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AȚI REPARAT TRACTOARELE? 
AȚI PREGĂTIT SĂMÎNȚA?
AȚI FERTILIZAT OGOARELE?

Trei întrebări de stringentă actualitate, de al căror răspuns
depinde în mod hotărîtor nivelul recoltei din acest an

Rezultatele bune obținute în 
de multe unități agricole au 
monstrat că pretutindeni există 
rezerve de sporire a producției __
ooie. Adunările generale care au avut 
loc în cooperative, precum și în uni
tățile agricole de stat au dezbătut 
sarcinile de plan pe 1972 și măsurile 
in vederea îndeplinirii și depăși
rii lor.

Deși ne aflăm în prima decadă a 
lunii februarie, ne desparte puțin 
timp de momentul cînd va trebui să 
se iasă în cîmp la pregătirea tere
nului, semănat și la executarea altor 
lucrări agricole de primăvară.

Experiența celorlalți ani a demon
strat cu prisosință că executarea la 
timp și de bună calitate a lucrărilor 
agricole în cîmp este hotărîtă, în cea 
mai mare măsură, de 
nare a tractoarelor și 

, laje agricole. Aceasta 
«le să fie reparate și 
vreme, să existe siguranța că 
putea fi folosite neîntrerupt, cu ran
dament maxim. Subliniem acest lu
cru deoarece atît în 1971, cît și în 
ceilalți ani, la scurtă vreme după 
intrarea tractoarelor pe teren se pro
duceau defecțiuni greu de înlăturat, 
ceea ce ducea inevitabil la întîrzierea 
lucrărilor sau la executarea lor în 
grabă, l'ăcîndu-se rabat la calitate, 
cu repercusiuni negative asupra pro
ducției. în ce stadiu se află repara
țiile la tractoare și mașini agricole ? 
în stațiunile de mecanizare a agri
culturii, pînă la începutul acestei 
luni, tractoarele au fost reparate în 
proporție de 80 la sută, semănătorile 
pentru păioase — 84,8 la sută, semă
nătorile de porumb — 83 la sută, cul
tivatoarele — 79 la sută, mașinile de 
plantat cartofi — 91,6 la sută, ma
șinile pentru plantat răsaduri 86 la 
sută. Aceste procente globale ascund 
însă mari diferențe de la un județ 
la altul, de la o stațiune la alta. în 
unele județe repararea utilajelor a- 
gricole este întîrziată foarte mult. 
De exemplu, în județul Vrancea 
tractoarele au fost reparate, la data 
amintită, în proporție de numai 
la sută, Covasna — 63 la sută, Dîm
bovița — 69 la sută, iar în județele 
Sălaj, Satu-Mare, Neamț, Ilfov, Iași, 
Gorj, Brăila, Alba — în jur de 75 la 
sută. Această rămînere în urmă se 
datorește, în principal, slabei orga
nizări a muncii în ateliere. în multe 
stațiuni se lucrează fărîmițat, ri- 
sipindu-se multă energie, i

• xlstă posibilitatea efectuării 
control riguros în ce privește
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tatea reparațiilor. Rămînerea 
urmă a lucrărilor este pusă adesea 
pe seama lipsei pieselor de schimb. 
Este adevărat că această problemă 
nu a fost , rezolvată în întregime. 
Dar la controalele efectuate de către 
organele de specialitate s-a consta
tat că în timp ce unele repere erau 
date ca deficitare pentru o stațiune 
de mecanizare, ele se găseau cu mult 
peste necesar la altă unitate situată 
în imediata apropiere. Același lucru 
este ’................... ’ ‘
lor de 
bunei desfășurări a campaniei a- 
gricole ' ■ - -
torii 
deri agricole de stat, conducerile di
recțiilor generale agricole județene 
trebuie să ia măsuri pentru redistri
buirea pieselor de schimb în funcție 
de necesități, astfel ca toate tractoa
rele și utilajele agricole să poată fi 
reparate din vreme.

Realizarea la timp a programului 
de reparații nu trebuie să ducă nici
decum la executarea unor lucrări 

. de slabă calitate. Din contră, măsu
rile care se iau în vederea pregătirii 
tractoarelor și a celorlalte utilaje 
agricole pentru campania de primă
vară trebuie să vizeze, în mod deo
sebit calitatea reparațiilor. în acest 
scop, se cere un control riguros din " 
partea direcțiilor generale agricole 
județene care, prin comisiile de re
cepție, trimise în unități, să se con
vingă de modul cum au fost repa
rate utilajele, să ia măsurile nece
sare acolo unde se constată defec
țiuni. De asemenea, în primul rînd 
directorii de la I.A.S. și I.M.A. să 
se convingă că utilajele din dotarea 
unității lor au fost reparate cores
punzător și că vor funcționa per
fect, pe toată durata lucrărilor agri
cole.

în egală măsură, direcțiile gene
rale agricole, conducerile unităților 
agricole și îndeosebi specialiștii sa 
se ocupe cu cea mai mare răspun
dere de asigurarea și condiționarea 
semințelor. Este vorba atît de semin
țele produse de unități și care se 
găsesc in magaziile acestora, cît și 
cele oare urmează să fie primite de 
la unitățile Centralei de valorificare 
a cerealelor și producerii nutrețuri
lor combinate. în primul caz, în
treaga răspundere în ce pri
vește calitatea, autenticitatea și pre
gătirea semințelor cade în seama in
ginerului șef din cooperativa agricolă 
și a șefilor de fermă. Pentru cele care 
se procură de la stat prin schimb, 
împrumut, sau contra cost răspund di-

valabil și în cazul baze- 
> aprovizionare. In interesul

de primăvară, conducă- 
de stațiuni, de întreprin-

recțiile generale agricole și ministe
rul. Or, în ceea ce privește aprovi
zionarea cu semințe a unităților din 
fondul statului, datorită unor defec
țiuni de ordin organizatoric nu s-a 
putut trece la repartizarea lor. Pri
măvara este aproape, iar începînd 
din a doua parte a lunii februarie 
se va trece la semănatul mazării și 
al altor culturi timpurii. Iată de ce 
este necesar ca problema semințelor 
să fie rezolvată în timpul cel mai 
scurt : fiecare unitate să-și asigure 
cantitățile necesare în funcție de su
prafețele pe care Ie va cultiva, să 
le condiționeze și să le păstreze cu 
grijă pînă în momentul însămînțării 
lor la cîmp.

Obținerea unor recolte mari este 
hotărîtă în mare măsură de fertili
zarea terenului. Ministerul, pe baza 
unei largi consultări cu cercetători 
din stațiunile experimentale și spe
cialiștii din unitățile agricole, a ela
borat recomandări asupra modului 
cum trebuie fertilizate semănăturile 
de toamnă, îndeosebi cele care au 
avut de suferit în urma gerurilor 
din luna ianuarie. Pînă la data 
de 4 februarie, întreprinderile a- 
gricole au fertilizat 60 la sută 
din suprafețele prevăzute, iar co
operativele agricole — 33 la sută. 
Lucrările de fertilizare . cu în
grășăminte chimice la grîu au în-

tîrziat îndeosebi în întreprinderile 
agricole de stat din județele Ialomi
ța, Buzău, Prahova, Mehedinți, Vran- 
cea, Bacău, Neamț, Botoșani, Cluj. 
In cooperativele agricole din județele 
Vilcea, Gorj, Caraș-Severin, Bacău, 
Iași, Neamț, Botoșani, Sălaj, Bistri- 
ța-Năsăud procentul realizări
lor este sub 10 la sută. Pentru a se 
stimula creșterea și dezvoltarea ce
realelor de toamnă este necesară gră
birea acțiunii de fertilizare, ținîn- 
du-se seama cu strictețe de recoman
dările făcute de specialiști, astfel ca 
la fiecare kilog'ram de îngrășămînt 
să se obțină un spor maxim de re
coltă.

