

Firește, 'o temă de asemenea bo
găție invită în continuare la reflec
ție, îndeosebi în direcția aprofundă
rii unor aspecte controversate și 
mai puțin cunoscute. Prin rigurozi
tatea științifică, prin caracterul de 
expunere vie, sugestivă, lucrarea 
„Statele mici și mijlocii în relațiile 
internaționale" se impune ca o in
vestigație reușită, menită să fie par
cursă cu interes nu numai de cercu
rile de cercetători, dar și de ma
sele largi preocupate de proble
mele vieții internaționale.

Radu BOGDAN

Educarea științifică, 
ateistă a tineretului 
este condiționată de o 
multitudine de factori 
— familia, școala, or
ganizația U.T.C. etc. 
Nu de mai mică im
portanță este in aceas
tă direcție efortul de 
autoeducație al tineri
lor, cu ajutorul acelei 
literaturi care vine în 
întimpinarea setei lor 
de cunoaștere. O ase
menea lectură își pro
pune să ofere tinerilor 
culegerea de studii 
„Știință și ateism", a- 
pârută de curînd in E- 
DITURA POLITICA.

De la bun început 
se cuvine subliniat ca 
un merit al cărții fap
tul că răspunde unui 
Important deziderat : 
acela ca educația so
cialistă să aibă ca 
principal temei însuși
rea concepției științi
fice despre lume, în- 
globînd cele mai re
cente cuceriri ale spi
ritului uman. Volu
mul nu este, o dezba
tere pretențioasă, dis- 
tant-profesorală a te
mei ; dimpotrivă, în- 
cercînd o apropiere de 
conștiințele tinerilor 
din cele mai diverse 
categorii sociale cărora 
se adresează, autorii 
fac un travaliu de 
popularizare a unei 
problematici, a unor 
idei și noțiuni, temei
nic fundamentate știin
țific.

In acest spirit, vom 
remarca varietatea

unghiurilor de vedere 
din care este abordată 
relația știință-religie, 
vizîndu-se aspectele ei 
filozofice, sociale sau 
etice — toate subsu
mate țelului educativ, 
formativ pe care car
tea și-l propune. A- 
mintim, în acest sens, 
articolul „Cunoaștere 
științifică și credință 
religioasă", semnat de
O. Trăsnea, sau intere
santa incursiune filo- 
zofico-istorică pe care 
Gh. Vlăduțescu o face 
în articolul „Libera 
cugetare în legendele 
cosmogonice româ
nești".

Cum este șl firesc, o 
bună parte din pagi
nile cărții sint dedi
cate dezbaterii impli
cațiilor etice ale ade
ziunii la religie, ade
ziune ce se dovedește 
a fi sursa unor mari 
neimpliniri ale perso
nalității umane. Cu 
pregnanță sînt puse în 
evidență aceste feno
mene in articolele 
„Umanismul ateu și 
«umanismul» religios", 
sub semnătura lui
P. Berar și „Religia ca 
formă de înstrăinare" 
de Fl. Georgescu, dună 
cum articolul „Ierarhia 
valorilor morale în vi
ziunea ateismului", de 
E. Iordăchescu, creio
nează înaltul umanism 
pe care îl degajă, în 
plan etic, concepția 
științifică despre lume 
și societate.

în fața actualului a- 
vînt al științei, fideis- 
mul face unele încer-

cărl de adaptare, 
tatonare a posibilități
lor de dialog, de con
ciliere cu „restul" lu
mii moderne, în care 
se afirmă tot mai pu
ternic noi forțe social- 
politice, în primul rînd 
cele oomuniste, pur
tătoare ale concepții
lor revoluționare, a- 
teiste despre lume și 
viață. Cartea pune în 
lumină poziția forțelor 
înaintate, a comuniști
lor în acest dialog, re- 
levînd utilitatea lui 
pentru întărirea unită
ții de acțiune în lupta 
pentru pace, pentru 
satisfacerea unor re
vendicări ale oameni
lor muncii din țările 
capitaliste. Asupra a- 
cestor aspecte semni
ficative se axează 
„Dialogul dintre mar
xiști și creștini" și 
„Catolicismul contem
poran : încotro ?“ sem
nate de Gh. Bălteanu, 
respectiv, de A. Cri- 
țan.

Lucrarea oferă, a- 
șadar, răspunsuri la 
cerințele pe care bo
gatul program educa
tiv conceput de parti
dul nostru le pune in 
fața celor ce se ocupă 
de educarea științifică, 
în spiritul concepției 
marxist-leniniste des
pre lume și viață, a ti
neretului nostru — 
motiv pentru care 
trebuie relevată aceas
tă inițiativă editorială.

de

Mihail PÎRLOG

CECONOMICĂ

Ion BLAGA:

JJ

U

EDITURA „DACIA"

— tinde să bareze căile 
folosirea acestor mij- 
mici și mijlocii sînt 
interesate în a le

toate com- 
dintre sta- 
posibilități 
și cucerire

1 «

Raportul valoare-preț a fost de 
mult recunoscut ca o problemă 
fundamentală a economiei de măr
furi. în prezent, mărimea și core
lațiile prețurilor mărfurilor și ta
rifelor serviciilor, mecanismul for
mării acestora, precum și legătu
rile lor esențiale și funcționale fac 
obiectul unor ample cercetări și, 
totodată, ele constituie terenul unor 
intense dispute teoretice. Pe terenul 
fertil deschis cercetării economice 
autohtone de Congresul al IX-lea, 
de Conferința Națională din decem
brie 1967 și de Congresul al X-lea 
al P.C.R., în ultimul timp au fost 
mai amplu dezbătute problemele 
prețurilor în economia socialistă și 
au fost publicate studii și monografii 
valoroase în literatura românească 
de specialitate, consacrate tocmai 
acestor pîrghii economice impor
tante. Lucrarea recent apărută in 
EDITURA ACADEMIEI, „Prețurile. 
Principii și politică socialistă", sub 
semnătura conferențiarului univer
sitar dr. Ion Blaga, reprezintă un 
exemplu elocvent al maturizării 
gindirii economice din România în 
anii din urmă.

în monografia recenzată, autorul 
abordează categoria preț in eco
nomia socialistă într-o viziune 
proprie și pe un larg diapazon.

După părerea noastră, originali
tatea concepției autorului constă 
în formularea și promovarea cu 
consecvență, în cadrul lucrării, a 
unei disocieri permanente între 
valoarea mărfurilor și cheltuielile 
sociale de producție (medii) ocazio
nate de producerea și desfacerea 
acestora. între cheltuielile sociale

de producție (medii), pe baza că-
' "■ ‘ ' prg->.;

(res- 
bază
pro- 
altă

;PEDAGOGICA

0 prestigioasă colecție 
de lucrări fundamentale

Recent a văzut lu
mina tiparului un vo
lum cuprinzînd prima 
versiune integrală în 
limba română a lucră
rii „Cîteva cugetări a- 
supra educației", scri
să cu aproape trei se
cole în urmă de cu
noscutul gînditor și 
pedagog englez John 
Locke (traducere, stu
diu, note și comenta
rii de Mioara Cjmpo- 
ieș). Un studiu amplu 
și documentat relevă 
rolul acestei opere în 
dezvoltarea pedago
giei, valoarea și ac
tualitatea unora dintre 
sugestiile și ideile sale 
.privind modalitățile de 
educare a voinței și 
formarea caracterului, 
trăsături care o situea
ză în patrimoniul pe
dagogiei clasice uni
versale.

Semnalînd apariția 
acestui volum, con
semnăm totodată fap
tul că el face parte 
dintr-o prestigioasă 
suită de lucrări funda
mentale. pe care EDI
TURA DIDACTICA ȘI

PEDAGOGICA își pro
pune să 
cititorilor săi 
dre didactice, 
gogi, părinți, 
denți care se pregătesc 
pentru cariera profe
sorală — cuprinzînd 
pagini clasice, antolo
gice din pedagogia ro
mânească și universa
lă. Prezentată într-o 
ținută grafică îngriji
tă, cu o copertă ele
gantă, atrăgătoare, a- 
ceastă suită a debutat 
cu traducerea în lim
ba română a lucrării 
„Didactica magna", a- 
parținînd ilustrului pe
dagog din secolul al 
XVII-lea Jan Amos 
Comenius. Despre edi
ția apărută în țara 
noastră, prof. J. Brăm- 
bora. specialist la in
stitutul „Comenius" din 
Praga, feliei tind colec
tivul editurii, mențio
nează că este „prezen
tată grafic cu mult 
gust, fiind poate cea 
mai frumoasă ediție a 
„Didacticii" cunoscută 
pînă acum". (Traduce
re. note, comentarii și

le ofere 
— ca- 
peda- 

stu-

studiu de prof. univ. 
dr. Iosif Antohi). în 
aceeași colecție a mai 
apărut, anul trecut, o 

. strălucită pagină din 
istoria pedagogiei ro
mânești „Istoria învă- 
țăminiului românesc", 
datorată marelui nos
tru savant și om de 
cultură Nieolae Iorga, 
(ediție îngrijită, studiu 
introductiv și note de 
prof, emerit Ilie ~ 
pescu Teiușan).

în perspectivă 
pregătite pentru publi
care alte două cunos
cute opere pedagogice: 
„Emil sau despre edu
cație" de J. J. Rous
seau și „Cum își înva
ță Gertruda copiii" de 
J. H. Pestalozzi.

Dincolo de caracte
rul lor specific — ase
menea apariții se în
scriu ca adevărate eve
nimente în perimetrul 
vieții noastre cultura
le. al cunoașterii și 
promovării marilor va
lori spirituale ale u- 
manității.

Florica
DINULESCU

Po-

sînt

rorar trebuie să se formeze 
țul, pe de o parte, și valoarea 
pectiv prețurile perioadei de 
corectate cu indicele creșterii 
ductivității muncii), pe de 
parte, — se scrie în lucrare — nu 
există egalitate. Această 
a valorilor modificate de 
țuri este explicată prin 
următorilor doi factori : 
rea salariului nominal o dată 
creșterea productivității 
anume, mai încet decit aceasta și 
2) creșterea corespunzătoare a 
plus-produsului pentru a menține 
rata

Pe 
luția 
port 
derată obiectivă, depășirea valorilor 
de către prețuri fiind cu atît mai 
mare cu cît crește salariul pe mă
sura sporirii productivității muncii.

După părerea noastră, este discu
tabilă teza conform căreia există o 
disociere absolută între cheltuielile 
sociale de producție și valoare. La 
fel și cea care presupune deduce
rea valorii unitare din prețurile pe
rioadei de bază, corectate cu indi
cele creșterii productivității muncii.

Cu toate acestea, nu putem să nu 
remarcăm consecvența autorului și 
capacitatea acestuia de a judeca și 

'rejudeca un larg cerc de probleme 
ale mecanismului nostru economic 
in funcție de criteriul esențial a- 
rătaț. în raport de acesta, se rea
lizează în lucrare un dialog per
manent cu specialiștii din țara 
noastră și din alte țări socialiste.

Un merit incontestabil al lucrării 
. constă în aceea că autorul face o 

serie întreagă de propuneri în di
recția integrării mai puternice a 
sistemului de prețuri în mecanis
mul de funcționare a economiei 
noastre naționale, în sensul creșterii 
importanței lor în vederea realizării 
obiectivelor industrializării socia
liste a țării, dezvoltării intensive a 
agriculturii, lărgirii schimburilor 
interne și externe de mărfuri, asi
gurării stabilității monetare și creș
terii continue a nivelului de trai al 
populației.

O tratare originală privește și 
problema valorii de întrebuințare 
și a raportului ei cu nivelul și co
relațiile prețurilor. Prin aceasta, 
importanța valorii de întrebuințare 
nu este redusă, prețurile și tarifele 
trebuind să țină seama și de va
loarea de întrebuințare a produ
selor, să ducă la îmbunătățirea ca
lității acestora.

Prin problematica sa largă, prin 
nivelul său teoretico-științific și 
politico-ideologic, lucrarea de față 
se recomandă tuturor acelora care 
se interesează de problema prețu- 
'rilor mărfurilor și tarifelor servi
ciilor.

depășire 
către pre- 
influența 

1) crește- 
cu 

muncii,

inițială a acestuia.
baza unei asemenea teze, evo- 
divergentă a prețurilor în ra- 
cu evoluția valorii este consi-

Coni. univ. dr. 
Nită DOBROTĂ

ED9TURA „JUN9MEA"
C. GANE — „Trecute vieți de 

doamne și domnițe" (vol. I).
VLAD SOR1ANU - „Contra

punct critic" (eseuri).
ȘTEFAN MARIAN - „Acva- 

forte".
ION HURJUI — „Ornicul tă

cerii" (versuri).

ION VINEA — „Opere" (vol. I 
și II, ediție îngrijită de Mir
cea Vaida).

RADU STANCA — „Acvarium" 
(eseuri).

ION VLASIU — „Tn spațiu și 
timp" (vol. II).

NICOLAE LASCU — „Ovidiu.
Omul si poetul".

CAROL GO'LNER - „Procesul 
vrăjitoarelor din Transilvania" 
(Ib. germană).

KEITH HITHCHINS — „Studii 
privind istoria modernă a 
Transilvaniei" (Ib. germană).

NAGY ISTVAN — „Sub cetate" 
(vol. I și II, în Ib. maghiară).

Apariția monografiei 
„George Enescu" — un 
amplu studiu de muzico
logie, ce îmbină fericit 
structurile raportate la 
viața și opera clasicului 
artei noastre sonore, — 
poate fi considerată 1 un 
eveniment editorial.

Mircea Voicana. Clema- 
sa Firea, Alfred Hoffman, 
Elena Zotoviceanu în co
laborare cu Myrian Mar- 
be, Ștefan Niculescu și 
Adrian Rațiu, coordonator 
Mircea Voicana (mențio
năm și aportul Brîndu- 
șei Căplescu, Luciei Ale- 
xandrescu, Ancăi Jalobea- 
nu și al lui Vladimir Po- 
pescu-Dereselu) au creat 
o lucrare impresionantă, 
apărută în excelente con
diții grafice în EDITURA 
ACADEMIEI.

Monografia (rod al cer
cetării de peste un dece
niu a „fenomenului" E- 
nescu) cuprinde capitole
le „Anii de formare”, „A- 
firmarea", „Maturitatea", 
„împlinirea", „Sinteze și 
perspective", urmate de

Poezia lui Ștefan 
Popescu ne apare ca 
o expresie a converti
rii în frumos a unor 
generoase adevăruri 
sociale ; ea întregește 
profilul unui artist- 
cetățean ce s-a dăruit 
peste decenii cu abne
gație și 
idealurilor 
patriei, pe 
te pulsind 
în fapta, 
cuvînt și vis al său.

Emoționind prin sim
plitate și omenesc, 
prin firesc și limpezi
mea fluidă a discursu
lui liric, autorul „cu
prinde mina patriei" 
și „ii prefiră degetele 
cu drag", privind cum 
„Carpații îi tin sche- 
lă-njghebată", citind 
„pe plaiuri, vis desfă
șurată, / Istoria cu 
glorii...". E în volumul 
pe care-1 comentăm o 
cuceritoare lipsă de 
ostentație, se simte 
plutind în fiecare poe
zie aripa înaltă a unui 
mesaj umanist. Se 
aude sunetul de necon
fundat al imnului că
tre țară și, uneori, plă
cut, cîte un ecou din 
versul eroic coșbucian: 
„Mumă aprigă și bla
jină, / Mumă de humă

consecvență 
socialiste, 

care o sim- 
în gestul, 

în fiecare

și dragoste, / Tară cu 
hotarele:-n inima noas
tră / de veghe bătind, 
să nu, Te răpună nici
odată / vreo uneltire 
de moarte, / Arcașul 
Tău sint / și-n cucura 
suflet / săgețile stau 
ascuțite să te veghe
ze". („TE VEGHEZ").

Nu lipsesc din pla
chetă accentele profe
tice, pline de patos, ale 
unui autentic și con
firmat temperament 
de luptător, mîndria 
de a participa la isto
ria unei națiuni. de 
a-și afirma voința la 
unison cu ea, acordu
rile de o stăpînită 
demnitate : „Atitea
le-am răscumpărat / 
cu feți in țărină și 
strămutați / și încă 
le-am pierdut. / Am 
rămas neînfricat! / și 
ne-am statornicit în 
neclintit, / luati amin
te !“ („LUATI AMIN
TE").

Alteori, Ștefan Po
pescu' are viziunea 
unui melodios tărîm 
autohton de legendă, 
mlădiat din hore și bo
cete, sincronizat 
ritmurile 
naturii : 
cu doina

cu
veșnice ale 

„Am crescut 
căpătii, / cu

X

crainic 
mari- 

al im-

obîrșiile plraielor po- 
virnite pe gene / și 
codrii temuți ne-au 
fost plete. I Cintecele 
fluierului ne-au dumi
rit / pruncia legănin- 
du-ne-o..." („DIN LE- 
GENDĂ-N LEGEN
DA").

„încheierea" acestui 
volum ne dă măsura 
unui real sentiment de 
responsabilitate socia
lă a artistului, a ros
tului său de 
impetuos al 
lor mutații,
plinirilor : „Steagurile, 
cite-au fluturat / au 
rușinat macii cu sin- 
gele lor / și zdrențuite 
nu s-au plecat / decit 
la mormintele eroilor / 
ce-au plătit cu viața 
dăjdii, podvezi. // Ce 
trîmbițe, cit de sună
toare și ce darabane 
biruitoare / să porun
cesc a-Ți înălța imnu
rile / ce singur îs ne
putincios nevrednic / 
a Ti le închina".

„Imnurile" lui Ște
fan Ponescu, apărute 
în editura „CARTEA 
ROMANEASCA", sînt 
un epic incandescent 
de scrisori deschise 
către țară.

Dan MUTAȘCU

George DAN
«

„MATER NOSTRA"

pro- 
spe- 
unei 
mod 
vie-

a-

Metafora sugestivă 
din titlu înscrie pro
gramatic cartea poetu
lui George Dan, dispă
rut pretimpuriu, sub 
zodia fertilă a cele
brării baladești a pa
triei. Cu puncte de al
titudine ideatică și 
formală, dar și cu u- 
nele căderi de tonus, 
volumul (tipărit la 
editura „CARTEA RO
MANEASCA") se im
pune prin generozita
tea metaforei și a 
simbolului. Arta poe
tică ce domină plache
ta „Să te dărui" este 
un preambul convin
gător, limpede, ce 
proclamă în versuri de 
un patetism reținut 
nobila necesitate a a- 
derării creatorului la 
idealurile timpului 
său ; perifrază direct 
moralizantă, poezia 
subliniază legătura 
strînsă dintre produc
țiile spiritului și me
diul moral al artistu
lui, militînd pentru 
proiectarea 
realității în 
pentru 
nară a 
valori 
multul 
înnoitoare.

Multe din poeziile

lucidă a 
creație, 

dăruirea ple- 
făuritorului de 
estetice în tu- 

prefacerilor

volumului 
„piinea și 
sului, transparența lui, 
duritatea și adevărul 
acestuia. Discursul au
torului e ades o ple
doarie umanistă pen
tru comuniunea dintre 
lirism și sens, dintre 
conștiință și 
sețe, dintre ; 
colectivitatea 
o reprezintă.

Dincolo de unele 
lungimi neavenite sub 
raport stilistic, cum 
ar fi cele din „Ma- 
non", „Muntele",
„Dansatorul", „Inima 
lumii", întilnim în fi
lele cărții nobile pro
fesiuni de credință, 
strofe de un veritabil 
patos, care comunică, 
impresionează : „Soa
rele soarelui nostru / 
iar noi, cele două mi
lioane de raze / lucind 
prin cele douăzeci mi
lioane de raze ■ - / fi 
sîntem fulgerele de 
purpură /'țesute intr-o 
singură flamură !“ 
(„SOARELUI NOS
TRU"), poezii-eveni- 
ment țintind rotunji
mea sintagmelor lirice 
ale lui AI. Andri- 
țoiu :. „Ce vastă-i

celebrează 
sarea" ver-

frumu- 
artist și 
pe care

bolta — albastră-a pa
triei mele / bătută cu 
steme de Soare și 
Lună / și steme de lu
ceferi șt stele ! / ...Si 
florile de liliac ale 
neonului / le-aprindem 
intr-o cunună de ful
gere, / pe fruntea 
voievozilor viitorului: / 
voievozii-mineri și 
voievozii-oțelari, / vo- 
ievozii-sondori și vo
ievozii constructori, / 
voievozii-fărani și 
ievozii ostași / și 
ievozii cronicari ai 
turor voievozilor / 
cleștați in bătălia 
cu materia ! / Prezen
te sint brațele har
nice / și fruntea de 
geniu-a acestui Vodă- 
Popor". („VOIEVOZII 
VIITORULUI"). Dar 
mai ales întîlnim poe
zii, precum „Mater 
nostra", înfiorate de 
retrăirea prin ritm și 
imagine a istoriei pa
triei.

Pe deasppra unor 
neîmplinită — exotism 
naiv,, descriptivism — 
volumul lui George 
Dan suscită interesul 
cititorului prin since
ritatea sentimentului 
și noblețea mesajului.

vo- 
vo- 
tu- 
în- 
lor

Virgil DAN

un capitol concluziv și a- 
nexe. Analizele, serios 
concepute, pornesc de Ia 
faptul că George Enescu 
a fost un mare melodist, 
iar melosul său este ele
mentul principal care de-

tismul modal, varietatea 
ritmică, eterofonia etc... 
Stilul este curgător, cu o 
fină îmbinare a termeni
lor tehnici și a metafore
lor, încît lectura nu este 
niciodată greoaie, limba-

Volumul recent apărut sub egida 
Institutului de istorie și teorie li
terară „G. Călinescu" al Aoademiei 
de științe sociale și politice, cu 
titlul „Temelii folclorice și orizont 
european in literatura română" (sub 
îngrijirea dr. Ovidiu Papadima) 
strînge contribuțiile unui colectiv de 
valoroși cercetători, fiind o adevă
rată istorie a procesului amplu și 
îndelungat de asimilare a anumitor 
valori etice și estetice, a unor 
cedee sau structuri metaforice 
cific folclorice, de integrare a 
spiritualități, a unui anumit 
de a percepe și trăi realitățile
ții obiective care este, în mare, 
celași de sute de ani, dublată de o 
serie de analize pătrunzătoare ale 
fenomenului artistic corespunzător.

Privite în ansamblu, raporturile 
literaturii scrise cu folclorul se 
dovedesc mult mai profunde și 
mai trainice decît apar în cadrul 
îngust al unei anumite perioade, 
teme sau gen literar, în primul 
rînd pentru că se evidențiază 
continuitatea unor trăsături fun
damentale imprimate de ceea ce 
se numește în general „vatra fol
clorică" străveche a acestei cul
turi, se discerne ceea ce este în- 
tîmplător, neconcludent, de ade
renta continuă la marile valori 
etice și estetice ale culturii popu
lare. Pe de altă parte, apare 
mai clară neistovita varietate de 
procedee, cadre și resurse artis
tice pe care folclorul le oferă în 
orice moment literaturii scrise, 
astfel încît în oricare din epocile 
sale istorice se pot detecta și de
fini elemente consistente ale in
fluenței sale care o colorează in
tr-un mod atît de caracteristic, 
oferindu-i o originalitate de sub
stanță în 
europene, 
cepînd cu 
mente de 
experiență 
turnată în . 
se va transmite sub forme speci
fice și rafinate de o îndelungă 
circulație orală pînă în opera ma
rilor creatori ai secolului nostru, 
ca Arghezi sau Blaga, cu o nouă 
înflorire în epoca contemporană. 
De remarcat, în cadrul unei ten
dințe mai generale pe care cerce
tarea literară a afirmat-o în ulti
mii ani, este și evidențierea 
resurselor de cultură populară 
folclorică, pe care se fundamen
tează însăși literatura română 
modernă, începînd cu scriitorii ilu
miniști, cu poezia preromantică și 
romantică,, pentru a culmina în
tr-o sinteză de neegalată profun
zime și bogăție la M. Eminescu. 
Urmărind valorificarea filonului 
popular in literatura diferitelor 
etape istorice, autorii trasează o 
paralelă europeană a acestui pro
ces, sooțînd în evidență caracteris
ticile proprii culturii și dezvoltă
rii noastre ; poate însă că un ca
pitol sintetic privind originalita
tea literaturii românești din aceas
tă perspectivă ar fi făcut mai evi
dente liniile de forță care se de
gajă din întreaga cercetare. De 
asemenea, un indice de nume și 

. subiecte ar fi facilitat consultarea 
acestui util volum la realizarea 
căruia au contribuit specialiști 
consacrați alături de tineri cerce
tători în plin proces de afirmare 
(I. C. Chițimia, Ov. Papadima, 
T. Virgolici, G. Muntean, M. Bucur, 
E. Mânu, Viorica Nișcov, I. Opri- 
șan) și care se recomandă ca un 
instrument de lucru necesar nu 

.numai specialiștilor, ci și tuturor 
' oâlnenilor de cultură.

concertul literaturilor 
Se remarcă astfel, în- 
cele mai vechi monu- 
literatură românească, o 
de viață, o înțelepciune 
tipare tradiționale, care

Monografia
„George Enescu"
termină armonia, poli
fonia, forma sonoră, com
binațiile timbrale. Sînt 
scoase în relief caracteris
ticile limbajului său. atît 
în raport cu tradiția, cit 
și cu cele cu un evident 
aspect novator : croma-

jul utilizat nu are nimic 
abstract. In acest fel se 
arată, pe de o parte, ma
rile merite ale compozito
rului, pe de altă parte, 
atitudinea de artist-ce- 
tățean.

Monografia ne dezvăluie

principii estetice clare : 
raportul perfect intre tra
diția „bine înțeleasă" și 
inovația fecundă, dintre 
„național și universal”, 
dintre „clasicism și ro
mantism". Enescu a fost
— după cum apreciază 
pe bună dreptate auto
rii — un „clasic în for
mă" și un „romantic în 
conținut", iar scopul final 
al operei sale a fost acela 
de a sluji educării celor 
cărora li se adresează. In 
acest sens, o muzică tre
buie să pornească „de la 
inimă" și să ajungă la 
inimă...

Monografia „George E- 
nescu" — deși nu toate 
capitolele sint redactate la 
aceeași temperatură idea
tică, iar structura și stilul 
argumentării sînt diferite
— ne apare totuși uni
tară, include toate ideile 
mai valoroase din vasta 
bibliografie enesciană și 
a

Mircea ANGHELESCU

ED9TURA
„M. EMiKESCU"

MIHAI EMINESCU — „Sărma
nul Dionis' 
col.

I. L.

muzicii românești.

Alina Mnșat
POPOV1C1

(proză literară, 
„Biblioteca Eminescu").

CARAG1ALE — „Teatru" 
(Col. „Biblioteca Eminescu"). 

D. BOLINTINEANU — „Poezii" 
(Col. „Biblioteca Eminescu"). 

AL. MACEDONSKI — „Excel
sior" (versuri).

G. TOPĂRCEANU — „Poezii" 
(Col. „Biblioteca Eminescu").

ILEANA MALANCIOIU — „Ini
ma reginei".

VASI1.E REBREANU — „Teatru". 
° ° ° — „G. Călinescu interpre

tat de..." (Col. „Biblioteca cri
tică").

EUSEBIU CAM1LAR — „Avi- 
zuha".

Cehov este unul dintre cei mai 
citiți autori ai lumii, tradus și în 
românește încă de la sfîrșitul se
colului trecut, în cercurile Con
temporanului. Orice reeditare a sa 
devine prilej de reflecții asupra des
tinului marilor opere și a multiple
lor sensuri artistice și umane pe 
care le încorporează. Este limpede 
că interesul cititorului din zilele 

mai confundă cu 
de primii tradu- 
nu este lipsit de 
între ei pe Liviu 
sfîrșitul secolului

noastre nu se 
acela manifestat 
cători (de pildă, 
interes să cităm 
Rebreanu !). La .. . ___ _____
al XIX-lea era încă vie sensibili
tatea educată de gustul pentru 
științele naturale sau de interesul 
pentru caracterologie, iar schițele 
și nuvelele lui Cehov erau contem
plate ca atare. De aici ușoara ba
nalitate, notată și de Călinescu, sal
vată doar de lirismul și de compa
siunea proprii stilului cehovian. 
Toate aceste trăsături nu ar fi pu
tut asigura permanența autorului 
Stepei și uriașa circulație actuală, 
stima artistică cea mai mare de 
care se bucură opera sa. Optica 
lectorului s-a schimbat, iar multe 
opere din. veacul pozitivist al 
XIX-lea au căzut în uitare, fiindcă 
au fost zăvorite prea tare în „spiri
tul timpului" și nu-și mai deschid 
adevărurile nici unui efort actual.

în ce constă miracolul unei opere 
mari, puterea ei de a renaște la 
orice vîrstă a umanității ?

Cehov este pentru noi un scriitor 
al „naturii umane". Slujbașii și 
provincialii săi au devenit in con
știința noastră imagini ale unui 
destin general, în condițiile unei 
lumi date : Rusia penultimului de
ceniu al secolului trecut, o lume 
totalitară, foind de personaje alie
nate, zgîlțîite de frigurile unui pa

tetism al pierderii naturii lor de 
ființe gînditoare. S-a vorbit exage
rat de mult de autorul Cameleonu
lui ca de un satiric și de un umo
rist. Cehov este de fapt un mare 
tragedian, care a disecat țesuturile 
unei lumi lipsite de sens, anti
umană. Călinescu afirma la un 
moment dat că Cidul lui Corneille

cată mai greu decît părea la în
ceput, ca și în drama lui Andrei 
Efimîci din Salonul nr. 6. Marea 
artă a lui Cehov constă în natu
ralețea cu care face saltul teribil 
din banalul vieții de provincie, 
din nimicnicia existenței unui 
umil funcționăraș de gubernie sau 
a unui doctor — în zona adincă a e-

UNIVERSALĂ

A. CEHOV

„SCHIȚE Șl NUVELEo

sxaa

poate fi gîndit astăzi ca o come
die, că speciile literare își schimbă 
conținutul de la epocă la epocă. 
Ce poate să stirnească rigiditatea 
cazuisticii medievale pentru citito
rul sau spectatorul actual decît 
rîsul. Probabil că așa ar trebui ju
cată piesa, ca o șarjă a înțepenirii. 
Citindu-1 pe Cehov nu mai rîdem, 
cum făceau contemporanii săi, și 
nici nu ne mai mărginim la com
pasiunea pentru ființele mărunte. 
După Castelul și după Molloj’, 
realismul cehovian trebuie gîndit 
ca unul de esență mult mai pro
fundă. umanitatea sa apare încer-

6ențelor umane. Nuvela citată mai 
sus reprezintă, de altfel, una din
tre cele mai importante pagini din 
literatura universală ; apare sem
nificativă pentru tipul de lec
tură propus de noi însăși reacția 
lui Lenin, care spunea : „Aseară, 
cînd am terminat această nuvelă, 
eram îngrozit, n-am mai putut sta 
în odaie, m-am sculat și am ieșit. 
Aveam sentimentul că și eu aș fi 
închis în sala nr. 6". Dramele per
sonajelor cehoviene nu mai pri
vesc universul mărunt al unei ca
tegorii restrînse, ci se referă la 
poziția omului. Esența lui. deter-

minată de „suma relațiilor so
ciale", cum ar scrie Marx, deveni
se lunecătoare ca aceea a 
Ociumelov din Cameleonul 
paroxistică, în sensul revelat 
Ivan Dmitrici Cerveakov, slujba
șul care moare fiindcă a strănutat 
pe chelia unui consilier de stat.

Există însă în schițele și nuve
lele lui ~ 
măreție 
a celor 
tori optimiști 
rile, a celor 
să înzestreze pe om cu posibili
tatea redempțiunii. Este marea 
încredere în posibilitățile senti
mentelor umane de a revela na
tura bună a speciei noastre. Du
ioșia, nostalgia marilor spații, mă
reția naturii fraterne, aspirația 
spre comunicare (vezi comuniunea 
dintre medic și pacient 
nul nr. 6 !) sînt nuanțe 
geana de lumină care se 
un tărîm mohorît. Fără 
lui Cehov nu poate fi 
ignorarea lor ar condamna lectura 
la o parțialitate păgubitoare,

EDITURA UNIVERS a avut 
buna inspirație de a relua in co
lecția „Clasicii literaturii 
sale" 
viene.
cu opera lui Cehov trebuie salu
tată, iar efortul autorilor de ver
siuni mai vechi sau mai noi tre
buie menționat cu laude, fiindcă 
sîntem mai buni și mai lucizi după 
lecturile oricit de repetate din pro
za sau teatrul lui Cehov.

lui 
sau 
de

Cehov o dimensiune, o 
comparabilă 
mai

cu aceea 
semnificativi scrii- 
din toate veacu- 

care nu au uitat

în Salo- 
deschise, 
ridică pe 
ele opera 
înțeleasă,

univer- 
traducerile schițelor ceho- 
Orice întîlnire a cititorilor

Aurel Dragoș MUNTEANU
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OMUL FATA IN FAȚA CU EL ÎNSUȘI
Aici, la Ciocile, în inima 

Bărăganului, nu se cunoaște 
noțiunea de nemuncă; ni
meni nu pricepe aici că ai 
putea să trăiești și să nu 
faci nimic. Așa a fost întot
deauna. Așa e și acum.

Aceasta este concluzia 
principală pe care am des- 
prins-o dintr-o discuție pe 
care am avut-o la sediul 
cooperativei agricole de 
producție „Dezrobirea” cu 
Iacob Costea, fost președin
te al C.A.P, de la înființa
re și pină în 1955, acum 
pensionar, cu Gheorghe Cli- 
seru. actualul președinte al 
C.A.P., cu Stan Dedu, șef 
de echipă, cu Ion Cliseru, 
brigadier, lamandi Stroie, 
cooperator, Pascu Drăgan, 
economist al fermei 
nice nr. 2, Sandu Ștefă- 
nescu, cooperator, ȘerbaD 
Stroe, cooperator.

Le vom da cuvîntul pe 
rînd :

IACOB COSTEA : Dum
neavoastră ne întrebați ce 
înseamnă pentru noi mun
ca. Sigur, eu vă înțeleg. 
Cînd ați venit aici, la noi, 
ați străbătut cimpurile Bă
răganului și-ați văzut: sate
le noastre sint așezate în 
cîmp. Cum credeți că am 
fi putut trăi aici dacă nu 
munceam acest pămînt 7 
Alta este problema : pentru 
cine am muncit acest pă- 
mint 7 înainte, n-avea fie
care om pămîntul lui. Au 
fost unii care au adunat 
mai mult pămînt și alții 
care au rămas ori s-au năs
cut fără el. De muncit însă 
munceau toți. Unii duceau 
acasă tot ce culegeau, alții 
impărțeau cu cei de la care 
luau pămînt în parte. Mun
ca este o povară atunci cînd 
n-o faci pentru tine. Eu 
am înțeles bine întrebarea 
dumneavoastră. Sigur, ați 
vrea să știți ce gîndesc a- 
cum oamenii noștri despre 
muncă. întrebați-i ! Eu pot 
să vă spun un singur fapt. 
La început, cînd a luat 
ființă aici prima cooperati
vă agricolă, ca să le ară
tăm oamenilor care este vii
torul agriculturii socialiste, 
am adus o combină de re
coltat cereale și l-am rugat 
pe tractorist s-o plimbe 
puțin prin sat, ca s-o vadă 
lumea. Reacția satului a 
fost atunci următoarea : 
„Bine, bine, dacă o să 
avem mașini care fac sin
gure totul, atunci noi ce-o să 
mai facem 7 Ce-o să mun
cim ? O să ne dea cineva 
produse pe degeaba 7 Unde 
s-a mai pomenit așa ceva 7“ 
A trebuit să le explicăm că 
le rămîn și lor destule tre
buri de făcut.

REPORTERUL : Și le-au 
rămas 7

GHEORGHE CLISERU : 
Cred că trebuie șă arătăm 
aici cum se pune acum 
problema muncii : : nu cît 
au de muncit oamenii, ci 
cum o fac 7 Ce gîndesc ei 
despre cum trebuie să facă 
această muncă 7 Vedeți 
dumneavoastră, în agricul
tură, așa cum practicăm noi 
acum agricultura, contează 
foarte mult calitatea mun
cit Cu cantitatea de mun
că erau oamenii obișnuiți 
și înainte...

REPORTERUL : Hărnicia 
nu e aici o chestiune de 
discutat 7

GHEORGHE CLISERU : 
Ba da, dar nu despre „har
nicii” care muncesc cu top
tanul, dar orbește, fără să 
se gîndească și la rezultat...

ION CLISERU : Ba poate 
că tocmai despre ăștia ar 
trebui să discutăm. Eu am 
să vă dau un exemplu. La 
brigada mea mai am și din
tre cei care se grăbesc să 
realizeze normele așa, cum 
s-a zis aici, „cu toptanul”. 
La un moment dat, toată 
lumea din brigadă se mira 
de Ion Armă. Măi, cum 
face ăsta că iese mereu pri
mul la cap de rînd 7 Era 
vorba de prășit. Acuși por
nea cu sapa și numai ce-1 
vedeai că a ajuns' dincolo. 
Trecea ca acceleratul. Mă 
duceam la capul rîndului 
și mă uitam. Prășit bine, 
nimic de zis... Pînă cînd. 
într-o zi. îmi spun oamenii 
din echipa lui. „Tovarășu’ 
brigadier, vezi că ăsta mer
ge el repede, dar sapa n-o 
ridică de prea multe ori. 
Mai ales pe la mijloc, așa, 
unde nu-1 ' controlează ni
meni”. Și-atunci am pornit 
pe urmele lui, pe rîndurile 
prășite de el și-am văzut, 
într-adevăr, că el prășea 
corect numai la început și 
Ia sfîrșit de rînd. La mij
loc doar zgîria pămîntul 
ici-colo. Ei, mi-am spus eu 
atunci, asta e ceva intere
sant. Și, a doua zi diminea
ță cind am făcut discuția 
pe care o fac în fiecare di
mineață cu oamenii înainte 
de a porni la treabă, am 
ridicat și chestiunea asta... 
Și oamenii au 
Ce-au spus ei 7 
v-ar interesa, l 
asta dovedește ce înseam
nă acum munca pentru noi. 
Au spus așa : „Bine, măi 
Ion Armă, unde ai mai po
menit tu prășit ca ăsta? Ce 
ți-ai zis tu : ia să-i fraie- 
resc eu pe ăștia ! Adică pe 
cine 7 Pe noi, consătenii 
tăi. Păi, ce sîntem noi, măi 
Ion Armă 7 Nu sîntem ca 
și tine 7 Dacă ne-am apu
cat să muncim în comun 
pămîntul ăsta, înseamnă că 
pămîntul ăsta e al nostru, 
măi. și trebuie să-1 mun
cim bine. Cu ce ne-am mai 
alege dacă toți am face ca 
tine 7 Numai că tu știi că 
nu facem așa și-atunci ce 
ți-ai spus 7 Lasă-i pe ei să 
muncească și eu șă trag 
numai foloasele”. A fost 
o răfuială mare. vă 
spun eu. Să-1 vezi azi pe 
Ion Armă cum dă cu 
sapa...

ȘERBAN STROIE : Bine, 
bine... mai sînt și d-ăștia 
pe care trebuie să-i tragă 
eeilalți după ei și să-i facă 
să gîndească așa cum tre-

zooteh-

i discutat. 
' Cred că 
pentru că

buie despre munca lor. Dar 
de ce să nu discutăm și 
despre ceilalți 7 Ce ziceți, 
de exemplu, de Costea Mu- 
șat 7 El îi duce și pe alții 
înainte. După cum își dă el 
interesul și după cum e de 
inimos și de activ, îi antre
nează și pe alții. Unde 
muncește Costea Mușat, 
poți să fii sigur că pe 
zece stînjeni împrejur toți 
fac o treabă strașnică. Mai 
cu o glumă, mâi cu un în
demn. hai s-o facem și 
p-asta, s-o facem și pe cea
laltă, hai să nu lăsăm ceva 
neterminat... și se naște, 
așa, o atmosferă că ți-e 
drag să muncești. Și mai 
avem noi ca el o mulțime. 
Despre ei să vorbim dacă e 
să discutăm despre muncă.

PASCU DRAGAN : Mai 
este ceva și cu calificarea. 
La noi, azi, se pune tot mai 
mult problema asta, ține și 
asta tot de conștiință. Noi, 
țăranii, nu aveam înainte 
ce să învățăm ca să facem 
plugărie. Era ceva simplu. 
Erau niște deprinderi moș
tenite din tată în fiu. Dar 
să vedeți dumneavoastră că 
munca în comun, cu mijloa
ce mecanizate și cu metode 
agrotehnice superioare, cind 
nu mai scoatem o mie de 
kg de porumb de pe un hec
tar, ci de cinci-șase ori mai 
mult, cere nu numai să vrei 
să muncești bine, ci să știi 
cum se muncește bine. Asta 
e ceva în plus, ceva nou 
pentru țăranul nostru. Și 
dacă e nou trebuie înțeles. 
Și dacă trebuie înțeles, tre
buie să te gîndești, trebuie 
să renunți la deprinderile 
vechi. Eu lucrez de 14 ani 
în zootehnie. Avem un sec
tor zootehnic mare, unde 
lucrează sute de oameni. E 
o meserie nouă, pretențioa
să, care cere să fie învă
țată și, mai mult, cere să 
gîndești despre ea cu serio
zitate. Ce se întîmplă însă 7 
Uneori, cîte un om din zo
otehnie mai pleacă, iese la 
pensie ori se îmbolnăvește, 
ori se dovedește că nu-i 
bun pentru o asemenea 
muncă. Le iau locul alții. 
Așa a venit, de curînd, la 
noi Gheorghe Armă.

REPORTERUL : Rudă cu 
Ion 7

IACOB COSTEA : La noi 
un sfert de sat e Armă...

PASCU DRAGAN : Așa... 
Gheorghe ăsta voia să mun
cească, se străduia, ba chiar 
muncea cît șapte. Dar nu 
știa cum. își închipuia că 
îngrijirea animalelor se face 
și acum ca pe timpuri. Nu 
știa reguli, tainuri, pro
grame. Ceilalți tovarăși ai 
Iui s-au străduit să-1 învețe, 
dar mergea greu. Mergea 
greu tocmai pentru că nu 
era pregătit sufletește pen
tru munca asta. Adică i-ar 
fi fost mai ușor să care pie
tre de moară decît să-și 
bată capul cu învățătura. 
„Merge și așa” — spunea 
el cînd îi atrăgeam atenția 
să învețe. Ori tocmai asta-i 
problema acum : că nu mai 
merge să muncești oricum.

SANDU ȘTEFANESCU : 
Vedeți dumneavoastră, noi 
toți am învățat un lucru : 
că dacă unul muncește 
prost nu suferă numai e- 
chipa sau brigada lui, su
feră toată cooperativa Și 
aș putea zice mai mult : 
că munca slabă a unuia 
sau altuia se vede în a- 
verea țării. Asta de mun
cește slab nu se păgubește 
numai pe el, păgubește 
țara. -

IAMANDI STROIE : Se 
întîmplă și la noi ca pes
te tot : ca să sporească a- 
vuția țării, fiecare mun
citor, fiecare inginer sau 
om de știință sau ce-o fi 
trebuie să-și facă bine da
toria. Așa o să crească 
țara, așa o s-o ducem tot 
mai bine și-o să avem și 
școli mai multe și cărți și 
tot ce-i mai trebuie omu
lui pentru sufletul lui. Așa 
crește nivelul de civiliza
ție — prin munca noastră.

GHEORGHE CLISERU : 
Spune, Pascule, cum învă- 
țați voi, spune despre 
cursuri...

PASCU DRAGAN : Păi 
acum o parte din muncă o 
facem și învățînd, stînd la 
lecții, în fața tablei și in 
fața televizorului la lecțiile 
pentru cursanții din zooteh
nie... Fără asta nu se poa
te... Munca noastră are a- 
cum niște exigențe mari 
și trebuie să le facem față...

REPORTERUL : Da, tre
buie să recunoaștem, ter
menul de exigență a muncii 
este ceva cu totul nou în 
viața satului. EI mai îmbră
țișează, aici, la dumneavoas
tră, și alte aspecte 7

SANDU ȘTEFANESCU : 
Da’ bineînțeles. Noi vor
bim acum foarte des despre 
organizarea muncii... Ce 
vrea să însemne asta 7 în
seamnă 
comun, 
nizăm 
munca, 
să dea 
zultate. 
cia nu
e și organizare.