Transportul și aplicarea îngrășă
mintelor naturale sint alte acțiuni 
care trebuie să preocupe, în aceste 
zile, conducerile de unități agricole, 
organizațiile de partid de Ia sate. Cu 
toate că avantajele folosirii îngrășă
mintelor naturale sînt bine cunoscu
te de către toți oamenii muncii din 
agricultură, în multe județe cantită
țile transportate la cîmp și suprafe
țele fertilizate cu ele sînt foarte mici. 
Astfel, în cooperativele agricole din 

a județul Teleorman din cele 65 000 
tone ^îngrășăminte naturale prevăzute 
a . se transporta la cîmp — cantitate

La Păulești se ajunge 
ușor : n-ai decît să te pos
tezi în fața Casei de cultură 
din Satu-Mare, să aștepți 
50 de minute, să te înghesui 
puțin într-unul din autobu
zele de pe linia 8 și... gata 
— într-un sfert de oră ești 
Ia destinație. Timp cînd să 
te plictisești nu există : în 
funcție de locul pe care-1 
ocupi, privești pe fereastră 
și observi cum autobuzul 
lasă în urmă uzina „Unio", 
înscrie pe strada Păulești și 
înaintează paralel cu Ho- 
morodul și Someșul.

Dacă este cumva zi cu 
soare și încerci să privești 
în dreapta sensului de mers, 
vei renunța curînd — ești 
de-a dreptul orbit de lumi
na reflectată de milioanele 
de „oglinzi" ale complexului 
de sere intercooperatist, la 
oonstrucția căruia păulește
nii au contribuit cu aproape 
3 milioane de lei. Nici nu-ți 
dai seama cînd s-au scurs 
minutele și cînd au fost 
parcurși cei șapte kilometri 
de asfalt. Rămii totuși cu o 
nedumerire : Satu-Mare și-a 
trimis blocurile pînă în a- 
propierea Păuleiștilor, sau 
păuleștenii sînt aceia care 
au construit pînă aproape 
de oraș ?

Spunea cineva : 
sat te miri cînd 
un om pe care 
noști ; într-un oraș te miri 
cînd întîlnești pe cineva pe 
care îl cunoști !“ Sigur, 
păuleștenii se cunosc

între ei, însă au și din ce 
în ce mai multe motive de 
mirare... Apar mereu oa
meni noi ; vin în Satu-Mare 
sau din alte locuri cu dife-

menilor le place să fie lău- 
dați și, evident, le displace 
să fie întrerupți din lucru. 
E firesc : nu cred să existe 
reporter cu oarecare vechi-

Locuri și oameni despre

care „Scînteia" a mai scris

„ACADEMIA"

PĂULEȘTI
„într-un 

l întîlnești 
nu-1 cu-

rite treburi sau sînt atrași 
pur și simplu de frumusețea 
locurilor ori de oomplexul 
de odihnă și restaurantul în 
stil popular „Aleea nu
cilor".

Păuleștenii sînt obișnuiți 
cu ziariștii. Ca oriunde, oa-

me tn presă care să nu fi 
scris despre Păulești cel 
puțin o dată în ultimii 23 de 
ani. Și — consultați colec
țiile — în relatările lor ga
zetarii „au mers numai pe 
pozitiv" ; au lăudat comuna, 
C.A.P.-urile (sînt două în

Păulești), oamenii. Nu că 
n-ar exista aici și lucruri 
care ar putea fi criticate ; 
arătați-mi-1 pe acela despre 
care se pot spune doar 
cuvinte de laudă — asta 
cînd e vorba de un singur 
om ! Dar cînd muncesc la 
un loc 948 de familii, aproa
pe 2 500 de oameni ! — și 
numai la C.A.P. „Steagul lui 
Lenin". „Probleme" au fost, 
sint și vor fi cu siguranță 
și în viitor.

Important este aici al»' 
ceva : oamenii n-au aștep
tat „soluții" din 
rezolvat ei între 
era de rezolvat, 
au fost printre 
țară care s-au constituit, în 
august 1949, într-o coope
rativă agricolă de produc
ție. M-au surprins cuvintele 

' Iui Vasile Brendli, cîndva 
simplu țăran, azi merceolo
gul gospodăriei : „Vorba 
vine că eram agricultori ; 
ce fel de agricultori, dacă 
pînă la reforma din ’45 
doar o mină de păuleșteni 
aveau atîta pămînt cît să 
nu-i lase să moară de foa
me ? Restul oamenilor erau 
servitori la .cele două conace 
ale grofilor de aici. Agricul
tură . am făcut după aceea, 
mai ales după ’49 încoace..."

Comuniștii satului, în

afară. Âu 
ei ceea ce 
Păuleștenii 
primii din

Mircea BUNEA

(Continuare in pag. a III-a)
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OPINII ALE CITITORILOR

© De ce este necesară creșterea mai

cu produsul social?

rapidă a venitului național în raport
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In oricare oraș modern, circulația pe drumurile publice devine, an 
de an, una dintre problemele edilitare tot mai stringente. Dacă acum 
20—25 sau chiar 15 ori 10 ani, pentru edilii orașelor probleme ca ame
najarea de parcaje sau asigurarea benzilor de. circulație puteau fi 
considerate ca periferice, astăzi lucrurile s-au schimbat considerabil. 
Circulația rutieră a intrat în cotidianul arzător al orașului. Dacă 
unele materiale anterioare pe teme de circulație, publicate în ziarul 
nostru, s-au referit la aspecte legate de responsabilitatea conducăto
rilor auto și a organelor de miliție, abordăm acum, pe baza opiniilor 
exprimate de unii cititori, probleme ale unor amenajări ce revin edi
lilor orașelor. Ne referim, firește, Ia Capitală, ca fiind orașul cu cea 
mai densă circulație rutieră din țară. Ceea ce nu înseamnă, desigur, 
că diferitele aspecte sesizate nu sînt valabile și pentru celelalte centre 
urbane. . .Așa cum este știut, consiliile populare municipale dispun de bugete 
proprii. Problema este, desigur, nu aceea a solicitării unor surse supli
mentare, ci a unei repartizări cît mai judicioase a disponibilităților 
proprii, a folosirii mai eficiente a contribuției in muncă a cetățenilor, 
în așa fel ca un șir de cerințe tot mai acute ale circulației să-și gă
sească satisfacție. Aceasta, cu atît mai mult, cu.cit crește * 
parcul propriu de autoturisme, 
clusiv fluxul turiștilor străini.

Și cum primăvara se apropie.

se extinde considerabil turismul, in-
dăm cuvîntul cititorilor.

Ne sint cunoscute cel puțin două prilejuri cînd 
limba spaniolă, mindra, fascinanta limbă spaniolă a 
găsit iii sine cuvinte de laudă și admirație pentru a 
numi sentimentul vorbitorilor ei față de niște tineri 
veniți de departe, tocmai de pe versanții înverziți ai 
munților Carpați Cele două prilejuri sînt despărțite
intre ele prin scurgerea unei treimi de veac și prin 
apele Oceanului Atlantic Cel dinții este epopeea dra
matică a brigăzilor internaționale, luptătoare pentru 
cauza Republicii Spaniole in anii premergători marelui 
carnagiu declanșat de fas
ciști. Cel de-al doilea prilej 
irumpe din actualitatea la 
zi, are ca scenă Cuba con
structoare a socialismului și 
poate fi relatat in terme
nii sobri ai unei informații 
difuzate de agenția de presă : 
grup de uteciști din România 
drul brigăzii
F.M.T.D., la construirea in Cuba a unei școli secundare 
sătești". Nu este, dealtminteri, intiia brigadă de tineri 
români care iau parte la munca de edificare a Cubei 
noi ; ne amintim de participarea entuziastă la „Zafra" 
de acum doi ani.