IAMANDI STROIE : Pen
tru că, vedeți dumnea
voastră, una e să pui caii 
la căruță și să cari niște 
saci, asta-i tot muncă, dar 
nu cere nici o organizare, și 
alta e să gîndești 
munca cîtorva mii 
meni 
niște 
Uite, 
avem 
Ce-o 
me de organizare. Dacă to
tul ar fi lămurit ce am mai 
avea de discutat 7 Dar a- 
vem. Că într-un sector or
ganizarea ar fi putut să fie 
mai bună, programul mai 
bine întocmit și respectat, 
că trebuie să 
mai serios de aplicarea a- 
cordului global pentru că la 
noi nu s-a făcut mare lu
cru pe linia asta... Discu
tăm toate astea acolo, 
adunarea generală, ca 
înțeleagă fiecare că are

multe datorii față de mun
ca noastră...

Discuția a continuat cu 
alte și alte exemple. Am a- 
sistat apoi la desfășurarea 
unei adunări generale a or
ganizației de partid de la 
ferma zootehnică nr. 2. Și 
acolo comuniștii au discu
tat despre muncă, despre 
exigențele ei, despre atitu
dinea unuia sau altuia față 
de muncă. Au discutat, fi
resc, uneori cu deosebită a- 
prindere, pentru că viața de 
fiecare zi a acestor oameni 
le-a demonstrat cît de di
verse și mai ales cit de im
portante sint pentru ei pro
blemele atitudinii față de 
muncă.

Ce-am reținut din aceste 
dezbateri : că experiența or
ganizării pe principii so
cialiste a agriculturii a ri
dicat munca la înaltul rang 
de problemă a perfecționă
rii omului.

Reținem un gînd al lui 
Radu Cocoș, din coopera
tiva agricolă de producție 
„Flacăra” : „Față de ’58, 
în ’71 am luat de patru ori 
mai mulți bani. Asta, pen
tru că ne-am întărit, 
ne-am dezvoltat continuu”.

Pămîntul a rămas ace
lași — 2 378 de hectare. 
Brațele de muncă, la fel 
— 760 la număr acum, pu
țin sporite față de '58. 
Dar munca harnică a aces-

a 
la 
se

tor oameni de Bărăgan 
adăugat cu fiecare an 
averea obștească, care 
ridică la peste zece mili
oane, față de numai două 
în 1962, anul încheierii co
lectivizării.

„Ne-am întărit, ne-am 
dezvoltat continuu”...

Cuvintele desemnează 
întreagă concepție față 
bunul cel mai de preț 
stă la temelia muncii 
comun — proprietatea

o 
de 
ce 
în 

ob-

Țăranul cooperator și...
Pe locul obișnuitei pagini „Omul 

iață în iață cu el însuși”, astăzi, în 
preajma celui de-al doilea congres 
al Uniunii naționale a cooperative
lor agricole de producție și în preaj
ma aniversării unui deceniu de la 
încheierea cooperativizării, publi
căm o pagină în care va ii vorba 
despre țărani, despre evoluția pe 
pian etic a satului românesc con
temporan.

Am ales dintre elementele care 
compun universul etic al țăranului 
de astăzi pe cele esențiale, pe cele 
care dau întreaga măsură a noilor 
raporturi morale ce guvernează via
ta satelor noastre: atitudinea iață 
de muncă, atitudinea iată de avutul 
obștesc, relațiile dintre ins și obște, 
conștiința drepturilor și a îndatori
rilor cetățenești.

Am investigat o comună, din cea 
mai reprezentativă zonă agricolă a țării : Bărăganul. Comuna Cio
cile, un iei de pol geograiic al Bărăganului, situată în sudul jude
țului Brăila și alcătuită din patru sate : Ciocile, Șteian Gheorghiu, 
Chioibăsești și Odăeni. La 30 de km de cea mai apropiată stație 
de cale ierată. Ia 11.0 km de reședința județului (Brăila), la 20 de 
km de cea mai apropiată apă curgătoare (Călmățui). Cu 5 360 de 
locuitori, cu 6 368 de hectare teren agricol, cu două cooperative 
agricole de producție („Dezrobirea" și „Flacăra").

bl

CONGRESUL 
UNIUNII 

NAȚIONALE A 
COOPERATIVELOR

AGRICOLE g

„Dezrobirea”, 
comisie a spus con- 
de conducere, după 
riguroase : „La pro-

de producție 
aceeași 
siliului
Calcule MgULvaae . „xju piv- 
ducția de struguri țintiți 
prea
„Adică sub posibilitățile pe 
care le aveți”. „Dar ne-am 
propus 9 000 kg la hectar !“. 
„Cu o organizare mai bună, 
cu un pic de efort în plus 
puteți realiza 10 000 kg la 
hectar”. S-a organizat trea
ba mai bine, s-a muncit 
mai mult și s-au recoltat 
de pe fiecare hectar nu 
10 000 kg, ci 11 000...

Pentru stăpinii de azi ai

puțin !“ „Adică 7“

Primul fapt : Stan Enacite 
este prins cînd fura 580 kg 
de porumb. Recunoaște, 
urmează procesul public în 
sala căminului cultural. 
Vine lume, buluc. Pină aici, 
nimic deosebit. După lege, 
Enache avea dreptul să-și 
propună martori, oameni 
care să pună acolo o vorbă 
bună. într-un cuvînt, să-1 
apere. Dar, in această 
cauză, deși-1 cunoșteau bine 
pe omul de pe banca acu
zării, cu toții refuză să-i 
fie martori — în sensul în 
care ar fi vrut Stan Ena
che : apărători, fără temei,

Oamenii din această par
te a Bărăganului se gîn- 
desc la viitor astfel : mun
cind mai bine, apărînd și 
sporind 
izvorul tuturor bucuriilor, 
al unei ’ j 
zate, pe care numai satul 
așezat pe trainice temelii 
socialiste o poate asigura. 
Pentru că socialismul i-a 
învățat temeinic, pe ei și 
pe toți țăranii României, 
că avuția obștei este fun
damentul tuturor preface
rilor satului, că ea este so
lul fertil din care răsare

averea comună,
existențe civili-

unele măsuri propuse, 
supra altora au venit 
idei. Pe altele le-au 1 
de o parte, să mai 
zuim.

— De exemplu 1
— De exemplu, cu 

cările. Avem și noi 
nuri cu exces 
„Cînd v-apucați 
țuri ?“ eram 
problema e mai complicată 
la noi !“ ziceam eu. „Cum 
adică 7 Aveți apă pe tere
nuri sau nu ?“. „Avem, dar 
v-am spus : problema e 
mai complicată. String oa
menii și hotărîm”.

de 
de 

zoriți.

A- 
cu 

lăsat 
chib-

dese- 
te.re- 
apă. 

șan- 
„Păi

a Nimeni nu concepe că ai putea trăi fără să faci nimic a „Pro-
blema e: nu atît CÎT ci CUM“ a Satul învață

1

® Același pămînt, alte roade a Averea obștească 
bunăstării, al civilizației a „Sîntem bogați, așa că 
pierde nici un bob“ 6

temeiul
nu putem

■ Un om ales să conducă trebuie să știe să asculte a Glasul 
conștiinței satului

t

a Ce a urmat după votarea Soarelui a „0ineolo de zare ? 0 țară 
a oamenilor cu drepturi și îndatoriri egale!“

că noi, lucrînd în 
trebuie să ne orga- 
mereu mai bine 

în așa fel încît ea 
cele mai bune re- 
Că numai cu hărni- 
faci nimic dacă nu

despre 
de oa- 
încărca 

căruță... 
noi

ca despre a
saci într-o 
peste cîteva zile 

adunarea generală.
să discutăm 7 Proble-

ne ocupăm

în 
să 

mai

ștească. Căutăm cîteva re
pere ale acestei atitudini.

...Seară. Peste cîmpia 
dreaptă bate un vînt as
pru. La sediul cooperativei 
agricole de producție „Fla
căra” — lumină. într-o în
căpere, mai mulți oameni 
sînt angajați într-o discu
ție aprinsă.

— Apa lacului care s-a 
format de curînd pe tere
nurile noastre nu poate fi 
folosită. E sărată și peștele 
nu crește aici. Trebuie să 
ne gîndim la alte soluții 
(Nicolae Chioibașu, coope
rator).

— Varză, ei bine, anul 
trecut am pus prea multă 
varză. Să gospodărim mai 
bine terenul. Auzeam de-o 
propunere : să punem niște 
răchită. N-ar fi rău. Am 
da de lucru și-n timpul 
iernii, am spori și averea 
obștei și veniturile coope
ratorilor (Ștefan Bilbîie, 
cooperator).

Ca niște buni gospodari, 
cu sentimentul de stăpîni 
pe munca și roadele mun
cii lor, cooperatorii pun la 
cale treburile lor, gîndesc 
în perspectivă dezvoltarea 
cooperativei, modalitățile 
concrete care pot duce la 
creșterea avuției tuturor 
și, pe această bază, a 
bunăstării fiecăruia. Nu
meroase fapte ne-au con
vins că la Ciocile există 
un interes deosebit pentru 
dezvoltarea continuă a a- 
verii obștești și, in egală 
măsură, pentr.u apărarea 
ei. Să ne oprim pe scurt 
asupra cîtorva dintre a- 
cestea.

Comisia economică a co
mitetului comunal de partid 
a analizat anul trecut cît 
de conforme cu posibilită
țile comunei sint produc
țiile propuse spre reali
zare. Din comisie fac parte 
specialiști, cooperatori cu 
experiență, dintre cei mai 
destoinici. S-a pornit la 
treabă, temeinic. La coope
rativa „Flacăra” comisia a 
demonstrat că se pot crește 
în plus 40 de viței. „Cereți 
părerea adunării și vedeți 
dacă avem dreptate”. A- 
dunarea generală dezbate 
soluțiile propuse cu con
știința firească de stăpîn 
și hotărăște să se crească 
în plus nu 40 de viței, ci 
56. Lucru care s-a îndepli
nit întocmai, cu venituri 
substanțiale — cuprinse în 
cele 11 681 000 lei 
lizat cooperativa 
de an.

Sau :
La cooperativa

ogoarelor grija față de a- 
vutul comun a devenit una 
din 
cii 
lor.
tul

de

cit a tota
la sfîrșit

agricolă

legile de bază ale mun- 
și moralei cooperatori- 
Avutul comun și efor- 
de a-1 spori, de a-1 

apăra, definesc limpede
rostul fiecăruia în această 
asociere, din adinei con
vingeri, a țăranilor. Din a- 
ceastă concepție își trage 
seva atitudinea intransi
gentă, combativă față
abaterile care se mai în- 
tîlnesc pe ici, pe colo.

— Mai întîi și întîi — a- 
flăm de la Mihai Dumitru, 
brigadier la Odăeni, sat al 
comunei — căutăm să-i în
vățăm pe fiecare să apere 
avuția tuturor. Este o 
treabă deloc ușoară, dar 
posibilă.

— De ce nu-i ușoară 7
— Păi, să vedeți de ce. 

Mergeam astă toamnă în 
urma căruțelor cu porumb. 
Din loc în loc culegeam 
de jos cîte un știulete risi
pit. Se-nțelege, îi certam pe 
vinovați. Dar pe cîte unul, 
numai ce-1 auzeai: „Lasă, 
tovarășe Mihai, ce atîta tă
răboi pentru un știulete. 
Cooperativa e mare. re
coltă bună, nu se cunoaște”. 
Ei, aici se vede ideea 
strîmbă a omului Oricît 
de mare ar fi avutul ob
ștesc, el înseamnă muncă, 
sudoare din sudoarea 
căruia, 
nostru 
poate 
pească.

Simplu și bine spus. Ca 
sumă a tuturor eforturilor 
obștii, avuția cooperatistă 
presupune și nevoia de a o 
apăra Împotriva hoților, a 
risipitorilor. Avutul obștesc 
e doar sursa principală de 
existență în cooperativa a- 
gricolă de producție. Cu 
cît e mai mare, cu atît e 
mai bine pentru fiecare. 
El este sursa bunăstării 
tuturor, este sursa pro
gresului material și spiri
tual al satului. El este cel 
care asigură mersul înain
te al tuturor și tocmai 
pentru aceasta el trebuie 
apărat de către toți. Cînd 
uni)l fură sau lasă să 
se piardă un știulete nu-1 
păgubește doar pe Gheor
ghe sau Vasile. ci pe toți 
Gheorghe, Vasile. Ion, Du
mitru din cooperativa a- 
gricolă de producție. Două 
fapte petrecute la 
tul anului trecut în coope
rativa din Ciocile 
nează convingător resortu
rile intime ale atitudinii 
colectivității umane de aici 
în raport cu problema pusă 
în discuție

Așa, mare, el 
și nimeni 
îngădui să-1

fie- 
e al 

nu-și 
risi-

sfîrși-
lumi-

ai cauzei sale. Motivul 7 
E lesne de înțeles : împo
triva cui să-1 apere 7 A 
lor înșile 7 Că doar luase 
din avuția tuturor, din 
munca tuturor !...

Al doilea fapt : Este pus 
în discuția cooperatorilor 
Neculai Tache. Ce-a făcut 
Neculai Tache 7 în toam
nă, într-o noapte, a luat 
căruța, a intrat pe tarlaua 
cooperativei vecine din co
muna Corbu, județul Bu
zău, și a furat cîțiva ba- 
loți de paie. Ce și-o fi zis 
omul : dacă ia de la ve
cini și cumva e prins, n-o să 
fie chiar atît de grav.

— Noi l-am judecat și 
mai aspru, spune Gh. Cli
seru, președintele coope
rativei agricole de produc
ție din Ciocile. Intîi pen
tru furt. Furtul e furt, in
diferent pe cine păgu
bește. A doua oară că 
ne-a făcut de rîs. Tache 
n-avea nici un drept să ne 
știrbească renumele de oa
meni cinstiți și de aceea 
am fost neîngăduitori.

— Uneori, neglijența — 
este de părere tovarășul 
Stan N. Mihai — 
la fel de mult în 
tuturor. Merg nu demult 
pe la grajduri. Mă uit la 
animale și mi se par nu 
știu cum, schimbate. „Mă, 
le zic lui Cornel Turcu, 
Stan Ene, Costică Bobe, 
Mă, voi n-ați dat apă la 
vaci". „Ba le-am dat, 
varășe Mihai” — îmi 
pund. Mă uit și la ei. 
veau ochii cît cepele, 
seseră la nuntă și lăsaseră 
vitele în voia soartei. Iau 
o căldare, o zdrăngăn. 
Toate vacile au întors ca
petele spre mine. „Este 
clar că nu le-ați adăpat.” 
Au recunoscut, i-am sanc
ționat și i-am și afișat, să 
învețe fiecare.

— Adevărul e — ne spune 
cooperatorul Nicu Stan — 
că nimic nu ne supără mai 
mult ca iipsa de interes 
pentru bunul mers al tre
burilor. Astă vară, la floa- 
rea-soarelui, am avut cîți
va care au prășit în dorul 
lelii. Noi i-am pus în 
cuția echipei și au 
puși să refacă lucrul 
mîntuială. Pentru că, 
vine asta : numai unii să-și 
tacă datoria cinstit, corect 7 
Numai unii să sporească 
avuția tuturor, iar alții s-o 
păgubească 7 Cazuri de a- 
cestea le avem tot mai rare, 
pentru că nu le lăsăm să 
devină obicei.

planta unei vieți mai bune, 
rhai demne, mai civilizate, 
întreaga evoluție socială, 
economică, culturală a sa
tului își are obîrșia în pro
prietatea cooperatistă, L. 
munca în comun. Ea de
termină, condiționează toa
te schimbările din structu
ra satului ; păstrarea și 
sporirea avuției obștești 
sint o fundamentală înda
torire cetățenească, patrio
tică.

în

ai
lovește 
avutul

to-

dis- 
tost 

de 
cum

— Știți să-i ascultați pe 
oameni, tovarășe președin
te 7

— Cînd satul te pune in- 
tr-o muncă, oricare ar fi 
ea, trebuie să înveți acest 
lucru. Urechile astupate la 
părerile obștii, la bucuriile 
și păsurile ei nu sînt bune 
pentru cel căruia i s-a în- 

•credințat o răspundere. Eu 
am o vorbă : pe om să-1 
asculți chiar și atunci cînd 
nu are dreptate.

— Se întîmplă 7
— Uneori. Dar, dacă

răbdare și nu te pripești, 
afli cum gîndește, poți ști 
ce să faci să îndrepți gîn- 
dul strîmb...

Interlocutorul 
Stan N. Mihai, 
tele cooperativei agricole de 
producție „Flacăra”, așe
zare aparținătoare de co
muna Ciocile. Era la cîteva 
zile după adunarea coope
ratorilor.

— Cum a fost adunarea 7
— Așa cum sint adună

rile de obicei : cu dezba
teri. Adică și cu critică, și 
cu autocritică și, mai ales, 
cu interesul pentru bunul 
mers al treburilor.

„Cum sînt adunările de 
obicei...”. Iată cinci cu
vinte, doar cinci, care în
chid în ele toată istoria 
satului românesc. Astăzi 
țăranul are cuvînt 1 El 
vorbește despre avutul co
mun și ia hotărîri pentru 
sporirea lui ; își alege oa
menii cei mai vrednici ca 
să conducă treburile obștii 
și este ales ca să le con
ducă ; el 
răspunde 
mers al 
comunei.

Obștea 
târăște cum va fi ziua de 
mîine și tot ea cea care 
muncește ca s-o transfor
me, cît mai curînd. în „as
tăzi”

Tovarășul Mihai ne rela
tează mai departe :

— Oamenii au aprobat

nostru ? 
președin-

are conștiința că 
pentru bunul 

cooperativei, al

este cea care ho-

— Oamenii 7
— Păi, obștea a zis : „Să 

tăiem șanțuri și să răminem 
cu ele 7 Stricăm alt teren 
și apa tot n-avem unde să 
o ducem”. Știți, pe aici, pe 
la noi nu sînt ape curgă
toare. Nici văi unde am pu
tea scăpa de apa de prisos. 
Iată de ce, pînă la urmă, 
a rămas să vină la fața lo
cului un specialist, să vadă 
ce anume se poate face, 
pentru că, e limpede, și noi 
și județul sîntem deopotri
vă interesați să iasă treabă 
bună. întreb 
„Poți să nu 
obștii, să nu 
înțelepciunea 
te de aici 7“

Această inteligență, a ce
lor mulți, de care vorbea 
tovarășul Stan N. Mihai, 
capătă dimensiunile unei 
autentice autorități în viața 
de azi a satului. Totul se 
subordonează cerințelor 
obștii. Obștea cooperatori
lor decide cum e bine. Se 
întronează tot mai mult o 
disciplină riguroasă în me
canismul conducerii trebu
rilor. unde lucrul hotărît 
o dată, in numele interese
lor generale, devine lege 
pentru fiecare. în satul a- 
mintit în rîndurile de mai 
sus, așezat aproape de 
„polul geografic” al Bără
ganului, afirmarea glasului 
obștii atestă in egală mă
sură și capacitatea de a 
conduce a celor învestiți de 
cei mulți, și știința de a 
asculta cu răbdare părerile.

— Știți să-i ascultați pe 
oameni 7 — repetăm între
barea cînd ne aflăm față în 
față cu primarul comunei, 
tovarășul Ghcorghe Stroie.

— Ce este 
om ales să 
conducă. Un 
continuă", 
obștii, să servească obștea. 
Nu-i în stare de aceste lu
cruri 7 Satul găsește tot
deauna pe cel vrednic.

— Spuneați că primarul 
este omul în „sesiune conti
nuă”. Ce înseamnă asta 7

— Păi asta înseamnă așa: 
nu numai în sesiune să fii 
activ, ci mereu. Nu numai 
în sesiune să fii atent la 
păreri, ci să faci în așa fel 
incit să auzi mereu păre
rile, cerințele celor 
Și totdeauna să ții 
de ce e drept și să 
altfel decît e bine 
toți. Chiar dacă asta poate 
supăra pe unul sau pe al
tul.

— Se întîmplă să și su- 
părați 7

— Se întîmplă. Mai zilele

și eu acum : 
asculți glasul 
ții seama de 
care izvorăș-

primarul 7 Un 
asculte și să 

om în „sesiune 
la dispoziția

mulți. 
seama 

nu taci 
pentru

trecute vine la mine Mircea 
Ștefan și...

Mircea Ștefan e muncitor 
la sonde acum. Locuiește 
insă mai departe, în comu
nă, iar soția lucrează în 
cooperativă. „Tovarășe pri
mar, zice Mircea Ștefan, 
am venit să vă cer spriji
nul cu lotul personal”. „A- 
dică ?“. „Păi, i s-a dat nu
mai nevestei. Mie nu”. 
„Lucrezi în cooperativă 7“ 
întreabă primarul. „Știți 
bine, la sonde”. „Ce să 
facem atunci 7 Să călcăm 
statutul ?“. „Bine, bine, dar 
eu credeam că mă puteți 
ajuta să...”

— Omul, era clar, n-avea 
dreptate, ne spune prima
rul. îl puteam trimite la 
președintele cooperativei, 
să-1 lămurească el. Mai 
sînt cite unii care, să nu se 
„pună rău”, îl trimit pe ce
tățean pe la toate ușile, 
deși văd că nu are 
tate. Or, noi pentru ce am 
fost puși unde sîntem 7 Să 
apărăm ce-i drept, să lim
pezim cererea neîntemeiată, 
să-1 convingem pe om cînd 
nu are temei în cererea 
lui.

Prin semnificația episo
dului înfățișat, primarul 
din Ciocile ridica, de fapt, 
una din problemele impor
tante ale mecanismului în 
conducerea treburilor sa
tului românesc contempo
ran. Este vorba de respon
sabilitatea celor care au 
primit mandatul obștii, de 
datoria acestora de a pune 
mai presus de orice intere
sele ei.