Acolada se impune aproape de la sine. Nu însă, 
primul rînd, pentru faptul că in ambele cazuri apar 
cuvintele brigăzi internaționale. Adevăratul numitor 
comun rezidă în adeziunea tinerilor comuniști la cauza 
demnității umane. împrejurările, mai bine spus cadrul 
politic și social le-au cerut o dată să devină servanți 
de tunuri antitanc, le cer acum să fie lucrători între- 
ținind gurile de betonieră. A lupta, undeva departe de 
patrie, dar in numele îndatoririlor ei internaționaliste,

premergători marelui

PICĂTURA DE CERNEALĂ
„La Havana a sosit un 

care va participa, in ca- 
internaționale „Julio Antonio Melia" a

in

Semnalizarea de orienta- 
fg în Capitală este încă deficitară, 
în piața Unirii, de pildă, la fel ca 
în multe puncte ale orașului, sînt 
porțiuni unde cineva neavizat, care 
nu a făcut în prealabil o „recunoaș-

cu arma cîndva, cu mistria in clipa de față, n-a fost 
niciodată și nici n-ar putea fi un scop in sine. Pen
tru membrul unei organizații revoluționare — cum din 
primul ceas al istoriei sale a fost Uniunea Tineretului 
Comunist din România — rațiunea acestor călătorii 
lungi legate, atunci, de primejdii mortale, azi de stră
danii mari, poate fi numai contribuția efectivă la iz- 
binda nobilei cauze a demnității omenești. în circum
stanțe istorice diferite, uteciștii s-au dus la fel de 
bucuroși să înceapă energic lupta. Cu gloanțe in Spa

nia 1937. Cu cărămizi în 
Cuba. 1972. Sub o aceeași 
flamură care adună, intre 
faldurile ei roșii, inimi ge
neroase, bogate in noblețe, 
bătind pentru libertate, a- 
devăr și lumină.

umărul la construirea unei școliDupă ce vor fi pus 
secundare undeva, intr-un sat din insula avanpost al 
progresului social pe continentul american, băieții noș
tri se vor întoarce acasă, intre ai lor, continuindu-și 
munca pentru înflorirea patriei. La o distanță de multe 
mii de kilometri de vatra lor natală, in satul acela 
cubanez, anonim încă, un edificiu de cultură, o școală 
impunătoare — de la ferestrele căreia vor flutura către 
constructori eșarfe colorate și poate cintece cu reeditări 
ale unor vechi, melodioase refrene (adios muchachos, 
companeros de my vida...) — va rămîne ca un episod 
dintr-o cronică nemuritoare, scrisă de la un cap la 
altul numai cu fulgere încremenite.

tere", nu știe pur și simplu încotro 
s-o apuce. Cît privește panourile de 
orientare din cuprinsul orașului, în 
uriașa lor majoritate nu sînt așezate 
la loc vizibil, iar noaptea nu sînt lu
minate ; multe din ele sînt șterse, 
deteriorate cînd... nu lipsesc cu de- 
săvîrșire. Altele nu sînt presemna- 
lizate la distanță suficientă. Or, pa
nourile de semnalizare trebuie să 
te conducă din timp, fără greș, pe 
direcția căutată. Se cere, de aseme
nea, extinsă semnalizarea prin pa
nouri luminoase. Propuneri și pro
iecte în acest sens există. Sînt și 
situații cînd panourile și semafoa
rele sînt mascate de autovehiculele de 
transport în comun aflate în stații ; 
în astfel de puncte ele ar trebui sus
pendate, pentru a putea fi sesizate 
cu ușurință. în general, te întrebi 
de ce la noi aproape nu există se
mafoare suspendate, preferîndu-se so
luția, mult mai nefuncțională și mai 
costisitoare, a stîlpilor 
mai ieftin un asemenea 
un simplu cablu trecut 
părții carosabile ?

în Capitală, un șofer 
oraș, care nu-i cunoaște 
își găsește destul ,de greu direcțiile 
de mers dorite și datorită faptului 
că panourile de orientare generală 
asupra orașului sînt extrem de rare, 
în centre ca Brașov, Constanța, Si
biu Cluj, panourile te conduc mai 
bine la obiectivele căutate, fiind mai 
corect amplasate, într-un sistem 
coerent.

Capitală, însă, în afară că ele echi
pează intersecții dispersate, mai func
ționează și după o tehnică rudimen
tară. Deși valorile traficului se 
schimbă substanțial în cursul unei 
zile, jocul semnalelor luminoase se 
desfășoară stereotip. Acest lucru, bi
neînțeles, nu-i normal ; în loc să 
ajute, mai mult stînjenește desfășu
rarea circulației. Ar fi de dorit ca 
toate intersecțiile importante ale 
Bucureștiului să fie înzestrate cu se
mafoare care să funcționeze dife
rențiat, în raport.cu cerințele circu
lației. în aceeași măsură e necesar 
însă să existe o coordonare a func
ționării semafoarelor, astfel incit să 
se asigure autovehiculelor cale li
beră, prin mai multe intersecții, 
„unda verde" atît de mult așteptată 
de către bucureșteni. Este oare fi
resc ca din Piața Victoriei pînă în 
Piața Unirii o mașină să fie „sto
pată" de 10 ori?! Pentru că, în de
finitiv, vremea irosită înseamnă 
pierderi de valori...

Ing. Gr. MURGULEȚ
Institutul de proiectări laminoare 
București

a
în

Ștefan IUREȘ

9 Reprezintă știința o parte componentă

a suprastructurii ? (IN PAG. A 11-A)

ÎNTREBĂRI SI RĂSPUNSURI

CERCETAREA
UNIVERSITARA

în angrenajul
circuitului economic

Convorbire cu prof. dr. George CIUCU, 
consilier al ministrului educației și învăfămîntului

plantați. E 
stîlp decît 

deasupra
străin de 
topografia,

Lt. col. Florea MATEI
Inspectoratul General al Miliției — 
Direcția circulației

dirijării 
„ochi" ageri, 
electrice, nu 
desfășurarea

Automatizarea 
circulației... Acești 
care sint semafoarele 
numai că veghează la 
traficului, dar îi și sporesc conside
rabil siguranța. Firește, atunci cînd 
sînt judicios amplasate, iar progra
mul lor de funcționare înlesnește 
desfășurarea ritmică a circulației, tn

Pe străzile Capitalei... 
cine vrei și cine nu vrei face agri
cultură, adică gropi. Sapă I.C.A.B., 
sapă I.D.G.B., sapă „Teleconstrucția", 
sapă de „mama focului" la gropi și 
șanțuri și nu le mai acoperă decît 
după foarte mult timp sau le astupă 
de mîntuială. Cîteodată fac adevă
rate slalomuri cu mașina printre 
hîrtoapele rămase, ca să-i feresc pe 
bolnavi de zdruncinături. A făcut 
I.D.G.B. o săpătură la Sf. Vineri, 
lăsat ca amintire o denivelare
carosabil. A mai făcut o groapă pe 
Calea Griviței, dar nu s-a îngrijit 
s-o semnalizeze. Ce contează că aici 
s-a produs un accident care s-a sol
dat cu 8 răniți și pagube mate
riale... ?! Oare nu-i trage nimeni la 
răspundere pe „prășitorii" străzilor ?

Ar fi de dorit să se acționeze ener
gic, cu sancțiunile legale prevăzute, 
împotriva acelora care nu respectă 
obligația de a reface imediat strada 
pe care o desfundă. în același timp, 
cred că ar fi util să se organizeze 
patrule volante, care să controleze 
permanent starea căii și să semna
leze operativ punctele periculoase 
pentru circulația vehiculelor. Inter
vențiile respective să se facă în câ
teva ore. Pentru că nu este normal 
ca asemenea neglijențe să producă 
sistematic pagube materiale serioase
— sub forma accidentelor, uzurii pre
mature și degradării autovehiculelor
— inclusiv victime.

Florea PETRE 
șorer la „Salvare"

Opinii consemnate de
Dumitru MINCULESCU
Alexandru STROE

(Continuare in pag. a II-a)

Actualul program de activitate științifică din învățămîntul superior 
este destul de mobilizator : celor 46 de teme mari, nominalizate, re
partizate acestui sector prin planul de stat, li se adaugă alte 434 de 
teme, nenominalizate, dar care răspund și ele unor cerințe impor
tante, concrete ale economiei naționale. Practic, în 1972 cer
cetarea universitară urmează să abordeze un număr mult sporit de 
teme care interesează îndeaproape diferite sectoare ale producției. 
Concomitent cu orientarea in mai mare măsură a eforturilor creatoare 
ale specialiștilor din acest sector spre cerințele-economiei naționale, cu 
creșterea eficienței cercetărilor și a operativității finalizărilor practice, 
se va urmări și îmbunătățirea profilului nucleelor de cercetare. Pe 
această temă am avut convorbirea de față.

pre- 
con-

— Sintem informați că 
ocupările ministerului se 
centrează la ora actuală asupra 
structurării organizatorice cores
punzătoare a colectivelor de 
specialiști și a unei anumite de
limitări tematice in activitatea 
acestora. Ce anume conside
rente impun atenției în mod
deosebit aceste două probleme ?

— Preocuparea privind mai buna 
profilare a nucleelor de specialiști 
trebuie văzută în contextul efortu
rilor generale care se fac în țara 
noastră pentru intensificarea și creș
terea eficienței economice a activi
tății de cercetare științifică Tn esență, 
ea vizează atingerea acelui stadiu de 
organizare și orientare tematică în 
care fiecare colectiv științific poate

da maximum din ceea ce poate4>feri 
el mai valoros și mai util economiei 
naționale. Pe tărimul activității ști
ințifice de nivel universitar, o ase
menea preocupare este legată 
îmbinarea cît mai armonioasă a spe
cificului muncii de cercetare din a- 
cest domeniu cu cerințele mari: și 
urgente ale economiei naționale, cu 
acele solicitări ale producției ce sînt 
adresate nemijlocit cercetării uni
versitare și cu cele ce stau în gene
ral în fața științei noastre. în pre
zent și in perspectivă.

Mă refer, mai întîi, la faptul că 
investigațiile științifice despre care

Convorbire consemnată de 
Teodor CAZACU

(Continuare în pag. a Vl-a)

de
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După cum ne-au informat 
mai multe cabinete de partid, 
in dezbateri și seminarii, adese
ori este formulată următoarea 
întrebare : care este semnifi
cația faptului că in actualul cin
cinal se prevede o creștere mai 
rapidă a venitului național în 
raport cu produsul social ? Prin 
ce căi se va realiza această 
devansare ?

O succintă incursiune în meca
nismul de creare a produsului so
cial ne va da răspunsul la întreba
rea de mai sus. Se știe că produsul 
social se compune din fondul de 
Înlocuire — care exprimă valoarea 
mijloacelor de producție consuma
te, cu alte cuvinte, cheltuielile ma
teriale de producție — și venitul 
național. După cum rezultă chiar 
din denumire, fondul de înlocuire 
servește pentru recuperarea mij
loacelor de producție utilizate în 
procesul de producție. La rîndul 
său, venitul național asigură lărgi
rea continuă a producției — prin 
fondul de acumulare — și creșterea 
sistematică a nivelului de trai al 
poporului — prin fondul de con
sum, care deține ponderea covirși- 
toare în ansamblul acestuia. Consi- 
derind produsul social ca mărime 
dată, mișcările survenite între cele 
două elemente componente — fond 
de înlocuire și venit național 
determină, în ultimă instanță, ra
portul dintre ritmul creșterii pro
dusului social și venitul națio
nal. Vom explica această idee 
folasi.ndu-ne de un exemplu ipote
tic. Presupunem că produsul social 
are valoarea 100, că fondul de în
locuire este egal cu 55, iar venitul 
național — cu 45 ; în condițiile u- 
nui ritm egal de creștere atît pen
tru produsul social, rit și pentru 
venitul național, să zicem, de 10 la 
sută, fondul de înlocuire se va ri
dica pînă la 60.5, iar venitul na
țional doar la 49,5. în situația în 
care ritmul de creștere pentru pro
dusul social rămîne de 10 la sută, 
iar cel al venitului național spo
rește la 12 la sută, situația evoluea
ză în felul următor : fondul de în
locuire totalizează numai 59,6, în 
vreme ce venitul național se ridi
că la 50,4. Aparent, diferența din
tre cele două mărimi ale venitului 
național pare neînsemnată. Nu tre
buie omis însă că în spatele unui 
singur procent de creștere a veni
tului național se află în realitate 
bunuri materiale în valoare de mi
liarde de lei. Calculul de față ne a- 
rată așadar că fiecare leu economisit 
din fondul de înlocuire se reflectă 
într-o cantitate sporită de venit na
țional. în condițiile în care — dim
potrivă — fondul de înlocuire de
vansează creșterea venitului națio
nal, deci cind cheltuielile materiale 
efectuate de societate pentru obți
nerea producției cresc mai rapid de- 
cît valoarea nou creată în produc
ție, produsul social sporește mai 
rapid decît venitul național.

O asemenea situație s-a mani
festat o perioadă îndelungată în 
deceniul anterior. Desigur, ea a 
fost determinată de o anumită 
structură pe ramuri, cit și de ne
ajunsurile care au existat pe li
nia valorificării rezervelor. interne. 
Societății noastre socialiste nu-i 
putea fi însă indiferentă această 
situație. Noi toți sîntem interesați 
ca toț ceea ce se înfăptuiește prin 
considerabile eforturi de investiții 
materiale și bănești să dea

Tovarășul Zoltan Szobel. acti
vist de partid din Satu-Mare, 
face următoarea observație : In 
ultimul timp se vorbește stărui
tor despre transformarea științei 
in forță de producție nemijloci
tă. Se mai poate aprecia in a- 
ceste condiții că știința este o 
formă a cdnștiinței sociale, o 
parte componentă a suprastruc
turii ?

Vom porni în răspunsul nostru 
de la a doua parte a întrebării, re
feritoare la raportul științei cu su
prastructura.

Lucrurile ne apar clare în această 
privință dacă avem în vedere com
ponentele conceptelor de știință și 
suprastructură. Știința este definită, 
în general, ca un ansamblu sistema
tic de cunoștințe veridice despre na
tură, societate sau gîndire. în com
ponența oricărei științe distingem : 
materialul faptic, cu alte cuvinte 
rezultatele observației, ale experi
mentelor ; rezultatele generalizării 
materialului faptic, exprimate in 
noțiuni, legi, teorii : interpretările 
teoretice generale, filozofice ale re
zultatelor cercetării, concepția ge
nerală asupra unui anumit sector 
al realității .