II întrebăm pe tovarășul 
Tudor Bătrinoiu, secreta
rul comitetului de partid 
din comună :

— Există climatul nece
sar pentru o confruntare 
deschisă a opiniilor 7

Ne-a răspuns prin relata
rea unui fapt petrecut nu 
de mult în satul. Ștefan 
Gheorghiu. Amplasarea 
magazinului de aici a stir*- 
nit atîtea păreri contra
dictorii incit s-a convocat 
tot satul să hotărască. Alde 
Gheorghe Munteanu, Ion 
Talpeș ziceau : „Să-1 ridi
căm lîngă școală ori 
min. Acolo e la 
tuturor, câ e în 
satului” (Nu mai adăugau 
că și Munteanu și Talpeș 
stau pe acolo !). Dar, lă- 
sînd la o parte această 
„potrivire”, argumentul a 
cîștigat pe cei mai mulți. 
„Totuși, acolo n-o să pu
tem construi” — au zis alți 
oameni. „De ce 7“ „E apă 
la suprafață”. „Dar școala 7 
Dar căminul 7 Dar casele 
noastre cum... 7“ „La ma
gazin trebuie să facem și 
beci de peste doi metri a- 
dîncime Pentru marfă, ca 
depozit. Ori nu cred să fie 
cineva interesat să creștem 
broscoi !...“. 
școală, a 
Stan. Aș 
Munteanu 
facem magazinul 
casă”. Dar nu vreau să ne 
batem joc de munca noas
tră. Magazinul trebuie con
struit la. șosea, unde-i lo
cul mai ridicat”.

— Lucrurile nu s-au oprit 
aici — rememorează tova
rășul Bătrînoiu. Am în
trerupt adunarea și, hai la 
fața locului, pe terenul de 
lîngă școală. Dăm un rînd 
de hîrleț, îl dăm și pe al 
doilea. La al treilea mo
cirlă. „Nu săpăm mai de
parte, zice același Talpeș. 
Facem magazinul la șosea. 
Lămuresc eu oamenii” Și 
i-a lămurit bine, deoarece 
pînă la urmă l-au ales și 
președintele comitetului de 
inițiativă Aș putea să mă 
refer la nenumărate alte 
realități de la noi din care 
să se vadă clar că în sat 
nu e o singură voce care 
hotărăște tot ceea ce pri
vește existența și munca 
țăranului cooperator, ci 
glasul obștei este cel care 
decide.

Am adăuga la această 
opinie a tovarășului 
trinoiu 
obștei, 
științe ce-1 situează azi pe 
țăranul cooperator pe o po
ziție socială activă și res
ponsabilă este rezultatul 
firesc al noilor relații sta
tornicite în satul românesc.

ușile, 
drep-

că- 
îndemina 
mijlocul

„Eu stau lingă 
adăugat Mibai 
putea zice ca 
sau Talpeș să 

‘ ' „lingă

doar atît : 
glasul unor

Bă- 
glasul 

con-

Unul din satele comunei, 
am mai spus, se numește 
Odăeni. Destinul acestui sat 
ne vorbește în termeni rigu
roși despre ceea ce au cîș- 
tigat satele României pe 
planul conștiinței drepturi-

lor și îndatoririlor cetățe
nești în societatea socia
listă.

Satul numără doar 87 de 
familii (274 de locuitori). A 
trăit multă vreme uitat, ui
tat cu desăvirșire. Se află 
la 8 km de satul Ciocile — 
centrul comunei. Uitat a 
fost odinioară și centrul de 
comună, darămite satul cu 
cîteva zeci de familii. Cite- 
va zeci de 
cimp uriaș ; 
rind un pilc 
totuși acolo 
Trăiau insă 
tul că dincolo de zare nu 
mai e nimic și nimeni. 
N-aveau primărie, n-aveau 
școală, n-aveau nici o insti
tuție de stat sau de alt fel. 
Niște case, niște ogrăzi în 
care trăiau, in legea lor, 
niște oameni.

Stroe Damian, unul din
tre veteranii satului (75 de 
ani), ne vorbește despre 
cum au trăit :

— Cum am trăit noi 
numai cerul știe... Casele 
noastre erau învelite cu 
paie și cu ciocani. N-am 
avut nici doctor, nici popă, 
nici învățător. Noi eram 
aici și doctori, și primari, și 
de toate. Nimeni nu venea 
pe-aici, niciodată... Ba mint, 
venea perceptorul...

— Cînd ați votat pentru 
prima dată 7

Această întrebare, pe care 
reporterii o pun de obicei 
tinerilor abia treeuți de 
virsta majoratului, i-am 
pus-o bătrînului mușcați de 
o bănuială. S-a confirmat.

— Apăi, prima dată am 
fost la alegeri în 1946...

Chiar în România bur
ghezilor și moșierilor, in 
țara drepturilor ciuntite, 
Odăienii erau unul dintre 
cele mai triste exemple.

Abia în 1946, cînd întrea
ga țară își croia un alt des
tin, li s-a dat și acestor oa
meni să înțeleagă că tră
iesc într-o țară, că în afară 
de obligația de a plăti dări 
mai au și drepturi, între 
care dreptul de a se pro
nunța față de un regim po
litic. față de destinele țării 
în care trăiesc.

De atunci, din 1946. a în
ceput aici să se afirme 
conștiința de cetățean al 
țării. Prima consecință a 
faptului că au votat și că 
au votat semnul „soarele” 
a fost că, un an mai tîrziu, 
au avut școală. Apoi au 
avut magazin, apoi și-au 
clădit un nou local de școa
lă... S-au unit într-o coo
perativă agricolă de pro
ducție. Atunci au văzut, 
prima dată, tractoare.

Azi : au deputați în con
siliul popular al comunei, 
au membri în comitetul 
executiv al consiliului 
popular al comunei și în 
consiliul de conducere al 
C.A.P., sînt chemați la a- 
dunările populare. Toate, 
dar absolut toate casele din 
sat, sint case noi. cu multe 
încăperi, cu acoperișuri din 
țiglă și din tablă. Din fon
durile comunei (340 000 lei) 
încep anul acesta lucrările 
de electrificare a satului. 
Cea mai mare parte a co
piilor care au terminat 
cursurile școlii din sat se 
află la liceul din Făurei, la 
internat (28), alții la școli 
profesionale și tehnice, 
unul e student (primul in
telectual din întreaga 
rie a acestui sat).

Și, ca să vedem ce 
au avut toate acestea 
conștiința locuitorilor 
Odăeni, ajunge să vă repro
ducem cuvintele lui 
ghe Stroe. primarul 
nei Ciocile :

— Cei din Odăeni 
primii la toate chemările 
comunei, la toate obligațiile 
obștești. Nu există oameni 
mai corecți și mai înțele
gători față de interesele 
comunei decît ei. Vin une
ori și nechemați să parti
cipe la muncile patriotice. 
De ce 1 Pentru 
cum au căpătat 
mentul că sînt 
țara asta...

Adică, vom completa 
au căpătat sentimentul 
dincolo de zările care altă
dată le erau străine și in
diferente nu numai că e- 
xistă o lume, dar că lumea 
aceasta, azi, reprezintă cu 
adevărat țara lor, o țară a 
oamenilor cu drepturi de
pline și egale : România 
socialistă, stat al muncito
rilor și țăranilor.

case, intr-un 
părea mai cu- 
de salcîmi. Și 
trăiau oameni, 
cu sentimen-

LStO-

ecou 
in 

din
Gheor-
comu-

7 Sînt

că abia a- 
și ei senti- 
cineva in

noi, 
că
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PEDAGOGIA
LITERATURII
Literatura depășește cei două mâl 

de ani care includ, în mod obișnuit, 
evoluția culturală a omenirii de Ia 
greci și romani pină în zilele noas
tre. Ea a rezistat deci timpului. Re
zistență care nu înseamnă numai o 
perpetuare a pasiunii celor ce soriu 
literatură, ci și o succesiune în 
timp a unui mare număr de citi
tori. Ei au existat dintotdeauna și 
pretutindeni de cînd se scrie lite
ratură. Și în țara noastră, cu o 
populație relativ mică, numărul ci
titorilor a crescut cu timpul pe mă
sura cultivării unor mase tot mai 
mari de oameni. Se pune întreba
rea : care este mobilul acestei aple
cări a omului obișnuit asupra pagi
nii tipărite ?

Se știe că cititorul unei cărți nu 
obține în urma parcurgerii ei un 
folos material concret. Totuși, în
clinația spre lectură nu are drept 
mobil, așa cum s-ar putea crede, un 
act gratuit : fiecare simte foarte 
bine acel „cîștig", acel „ceva" preg
nant, incit nu se poate lipsi de li
teratură. Pe vremea cînd eram tî- 
năr, și eu cred că lucrul acesta se 
întîmplă și astăzi, puteai să întil- 
nești foarte des un student, un elev, 
un tînăr muncitor sau un funcționar 
care din sumele destinate hranei. și 
existenței sacrificau o mare parte 
pentru a-și procura cartea dorită, 
înseamnă că literatura este de na
tură să ofere omului mari satisfac
ții și bucurii, de vreme ce, pentru a 
și-o procura, el face astfel de efor
turi materiale.

Dar nu asupra acestui as
pect vreau să insist. Mai cu 
seamă că, la ora actuală, procurarea 
unei cărți nu consțituie o problemă. 
Ci vreau să explic, intr-un fel, de 
ce consider că omul e din ce în ce 
mai interesat de literatură și care 
sînt satisfacțiile și bucuriile pe care 
le oferă aceasta. O primă explica
ție stă în năzuința omului de a se 
ridica pe sine însuși, de a se cu
noaște tot mai mult, de a se per
fecționa — tendință perpetuă și ine
puizabilă — prin autoeducare, pen
tru a fi în permanență un repre
zentant conștient al treptelor de e- 
vpluție a speței sale și a civilizației 
umane. Dacă un individ asimilează 
o serie de cunoștințe dintr-o carte 
de știință, el este conștient de fap
tul că are prilejul de a-și Îmbogăți 
cunoștințele 
niu, tot așa 
conștient că 
său cultural 
asupra unui 
de artă. Pentru a înțelege ideile și 
sentimentele care domină societa
tea, într-o anumită epocă, omul va 
face apel și la literatură. Engels, de 
pildă, susținea că a învățat mult 
mai mult din lectura cărților lui 
Tolstoi, despre fenomenele socia.1-

«ă constituie un important document 
de adevăruri științifice.

într-una din cuvintările rostite cu 
prilejul uneia din rodnicele întâlniri 
cu oamenii de literatură și artă, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat, pe bună dreptate, marea în
semnătate a adevăratei literaturi, 
a cărei menire este de a contribui 
la educarea și înnobilarea sufletului 
omenesc. Un asemenea proces nu 
este dificil de dovedit. Fiecare citi
tor de literatură deține asemenea 
dovezi ; el știe că umanizarea con
științei sale a avut loc sub înrîuri- 
rea lecturilor. O mare literatură nu 
poate avea decît asemenea rezo
nanțe ; ea nu se poate înălța pe 
soclul universalității decît prin pu
terea sa umanistă. înnobilarea su
fletească pe care o realizează lite
ratura și arta nu este un scop în 
sine, ci o influențare conștientă a- 
supra civilizației, asupra raportu
rilor sociale, asupra caracterului 
oamenilor. Cu alte cuvinte, literatu
ra joacă rolul unui pedagog și e- 
ducator al omului, un educator ale 
cărui prelegeri au forța unui învă
țător și a cărui pregătire de bază 
este viața. Am putea cita autori și 
nenumărate personaje de roman — 
mari și vii exemple pentru cititori, 
adevărate modele de viață, dar ar 
fi neîncăpătoare paginile. Fiecare 
dintre noi știe că pentru a atinge o 
asemenea treaptă literatura trebuie 
să fie intr-adevăr viață și artă, 
adică să creeze viață și oameni 
reali. Eroii de laborator, de epru- 
betă, prezenți într-o carte, nu nu
mai că nu slujesc educării cititori
lor, dar îi fac să suspecteze pe vii
tor realitatea ființelor plăsmuite de 
scriitori. Asemenea eroi au putut fi 
întîlniți, din păcate, și în unele din 
lucrările apărute în ultimii ani.

Procesul de educare sufletească, 
de înnobilare a caracterelor prin 
intermediul literaturii nu se poate 
rezuma numai la statornicirea unor 
raporturi mai firești, mai omenoa- 
se între indivizi, ci și la mutații 
calitative pe plan etic și moral. Și 
tot acest proces de perfectare 
rală naște în sufletul nostru 
goste de adevăr, de justiție, 
muncă onestă. Iar acest profit
ral ne determină de cele mai multe 
ori să fim propriu noștri judecători, 
judecători intransigenți cu conștiin
ța noastră. Dar eu mai cred că lite
ratura — privită din acest punct de 
vedere — poate fi asemuită cu o

Aceasta este cu atît mal necesar 
cu cît acțiunea este în multe locuri 
întîrziafă. E drept, există o serie de 
greutăți legate de asigurarea spațiu
lui, de confecționarea materialului 
didactic. Dar, la aproape jumătatea 
anului universitar, nu poate fi în 
nici un caz justificat stadiul primar 
în care se află organizarea cabinete
lor lâ un șir de institute, printre care 
amintim Institutul politehnic din Cluj 
și București.

Pe de altă parte, trebuie să obser
văm că de pe acum și-au făcut a- 
pariția în unele locuri manifestări 
de formalism care, necombătute și 
neînlăturate la timp, riscă să îm
piedice atingerea scopurilor urmări
te prin inițierea cabinetelor de știin
țe sociale. Dar să concretizăm. La 
Institutul politehnic din Timișoara 
ni se spune că noul cabinet există și 
funcționează. Constatăm însă că de 
fapt el se reduce la o bibliotecă, a- 
lături de care se află o sală de lec
tură cu circa 12 locuri. Pe pereți, cî- 
teva planșe.

— Se ți>n cursuri sau alte activi
tăți aici ?

publica Socialistă România in 
comparație cu alte țări, struc
tura și dinamica producției glo
bale industriale, raportată la numă
rul mediu al salariaților din indus
trie, pe județe și ramuri etc. Astfel 
avem posibilitatea nu numai să ve
rificăm modul în care studenții și-au 
însușit diferite noțiuni, dar și să-i 
obișnuim să lucreze cu ele, să a- 
profundeze cunoașterea anumitor 
probleme, să-și formeze gîndirea e- 
conomică. Cabinetul pune de aseme
nea, din timp, la dispoziția studen
ților bibliografiile pentru lucrările 
de diplomă, pentru cercurile științi
fice etc. Dorim totodată să antrenăm 
studenții, mai ales pe cei care se 
specializează în domeniile respec
tive. Ia elaborarea materialelor di
dactice. Avem în vedere în această 
privință nu atit execuția tehnică, cît 
mai ales conceperea însăși a materia
lului ilustrativ. Cîștigul este dubiu : 
realizăm astfel o continuă împrospă
tare a materialului didactic și în a- 
celași timp stimulăm 
predilecte ale

— Intenționăm
științe 

spu- 
univ.

cu
Și ma-

mo- 
dra- 

de 
mo-

intr-un anumit dome- 
precum un altul este 

iși lărgește orizontul 
atunci cînd &e apleacă 
roman sau unei cărți forță productivă, un motor activ în 

stare să dinamizeze multe acțiuni 
ale omului. Pe bună dreptate, par
tidul, care poartă pe umerii săi răs
punderea imensă a construirii so
cialismului în țara noastră, acordă 
literaturii și artei, slujitorilor ei, o 
mare prețuire și caută să o îndru- 

economice din epoca sa, decît din me pe drumul ei firesc, drum stră- 
lectura tratatelor de economie poli
tică. Este o dovadă că literatura 
poate intr-adevăr — prin prezenta
rea realităților sociale și a forțelor 
care determină aceste realități —

juit de numele marilor noștri îna
intași, ale căror opere ne rămin cel 
mai bun îndemn.

Demostene BOTEZ

ȘTIRI CULTURALE

ba Ateneul Român a avut loc, 
miercuri seara, deschiderea ciclului 
muzical „Pagini de antologie din li
teratura vocală", organizat de Filar
monica de stat „George Enescu".

Acest ciclu va cuprinde șase con
certe în al căror program sînt în
scrise creații ale compozitorilor ro- 

• mâni Paul Constantinescu, Tiberiu 
Brediceanu, Anatol Vieru, precum și 
lucrări de Brahms, Schumann, Schu
bert, Beethoven, Richard Strauss, Ra
vel, Manuel de Falla.

DEVA (Corespondentul „Scinteii". 
Sabin Ionescu).

Intelectualii din comuna . Buceș 
au luat inițiativa ca fiecare dintre ei 
să sprijine, în satele aparținătoare, 
cel puțin o acțiune cultural-educativă 
pe s.ăptămînă. Inițiativa urmărește, 
în primul rind, permanentizarea ac
tivității cultural-educative în fiecare 
din satele comunei. Printre primele 
acțiuni cu larg ecou organizate pînă 
acum se înscriu serile de întrebări 
și răspunsuri pe teme sugerate 
săteni.

CABINETELE
DE ȘTIINȚE SOCIALE

nu simple expoziții,

înființarea, la Indicația conducerii 
de partid, a cabinetelor de științe 
sociale în învățămîntul superior răs
punde dezideratului imperios de Îm
bunătățire radicală din punct de ve
dere calitativ a predării științelor so
ciale, de valorificare cit mai din plin 
a valențelor lor educative. In concep
ția care a stat la baza inițierii lor. 
cabinetele de științe sociale sînt me
nite să devină adevărate canale de 
pătrundere a tehnicilor moderne de 
predare în învățămîntul superior, pu
ternice nuclee în acțiunea de for
mare și maturizare a gîndirii studen
tului, de stimulare a muncii de cer
cetare.

După vizitarea mai multor insti
tute de învățămînt superior, cum ar 
fi Institutul agronomic din Cluj, 
Institutul politehnic din Cluj și Ti
mișoara, Academia de studii econo
mice din București, putem aprecia 
că această concepție a început să șe 
materializeze ca rezultat al eforturi
lor catedrelor de științe sociale, ale 
conducerilor institutelor de învăță
mînt superior, cabinetul de științe 
sociale a început să capete o identi
tate concretă în peisajul universitar.

La Institutul a- 
gronomic din Cluj, 
cabinetului i-au 
fost, afectate două 
săli : una amer 
najată ca sală de 
documentare și 
informare asupra 
diferitelor teme 
din programul de 
învățămint și de 
cercetare al cate
drei, cealaltă des
tinată desfășură
rii seminariilor de 
științe sociale în- 
tr-un cadru cît 
mai înalt de dota- 
ție tehnico-grafi- 
că. în timpul in
vestigațiilor noas
tre, paralel 
inventarierea 
clasificarea
terialelor disponi
bile (planșe, fo
tografii, grafice, 
etc.) erau în curs 
de elaborare di
verse _ materiale 
didactice — mon
taje. scheme etc., 
care. împreună cu 
diferite proiecții 
de scurt metraj, 
să poată fi utili
zate pentru expli
carea și analiza 
științifică a unor 
procese 
economice 
complicate, 
greu de asimilat.

Un bogat mate
rial oferă stu
denților cabinetul 
creat pe lingă ca
tedra de econo
mie politică a A- 
cademiei de știin
țe economice din 
București, inau
gurat recent. Sînt 
expuse aci, în cî- 
teva săli, un mare 
număr de repre
zentări grafice _____  ___
ționale, scheme-bloc, diagrame, or
ganigrame etc. . ___
cea mai mare parte de' colecti
vul catedrei, care, dispuse într-o or
dine logică, corespunzătoare progra
mei analitice, contribuie în mod 
substanțial Ia înțelegerea diferitelor 
categorii și procese studiate de eco
nomia politică a capitalismului și a 
socialismului. Secțiuni speciale sînt 

' consacrate problemelor reproducției 
și creșterii economice, unităților eco
nomice și căilor de asigurare a efi
cienței activității lor. în afară de 
aceasta, spații ample au fost afec
tate înfățișării rezultatelor și pers
pectivelor dezvoltării economice a 
României socialiste, sistemului in
formațional și de decizie economică. 
Aparatura primită permite proiecta
rea în cabinet a unor filme de do
cumentare științifică.

în crearea cabinetelor, catedrele 
de științe sociale au primit un pre
țios sprijin prin organizarea de că
tre Secția de propagandă a C.C. al 
P.C.R. și Comitetul municipal de par
tid București a unor cabinete 
model, structurate pe mai multe do
menii — economie politică, filozofie, 
istorie, sociologie și construcție de 
partid. Cabinetul de partid al muni
cipiului București ca și cele din alte 
centre universitare au livrat fiecărui 
institut un set de planșe însoțite de 
explicații. Desigur, catedrele de ști
ințe sociale nu se pot mărgini ia 
preluarea acestor planșe sau Ia 

' copierea cabinetelor model, deoa
rece fiecare cabinet trebuie să 
aibă propria sa personalitate ; in 
stadiul de început însă, acest ajutor 
poate constitui un punct de plecare, 
un adevărat impuls pentru accelera
rea organizării cabinetelor, pentru 
dezvoltarea unei activități laborioase 
originale.

ci organisme vii,
integrate procesului

social- 
mai 
mai

de învățământ
• CU UN SET DE PLANȘE NU SE ASIGURĂ FUNCȚIONALI
TATEA ® DIAPOZITIVUL, FILMUL, „FORMULARUL DE CER
CETARE" - AUXILIARE PREȚIOASE ÎN PROCESUL INSTRUC
TIV ® STUDENȚII - PUȘI ÎN SITUAȚIA DE A CONFIGURA 

Șl SOLUȚIONA CAZURI PRACTICE

scheme func-
concepute in

a

— Deocamdată, nu. Vin studenți și 
citesc, ne răspunde bibliotecara. Este 
asigurată prezența, prin rotație, a u- 
nor cadre didactice care le pot da 
consultații.

Ne întrebăm însă : cu ce nouta
te își marchează prezența un astfel 
de cabinet ? Sînt oare 
complexele probleme la care trebuie 
să răspundă cabinetul doar printr-o 
denumire nouă, prin simpla schim
bare de nume a bibliotecii ?

Apare, de asemenea, destul de e- 
videntă tendința de a concepe aces
te cabinete ca un fel de muzee, de 
expoziții sau depozite de planșe sau 
diverse alte materiale didactice. Or, 
o asemenea concepție îndepărtează , 
cabinetul de menirea sa, care tre
buie să fie prin excelență aceea a 
unui organism viu, funcțional, pe de
plin integrat procesului de învățămînt 
și slujind perfecționării acestuia.