La rindul ei. suprastructura este 
ansamblul ideilor, teoriilor (produse 
atit la nivelul psihologiei sociale, 
al conștiinței comune, cit și la ni
velul sistematizat, ideologic-teoretic 
al conștiinței sociale), precum și al 
instituțiilor corespunzătoare acesto
ra. Suprastructura, se știe, este ge
nerată de baza economică (totalita
tea relațiilor de producție într-o 
etapă determinată a dezvoltării so
ciale). Dar suprastructura nu este o 
reflectare pasivă, mecanică a bazei, 
ci se află față de ea într-un raport 
de interacțiune complexă, îndepli
nind un rol activ, accelerind sau frî- 
nind dezvoltarea societății, după 
cum reflectă cerințele obiective ale 
dezvoltării sociale, interesele forțe
lor sociale înaintate sau ale celor 
conservatoare.

Din însăși definirea acestor cate
gorii rezultă că o parte a cle
mentelor componente ale științei — 

maximum de rezultate pe planul 
creșterii mai rapide a venitului na
țional.

Necesitatea devansării ritmului de 
creștere a produsului social de că
tre creșterea venitului național — 
corelație fundamentală pentru dez
voltarea eficientă a economiei 
noastre naționale — a fost subli
niată de conducerea partidului la 
Conferința Națională din 1967. Prin 
actualul cincinal, această cerință a 
devenit o sarcină obligatorie. După 
cum _se știe, cincinalul, înscriind cel 
mai înalt ritm de creștere a venitu
lui național din întreaga perioadă de 
dezvoltare planificată a economiei 
(11—12 la sută anual), a stabilit 
pentru prima oară devansarea d« 

De ce este necesară 
creșterea mai rapidă 
a venitului nationalI
in raport cu produsul 

social?
către acesta a creșterii produsului 
social. Astfel, in 1975 volumul ve
nitului național va fi cu 76 la sută 
mai mare decît cel obținut în 1970, 
în condițiile in care produsul so
cial sporește doar cu 56 la sută. 
Concomitent, ponderea cheltuieli
lor materiale de producție în pro
dusul social urmează să scadă in 
1975 la 54,4 la sută, față de 59,4 la 
sută cit a fost în anul 1970. Semni
ficația acestei prevederi rezultă 
clar dacă avem în vedere că redu
cerea cu 5 puncte a ponderii chel
tuielilor materiale in cincinal echi
valează cu un plus de circa 40 mi
liarde lei venit național, adică a- 
proximativ o pătrime din sporul 
de venit național prevăzut să se 
obțină in perioada 1971—1975. Așa
dar, baza accelerării ritmului de 
creștere a venitului național rezidă 
in reducerea cheltuielilor materiale 
de producție.

Comunicatul cu privire la îndepli
nirea planului de dezvoltare econo- 
mico-socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1971, recent pu
blicat, impune atenției faptul că, 
încă din primul an al actualului cin
cinal, ritmul de creștere a venitului 
național devansează simțitor pe cel 
al produsului social — 12,5 la sută, 
față de numai 10,6 la sută. Realiza
rea acestei corelații pozitive confir
mă pe deplin caracterul realist ăl o- 
biectivelor actualului cincinal,, ex
primă capacitatea economiei noastre 
de a valorifica superior materiile 
prime și materialele, de a folosi tot 
mai rațional capacitățile de pro

șî anume elementele interpretative 
— fac parte din suprastructură. Pro
blema are implicații profunde, vi- 
zind de fapt raportul dintre știință 
și ideologic, știut fiind că interpre
tările în știință (precum. în genere, 
ideile filozofice, politice, juridice, 
morale, religioase, artistice etc.), a- 
parțin ideologiei. Acele elemente 
care țin de suprastructură au însă 
un mare ro| in definirea și orien
tarea științei respective, tocmai 
prin faptul că reprezintă suportul 

Reprezintă știința 
o parte componentă 
a suprastructurii?

ei filozofico-ideologîc. După cum ob
serva Engels, „orice ar spune, orice 
ar face cercetătorii naturii, ei sînt 
dominați de filozofie. întrebarea e 
numai dacă ei preferă să fie domi
nați de vreo filozofie la modă, de 
proastă calitate, sau de o formă de 
gindire teoretică bazată pe cunoaș
terea istoriei gindirii și a cuceri
rilor ei“.

Filozofia marxist-leninistă, mate
rialismul dialectic și istoric, ca sin
teză a gindirii științifice celei mai 
înaintate a tuturor timpurilor, sin
teză ce se îmbogățește și se dezvoltă 
continuu pe baza noilor cuceriri ale 
științei și culturii, ale gindirii și 
practicii sociale, are capacitatea de 
a orienta just și fertiliza creația ști
ințifică. Situarea consecventă pe 
pozițiile acestei filozofii este o pre
misă a progresului științei.

O dată clarificată apartenența 

ducție, de a spori productivitatea 
muncii, într-un cuvînt de a produce 
cu costuri mai reduse — economiile 
înregistrate anul trecut la prețul de 
cost însumează circa 3,2 miliarde 
lei — și la un nivel calitativ tot 
mai înalt.

Aceasta dovedește, o dată mai 
mult, cit de judicioase au fost re
comandările conducerii partidului în 
ce privește căile ce trebuie urmate 
pentru a asigura o corelație sănă
toasă între venitul național și pro
dusul social. între căile preconiza
te, pe primul plan se situează folo
sirea intensivă a capacităților de 
producție. Imporlanța acestei sar
cini ne apare și mai clar dacă 
avem în vedete că aproximativ un 

sfert din sporul total al producției 
ce se va obține în anul 1975 ur
mează să se realizeze pe seama fo
losirii intensive a capacităților 
existente la începutul actualului 
cincinal.

Reducerea preconizată a cheltu
ielilor materiale ține seama și de 
faptul că planul cincinal orientea
ză producția în cea mai mare mă
sură spre sortimente eu un grad 
mai înalt de prelucrare a materii
lor prime, ceea ce asigură dimi
nuarea ponderii cheltuielilor mate
riale în structura valorică a pro
ducției De asemenea, un accept 
deosebit se pune în acest cincinal 
în direcția diminuării consumurilor 
specifice de materii prime și mate
riale. Comunicatul statistic privind 
îndeplinirea planului pe 1971 relevă 
că într-o seamă de domenii au fost 
obținute importante economii de 
materii prime și materiale cum ar fi. 
bunăoară, la metal și cocs de furnal. 
Același document menționează că, 
la o altă mare gamă de materii pri
me și materiale, consumurile speci
fice sînt încă ridicate in raport 
cu dotarea tehnică a produc
ției noastre și comparativ cu cele 
înregistrate la produsele similare 
fabricate în alte țări avansate in
dustrial. . . -

Efectul general .al economisirii 
muncii materializate (reflectat în 
reducerea ponderii cheltuielilor 
materiale în produsul social), cit și 
cel al economisirii muncii vii sînt 
reliefate sintetic în creșterea pro
ductivității sociale a muncii. Circa 

unor elemente ale științei de supra
structură, trebuie să observăm insă 
că știința este un fenomen complex, 
legat de numeroase alte fenomene 
sociale, în primul rînd de nevoile 
practice ale societății, de cerințele 
producției materiale. în fapt, știința 
depinde în eovîrșitoare măsură de 
activitatea productivă, precum a- 
eeasta din urmă este condiționată 
de știință. încă Engels, sesizînd a- 
ecastă condiționare reciprocă, arăta 
că :.„Dacă... in legătură cu interde

pendența ee există între știință și 
producție, tehnica depinde în eea 
mai mare parte de starea științei, 
apoi într-o și mai mare măsură de
pinde aceasta de STAREA și NE
CESITĂȚILE tehnicii, paeă socie
tatea are o necesitate tehnică, ea 
împinge știința Înainte mai mult de- 
rit zece universități". (K. Marx și 
F. Engels, Scrisori despre „Capita
lul", E.S.P.L.P., Buc. 1955, pag. 361).

Cu atît mai strînsă este această 
îr.tercondiționare între știință și 
producție in condițiile actualei re
voluții tehnico-științifice, ale cărei 
cuceriri determină mutații deosebit 
de profunde în toate elementele pro
ducției materiale.

Cînd se apreciază că știința a de
venit o forță nemijlocită de pro
ducție, se are în vedere faptul că 
astăzi nici o activitate de producție 
nu mai poate răspunde exigențelor 

95 la sută din sporul venitului na
țional se va obține, bunăoară, în 
acest cincinal tocmai pe seama 
creșterii productivității sociale a 
muncii. Se poate lesne observa că 
ridicarea productivității sociale a 
muncii reprezintă factorul hotăritor 
în accelerarea ritmului de creștere 
a venitului național. Anul trecut, de 
exemplu, productivitatea muncii pe 
un salariat în industria republicană 
s-a majorat cu 6 la sută, comparativ 
cu rezultatele înregistrate în anul 
1970.

Din păcate, în unele cazuri «- 
eeastă condiție vitală a progresu
lui nostru economic mai este in
terpretată unilateral în practică, în 
sensul că atît economia de muncă 
vie, rit și cea de muncă materiali
zată sînt înțelese fără legătura 
obligatorie cu reducerea totalului 
muncii conținute in fiecare produs. 
Această situație arată, în fond, nu 
numai o atitudine formală față de 
problema sporirii productivității 
muncii, dar și o atitudine antieco- 
nomică, extrem de dăunătoare. Ne
cesitatea corelării creșterii produc
tivității muncii cu reducerea chel
tuielilor totale de muncă pe unitate 
de produs a fost relevată, de alt
fel, cu deosebită claritate de Marx 
în următorul pasaj din „Capitalul": 
„Pentru ca o nouă metodă de pro
ducție să se afirme ca o metodă de 
ereștere reală a productivității, ca 
trebuie, ca urmare a uzurii capita
lului fix. să transmită fiecărei 
mărfi o valoare mai mică decît va
loarea care se economisește ca ur
mare a reducerii muncii vii ; cu 
alte cuvinte, această metodă tre
buie să reducă valoarea mărfii. Ea 
trebuie, firește, să facă acest lucru 
chiar dacă, așa cum se întîmplă în 
unele cazuri, în formarea valorii 
mărfii intră în afară de partea adi
țională provenită din uzura capita
lului fix, și o parte adițională de 
valoare care reprezintă sporirea 
cantității sau scumpirea materiilor 
prime și materialelor auxiliare. 
Toate adusurile la valoare trebuie 
să fie mai mult decît compensate 
prin scăderea valorii rezultate din 
reducerea muncii vii". (K. Marx și 
F. Engels. Opere, voi. 25, partea I, 
Editura politică. 1969, pag. 263-264). 
Actualitatea acestei teze este în 
prezent mai mare ca oricînd, parcă 
adresindu-se anume acelor condu
cători de întreprinderi care declară 
că luptă pentru mărirea producti
vității muncii și că o sporesc, dar 
că nu pot reduce costul mărfii, de
oarece a crescut prețul la unele 
mijloace de producție.

Sintetizind cele spuse pînă aici, 
rezultă că devansarea creșterii pro
dusului social de către creșterea ve
nitului național implică un proces 
de perfecționare a întregii activități 
sociale, in toate compartimentele 
ei : pe planul utilizării intensive a 
potențialului industrial, al folosirii 
cit mai raționale a forței de mun
că și mijloacelor materiale puse la 

(jdispozlția fiecărei întreprinderi, 
printr-o continuă îmbunătățire a or
ganizării producției și a muncii.

Realizările obținute . în dezvolta
rea economiei în primul an al cin
cinalului demonstrează ‘realismul 
prevederilor planului, sub toate as
pectele, hotărîrea fermă a întregu
lui popor de a îndeplini programul 
stabilit de partid pentru făurirea 
eocietății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

Ioan ERHAN

de ordin tehnic și competitiv, fără 
încorporarea noilor cuoeriri ale ști
inței. Dacă clasicii marxism-leninis- 
mului considerau ca un element 
principal al producției capitaliste 
din vremea lor „îmbinarea mun
cii cu științele naturii", astăzi 
există procese de producție în 
care este greu să disociezi pro
ducția propriu-zisă de activita
tea științifică. Producția moder
nă este de neconceput fără știință, 
aceasta reprezentînd unul din prin
cipalii factori de progres. Din sluji
toare a producției cum era cindva. 
știința devine acum forța conducă
toare a progresului tehnic în eco
nomie. Aceasta nu înseamnă insă 
că știința ar fi un element distinct 
al forțelor de producție, alături de 
mijloacele de muncă, obiectele mun
cii și forța de muncă — ci ea se îm
bină organic cu toate acestea, ca o 
componentă a lor esențială, deve
nind un adevărat motor al lor ; in 
mijloacele de muncă, de pildă, de
termină, în primul rînd, trecerea de 
la mecanizarea complexă la automa
tizare; în obiectele muncii — schim
barea radicală a structurii materiilor 
prime și a modului lor de utilizare 
(apar materii prime și materiale sin
tetice noi, create de om, care înlo
cuiesc cu succes materide prime de 
proveniență naturală) etc. Latura 
aplicativă a științei a căpătat astfel 
o extindere fără precedent, întrea
ga producție devenind tot mai mult 
o întruchipare tehnologică a științei, 
în același timp, nici știința mo
dernă nu mai poate fi concepută 
fără producție, care îi lărgește neli
mitat aria de investigație și îi cre
ează o bază materială superioară.

Din cele arătate mai sus se des
prinde concluzia că prin elementele 
ei interpretative, știința aparține su
prastructurii ideologice. Aceasta nu 
impietează însă cu nimic asupra 
caracterului științei de forță nemij
locită de producție, caracter ce 
decurge din legăturile ei de strînsă 
intercondiționare cu producția.

Prof. unîv. dr. 
Florin BURTAN

(Urmare dîn pag. I)

Pasajele subterane... re' 
prezintă o noutate meritorie în pei
sajul arhitectural al orașului. De ce 7 
Pentru că de cînd a fost dat în fo
losință pasajul din Piața 1848, aici 
n-a mai avut loc nici un accident. 
Dar absolut nici unul. Iar Piața 1848 
deținea recordul în materie de aoci- 
dente. Totuși, pasajele nu trebuie 
privite doar ca elemente de sigu
ranță pentru pietoni ; ele sporesc in 
mod esențial fluența traficului, sim
plifică și ieftinesc totodată sistemele 
tehnice de dirijare cu ajutorul sema
foarelor electrice.

Pentru toate aceste motive, pro
gramul preconizat, de construcție a 
unor pasaje subterane, ar trebui con
tinuat consecvent pentru realizarea 
în primul rînd a unor astfel de lu
crări la magazinul Victoria, la in
tersecția Bd. Magheru-str. Maria Ro- 
eetti, în Piața Gării de Nord, Piața 
Unirii, Piața Romană," în dreptul ci
nematografului Patria, precum și in 
zona piețelor preuzinale, ca de exem
plu la F.C.T.B., uzinele 23 August, 
Gr. Roșie și în alte locuri. Aseme
nea pasaje preuzinale, construite co
respunzător. ar putea fi utilizate ca 
porți de ieșire de la locul de muncă 
spre locurile de îmbarcare în auto
vehicule.