Problema fundamentală care 
pune în organizarea cabinetului 
se pare a fi de fapt tocmai aceea a 
asigurării unei asemenea funcționa
lități. Și pentru că în această pri
vință sîntem încă la început, ar fi, 
desigur, util să redăm opiniile unor 
cadre didactice de la științele socia
le cu privire la modul cum inten
ționează să o realizeze.

Prin intermediul cabinetului — ne 
spunea prof. univ. dr. N. N. Con- 
stantinescu, șeful catedrei de econo
mie politică de la Academia de stu
dii economice — noi oferim studen
ților un variat material documen
tar, anuare statistice, tabele, reviste 
de specialitate. Dar rolul cabinetu
lui nu se reduce Ia aceasta. Aci ei 
pășesc la efectuarea unor analize 
teoretico-practice, interpretînd ma
terialul studiat. între temele de stu
dii deja abordate se numără, de pil- 

ritmul industrializării în Re-

rezolvate

se 
ni

r 
ț 
I
*

*
*
I
I
I 
I
I
J I
I
I

i 
I
I
I
I 
Ii 
I
I
I
I
Ii 
I
I
I
I

I 
ț
I 
I
I
I 
I

I

â
I
I
l
I 
I
I 
I

A.

„F UGA"
ț
**
I*(
*
I

**
I*
I
I
I*
I*
I
I**
I*I1 â*
I*
I
I

I*
I
I 
â
I
I 
â
I
I
I

J

Filmul „Fuga" — 
producție in două se
rii a studioului „Mos- 
film" — evocă împre
jurări istorice care au 
inspirat, de-a lungul 
anilor, numeroase rea
lizări de prestigiu ale 
cinematografiei din 
U.R.S.S. : perioada
războiului civil, lupta 
victorioasă pentru afir
marea tinerei puteri 
sovietice împotriva 
contrarevoluției. Re- 
memorînd evenimen
tele revoluționare ale 
anilor ’20. regizorii 
Aleksandr Alov'și Vla
dimir Naumov au fost 
preocupați de o pro
blematică profund 
semnificativă și ca
racteristică epocii, dar 
mai puțin 
ecran. Pe 
omonime 
scrieri ale 
Bulgakov, 
duc în prim plan tra
gedia emigrației, des
tinele unor personaje 
care — dușmani jurați 
ai revoluției socialiste 
sau oameni dezorien
tați ce s-au lăsat duși 
de viitoare — au fu
git din patrie, încer- 
cînd să-și croiască o 
existență pe pămînt 
străin.

Prima parte a 
mului surprinde 
ceste personaje 
fundalul ofensivei 
cisive a Armatei Roșii, 
în toamna anului 
1920. Evocarea impu
ne, de la început, 
prin forța cu care e 
descrisă atmosfera, 
prin densitatea dra
matică a unor sec
vențe, în care pînă și 
tăcerea dobîndește o 
elocvență neobișnuită. 
Aparatul de filmat se 
oprește asupra unor 
tipuri create după mo
dele reale, conducă
tori de tristă amintire 
ai forțelor alb-gardis- 
te masate în Crlmeea, 
un ultim bastion al 
contrarevoluției : ge
neralul Ciarnota, de 
pildă, militar intreprid 
și frivol, care în fața 
înfrîngerii iminente 
se pregătește de fugă, 
pentru a-și salva pie
lea. Sau generalul 
Hludov — călăul fa
natic care ordonă cu 
cinism execuții și im
pune soldaților săi să 
reziste pînă la 
mul om, aducind 
sacrificii de vieți 
nești unei cauze 
damnate de istorie și 
pe care și el o știe 
iremediabil pierdută. 
Lupte, cavalcade, in
cendii, canonade — și 
exodul populației, care 
se evacuează, încer- 
cînd să scape de pră
păd. Din masa acestor 
oameni cuprinși de 
panică se detașează 
figura grațioasă a Se
rafimei, soția unui 
înalt funcționar al ve
chiului regim, apoi 
Golubkov — un in
telectual timid, depă
șit de evenimente, in
capabil să înțeleagă 
sensul întîmplărilor

>din jur. Toți aceștia întoarcerii
— ca și o serie de bilă căpeteniilor 
alte personaje — se gardiste_-^ este 
vor regăsi un an mai 
tirziu la Constantino- 
pole (partea a 
a filmului), 
țind amărăciunea 
plită a exilului 
luntar.

Reconstituirea 
tentică a epocii și ca
racterizarea persona
jelor, profunzimea a- 
nalizei 
dau forță 
gere celor 
eoisoade ...___
film, conceput într-o 
manieră deosebită de 
realizările anterioare 
ale apreciatului tan
dem regizoral. Alov și 
Naumov și-au compus 
evocarea alăturînd, ca 
intr-un mozaic, o mul
titudine de episoade 
care — uneori de sine 
stătătoare, ca niște 
scenete — se comple
tează reciproc, subor
donate unor idei di
rectoare. Coșmarele

doua 
împăr- 

cum- 
vo-
au-

psihologice 
de convin- 
mai bune 
ale acestui

inaccesi- 
alb- 
des- 

luichișă Serafimei, 
Golubkov, care in final 
se urcă pe vasul aglo
merat, plin cu oameni 
care au înțeles, după o 
scurtă dar tragică ex
periență, că locul lor 
este acasă, acolo unde 
poporul, stăpîn pe 
soarta sa, își constru
iește liber noua viață.

Filmul pe ecran pa
noramic „Fuga" are 
numeroase 
de o înaltă 
plastică — 
admirabilele 
ale peisajului 
Operatorul L. 
vili realizează 
de un relief 
(coșmarurile 
lului, bunăoară), adec- 
vîndu-se diversității 
ambianțelor acestui 
film, cu intuiția amă
nuntului semnificativ ; 
el contribuie substan
țial la portretizarea e- 
roilor principali, ca și 
la caracterizarea ca
drului uman general 
al evocării (fizionomii
le soldaților. chipul ti
nerei țărănci care a- 
sistă îngrozită la în
fruntarea dintre arma
te etc.). Aparatul de 
filmat pătrunde în u- 
niversul lăuntric al 
personajelor — slujind 
interpretarea nuanța
tă a actorului Aleksei 
Batalov (Golubkov — 
intelectualul cinstit, 
care trăiește mai in
tens decît lasă să se 
creadă aparențele), in
genuitatea actriței 
Liudmila Savelieva
(Serafima — personaj 
creat cu o sensibilitate 
care ne amintește per
formanța actriței în 
rolul Natașei din 
„Război și pace"), jo
cul suculent al acto
rului Mihail Ulianov 
(Ciarnota — un rol co
pios în partea a doua 
a filmului, unde acto
rul joacă excelent con
tradicțiile personaju
lui, drama acestui om 
mistuit de dorul de 
țară, dar pe care trecu
tul l-a condamnat la 
un exil perpetuu, la o 
existență ducînd inevi
tabil spre decrepitu
dine).

N-am citat decît o 
parte dintre persona
jele filmului „Fuga" și 
am amintit doar par
țial aspectele și pro
blematica acestei evo
cări, care, în pofida u- 
nor lungimi (în partea 
secundă a narațiunii, 
îndeosebi), este emo
ționantă și se înscrie, 
incontestabil, printre 
realizările reprezen
tative ale cinemato
grafiei sovietice. Ta
lentul actorilor și al 
echipei de interpreți 
este pus în valoare în 
desfășurarea unei dez
bateri ale cărei sen
suri actuale trec din
colo. de determinarea 
istorică a momentului 
reconstituit pe ecran.

„Fuga" 
momente 

valoare 
între care 

imagini 
rusesc. 
Pataș- 

tablouri 
aparte 

genera-

preocupările 
viitorilor specialiști, 

să facem din cabi
netul de 
sociale, ne 
nea conf.
Ion Lupuțiu, șeful 
catedrei de știin
țe sociale de la In
stitutul agronomic 
din Cluj, un fel 
de laborator, de
sigur, adaptat 
specificului disci
plinelor noastre, 
in care studenții 
să fie puși în si
tuația de a confi
gura și soluționa 
anumite 
Avem în vedere, 
de pildă, 
unor manifestări 
concrete ale ac
țiunii legii valorii 
în socialism, al 
modalităților de 
stabilire a prețu
rilor. Dezbătute 
apoi în seminar, 
asemenea cazuri 
vor contribui, prin 
aspectele lor prac
tice și de princi
piu, la reliefarea 
pregnantă în fața 
studenților a inter
dependențelor e- 
conomice și po
litice din cuprin
sul diferitelor fe
nomene sociale.

în aceeași ordi
ne de idei, prof, 
univ. Vasile Ni- 
chita, decanul Fa
cultății de filozo
fie din București, 
ne-a vorbit despre 
achiziționarea, în 
cadrul cabinetului 
de sociologie, a 
unor chestionare, 
formulare de cer
cetare și a altor 
materiale de spe
cialitate, pe baza 
cărora studenții 
vor face apli

cații practice menite să-i deprindă 
cu folosirea tehnicilor de investigare 
sociologică. Totodată, pentru o ra
cordare mai amplă a predării la cele 
mai actuale preocupări și tendințe 
ale cercetării de specialitate, fiecare 
cadru didactic are obligația să elabo
reze un set de diapozitive cuprinzînd 
scheme, planșe referitoare la cele mai 
noi metodologii de investigare a fe
nomenelor sociale.

Mai mulți dintre interlocutorii noș
tri au exprimat părerea că existența 
și activitatea cabinetului va crea 
premise din cele mai favorabile 
pentru transformarea sesiunilor de 
comunicări științifice din forme mai 
mult sau mai puțin pasive de discu
ție, cum au fost uneori pînă acum, 
în reuniuni cu un pronunțat caracter 
de dezbatere, de schimb de opinie.

Tov. Ioan Cornea, șeful catedrei 
de filozofie din Timișoara, a pus în 
lumină un alt domeniu în care ca
binetul își poate valorifica potentele 
și anume — contribuția la îmbunătă
țirea metodologiei de predare a ști
ințelor sociale, la îmbogățirea expe
rienței pe care o au în această pri
vință cadrele didactice. Să nu ne în
chipuim — spunea el — că folosi
rea doar a schemelor și grafice
lor rezolvă problema. O asemenea 
metodă. întrebuințată abuziv, poate 
chiar dăuna, întrucît împiedică dez
voltarea gîndirii abstracte, mobilita
tea ei. Un accent deosebit trebuie pus 
pe introducerea unor procedee vii 
de predare, folosindu-se în acest scop 
mijloacele puse la dispoziție de ca
binete, între altele a unor filme de 
documentare științifică. Aceasta se 
poate realiza și mai bine dacă unele 
lecții, seminarii se țin chiar în ca
drul cabinetului.

Am lăsat special la urmă un as
pect care adesea este neglijat și care 
poate avea efecte negative : risipirea 
eforturilor factorilor interesați în 
prea multe direcții.

— Uneori se manifestă tendința 
de a se înființa tot felul de ase
menea centre, ne-a confirmat aceas
tă constatare conf. univ. dr. Grigore 
Drondoe, secretarul comitetului de 
partid al centrului universitar Cluj. 
Cabinete sînt înființate și de aso
ciațiile studențești, deși sub altă 
denumire. La cluburi se preconizează, 
de asemenea, înființarea de centre de 
documentare și informare. La o can
tină a politehnicii se dorea de ase
menea același lucru. Noi am stopat 
pregătirile aci, dar tendința există. 
Eu cred că deocamdată ar trebui să 
ne concentrăm forțele pentru crea
rea unor, nuclee puternice, cu influ
ențe largi și adinei în întreaga struc
tură a învățămîntului superior. Iar 
cabinetele de științe sociale pot în
truni asemenea atribute numai dacă 
vor beneficia de întregul sprijin po
litico-ideologic și științific al cate
drelor de științe sociale, de sprijinul 
material al conducerilor institutelor 

O opinie la care subscriem intru 
totul.

cazuri.
studiul

abordată pe 
baza piesei 
și a altor 
lui Mihail 
autorii a-

cronica
fil
a
re 
de-

ulti- 
noi 

ome- 
con-

filmului

lui Hludov de pildă, 
obsesia confruntărilor 
cu fantoma unui sol
dat pe care-1 spînzu- 
rase sugerează 'preg
nant inutilitatea în
cercării călăului de a 
se sustrage, prin fugă, 
răspunderii pentru a- 
trocitățile comise ; ac
torul Vladislav Dvor- 
jețki are, în acest rol, 
o compoziție cu totul 
remarcabilă, confe
rind o dimensiune tra
gică nebuniei fostu
lui general alb, hăituit 
acum de teribile amin
tiri. Realitățile emi
grației sînt creionate 
în episoade dramatice 
(secvența în care Se
rafima își infringe pu
ritatea și încearcă, îm
pinsă de foame, să se 
prostitueze), sau în 
scene de un comic gro
tesc — ca momentul 
„curselor de gândaci", 
unde fostul generai 
Clarnota, acum un 
zdrențăros vinzător 
ambulant, își joacă ul
timele însemne ale de 
mult apusei sale dem
nități. Deși luate în 
parte aceste episoade 
par uneori inegale, lip
site de unitate, ele 
conturează, în ansam
blul lor, climatul îm
prejurărilor evocate, 
existența precară și 
vidul lăuntric al aces
tor emigranți, care, mai 
presus de orice, tînjesc 
după pămîntul natal. 
Autorii surprind fără 
ostentație nostalgia, 
dorul de patrie, con
diția dureroasă, insu
portabilă a înstrăinării 
— tema, declarată a 
filmului lor. Calea re- D. COSTIN

Cartea românească
peste hotare

Și în acest an, cartea românească 
va fi larg reprezentată peste hotare, 
la tîrguri, saloane și festivaluri in
ternaționale de carte. Vor fi expuse, 
în străinătate, sute de lucrări, din 
diverse domenii de activitate, care 
oferă o imagine cuprinzătoare a bo
gatei vieți editoriale din țara noastră.

Este proiectată, de exemplu, orga
nizarea unor expoziții de carte ro
mânească în Argentina, Canada, 
Cehoslovacia, Cipru, R.D. Germană,

Polonia, S.U.A., Uniunea Sovietică, 
Ungaria și Uruguay.

Totodată, se prevede participarea 
României la tîrgurile internaționale 
de carte de la Leipzig, Varșovia, 
Frankfurt pe Main, Sofia, Belgrad, 
precum și la „Salonul cărții tehnico- 
științifice" de la Paris și la „Festiva
lul internațional al cărții" de la 
Nisa.

0 nouă editură
la Craiova

15,30

PROGRAMUL I
18,55emisiunii.

PROGRAMUL II

20,00

t

19,15
19,20

Paul DOBRESCU 
Mihai IORDĂNESCU

Blrzava : Reșița. 
Ion Arleșanu

(Agerpres)

teatre15,30; 18;

PACEA
violonistul 
și Cătălin

: ÎNFRĂȚI - 
15,30;

18; 20,15, 
13,30; 16;

Liceul nr. 1 din Caracal, aspect din atelierul-școalâ, la cursul de fesul covoare, condus de profesoara Petrescu Maria Foto : S. Cristian

cinema
• Fuga (ambele serii — pe ecran 
panoramic) : PATRIA — 10; 15; 19. 
c O duminică pierdută : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
a Misiunea tinerei Nhung : LU
MINA — 9—19,30 in continuare.
a Atunci l-ani condamnat pe totl 
la moarte: CAPITOL — 9; 11,30; 
14; 16,15; 18,30; 20,45, MELODIA — 
9,30; 12; 16; 18.30; 20.45.
a Ultimul războinic : SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete 
— 3998); 20,15 (seria de bilete — 
3999), SCALA ..............................
16; 18,30; 21, 
11,15; 13,30: 16,
e Aventuri în Ontario : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

13,30:
— 9:

în curînd, 
o premieră 

la Teatrul „Bulandra"

CRAIOVA (Corespondentul 
„Scînteii", N. Tuicu) : Printr-o 
recentă hotărîre, Consiliul de 
Miniștri a aprobat înființarea la 
Craiova, cu data de 1 februarie 
1972, a editurii „Scrisul româ
nesc". Astfel se reia activitatea 

• unei vechi și prestigioase insti
tuții de cultură. Editura craio- 
veană va avea ca obiect de ac
tivitate editarea de lucrări ori
ginale de beletristică, artă, ști
ință și tehnică.

Teatrul „Lucia Sturdza Bulan
dra" din București anunță, în 
curînd, premiera pe țară „VICA
RUL" — de Rolf Hochhuth. Pie
sa este un zguduitor document 
dramatic, care a. suscitat o mare 
polemică în presa mondială.

în rolurile principale : VIC
TOR REBENGIUC, EMMERICH 
SCHAFFER. FORY ETTERLE, 
G. IONESCU GION, GEORGE 
OANCEA, ION CARAMITRU, 
NICOLAE MAVRODIN, GINA 
PATRICHI, ICA MATACHE, 
ANCA VEREȘTI, MARIELA 
PETRESCU, CĂTĂLINA PINTI- 
LIE.

Regia . RADU PENCIULES- 
CU. Costumele : DORIS JUR- 
GEA.

21, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30;
16: 18,30; 20,45, FAVORIT — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Love Story : VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, QRI- 
VITA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, TOMIS..— 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18,15; 20,30.
A Program dc desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
0 Unchiul Vania : DOINA — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 Mirii anului II : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45, EX
CELSIOR — 9; 11.15; ----- “

' 18,15; 20,30, AURORA
13,30; 15,45; " " "
— 9; 11,15;
0 Să cumpărăm o 
pompieri — 9—18,30 in

13.30; 16; 
— 9; 11,15; 
FLAMURA 
18,15: 20,30. 
mașină de 
continuare. 

Program de documentare — 
TIMPURI NOI.
• Copacii mor In picioare : 
GA — 9,15; 11.30; 13,45: 16;
20,30, MODERN — 9; 11,15; 
16; 18,15; 20,30.
0 Casa din vale — 10; 12;

20,15 :

VOL- 
18,15; 
13,30:

Clt timp ești sănătos — 16,30, Pro
cesul de la Nfirnberg — 18,45 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Decolarea : LAROMET — 15,30;
17,30; 19,30, POPULAR ---------
20,15.
• Steaua de tinichea 
REA INTRE POPOARE 
17,45; 20.
• Abel, fratelo tău : 
15,45; 18; 20,15.
o Floarea de cactus : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,15.
• B. D. la munte și Ia mare :
DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20. 
FLOREASCA — 15,30: 18; 20,30,
ARTA — 15,30; 18; 20,15.
• Cea mai frumoasă soție : BU- 
CEGI — 15,45; 18; 20,15, GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,30.
• Neînfricatul Gyula, vara șl iar
na : FLACĂRA — 15,30; 17,45: 
o Sunetul muzicii : UNIREA 
15,30; 19.
e Articolul 420 : LIRA — 15.30: 
o Sorgul roșu : FERENTARI 
15,30; 17,45; 20.

0 Radiodifuziunea și Televiziunea 
Română (Studioul din str. Nufe
rilor) : Concert simfonic: Dirijor: 
Iosif Conta. Soliști : 
italian Dino Asciolla 
Ilea — 20.
0 Opera Română : Faust — 19,30. 
o Teatrul de operetă : Singe vic- 
nez — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sata Comedia) : Take, 
Ianke și Cadir — 20; (sala Studio): 
Jocul de-a vacanța — 20.
0 Teatrul de comedie : Cher An
toine — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulan
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : O scrisoare pierdută — 
20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Domnișoara de Belle-Isle — 20.

0 Teatrul Mic : Zadarnice jocuri 
de iubire — 19,30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara domnule 
Wilde — 19,30.
a Teatrul Glulești : Freddy — 
19,30
o Teatrul „Ion Creangă" : Comoa
ra din Insula piraților — 16.
0 Teatrul evreiesc de stat : Adam 
și Eva — 19,30.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu All — 15; 
(sala din str. Academiei) : De ce 
a furat zmeul mingea — 17.
0 Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Mini jaz cu 
maxi haz — 19.30.
© Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19.30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : La izvoare de frumu
sețe — 19,30.
0 Circul Globus : ’72 circ ’72 
16; 19,30.

Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Avanpremieră. 
Emisiune in limba maghiară. 
Confruntări. Controlul mun
citoresc asupra activității e- 
conomico-soclale a Întreprin
derii.
Momente ale muzici! ușoare 
românești. Anton Pann. Emi
siune de George Sbârcea.
Publicitate.
1001 de seri : „Prietenii lui 
Mighty Mouse" : „Ursuleții 
Terry".
Telejurnal.

20,40 Documentar TV : „Capcana". 
Un film de Al. Boiangiu șl 
M. Stolan.

21,05 Pagini de umor. Comici ves
tiți ai ecranului și... „încurcă
turile" lor (III).

21,45 Mai aveți o întrebare ? Pu
tem reconstitui cinci miliarde 
de ani de istorie a Pâmîntu- 
lui ? Prezintă : Ion Petru. 
Redactor : Ștefana Bratu.

22,30 „24 de ore".
8,55 Deschiderea
9,00 Telex.
9,05 Orașul de pe 

Reportaj țle 
(reluare).

9,35 La poalele Tlmpel. Melodii 
populare (reluare).

' 10,00 Curs de limba engleză. Par
ticipă : conf. dr. Dumitru 
Chițoran, conf. dr. Leon Le- 
vițchi, prof. Veronica Focșe- 
neanu și redactorul emisiunii 
— Mara Rolbu.

10,30 Telecinemateca : „Casa de la 
răscruce" (reluare).

12,00 Telejurnal.

19,30
20,10 Reflector.
20,25 Suită de dansuri gruzine in 

interpretarea Ansamblului de 
Stat din Tbilisi 0 Simfonia 
clasică de Prokofiev (frag
ment). Interpretează Școala 
de coregrafie din Moscova.