Anatolfe CAZACEIU 
inginer-șef, Institutul de proiectară 
pentru construcții al Ministerului 
Construcțiilor Industriale

Dar pasarelele... de “ sint 
date uitării 7 într-adevăr, este știut 
că realizarea pasajelor subtera
ne este destul de costisitoare (mai 
ales cînd se recurge la soluții com
plicate). Tocmai de aceea într-un 
șir de țări se folosește un mijloc deo
sebit de ieftin, rapid, comod, opera
tiv pentru a se asigura trecerea pie
tonilor prin zone de intensă circula
ție : amenajarea unor pasarele — po
dețe metalice — peste artera de tra
fic. în Ioc să se sfredelească luni de 
zile pămîntul, să se amenajeze o în
treagă construcție subterană — se 
montează un podeț, iar pietonii tra
versează strada liniștiți, peste fluxul 
autovehiculelor. Costă puțin, proba
bil de 100 de ori mai ieftin decît 
un pasaj subteran, se montează în 
citeva zile. Am avut ocazia să vi
zitez Japonia și am văzut frecvent 
folosită această soluție. Și, departe 
de a urîți peisajul citadin, aceste 
podețe metalice, lucrate cu mici mo
tive de artă națională, contribuiau la 
crearea unei ambianțe plăcute. Să ne 
gîndim, de pildă, cum s-ar simpli
fica circulația pe șoseaua spre aero
portul Otopeni, dacă în locul actuale
lor treceri de pietoni s-ar folosi o 
asemenea soluție — realizindu-se, de
sigur, niște proiecte tip cu elemente 
prefabricate și standardizate, adapta
bile, după nevoi, în diferite astfel de 
zone.

N. CONSTANTIN 
funcționar C.P.C.S.

PodUrilS mai cu Geamă evite 
de peste Dîmbovița, au o construcție 
învechită : sînt depășite de vreme, 
prea înguste, nu permit o circulație 
rapidă ; orice accident sau pană blo
chează trecerea. Refacerea acestor
„punți" de traversare a orașului este 
o cerință de mare actualitate, cu atît 
mai mult, cu cit ele sînt și ampla
sate pe axele principale ale circu
lației. Urgența întîi o constituie, 
după părerea mea, podurile de la 
Grozăvești, Cotroceni, Izvor și oel de 
lingă uzina Timpuri Noi, care poartă 
pe ele și o linie dublă de tramvai. E 
drept, podurile de la Mărășești și din 
axul Știrbei Vodă au fost lărgite, dar 
în schimb au rămas neluminate.

Podul Grant, vechi de peste 30 de 
ani, constituie și el o problemă. La 
ora actuală, are o funcțiune deosebit 
de importantă : unește două mari 
cartiere industriale ale Bucureștiului 
— Grivița și Giuleștiul. Și, cum ia 
Basarab nu există încă legătură ru
tieră, „Grantul" este supus unei soli
citări maxime. Nu de puține ori pe 
zi, în acest punct circulația este 
practic gituită cu repercusiuni asu
pra unei multitudini de laturi ale 
activității întreprinderilor din cele 
două zone. Și cu timpul va fi și mai 
gituită dacă nu se vor lua măsuri 
pentru a-i spori capacitatea.

Ing. Nicolae MĂRGĂRIT
proiectant principal.
Institutul de studii și proiectări 
pentru gospodăria comunală

Prin contribuția în mun* 
că a cetățenilor... 8e pot rea- 
liza multe lucrări care să înlesnească 
circulația pe arterele Capitalei. Sec
torul nostru a moștenit, în cartierele 
mărginașe, peste 100 de străzi nepa
vate, care devin, pe timp ploios, din 
cauza noroaielor, greu practicabile. 
Este o „zestre" de care ne străduim 
să scăpăm, treptat. în cursul anilor 
trecuți, pe majoritatea acestor străzi 
au fost amenajate, prin contribuția 
în muncă a cetățenilor, trotuare din 
dale de beton, pentru circulația pie
tonilor. în cartierul Chitila s-au exe
cutat trotuare din asfalt vechi, re
zultat din decaparea unor străzi. S-au 
efectuat, în același timp, lucrări de 
balastări pe părțile carosabile. Prin 
grija consiliului popular al sectoru
lui a fost efectuată asfaltarea șo- 

Supunem părerile exprimate mai sus atenției Comitetului executiv 
al Consiliului popular al municipiului București, păreri împărtășite de 
marea majoritate a bucureștenilor, in speranța că ele vor fi analizate 
și soluționate corespunzător condițiilor și posibilităților actuale și de 
viitor. Desigur, nu toate își pot găsi rezolvare imediată și concomiten
tă : dar nici ignorarea lor uu poate fi prelungită — problemele circulației 
nemaiputind fi tratate ca o „cenușăreasă" pe agenda preocupărilor, ci 
inscriindu-se, vrind-nevrind, printre problemele gospodărești de prim 
ordin. Ținem la dispoziție coloanele ziarului pentru a informa cititorii 
asupra punctului de vedere al edililor municipiului.

eelel Bucureștii Noi, pe o distanță 
de un kilometru și jumătate. Tot in 
scopul asigurării unei bune circulații, 
anul acesta va fi gata podul de la 
Strâulești, care va face legătura cu 
comunele Mogoșoaia, Buftea ș.a.m.d; 
va începe, de asemenea, din fondu
rile de investiții, construcția pa
sajului subteran de cale ferată 
Jiului-Scînteia, lucrare de mare im
portanță pentru sectorul nostru. 
Toate acestea, precum și alte lucrări 
care urmează să fie executate prin 
contribuția in muncă a cetățenilor, 
vor aduce înlesniri substanțiale cir
culației pe drumurile publice ale 
sectorului.

Ing. Shnîon MÎNDREȘ
prim-vicepreședinie al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
sectorul 8 — București

Refugiile pentru pietoni... 
din stațiile de tramvai din Capitală 
— multe dintre puținele existente la 
ora actuală — sînt nu numai lipsite 
de eficiență, dar și de-a dreptul pe
riculoase pentru circulație. Și aceas
ta, din ‘ simplul motiv că majori
tatea nu sint semnalizate corespun
zător și iluminate în timpul nopții, 
iar pietonii sînt expuși adesea peri
colului accidentării de către autove
hicule. Problema iluminării lor este 
o cerință stringentă ; unele au și fost 
prevăzute cu un fel de lămpi — 
care însă... nu funcționează, încit te 
trezești brusc noaptea într-o cursă 
cu obstacole. Pe calea Dorobanți exis
tă adevărate „vaduri ale acciden
telor" din această cauză. în anumite 
locuri, de trafic intens, refugiile ar 
trebui protejate cu balustrade ; pe 
de o parte, balustradele îi împiedică 
pe călătorii grăbiți care coboară din 
tramvaie să năvălească în stradă, ex- 
punindu-se accidentelor, iar pe de 
altă parte le limitează tendința de 
a alerga de pe trotuar, traversind 
strada, în stație, pentru a prinde 
tramvaiul, în ultimul moment.

Lt. col. Petre VIAȘU
serviciul circulației din I.M.M.B. :

Sensuri unice... Am caăt<>- 
rit mult în străinătate și am obser
vat că, în marile orașe, pe majo
ritatea străzilor dispuse similar cu 
cele ale Capitalei noastre, circulația 
e organizată în sens unic. Soluția 
prezintă două mari avantaje : a) se 
mărește capacitatea de trafic a arte
relor respective ou aproape o treime 
și b) se dublează capacitatea de sta
ționare și de parcare pe aceste străzi. 
Oare in Capitala noastră, exemplul 
unor asemenea orașe, care sint sufo
cate de numărul mare de autovehi
cule, nu poate fi urmat cu mai mult 
curaj ? Aplicarea lui (de pildă pe 
străzi ca Nikos Beloiannis, Cosmo- 
nauților, Gl. Budișteanu, Doamnei 
ș.a.) ar avea, după părerea mea, o 
eficientă imediată.