Concertul orchestrei simfo
nice a Radiotelevlzlunil. Di
rijor : Iosif Conta. Solist : 
Dino Asciolla (Italia). In 
pauză, la ora 21,00 : Viata 
economică a Capitalei. Re
dactor : Flori Rădulescu. 
Buletin de știri.
Film serial : „Patru tanchtșri 
și un cline

*

* 
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0 hotărîre a Consiliului de MiniștriI 
privind îmbunătățirea prețurilor 

la unele produse agricole
Printr-o hotărîre a Consiliului de 

Miniștri au fost îmbunătățite prețu
rile de cumpărare la unele produse 
agricole. Astfel, la orezul nedecorti- 
cat, preluat de la cooperativele agri
cole de producție, prețul a fost ma
jorat de la 3,60 la 4 iei kilogramul. 
La inul fuior, prețurile au fost ma
jorate cu peste 12 la sută, acordîn- 
du-se creșteri mai mari la calitățile 
superioare, respectiv 0,50 lei la kilo
gram la calitatea I și a Il-a. în a- 
celași timp, în vederea cointeresării 
producătorilor pentru a recolta și 
preda într-o perioadă optimă tulpi
nile de in în scopul obținerii unor 
fibre de calitate superioară, hotărî- 
rea prevede acordarea unor sporuri 
de preț de 200 lei la tonă pentru în
treaga cantitate de tulpini de cali
tatea I și a Il-a și de 100 de lei la 
tonă pentru tulpinile de calitatea a 
III-a, predate pînă la o anumită 
dată.

Producătorii care vînd statului ci
coare beneficiază de avantaje simi
lare cu cei care predau sfeclă de 
zahăr.

îmbunătățiri de prețuri s-au făcut 
șl la unele produse din sectorul zoo
tehnic. Astfel, în scopul stimulării 
producătorilor pentru creșterea oilor 
de rasă țurcană și stogoșă, a atra
gerii în fondurile de stat a unor

cantități sporite de lînă, a fost ma
jorat cu 10 lei prețul la kilogramul 
de lînă albă de calitatea I și cu 5 lei 
la cea de calitatea a Il-a. Au fost 
.majorate, de asemenea, prețurile de 
cumpărare Ia pieile brute de por
cine, de bovine și la pielicelele ka
rakul. în același timp, au fost făcu
te îmbunătățiri de prețuri la unele 
soiuri de tutun. Totodată, potrivit 
noilor reglementări, membrii coope
rativelor agricole de producție, care 
cultivă tutun pe loturile în folosință 
personală, precum și țăranii indivi- 

.duali, au posibilitatea să cumpere, la 
prețul cu amănuntul, cite un kilo
gram porumb boabe pentru fiecare 
kilogram de tutun uscat sau verde 
în echivalență predat statului.

Noile prețuri au intrat in vigoare 
de la 1 ianuarie a. c. pentru produ
sele de origină animală, iar pentru 
cele vegetale aceste prețuri vor fi 
practicate începînd cu recolta anu
lui 1972.

Măsurile adoptate vor aduce în 
anul 1972 un plus de venituri de 
peste 180 milioane lei unităților agri
cole socialiste, membrilor coopera
tori și țăranilor cu gospodărie indi
viduală și vor contribui în mod' ne
mijlocit la asigurarea fondului de 
stat cu cantități sporite de produse 
din această categorie.

(Agerpres)

Lucrările celei de-a ll-a sesiuni a Comisiei mixte 
de cooperare economică și tehnică 

între România și Republica Africa Centrală
La Ministerul Comerțului Exterior 

au început, miercuri dimineața, lu
crările celei de-a Il-a sesiuni a Co
misiei mixte de cooperare economică 
și tehnică între Republica Socialistă 
România și Republica Africa Cen
trală.

La lucrări participă Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, condu
cătorul delegației guvernamentale 
române, și Joseph Potolot, ministrul 
afacerilor externe, conducătorul de
legației guvernamentale din Repu
blica Africa Centrală.

Au fost prezenți Alberto Sato, am
basadorul Republicii Africa Centrală 
Ia București, și membri ai amba
sadei.

Comisia mixtă va analiza stadiul 
actual și posibilitățile de extindere a 
acțiunilor de cooperare economică și 
tehnică între cele două țări.

★
în onoarea ministrului de externe 

Joseph Potolot, ministrul comerțului 
exterior, Cornel Burtică, a oferit un 
dejun.

Au participat Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, membri 
ai conducerii unor ministere, alte 
persoane oficiale din cele două țări.

A luat, de asemenea, parte Alberto 
Sato, ambasadorul Republicii Africa 
Centrală la București.

(Agerpres)

Cronic
Miercuri la amiază, ambasadorul 

Republicii Democrate Germane la 
București, dr. Hans Voss, a oferit un 
cocteil în onoareavcolectivului-'Tea
trului Național ;„Vasile Alșășșmdri" 
din Iași, care a prezentat spectacole ■ 
în Capitală cu piesa „Sfint.a Ioana a 
abatoarelor" de Bertpld Brecht, în

a zilei
regia lui Hannes Fischer, de la 
Deutsches Theater din Berlin.

La cocteil au luat parte reprezen
tanți ai Minișteimlui Afaceriloj: , Ex
terne, ai Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, ai Asociației - Oame
nilor de Artă; din . instituțiile Teatrale ; 
și Muzicale, oameni de cultură.

(Agerpres)

vremea
Ieri în (ară : în estul și sudul 

țării vremea s-a menținut friguroasă. 
Cerul a fost mai mult senin, ex- 
ceptînd Dobrogea și estul Bărăganu
lui, unde a fost mai mult noros și 
au căzut ninsori slabe. După amiaza, 
cerul s-a acoperit treptat și în 
Moldova, unde s-au semnalat ninsori 
slabe izolate. Vîntul a suflat potrivit 
cu intensificări in Dobrogea, unde 
local a viscolit zăpada. Temperatu
ra aerului la ora 14 oscila între 
minus 12 grade la Cotnari și Măi- 
cănești și 6 grade la Satu Mare, 
Sighetul Marmației, Baia Mare. în 
București : Vremea a fost rece, cu 
cerul senin, vintul a suflat potri
vit, temperatura maximă a fost de 
— 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 4, 
S și 6 februarie. în țară: Vreme frigu
roasă la începutul intervalului, apoi in 
încălzire ușoară. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros în Dobrogea, Bărăgan 
și sudul Moldovei, unde se vor sem
nala ninsori temporare. Apoi ninso

rile se vor extinde șî în Oltenia și 
Banat, unde vor . cădea precipitații 
locale. Vîntul va prezenta intensifi
cări de scurtă durată în sud-estul 
țării. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între —16 grade și —6 
grade, mai coborîte în nord-est. Tem
peraturile maxime vor oscila între —4 
și 6 grade. Ceață locală în vestul ță
rii. în București: Vreme friguroasă 
la început, apoi în încălzire ușoară. 
Cerul va fi variabil, vor cădea ninsori 
izolate, temperatura în creștere u- 
șoară.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concursul nr. 5 

din 2 februarie 1972.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

2 472 964 lei din care 1 146 047 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 19 11 39 36 25 24.
FOND DE CÎȘTIGURI : 1 557 417 lei 

din care 871 736 lei report categ. 1.
EXTRAGEREA a II-a: 38 3 23 30 27.
FOND DE CÎȘTIGURI: 915 547 lei 

din care 274 311 Iei report categ. A.

roicH -
(Urmare din pag. D
ședința Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. și a guvernului din noiem
brie 1970, cu prilejul dezbaterii pro
iectului actualului plan cincinal : 
„în transporturile navale — arăta 
secretarul general al partidului — 
trebuie să fie luate măsuri pentru 
folosirea rațională a porturilor. Tre
buie grăbită punerea în funcțiune a 
noi capacități care să asigure valori
ficarea deplină a condițiilor de dez
voltare existente într-o serie de 
porturi și creșterea volumului de 
transporturi navale, potrivit necesi
tăților economiei".

O discuție purtată zilele trecute cu 
tovarășii Gheorghe Cojocaru, șeful 
portului, și inginerul Teodor Chirilâ. 
șeful lotului Tulcea al întreprinderii 
de construcții hidrotehnice Constanța, 
care construiește portul comercial, 
ne-a înlesnit cunoașterea mai amă
nunțită a caracteristicilor și impor
tanței pe care le va avea în viitorul 
apropiat complexul portuar Tulcea.

în acest an încep din plin lucră
rile de construcție a portului mine
ralier, care va asigura deservirea 
uzinei de alumină și a uzinei de 
feroaliaje. Prevăzut cu două dane 
maritime, cu cheu vertical și cu o 
dană fluvială, cu instalații moderne 
pentru descărcarea și transbordarea 
minereului, cu platforme de depozi
tare și cu alte utilități, portul va asi
gura atit aprovizionarea acestor uzi
ne cu o mare parte din materiile 
prime necesare procesului de produc
ție, sosite pe calea apei, cît și ex
pedierea '.mei bune părți a produc
ției. Acest port este prevăzut să aibă 
o capacitate de trafic de 1 400 000 tone 
pe an.

Parte integrantă a bazei flotei noas
tre de pescuit oceanic, portul pescă
resc — care face corp comun cu An
trepozitul frigorific Tulcea — va a- 
vea o dană de 120 metri lungime și 
va permite acostarea și operarea trau- 
lerelor și navelor frigorifice transpor-

port complex
toare la nivelul volumului pe care-I 
va atinge în 1975 activitatea flotei. 
Dotarea portului cu utilaje moderne 
va asigura atit descărcarea peștelui 
adus de nave in țară, cît și aprovizio
narea acestora cu toate cele nece
sare călătoriei lor pe ocean. De men
ționat că acest port va fi prevăzut și 
cu o dană pentru navele pescărești 
fluviale, avîndu-se în vedere marea 
pondere ce o are Delta Dunării în 
pescuitul industrial din apele interi
oare ale țării, cit și importantul rol 
pe care-1 are Tulcea în preluarea, 
prelucrarea șl expedierea peștelui. 
Lucrările de extindere și modernizare 
a portului pescăresc urmează a fi în
cheiate în curind. Pină în ianuarie 
1973 vor trebui realizate, de aseme
nea, amenajarea și modernizarea 
portului comercial — 3 dane fluviale 
pentru operațiile de încărcare-descăr- 
care a navelor comerciale maritime 
și fluviale — pori prevăzut cu maca
rale, linii de cale ferată, instalații de 
alimentare cu apă potabilă și indus
trială, magazii pentru mărfuri, grup 
social pentru marinari etc.

în sfîrșit, trebuie reținută soluția 
Ingenioasă adoptată la amenajarea 
portului pentru călători. Cele patru 
dane de acostare a vaselor de călă
tori sînt astfel amplasate, incit să fa
ciliteze legături apropiate — pe apă. 
pe calea ferată șl pe șosele —- ze
cilor de mii de călători — localnici și 
numeroși turiști — care trec anual 
prin portul Tulcea. Portul va fi do
tat cu o nouă și modernă gară mari
timă, amplasată în imediata vecină
tate a gării C.F.R. și a autogării, ast
fel incit orice călător sosit la Tulcea, 
care are nevoie să-și schimbe mijlo
cul de transport, să nu aibă de 
parcurs decît citeva sute de metri 
spre a realiza acest lucru.

Aceste citeva jaloane, precis con
turate ale dezvoltării complexe a vi
itorului port Tulcea, vor contribui de
sigur la transformarea orașului in
tr-unui din importantele porturi da
nubiene ale țării.
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CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

Intr-o zi cit in 24!
La secția de prefabricate din 

Benesat, a întreprinderii de indus
trie locală „Silvania" — Cehu-Sil- 
vaniei, a fost generalizată o inova
ție deosebit de eficientă. Este vorba 
de un nou procedeu tehnologic de 
aburire și uscare sub prelată a 
grinzilor utilizate in construcțiile 
agrozootehnice. Acest procedeu 
scurtează perioada de maturizare 
a prefabricatelor de la 24 de zile 
la 24 de ore. in consecință, se creea
ză posibilitatea creșterii producției 
tot de 24 de ori !

neri din fabrici și uzine, cadre di
dactice, elevi și studenți. lnscriin- 
du-se printre acțiunile dedicate 
Anului internațional al cărții, cer
cul de bibliofilie „Astra" iși pro
pune să contribuie la educația po
litică și estetică a tînărului cititor 
de carte. Se prevede organizarea 
unor expoziții cu rarități bibliofile, 
expuneri privind istoria cărții, co
locvii cu teme ca : „Ilustrația căr
ții", „Cartea cu autograf" și altele.

Nevoia de frumos

K / ARAD

Peste așteptări
Nu de mult, cooperativa de con

sum din comuna Beliu a avut ini
țiativa de a înființa o secție de 
sticlărie. Citeva cuptoare, cîțiva 
meseriași și după fabricarea prime
lor obiecte (vase, servicii de apă, 
pahare) rezultatele au fost peste 
așteptări. După primele confrun
tări cu publicul, iată că au început 
să sosească numeroase comenzi de 
la tot atitea organizații comerciale. 
In plus, au fost primite și primele 
comenzi pentru export. De aici, 
necesitatea extinderii secției, astfel 
că în curind va deveni o adevărată 
fabrică. Ba, mai mult, se preconi
zează să se producă aici și crista-

Lărgind aria modalităților de 
cultivare și orientare a gustului 
pentru frumos in rindul tinerei ge
nerații, Consiliul municipal al or
ganizației pionierilor din Petroșani, 
in colaborare cu Casa de cultură 
și Teatrul de stat „Valea Jiului", 
au organizat un studio al pionie
rilor din Petroșani. El va funcționa 
cu secții de teatru, film, artă plas
tică, muzică. Programul studioului 
prevede, pentru început, intîlniri 
cu oameni de artă, spectacole tea
trale și cinematografice urmate de 
discuții, audiții muzicale, expoziții.

TRANSMIT
stațiune balneară. Aici se constru
iește, intre altele, un complex se
natorial cu 8 niveluri care va asi
gura, in fiecare serie, cazarea a 
250 persoane.

PRAHOVA?

40 /

400 le iau locul
Moment emoționant la clubul 

Uzinei mecanice din Plopeni: 40 de 
lăcătuși, reglori, fochiști, sudori, 
mecanici și vopsitori — muncitori 
harnici și de nădejde, ajunși la 
vîrsta părului alb, au fost sărbăto
riți cu prilejul pensionării. Ca
drele de conducere ale uzinei, 
muncitorii tineri, elevii școlii pro
fesionale i-au felicitat pe veterani, 
angajindu-se să le urmeze exem
plul. Printre alte lucruri frumoase 
spuse despre „veteranii uzinei" 
s-a arătat și faptul că cei 40 care 
pleacă lasă în locul lor 400 de ti
neri muncitori, printre care mulți 
fii și nepoți, pe care i-au pregătit 
astfel incit să fie o mândrie a între
prinderii,

* 
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Rețineți numele 
unei noi stațiuni: 

Brâdet

Cerc de bibliofilie
La biblioteca „Astra" din Sibiu 

a fost constituit un cerc de biblio
filie, în cadrul căruia activează ti-

Localitatea Brădet dispune de iz
voare termale recomandabile in 
vindecarea unor afecțiuni reuma
tice și gastro-intestinale. De altfel, 
aici există de mai multă vreme un 
sanatoriu. Pe baza numeroaselor 
solicitări sosite de la pacienți, Con
siliul popular județean Argeș a 
hotărit să transforme Brădetul în

IVI agazin-expoziție
La Craiova s-a deschis un maga

zin de prezentare și desfacere a 
produselor realizate de unitățile 
întreprinderilor industriei locale. 
Sint expuse peste 500 de sortimen
te de bunuri de larg consum, din 
care circa 80 produse noi. Mult 
apreciate de cumpărători sint so
bele de încălzit electric cu plăci din 
teracotă, boilerele de încălzit apă, 
aerotermele electrice pentru încăl
zit și ventilație, cazanele pentru 
instalații de încălzit locuințe indi
viduale, produse de sticlărie, mo
bilă și altele.
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Astăzi începe 
„OLIMPIADA ALBĂ“

Sapporo, capitala insulei Hokkaido 
— orașul nipon de 1 milion de locui-<S 
tori, vestit, deopotrivă, pentru fabri
cile sale de bere și sculpturile in ză
padă — va fi, începînd de astăzi, 
.gazda celei de-a Xl-a ediții a Jocu
rilor. Olimpice de iarnă. /

In jurul orei prinzului. împăratul 
Hirohito al Japoniei va deschide ma
rea competiție.

Ceremonia inaugurării olimpiadei 
va avea loc la Stadionul de gheață, 
o construcție în formă eliptică, cu 
piste pentru patinaj viteză și tribune 
ce pot cuprinde 45 000 de spectatori.

Cîteva ore mai tîrziu, întrecerile o- 
limpice vor începe la patinoarul 
Makomanai cu două meciuri din tur
neul de hochei pe gheață : Ceho
slovacia—Japonia și Suedia—Iugosla
via.

Specialiștii, cronicarii, reporterii 
sosiți la Sapporo se întrec în a face 
pronosticuri, pe care sportivii sînt 
gata să Ie confirme... sau să le dez
mintă. La schi alpin, excluderea lui 
Karl Schranz sporește șansele fran

cezilor, în cursele de fond și la sări
turi principalii favoriți sînt sportivii 
din Norvegia, Finlanda, Suedia. 
U.R.S.S., R.D. Germană, Japonia. în
trecerile de bob sint deschise oricărui 
rezultat, afirmă unii tehnicieni, deși 
italienii au obținut cele’rnai bune 
timpuri la cursele de control. Sperăm 
că și boberii români să aibă un cu- 
vînt de spus in lupta pentru me
dalii, să confirme rezultatele de acum 
patru ani și de la campionatele euro
pene de anul trecut. în patinajul ar
tistic două nume sînt cele mai des ci
tate în avancronicile agențiilor de 
presă, Ondrej Nepela (Cehoslovacia) 
și Beatrix Schuba (Austria).

Turneul de hochei pe gheață por
nește cu un mare favorit, echipa 
U.R.S.S., care în meciurile de veri
ficare a înregistrat o suită pozitivă, 
dar concurența va fi destul de apri
gă. La biatlon cele mai mari șanse 
sint acordate concurenților din R. D. 
Germană. U.R.S.S. și Norvegia.

(Agerpres)

HOCHEIȘTH 
DIN R. P. CHINEZA 

AU SOSIT IN CAPITALA
Aseară a sosit în Capitală selec

ționata de hochei pe gheață a R. P. 
Chineze. La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, oaspeții au fost întîmpinați 
de reprezentanți ai C.N.E.F.S., ai 
comitetului de organizare a campio
natului mondial (grupa C). ai fede
rației noastre de specialitate. Echipa 
R. P. Chineze va susține începînd de 
joi pînă la 14 februarie — la Galați, 
Miercurea Ciuc și București — me
ciuri pregătitoare în compania unor 
formații locale. în vederea participă
rii la campionatul mondial (grupa C) 
programat Ia Miercurea Ciuc.

HANDBAL. — La Bratislava a 
avut loc tragerea la sorți a partide
lor din cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei campionilor europeni" la 
handbal feminin. Echipa Universita
tea București va întilni, într-o dublă 
partidă, formația vest-germană T.S.V. 
Holstein-Kiel.

Continuîndu-și turneul în 
Maroc, echipa olimpică de fot
bal a României a întîlnit la Ca
sablanca o selecționată a ora
șului. Partida s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 2—2 
(2—2). Cele două puncte ale 
formației române au fost în
scrise de Rugiubei.

Ieri a fost publicată Hotărî- 
rea Comitetului Executiv al 
C.C, al P.C.R., Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România privind recenta 
Consfătuire a Comitetului Politic
Consultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia. Dînd 
expresie aprobării depline și înal
tei aprecieri a documentelor a- 
doptate la consfătuire, precum și ac
tivității desfășurate de delegația ro
mână, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. I-Iotărîrea consideră că 
„Declarația privind pacea, securitatea 
și colaborarea în Europa" reprezintă 
o contribuție deosebită la promova
rea acestor idei 
nostru, stimulează 
care toate statele

pe continentul 
activitatea pe 
interesate sint

chemate să o depună în vederea con
vocării conferinței general-europene. 
„Comitetul Executiv, Consiliul de Stat 
și Consiliu] de Miniștri — se arată în 
hotărîre — consideră că una din sar
cinile de bază ale politicii externe a 
Partidului Comunist și a Republicii

și colaborare intre toate statele eu
ropene, potrivit cerințelor coexisten
ței pașnice — necesitate obiectivă a 
dezvoltării contemporane. Se știe că 
Europa, leagănul unor strălucite 
civilizații, care au îmbogățit pa
trimoniul universal cu creații ne
muritoare ale geniului uman, a 
fost de două ori în prima jumătate 
de secol pradă unor războaie pustii
toare, care au atras în viitoarea lor 
și țări de pe alte continente. Tocmai 
de aceea, crearea în Europa a unor 
condiții care să ducă la înlăturarea 
pericolelor unor noi conflicte se afir
mă ca un deziderat arzător al zilelor 
noastre.

Importanța deosebită a Declarației 
Consfătuirii Comitetului Politic Con
sultativ rezidă în faptul că ea sta-

dezvolta de sine stătător, de a-și pu
tea decide în mod suveran destinul, 
la adăpost de orice acte de forță, de 
orice ingerințe din afară, presiuni 
sau dictat, de a valorifica întregul 
său potențial uman și material, po
trivit propriilor interese și năzuințe 
— ceea ce nu exprimă altceva decît 
traducerea in viață a principiilor a- 
mintite.

întruchipare a imperativelor lega
lității, justiției și eticii internațio
nale, aceste principii reprezintă 
cheia de boltă a raporturilor dintre 
state și popoare, fiind unicele în 
măsură să înlăture sursele de încor
dare, suspiciune și animozitate, să 
promoveze înțelegerea, stima recipro
că, buna vecinătate. Fără aceste prin
cipii, fără aplicarea și respectarea lor

Socialiste România este de a ac
ționa in modul cel mai consecvent 
pentru instaurarea în viața continen
tului nostru a unor noi relații baza
te pe respectul independenței și su
veranității naționale, care să excludă 
folosirea forței sau amenințarea cu 
forța și să ofere tuturor statelor ga
ranția deplină că vor fi ferite de 
orice act de agresiune, că se vor pu
tea dezvolta în mod liber, potrivit 
propriei voințe, și vor putea colabora 
neîngrădit, intr-un climat de înțelege
re și deplină egalitate".

Definind . în mod concret conținutul 
conceptului de securitate europeană, 
obiectivele și modalitățile sale de 
realizare, oferind un amplu program 
de acțiune in vederea transformării 
continentului nostru într-o regi
une a destinderii și păcii, a co
laborării rodnice între popoare. „De
clarația privind pacea, securitatea și 
colaborarea în Europa", adoptată la 
Consfătuirea de la Praga. se în
scrie ca un document de majoră 
însemnătate internațională. Ea duce 
mai departe procesul de elaborare și 
cristalizare a ideii de securitate eu
ropeană, care, de la principiile for
mulate în Declarația de la Bucu
rești din iulie 1966 și in alte do
cumente comune adoptate ulterior 
de țările socialiste europene, a că
pătat un contur tot mai pronunțat.

Este o realitate obiectivă faptul că 
pe continentul nostru, ca urmare a 
evoluției istorice, s-au format state 
cu sisteme sociale diferite — socia
list și capitalist. Această realitate 
impune în mod necesar stabilirea 
unor relații de bună conviețuire in
tre ele, înfăptuirea securității euro
pene fiind în modul cel mai intim le
gată de imperativul coexistenței 
pașnice. Deosebirile de sistem nu 
pot și nu trebuie să constituie un 
obstacol, un impediment pentru sta
tornicirea unui climat de înțelegere

Vizita tovarășului Ion Patan 
în orașul Karlovy Vary

PRAGA, 2. — Corespondentul Ager- 
pres, C. Prisăcaru, transmite : Tova
rășul Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care se află 
în R.S. Cehoslovacă pentru a parti
cipa la lucrările Comisiei mixte gu
vernamentale româno-cehoslovace de 
colaborare economică și tehnico-ști-

ințifică, a fost în cursul zilei de 
miercuri oaspetele unor unități eco
nomice și balneare din orașul Kar
lovy Vary. în cursul vizitei el a fost 
însoțit de adjunctul ministrului in
dustriei al R.S. Cehe, F. Ruzicka, și 
de președintele Comitetului național 
orășenesc, J. Zlapak.

R. P. BULGARIA

Realizări ale economiei 
naționale în 1971

SOFIA 2. — Corespondentul Ager- 
pres, C. Amariței, transmite : Presa 
bulgară a publicat miercuri comu
nicatul Ministerului Informațiilor și 
Comunicațiilor al R.P. Bulgaria pri
vind îndeplinirea planului de dez
voltare social-economică a țării pe 
anul 1971.

în primul an al celui de-al șaselea 
cincinal, arată comunicatul, în eco
nomia bulgară s-a realizat un bi
lanț pozitiv, înregistrîndu-se ritmuri 
înalte și stabile de dezvoltare. Dato
rită creșterii considerabile a veni
tului național a fost înfăptuit un 
amplu program de investiții, din 
care cea mai mare parte a fost desti
nată dezvoltării bazei tehnico-mate- 
riale în sfera producției materiale, 
în special pentru accelerarea indus
trializării economiei.

în 1971, volumul producției indus
triale a crescut cu 9,5 la sută în 
comparație cu anul precedent, ega- 
lînd întreaga producție industrială 
n Bulgariei din anii 1964 și 1965, 
Iuați laolaltă. Din această creștere, 
64 la sută s-a realizat pe seama spo
ririi productivității muncii. în in
dustrie. productivitatea muncii a

fost cu 6 la sută mai mare decît în 
anul 1970. Ritmuri înalte de dezvol
tare au fost înregistrate in acele ra
muri ale economiei care sînt legate 
direct de progresul tehnic și de creș
terea rentabilității producției. în 
comparație cu 1970, producția indus
triei petroliere a crescut cu 29,2 Ia 
sută, cea a industriei metalurgice 
cu 16,6 la sută, a industriei construc
toare de mașini cu 15,7 la sută, a 
industriei chimice și cauciucului cu 
11,4 la sută.

Volumul producției agricole globale 
a crescut cu 3,1 la sută, comparativ 
cu cel atins In anul 1970. Numărul 
tractoarelor puse la dispoziția agri
culturii în 1971 a depășit cu 4 300 pe 
cel din anul precedent, iar numă
rul combinelor — cu 1100. A conti
nuat procesul de concentrare și spe
cializare a producției In agricultură.

Schimburile de mărfuri în cadrul 
comerțului exterior bulgar au sporit 
cu 11,6 la sută, atingind valoarea de 
5 008 000 000 leva valută.

La sfîrșitul anului 1971, populația 
țării era. după calculele preliminare, 
de 8 565 000 persoane.

Pregătiri pentru ediția de primăvară 
a Tirgului de la Leipzig

BERLIN 2. — Cores
pondentul nostru, Șt. 
Deju, transmite : în 
cadrul unei conferințe 
de presă, care a avut 
toc la Berlin, directo
rul general al Tirgu
lui internațional de la 
Leipzig, Friedrich 
Wonsack, a relatat 
despre pregătirile și 
participarea la ediția 
de primăvară din a- 
cest an a tirgului care 
se va desfășura intre 
12 și 21 martie. El a 
informat, cu acest pri
lej, că și-au anunțat 
participarea 9 000 de 
firme din 60 de țări, 
care vor expune pe o 
svvrafață totală de 
350 000 metri pătrați.

Cifrele oglindesc inte
resul mare care există 
pentru această întil- 
nir.e tradițională, pen
tru colaborarea și coo
perarea internațională:, ■■ 

„România și-a extins 
suprafața de expune
re cu aproximativ 35 
la sută față de anul 
trecut — a spus Frie
drich Wonsack — ac
centul ofertelor româ
nești fiind pus pe ma- 
șini-unelte, produse 
ale electrotehnicii și 
tehnicii de telecomu
nicații',-metalurgie. ma
șini agricole și pentru, 
construcții".

R.D.G. expune pro
dusele sale pe o supra

față de 240 000 metri 
pătrați.

2 500 firme din țări 
capitaliste vor folosi 
acest prilej pentru, 
dezvoltarea comerțului 
Est-Vest. Cel mai 
mare expozant de 
peste hotare este R.F. 
a Germaniei, care o- 
cupă o suprafață de 
circa 20 000 metri pă
trați. Suprafețe mari 
ocupă, de asemenea. 
Franța, Italia. Japonia, 
Belgia, Austria, Sue
dia, Finlanda. Olanda, 
Marea Britanie și Ber
linul occidental. La a- 
ceastă ediție a tirgului 
vor fi reprezentate și 
aproximativ 20 de țări 
in curs de dezvoltare.

rența nu se află de partea lor, ci 
de partea forțelor iubitoare de pace, 
de datoria cărora este și în puterea 
cărora stă să se opună cu succes 
unor astfel de încercări. întreaga 
dezvoltare a vieții internaționale 
arată că politica forței este discre
ditată. urită și dezavuată de popoare. 
De aceea, dacă se dorește cu adevă
rat securitate și colaborare pe con
tinentul european, nu există altă cale 
decit recunoașterea și traducerea 
consecventă în viață a acestor prin
cipii fundamentale pentru conviețui
rea pașnică și rodnică între națiuni.

Transformarea in acest sens a re
lațiilor intereuropene este de natură 
să „permită depășirea divizării con
tinentului în grupări politico-milita- 
re“ — după cum subliniază și Decla-

Statornicirea principiilor de bază ale relațiilor 
internaționale - cheia de boltă 

a securității europene
tuează în modul cel mai clar prin
cipiile menite a sluji ca busolă a 
raporturilor dintre toate statele. „Re
lațiile de bună vecinătate dintre sta
tele europene — se subliniază în de
clarație — trebuie să se dezvolte pe 
baza principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc".

Intr-adevăr, potrivit opticii țărilor 
socialiste — așa cum a fost expri
mată și la Consfătuirea de la Praga 
— securitatea europeană presupune 
crearea unui sistem de angajamente 
clare, care să asigure fiecăruia garan
ția că se află la adăpost de acte de a- 
gresiune, că poate prospera in condiții 
de securitate. Față de așa-zisa „secu
ritate" bazată pe acumularea in arse
nalele statelor a unor cantități tot 
mai mari de arme ucigătoare, pe „e- 
chilibru.1 forței", al „terorii", un a- 
semenea sistem de securitate euro
peană presupune clădirea relațiilor 
dintre state pe principii de tip nou. 
Securitate reală înseamnă tocmai po
sibilitatea fiecărui popor de a se

neabătută — de către toți și față de 
toți — securitatea europeană nu ar fi 
de oonceput.

Subsumîndu-se ideii cardinale a 
vremurilor noastre, a dreptului fie
cărui popor de a-și decide de sine 
stătător soarta, principiile amintite 
formează un tot unitar indisolubil, 
nu pot fi concepute rupte unul 
de altul. Nesocotirea sau încălcarea 
unuia din aceste principii duce in 
mod implicit la încălcarea și a ce
lorlalte. Caracterul lor unitar este 
dublat de aria lor universală de apli
cabilitate — între toate statele, in
diferent de orinduire socială. Nu
mai o colaborare și cooperare 
între națiuni libere și suverane, pe 
deplin egale în drepturi, care să asi
gure progresul economic și social al 
fiecărei țări în parte, poate chezășuî 
pacea și securitatea internațională.

Există oare vreo alternativă la po
litica bazată pe aceste principii ? 
Nici una, în afara politicii de forță. 
Desigur, mai există cercuri agre
sive. care încearcă să mențină încor
darea și neîncrederea, dar preponde-

rația de la Praga. Tocmai datorită 
concordanței lor depline cu interese
le majore ale tuturor popoarelor, prin
cipiile amintite capătă o recunoaștere 
tot mal largă în întreaga lume, afir- 
mindu-se ca o condiție sine qua non 
a securității și destinderii, a progre
sului și civilizației.

Așa cum este bine cunoscut, Româ
nia socialistă s-a afirmat ca un pro
motor neobosit al acestor principii, 
care alcătuiesc normele fundamentale 
ale politicii noastre externe. Țara 
noastră a susținut și susține neclin
tit aceste principii, puse în evi
dență de însuși cursul general al 
istoriei, ea a subliniat în perma
nență, cu toată tăria, însemnătatea 
lor capitală, le-a așezat la temelia ra
porturilor sale cu toate statele, a ac
ționat și acționează pentru genera
lizarea lor la scara continentului și a 
întregii lumi. Prin normalizarea și ex
tinderea raporturilor de colaborare cu 
diferite state ale continentului, prin 
desfășurarea unei intense activități 
de contacte. Intilniri și schimburi de 
vizite, printr-o serie de inițiative la

O.N.U. și în alte organisme interna
ționale, prin întreaga sa activitate de 
propagare a principiilor de bază ale 
relațiilor dintre state, România a adus 
și aduce o contribuție concretă, efec
tivă, la cauza securității în Euro
pa. „Am pornit și pornim neabătut in 
politica noastră — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — de Ia premisa 
că cerința actuală vitală, fundamen
tală, a tuturor popoarelor, condiția 
esențială de care depinde salvgarda
rea păcii pe pămint este respectarea 
neștirbită a independenței și suvera
nității naționale a tuturor popoare
lor, a dreptului lor de a trăi liber, 
de a-și organiza viața așa cum do
resc, respectarea egalității depline in
tre națiuni și neamestecului în tre
burile interne, eliminarea totală din 
relațiile interstatale a folosirii forței 
și amenințării cu forța".

întreaga evoluție a lumii contem
porane confirmă pe deplin că înfăp
tuirea securității în E.uropa și în lume 
nu se poate obține decit prin acțiuni 
consecvente și concrete, îndreptate 
ispre promovarea unui curs pozitiv, 
de încredere, respect și înțelegere 
reciprocă în relațiile dintre state. Iată 
de ce considerăm de o însemnătate 
primordială — după cum se arată în 
Declarație — recunoașterea generală 
a acestor principii în cadrul proiec
tatei conferințe general-europene, 
consemnarea lor în documentele con
ferinței și asumarea obligației de că
tre toate statele continentului de a le 
aplica în practică. Problema care se 
pune în prezent la ordinea zilei este 
trecerea nemijlocită la acțiuni con
crete, la contacte multilaterale — 
care să aibă loc la Helsinki, potri
vit propunerii guvernului finlandez 
— în scopul pregătirii acestei con
ferințe.

In ce o privește, România este ho
tărit,ă să depună toate eforturile în 
acest sens. Așa cum se arată in Ho- 
tărirea, publicată ieri, a forurilor de 
conducere ale partidului și statului 
nostru, Consiliul de Miniștri și Minis
terul Afacerilor Externe vor între
prinde acțiunile politico-diplomatics 
necesare pentru a contribui, împreu
nă cu guvernele tuturor statelor in
teresate, la organizarea, fără întîrzie- 
re, a contactelor multilaterale pre
gătitoare, astfel îneît conferința ge- 
neral-europeană să poată avea loc 
în cel mai scurt timp. Realizarea 
acestui deziderat impune ca toate 
celelalte state să adopte măsurile co
respunzătoare în vederea participării 
la activitatea pregătitoare a con
ferinței, menită să reprezinte un pas 
esențial spre transformarea continen
tului nostru într-o zonă a păcii, înțe
legerii și colaborării, cu consecințe 
din cele mai favorabile asupra clima
tului general in întreaga lume.

, . . Dumitru ȚINU



viața internațională
Situația din Irlanda de Nord 

se menține încordată 1

Pentru a doua zi consecutiv, orașul 
nord-irlandez Londonderry a fost pa
ralizat marți de greva generală de
clanșată de populația catolică după 
incidentele singeroase de duminică, 
în cursul cărora forțele britanice au 
ucis 13 persoane. Greva se va pre
lungi, potrivit agențiilor de presă, 
pînă după încheierea funeraliilor vic
timelor. în întreaga Irlandă de Nord 
domnește în aceste zile o atmosferă 
de tensiune. Peste 10 000 de persoane 
au participat miercuri la funeraliile 
victimelor „duminicii sîngeroase". Tot 
miercuri, în majoritatea celorlalte o- 
rașe din Irlanda de Nord s-au sem
nalat noi lupte de stradă și ciocniri 
între populație și trupele britanice. în 
urma unor schimburi de focuri, la 
Belfast a fost ucis încă un membru 
al comunității catolice.

O demonstrație la care au partici
pat peste 25 000 de persoane a avut 
loc în aceeași zi în fața Ambasadei 
Marii Britanii din Dublin, în semn 
de protest față de intervenția bruta

lă a trupelor britanice Împotriva 
populației din Londonderry,

Primul ministru britanic, Edward 
Heath, a adresat un apel liderilor 
principalelor partide politice din 
țară să acționeze urgent în vederea 
soluționării crizei din Ulster. într-o 
scrisoare adresată liderului opoziției 
laburiste, Harold Wilson, premierul 
britanic propune partidelor conserva
tor, laburist și liberal să-și desemne
ze reprezentanți în vederea discu
tării situației din Irlanda de Nord și 
a găsirii unei soluții durabile pentru 
problema irlandeză care, în urma in
cidentelor dramatice de duminică, a 
căpătat un caracter și mai acut.

Pe de altă parte, ministrul de ex
terne al Republicii Irlanda, Patrick 
Hillery, a sosit marți la New York, 
pentru a cere, în numele guvernului 
său, oficialităților Organizației Na
țiunilor Unite să intervină pe lîngă 
Marea Britanie spre a se pune capăt 
situației grave din Irlanda de Nord.

în fotografie : studenți de la Oxford 
(Anglia) demonstrînd împotriva tragi
celor incidente de la Londonderry.

„0 apreciere realistă a situației"
• Declarația Uniunii Germane a Păcii din R.F.G. privind 
Declarația Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al sta

telor participante la Tratatul de la Varșovia
BONN 2 (Agerpres). — Partidul 

vest-german Uniunea Germană a 
Păcii a dat publicității o declarație 
în care subliniază că documentul a- 
doptat la consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, care 
a avut loc la Praga, „face o apreciere 
realistă a situației, concretizează 
principiile de bază pe care trebuie 
să se întemeieze sistemul de secu
ritate și colaborare europeană, con

firmă întreaga seriozitate cu care 
statele socialiste militează pentru a- 
sigurarea unei păci trainice pe baza 
principiilor coexistenței pașnice".

Relevi nd necesitatea convocării 
conferinței general-europene în pro
blemele securității în anul 1972, de
clarația Uniunii Germane a Păcii 
subliniază că relațiile dintre țările 
Europei trebuie să se bazeze pe co
laborare și înțelegere reciprocă.

Vizita în Elveția a delegației 

Partidului Comunist Român
GENEVA 2 (Agerpres). — Delega

ția Partidului Comunist Român) 
condusă de tovarășul Miron Con- 
stantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
care face o vizită în Elveția la in
vitația Comitetului Central al Par
tidului Muncii, s-a intilnit marți cu 
membrii Comitetului Director al 
Partidului Muncii din Cantonul Ge
neva. La întâlnire au participat, de 
asemenea, tovarășii Jean Vincent, 
membru al Secretariatului Colectiv 
al Partidului Muncii din Elveția, Ro
ger Dafflon, Etienne Lantillon și 
Armand Magnin, membri ai Birou
lui Politic, precum și alti activiști 
ai partidului.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații cu privire la 
activitatea și preocupările actuale 
ale celor două partide.

Intilnirea s-a desfășurat într-o

atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

în cursul aceleiași zile, delegația 
P.C.R. a fost primită la Consiliul 
administrativ al orașului Geneva de 
către Jean Paul Buensod, primar, 
Roger Dafflon, reprezentant al Par
tidului Muncii în Consiliul admi
nistrativ, Claude Ketterer, repre
zentant al Partidului Socialist în 
Consiliul administrativ, și J.P. Guil- 
lermet, secretar adjunct al Consiliu
lui administrativ.

Delegația a fost însoțită de tova
rășii Jean Vincent și Andre Hediger, 
membru al C.C. al Partidului Mun
cii, precum și de Ion Georgescu, 
ambasadorul român în Elveția, și 
Constantin Ene, reprezentantul per
manent al României pe lingă Ofi
ciile și instituțiile specializate ale 
O.N.U. din Geneva.

TRATATUL DINTRE 0. R.S.S. 
Șl R. F. A GERMANIEI 
remis spre ratificare 

Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Sovietice

MOSCOVA 2 (Agerpres). — După 
cum informează agenția T.A.S.S., 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. a 
aprobat și a remis spre ratificare 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. tratatul semnat de Uniunea 
Sovietică cu R.F. a Germaniei la 
12 august 1970.

Ședința Prezidiului Adunării
Federale a R. S. F. Iugoslavia

BELGRAD 2. — Corespondentul A- 
gerpres, George Ionescu, transmite : 
La Belgrad a avut loc ședința Pre
zidiului Adunării Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, în cadrul căreia președin
tele Adunării, Mialko Todorovici, a 
informat despre stadiul lucrărilor Co
misiei care analizează problemele di
ferențierilor sociale.

După cum se știe, recenta confe
rință a U.C.I. a preconizat elabo
rarea unor soluții pentru înlăturarea 
discrepanțelor ivite în retribuirea 
muncii, a indicat luarea de măsuri 
în vederea împiedicării acumulărilor 
de bunuri nedobîndite prin muncă 
sau realizării de venituri mai mari 
decît cele stabilite de normele le
gale. După cum relatează ziarul

„Borba" — care anunță că „în curând 
va fi gata documentul privind dife
rențierile sociale" — comisia în
ființată de Prezidiul Adunării Fe
derale a analizat cauzele care au de
terminat apariția diferențierilor so
ciale nejustificate între diferite cate
gorii de salariați și a elaborat un 
proiect de document intitulat „Dife
rențierile sociale nejuste — formele 
de apariție și propuneri pentru înlă
turarea lor".

Dezbaterile care vor avea loc în 
Adunarea Federală pe marginea ana
lizei făcute de această comisie vor 
trebui să ducă la adoptarea unui 
document care să prevadă măsuri 
concrete pentru înlăturarea discre
panțelor menționate.

Președintele Egiptului
MOSCOVA 2 (Agerpres). — Agen

ția T.A.S.S. informează că miercuri 
a sosit la Moscova Anwar Sadat, 
președintele Republicii Arabe Egipt, 
președintele Uniunii Socialiste Arabe, 
care, la invitația C.C. al P.C.U.S., a 
Prezidiului Sovietului Suprem și a 
guvernului sovietic, face o vizită 
neoficială, de prietenie, în U.R.S.S. 
Președintele Sadat este însoțit de

a sosit la Moscova
Hafez Ismail, consilier prezidențial 
pentru probleme de securitate națio
nală, și Mohamed Murad Ghaleb, mi
nistrul afacerilor externe.

Pe aeroportul Vnukovo, Anwar 
Sadat a fost întîmpinat de Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri, și de alte 
persoane oficiale sovietice.

Președintele Islandeî 
l-a primit 

pe ambasadorul României
LONDRA 2. — Corespondentul nos

tru, N. Plopeanu, transmite : La 2 
februarie, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Islanda, Va- 
sile Pungan, a fost primit de pre
ședintele Republicii Islanda, Kristjan 
Eldjarn, cu care ocazie au fost abor
date unele probleme ale situației in
ternaționale și aspecte ale dezvoltă
rii relațiilor bilaterale. întrevederea 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

0 delegație de partid și guvernamentală 
a R. D. Germane a sosit la Budapesta
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• Declarațiile președintelui Anwar Sadat ® Luări de 
poziție la Tel Aviv și Cairo în problema unei soluționări 
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AUSTRIA

„SECURITATEA EUROPEANĂ

esfe astăzi problema centrală

a continentului”
In eforturile pen

tru statornicirea secu
rității pe continentul 
nostru — cărora re
centa consfătuire de 
la Praga a țărilor so
cialiste le-a dat un 
nou și puternic impuls 
— un rol important 
revine și țărilor neutre 
sau neangajate, printre 
care se numără și 
Austria. tn ultimul 
timp, diplomația aus
triacă a fost . anga
jată într-o — -
bogată de întllniri și 
contacte oficiale. După 
ce a fost gazdă a co
legului său suedez, 
Krister Wickman, mi
nistrul de externe 
austriac, Rudolf Kirch- 
schlăger, a vizitat săp- 
tămina trecută El
veția, unde a discutat 
cu șeful Departamen
tului politic federal, 
Pierre Graber, iar în 
prezent se află in Iu
goslavia pentru con
vorbiri cu secretarul 

1 . federal pentru afaceri- 
I le externe, Mirko Te- 

pavaț.
I Din larga tematică 
I abordată în cursul a- 

cestor contacte, obser-
I vatorii politici vienezi 
, rețin, cu deosebire, a- 
■ cele aprecieri care re- 
I afirmă sau aduc noi 

precizări cu privire la 
pozițiile cercurilor o- 
ficiale din capitalele 
respective asupra a 
ceea ce a ajuns să fie 
denumită „problema 
nr. 1 a continentului" : 
promovarea securită
ții și destinderii și, in 
strinsă legătură cu a- 
ceasta, convocarea, în 
cel mai scurt timp, a 
conferinței general-eu
ropene. „în prezent 
s-au creat condițiile 
pentru pregătirea con
ferinței in problemele 
securității și colaboră
rii europene. Austria 
este foarte interesată 
în convocarea acestei 
conferințe", a declarat 
ministrul de externe

austriac in cadrul u- 
nui interviu acordat 
ziarului iugoslav „Ve- 
cera“.

De altfel, și în cursul 
vizitei in Suedia, refe- 
rindu-se la aceeași 
problemă, el a arătat : 
„Nici un alt c„ 
nent nu a suferit atît 
de mult ca Europa ur
mările teribile ale fo
losirii forței. De aceea 
este de înțeles de ce 

„ __ Austria, care este așe-
activitate. zată în centrul acestui 

continent și care a fost 
afectată constant de 
conflictele deceniilor 
trecute, consideră men
ținerea păcii, securi
tății și colaborării 
drept una din princi
palele chestiuni ale 
politicii sale externe". 
Aceste opinii au fost 
împărtășite de inter
locutorii săi suedezi 
care au subliniat im
portanța majoră, pen
tru statele mici și mij
locii, a destinderii in
ternaționale, vocația 
firească a acestor țări 
de 
tru 
tui 
rul 
me, 
ți, 
larga adeziune în jurul 
ideii unei conferințe 
paneuropene cu parti
ciparea tuturor națiu
nilor interesate.

Una din direcțiile 
importante ale conti
nuării și adîncirii mu
tațiilor pozitive inter
venite pe continent 
este extinderea co
laborării multiforme, 
reciproc avantajoase, 
aspect pus în eviden
ță atît de către Viena 
cit și de către Stock
holm. „Colaborarea și 
cooperarea în domenii 
concrete, cum ar fi 
mediul înconjurător, 
transporturile, proble
mele sociale, sînt 
nite să contribuie 
promovarea unui 
politic, și anume.

a acționa pen- 
consoliâarea aces- 
proces. Premie- 

suedez, Olof Pal- 
punea in eviden- 

în acest context,

imprime o orientare 
ireversibilă procesului 
de destindere" — a re
levat conducătorul di
plomației austriece. 
Această poziție — care, 
după cum se știe, for
mează obiectul 

conți- punct special al 
clarației de la 
— a fofit 
împărtășită de 
locatorii de la 
holm, care, pornind 
de la necesitatea înlă
turării discriminărilor 
de orice fel în calea 
colaborării, a schim
burilor de bunuri și 
valori, au avansat 
ideea elaborării unor 
principii ale eticii co
merciale internațio
nale. „Colaborarea in
ternațională este ne
cesară pentru menți
nerea unei dezvoltări 
dinamice a producției, 
a ținut să evidențieze 
ministrul suedez '->K. 
Wickman. însemnăta
tea diviziunii interna
ționale a muncii, în 
special în ceea ce pri
vește micile state, 
este în general cunos
cută. Pentru state in
dustriale ca Suedia și 
Austria, 
barierelor 
prezintă 
care nu mai 
subliniat".

Adăugindu-se ini
țiativelor guvernului 
finlandez' în vederea 
trecerii la pregătirea 
pe baze multilaterale 
a organizării confe
rinței general-euro
pene, asemenea cu
rente sînt semnifica
tive pentru opiniile 
dominante in țările 
neutre ale Europei, 
reflectînd convingerea' 
că neutralitatea nu 
poate însemna astăzi 
poziții de rezervă față 
de marile probleme 
ale timpului nostru.

unui 
De- 

Pragă 
pe deplin 

inter- 
Stock-

înlăturarea 
comerciale 

un interes 
trebuie

me- 
la 

țel 
să
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CAIRO 2 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Arabe Egipt, Anwar 
Sadat, a inspectat, timp de cîteva 
zile, unele poziții ale armatei egip
tene din zonele Canalului de Suez 
și Mării Roșii — informează ziarul 
„Al Ahram", citat de agențiile France 
Presse, T.A.S.S. și United Press Inter
national. Președintele Sadat a rostit, 
cu acest prilej, cuvintări in fața sol- 
daților și a avut o serie de consfă
tuiri cu corpul de comandă al tru- ®' 
pelor staționate în zonele respective.

Anwar Sadat a declarat că „hotă- 
rîrea cu .privire la începerea bătă
liei a fost, intr-adevăr, adoptată și 
că altă cale nu există. Bătălia va 
veni". Dar, a subliniat șeful statului 
egiptean, „intre adoptarea hotărîrii și 
începerea luptei armate există o 
deosebire. Este necesar, a arătat el, 
ca începutul bătăliei să fie stabilit 
ținîndu-se seama de toți factorii 
pentru a asigura victoria sigură". 
Anwar Sadat a făcut o analiză a si
tuației frontului intern și a explicat 
sarcinile cabinetului recent constituit 
ca fiind un „guvern care trebuie să 
transforme frontul intern într-o parte 
efectivă a frontului de luptă", relevă 
ziarul „Al Ahram". Președintele An
war Sadat a dat asigurări corpului 
de comandă că „frontul intern acor

dă sprijin ferm armatei și menține 
unitatea națională, fiind o continuare 
firească a pozițiilor avansate, îndeo
sebi după promisiunile S.U.A. de a 
livra Israelului noi avioane „Phan
tom" și de a dezvolta industria de 
război a acestuia".

★
TEL AVIV 2 (Agerpres). — în ca

drul unei sesiuni extraordinare, care 
a avui loc miercuri, guvernul isra- 
elian a hotărit să informeze Statele 
Unite că Israelul acceptă să reia 
convorbirile indirecte cu Republica 
Arabă Egipt, prin intermediul S.U.A., 
asupra unui acord parțial pentru re
deschiderea Canalului de Suez — a- 
nunță un comunicat oficial dat pu
blicității la Tel Aviv.

★
CAIRO 2 (Agerpres). — După a- 

nunțarea hotărîrii guvernului isra- 
elian de a accepta reluarea negocie
rilor indirecte, prin intermediul 
S.U.A., în vederea redeschiderii Ca
nalului Suez, un purtător oficial de 
cuvânt egiptean, citat de agențiile 
Associated Press și France Presse, 
a declarat că „orice decizie ar putea 
accepta Israelul în favoarea unei so
luționări parțiale a crizei din Orien
tul Apropiat, aceasta trebuie să fie 
transferată misiunii Jarring".

AMERICA LATINĂ

Opinii în favoarea 
restabilirii relațiilor 
diplomatice cu Cuba

LIMA 2 (Agerpres). — într-o mo
țiune adoptată în unanimitate, par- 
ticipanții la cel de-al XI-lea Con
gres al Federației ziariștilor din Peru 
au cerut guvernului să restabilească 
relațiile diplomatice cu Cuba. „Avînd 
în vedere tradiția sa revoluționară. 
Republica Peru — se afirmă în docu
ment — nu poate să nu aibă relații 
cu o țară care cunoaște același proces 
de transformări și care luptă împotri
va exploatării imperialiste. Rezoluția 
respinge, de asemenea, hotărîrile 
O.S.A. cu privire la Cuba, „mai ales 
că în multe cazuri acest organism a 
fost pus în slujba intereselor preim
perialiste".

★
CIUDAD DE PANAMA. — Repu

blica Panama sprijină în întregime 
moțiunea peruană la Organizația Sta
telor Americane (O.S.A.) privind ree
xaminarea hoțărîrilor adoptate împo
triva Cubei, a declarat publicațiilor 
„Expreso" și „Extra", din Lima, mi
nistrul adjunct panamez al afacerilor 
externe, Carlos Osores.

Agenția Prensa Latina menționea
ză că ministrul panamez a subliniat 
că, indiferent de hotărîrea O.S.A., 
Republica Panama va restabili rela
țiile diplomatice cu Cuba.

BUDAPESTA 2. — Corespondentul 
nostru, Al. Pintea, transmite : La 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar și a Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc-Țărănesc Ungar, 
miercuri dimineață a sosit la Buda
pesta, intr-o vizită de prietenie, de
legația de partid și guvernamentală 
a Republicii Democrate Germane, 
condusă de Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C al P.S.U.G. Din de
legație fac parte Werner Lamberz, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G., Wolfgang Rauch- 
fuss, membru al C.C. al P.S.U.G.,

vicepreședinte al Consiliului de Mi 
niștri al R. D. Germane, și alte pe; ■ 
soane oficiale.

Pe aeroportul Ferihegyi, din capi
tala ungară, delegația a fost întim- 
pinată de Jânos Kâdâr. prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., Aczel Gyorgy, 
Biszku Bela, Nemeth Karoly, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., și alte persoane oficiale.

în aceeași zi, la sediul Comitetu
lui Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar au început convorbi
rile oficiale dintre conducătorii de 
partid și de stat ai R. P. Ungare și 
R. D. Germane.

Convorbiri bulgaro - siriene
DAMASC 2 (Agerpres). — La Da

masc au început convorbirile dintre 
delegația siriană, condusă de Hafez 
Assad, președintele Republicii Arabe 
Siriene, secretar general al Partidului 
Socialist Arab Baas din Siria, și de
legația de partid și guvernamentală 
bulgară, condusă de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, care se află în Siria 
într-o vizită de prietenie.

Cu prilejul vizitei, Hafez Assad a 
oferit o recepție în cinstea lui Todor 
Jivkov. în toastul rostit cu acest pri
lej, președintele sirian a relevat bu
nele relații dintre Bulgaria și Siria 
și dorința reciprocă de a le adinei. 
Pozițiile celor două țări, a spus el, se

întemeiază pe lupta comună a celor 
două popoare și pe negarea de către 
ele a asupririi și agresiunii, pe dra
gostea lor de libertate, dreptate șr 
pace.

La rîndul său, Todor Jivkov a sub
liniat că vizita sa în Siria va contri
bui la o mai bună cunoaștere și înțe
legere reciprocă. După ce a evocat 
cooperarea tot mai intensă în dome
niul politic, economic și cultural din
tre cele două țări și popoare, vorbi
torul și-a exprimat speranța că în 
cursul actualelor convorbiri părțile se 
vor convinge reciproc de existența u- 
nor posibilități largi, nefolosite încă, 
pentru a ridica la un nivel superior 
colaborarea bulgaro-siriană in toate 
domeniile.

agențiile de presa transmit:

Haile Selassie distins cu 
Medalia Păcii a O.N.U.Secre_ 
turul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, i-a înminat miercuri, la 
Addis Abeba, împăratului Etiopiei, 
Haile Selassie I. Medalia Păcii a 
O.N.U.

R. P. Chineză a hotărit să 
acorde Republicii Chile un 
împrumut milioane dolari,
necondiționat și fără dobîndă, a de
clarat Anibal Palma, ministru adjunct 
chilian al afacerilor externe, după cum 
informează . agenția Prensa Latina, 
împrumutul, care urmează să fie 
acordat începînd din acest an, va fi 
rambursat în patru rate egale înce
pînd cu anul 1981, iar plata datoriei 
se va putea face și în produse. Pe 
de altă parte, se anunță că Asociația 
populară chineză pentru relațiile de 
prietenie cu țările străine a oferit o 
recepție în cinstea delegației partidu
lui Mișcarea de Acțiune Populară 
Unitară (M.A.P.U.) din Chile, con
dusă de Josâ Rodrigo Ambrosio, se
cretar general al partidului.

Zona Canalului Panama 
constituie o enclavă colo
nialistă *n interiorul teritoriului 
nostru național ; aceasta contravine 
tradițiilor culturii noastre, a declarat 
ministrul panamez al educației, Ma
nuel Balbino Moreno, la reuniunea 
miniștrilor de resort din țările Ame
rică Latine. El a subliniat că țara sa 
nu va renunța la suveranitatea asu
pra întregului său teritoriu și că gu
vernul și poporul panamez vor duce 
o luptă permanentă pentru eliminarea 
acestui vestigiu al colonialismului din 
Panama.

Convorbirile
Bahr. 63 Bonn

M. Kohl-E.
au fost reluate,

miercuri, convorbirile dintre Michael 
Kohl, secretar de stat la Consiliul de 
Miniștri al R.D.G., și Egon Bahr, 
secretar de stal la Cancelaria fede
rală a R.F.G., în vederea încheierii 
unui acord general privind traficul 
dintre R. D. Germană și R. F. a Ger
maniei.

S.U.A. SI PIAȚA COMUNĂ
'---- ------- -------------------

0 nouă repriză a negocierilor,

La Ambasada română din 
capitala R.D.G. a avut loc o con
ferință de. presă pe tema „Tu
rismul în Republica Socialistă 
România". După ce ambasado
rul României la Berlin, Nicolae 
Ghenea, a salutat pe cei pre- 
zenți — numeroși reprezentanți 
ai presei, radioului, televiziunii 
și ai conducerii Biroului de tu
rism din R.D.G. — a fost pre
zentată o expunere privind con
dițiile și posibilitățile de călă
torie în România pentru cetă
țenii străini, punîndu-se accen
tul pe crearea de noi zone tu
ristice.

Consiliul de Securitate 
și-a reluat miercuri lucrările la 
Addis Abeba. în continuarea sesiu
nii extraordinare au luat cuvîntul 
reprezentanții unor mișcări de elibe
rare și de luptă împotriva rasismului 
din Africa, precum și reprezentanți 
ai unor țări membre ale Consiliului 
de Securitate, Majoritatea vorbitori
lor s-au pronunțat pentru acțiuni 
concrete în vederea lichidării colo
nialismului pe continentul african.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București, Piața

Președintele Pakistanu
lui și-a încheiat vizita la 
Pekin. Agenția China Nouă anunță 
că premierul Consiliului de Stat, Ciu 
En-Lai, a oferit o recepție în cinstea 
președintelui Republicii Islamice Pa
kistan, Zulfikar Aii Bhutto, aflat in
tr-o vizită în China. Printre alții, au 
luat parte Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, și Perm Nouth, 
prim-ministru al Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambodglei. 
Miercuri, vizita președintelui Pakis
tanului în R.P. Chineză a luat sfir- 
șit.

Președintele guvernului 
cehoslovac, Lubomir strougai, 
a primit pe Belaid Abdessalam, mi
nistrul industriei și energiei al Alge
riei. care se află în Cehoslovacia. Cu 
acest prilej — relatează agenția 
C.T.K. — a avut loc o oonvorbire 
cordială, in cursul căreia au fost exa
minate probleme aflate pe agenda 
lucrărilor sesiunii Comisiei ceho- 
slovaco-algeriene pentru cooperarea 
economică și tehnico-științifică, în 
curs de desfășurare in capitala ce
hoslovacă. Părțile au constatat , că 
există largi perspective de dezvol
tare a cooperării bilaterale în dome
niile economiei, științei și tehnicii.

0 reuniune a Comisiei 
naționale pentru probleme
le agriculturii de pe lîngă 
C.C. al P.C. din Chile,cu par- 
ticiparea comuniștilor de la sate, a 
avut loc în capitala chiliană. Au fost 
analizate situația actuală din agricul
tură, stadiul de realizare a reformei 
agrare, mijloacele de izolare a ma
rilor latifundiari. Rezoluția adoptată 
cu acest prilej subliniază importanța 
desfășurării unei activități perma
nente in rîndul maselor muncitoare 
de la sate de către membrii partidu
lui comunist.

în cursul anului trecut 
au fost înregistrate 12130 cazuri de 
violare a acordului de armistițiu în 
Coreea și de provocări comise împo
triva R. P. D. Coreene de către re
gimul de la Seul și trupele americane 
din Coreea de sud, informează 
A.C.T.C. Printre acțiunile ostile în
treprinse împotriva R. P. D. Coreene, 
agenția menționează cazuri de deschi
dere a focului, introducerea în zona 
demilitarizată de armament militar 
de diferite • tipuri, strecurarea de 
spioni înarmați, transformarea zonei 
demilitarizate în poziții de luptă.

Emilio Colombo, premierul 
desemnat pentru formarea unui nou 
guvern italian, a depus mandatul 
președintelui Leone, renunțînd la mi
siunea încredințată.

Funeraliile mareșalului 
Matvei Zaharov au avut loc 
miercuri la Moscova — transmite 
agenția T.A.S.S. La mitingul de do
liu au fost prezenți Leonid Brejnev, 
Alexei Kosighin, alți conducători so
vietici, mareșali și generali, veterani 
ai războiului civil și ai Marelui Răz
boi pentru Apărarea Patriei, atașați 
militari, precum și delegații militare 
din străinătate. A participat o dele
gație militară română, condusă de 
general-colonel Marin Nicolescu, ad
junct ai ministrului forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România. 
Ministrul apărării al Uniunii Sovie
tice. Andrei Greciko, a evocat activi
tatea și personalitatea lui Matvei 
Zaharov.

Astăzi, la „cartierul general" al 
Pieței comune din Bruxelles se re
iau negocierile comerciale dintre 
membrii comunității vest-europene 
și Statele Unite. în centrul atenției 
se va afla problema comerțului cu 
produse agricole, devenită de la o 
vreme „mărul discordiei" între par
tenerii situați de o parte și de alta 
a Atlanticului. După cum se știe, 
Washingtonul își exprimă, în pre
zent, vii nemulțumiri in legătură cu 
barierele ridicate de țările vest-eu
ropene în calea pătrunderii principa
lelor exporturi agricole ale S.U.A. 
către C.E.E. (cereale, citrice, tutun 
etc.). Insistența cu care Casa Albă 
solicită satisfacerea de urgență a 
doleanțelor — respinse ferm pînă a- 
cum de partenerii comunitari — este 
pusă de numeroși observatori pe sea
ma momentului politic preelectoral 
din S.U.A., voturile cultivatorilor de 
cereale din Vestul mijlociu, precum 
și cele ale cultivatorilor de ci
trice din California urmînd să 
alîrne greu în balanță. Totodată, 
partea americană critică, în general, 
caracterul protecționist și discrimi
natoriu al reglementărilor de func
ționare a „Europei verzi", de natură 
să atenueze în mod simțitor compe
titivitatea mărfurilor agricole ame
ricane și să prejudicieze astfel, vi
zibil, interesele comerciale ale 
S.U.A. în această zonă. în susține
rea cererilor sale, evantaiul argu
mentelor de convingere ale Wa
shingtonului este foarte larg, de la 
măsuri compensatorii și pină la re
presalii. într-un articol, relevînd te
merile S.U.A. in fața realității fap
tului că Piața comună se afirmă ca 
o puternică entitate ce nu mai este 
dispusă să suporte tutela americană 
— articol intitulat semnificativ 
„Teama gigantului" — ziarul vest- 
german „DIE WELT" scria în acest 
sens : „America a inceput să fie ob
sedată de teama concurenței, ceea ce 
o face să se pregătească pentru apă
rare. după tactica ariciului, adueîn- 
du-se astfel apă Ia moară partizani
lor protecționismului".

Respingțnd criticile. țările Pieței 
comune susțin că, in realitate, „epi
demia" măsurilor obstrucționiste și 
limitative în calea fluxurilor inter- 
atlantice de mărfuri vine de dincolo 
de Ocean și că actuala stare de lu
cruri din perimetrul comunitar nu 
reprezintă altceva decît o reacție de 
apărare. Comisia C.E.E. își sprijină 
poziția pe date statistice, care arată 
că din 1958, anul de naștere al Pie
ței comune, și pînă în 1970. volumul 
exporturilor americane de produse

agricole către țările acestui orga
nism a crescut de la 885 la 1 982 de. 
milioane dolari, in același interval 
de timp exporturile corespunzătoare 
ale Pieței comune către S.U.A. cres- 
cînd doar de la 207 la 437 milioane 
dolari. De asemenea, țările vest-eu
ropene acuză Statele Unite că men
țin restricții cantitative la o listă 
lungă de importuri in domeniu1 
agricol (grîu, zahăr, bumbac, arahi- 
de, produse lactate, carne etc.).

Sfera contenciosului comercial 
dintre S.U.A. și Piața comună depă
șește însă granițele dosarului agri
col aflat pe masa actualelor trata
tive de la Bruxelles. învinuiri reci
proce de protectionism și acțiuni 
restrictive răsună frecvent pe cele 
două maluri ale Atlanticului și în ce 
privește comerțul cu mărfuri indus
triale, circulația capitalurilor ș.a.m.d.

Pe acest plan. comentatorii de 
presă relevă că țările Pieței comune, 
în virtutea sporirii potențialului ' lor 
economic, o dată cu intrarea in 1973 
— ca membri cu drepturi depline — 
a încă patru state, Anglia, Danemar
ca, Norvegia și Irlanda, sînt tot mai 
puțin dispuse la concesii față de Wa
shington. înscriindu-se pe treapta 
cea mai înaltă a scării interocciden- 
tale in ce privește volumul comerțu
lui exterior, rezervele de aur și de
vize. ritmul de creștere industrială, 
producția de oțel și automobile. Eu
ropa „celor zece" reprezintă de a- 
cum un concurent periculos pentru 
Statele Unite. în aceste condiții, 
tendința de emancipare a Europei 
occidentale din sfera de influență a 
capitalului nord-american se contu
rează tot mai pregnant.

Deplasările intervenite în raportul 
de forțe dintre S.U.A. pe de o parte 
și Comunitatea economică europeană 
lărgită, pe dc alta, sînt puse in evi
dență și. printr-o recentă „declarație 
de intenții" a țărilor membre ale 
C.E.E. care propune deschiderea în 
1973 a unei noi și vaste „runde" co
merciale în cadrul G.A.T.T., întrucit 
„este necesar să se întreprindă o re
examinare completă a ansamblului 
relațiilor economice internaționale, 
spre a se negocia îmbunătățirile co
respunzătoare schimbărilor structu
rale intervenite in cursul ultimilor 
ani". Mulți comentatori interpretea
ză aceasta ca o veritabilă declarație 
de război la adresa Americii.

în acest context, negocierile co
merciale dintre S.U.A. și Piața co
mună. reluate astăzi la Bruxelles, 
riscă să se desfășoare intr-un „cli
mat încins".
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