Florin POPESCU 
tehnician la A.C.R.

Atenție mărită la fîntîna 
„Miorița"... peutru că 63 repre~ 
zintă una dintre cele mai periculoase 
surse de accidente tragice pentru con
ducătorii auto. Fîntîna constituie, la 
ora actuală, o „pată neagră" pe harta 
circulației auto din București. Fiind 
așezată exact în mijlocul drumului, 
pe cea mai importantă arteră de in
trare și ieșire din oraș, ea apare oa 
un obstacol cu totul neașteptat în 
fața șoferului neavizait și tentat să 
creadă că are înaintea sa cale liberă.
La acest mare neajuns se adaugă și 
pavajul din piatră cubică lustruită 
și lucioasă, total necorespunzătoare 
pentru circulația auto a străzii, care 
devine și mai alunecoasă din cauza 
umezelii provenite de la fîntînă ; 
toate acestea înlesnesc deraparea au
tovehiculelor, ducînd la accidente a- 
deseori dintre cele mai grave. La noi, 
la spital, am înregistrat un lung șir 
de persoane accidentate în preajma 
fintinii „Miorița". După părerea mea, 
trebuie acționat imediat pentru adu
cerea străzii într-o stare corespunză
toare circulației auto. Și n-ar strica, 
cred, dacă s-ar studia posibilitatea 
mutării fintinii într-un punct mai fe
rit, mai liniștit...

Dr. Mircea CONSTANTINESCU 
directorul Spitalului de urgentă 
București

Problema drumurilor la
terale... e9te ri ea o proble
mă a circulației rutiere în Capita
lă, mai ales în zonele periferice. 
Autovehiculele care vin de pe aceste 
drumuri și intră pe arterele princi
pale aduc pe cauciucuri noroi, mw- 
dărindu-le și producind pe ele, in 
amestec cu ploaia, mizgă. Astfel 
de drumuri ar trebui cel puțin pa
vate, pe o anumită porțiune, pentru 
a se împiedica aducerea noroiului pe 
asfalt. Toate autovehiculele trebuie 
să pătrundă curate pe arterele prin
cipale. Și deoarece am pomenit de 
noroi, problema este valabilă și pen
tru artere mai centrale ale Capi
talei situate în preajma șantierelor 
de construcții, unde asfaltul „dispa
re" sub valurile de noroi cărate de 
basculante.

Prof. L. CONSTANTINESCU
Bd. Mărășești 42 — București

DIVERS
Galinacee
patrupede
Peste tot, și în emisfera 

dică și în cea nordică, < 
are două picioare. Numai 
Bacău are patru. In schimb, 
lipsesc ficatul și ninota. 
puțin așa arată găinile ce 
vind la magazinul de ; 
tare și desfacere al l.A.S. 
cola" E:.‘— -a .
llștii de aici

su- 
gălna 

la 
ii 

Cel 
se 

prezen- 
’. „Avl- 

Este adevărat că specia- 
...... _ i fac tot felul de
cercetări intru prosperitatea și 
progresul neamului galinaceu, 
dar că găinile au putut _ suferi 
o asemenea metamorfoză, incit 
să devină peste noapte patru
pede și fără organe interne, 
este greu de crezut. De aceea, 
invităm forurile de resort să 
elucideze cit mai grabnic tai
nele acestui ciudat fenomen.

Scrânciobul
fatal

ex- 
de la 
între- 
mon- 
con- 
mi-
de

Nu de mult, pe strada Vină- 
torilor din Cluj a fost construit 
un segment de zid pentru 
tinderea centralei termice 
căminul muncitoresc al 
prinderii de construcții și 
taje. Dai- abia au apucat 
structorii să-1 termine și 
norii Nemeth Peter, de 14 ani, 
și Fazekaș Vasile-Adrian, 
6 ani, s-au grăbit să-1 pună la 
încercare. Au luat o funie și au 
legat-o cu un capăt de zid, iar 
cu celălalt de un stîlp, pentru 
a înjgheba astfel un scrinciob. 
Cînd s-au urcat însă în el, zi
dul. făcut fără consolidarea ne
cesară, s-a răsturnat peste ei. 
în urma acestui accident, cei doi 
copii și-au pierdut viața. Acum 
organele în drept efectuează 
cercetările necesare ; în defini
tiv, în ce fel â fost construit 
asemenea „zid" 7

un

Deși lupii 
au rămas
flămânzi...

și
Aflați cu turma de oi 

cimp, ciobanii Szâsz SamuI Nagy Alexandru, din comuna 
Moacșa (Covasna), se pregăteau

I să sc întoarcă, la ocol. Cind să 
| porneascg insă spre sat, le-au 
I ieșit în cale patru lupi. Spe- 
| "riat'e, 'oile' au rupt-o la fugă și 

au căzut unele peste alteie in
tr-o rîpă. Rezultatul acestei 
„retrageri" din fața lupilor — 

L pînă la urmă, nevoiți să se in- 
I toarcă in pădure la fel de flă- 

minzi — a fost un adevărat de
zastru. Din cele 85 de oi cite 
număra turma, au scăpat cu

I viață doar... patru ! Restul de
81 au murit asfixiate. Paguba 
se ridică la peste 30 000 lei. De 

Iunde se vede, incă o dată, că, 
pe lingă ciobani, turmele mai 
au nevoie și de... vinători !

Pe fază

Va-

De curînd, în mai multe uni
tăți agricole din județul Alba 
s-a efectuat o verificare a pro
duselor existente în gestiunea 
acestora. Aflind despre acest 
control, Viorica Coza, președinte 
al consiliului de conducere 
la C.A.P. Teiuș, inginera 
toria Heuscă, merceologul 
sile Nicoară, magazionerul La- 
dislau Cosma și conducătorul 
auto Petre Radu s-au gindit că 
n-ar fi rău să scoată din maga
zie 7 652 kg de griu, neînregis
trat pină atunci în evidențele 
contabile, pentru ca nu cumva 
organele de control să dea cu 
ochii de el. Dar se vede treaba 
că, în ciuda „auzului fin" al 
dumnealor, cei plecați în con
trol au sosit aici exact pe fază, 
întreaga cantitate de griu a fost 
trecută in scriptele contabile. 
Acum se vor putea face bine... 
toate socotelile.

Mortul
închipuit

într-una din serile trecute, 
Nicolae Lungu din Brezoi (Vil- 
cea), după ce petrecuse o bună 
bucată' de vreme în preajmă 
mai multor pahare cu alcool, 
susținea morțiș că el este în 
stare să facă orice își pune in 
gind. Și, ca să-și convingă prie
tenii de pahar că el nu spune 
vorbe de clacă, le-a propus pe 
loc „o probă". A stat o clipă 
pe ginduri și apoi a declarat 
solemn că, la miezul nopții, va 
intra în spital și va acosta prima 
soră sau pacientă care-i va ieși 
în cale. De la vorbe, a trecut 
apoi la fapte. In urma scanda
lului produs, a fost chemat la 
fața locului medicul de gardă. 
La sosirea acestuia însă, N.L. 
zăcea întins la pămînt, hotărit, 
in ciuda pulsului care arăta cu 
totul altceva, să demonstreze 
că e mort. în această situație, 
medicul s-a decis să-i facă o 
injecție, dar cînd să-1 înțepe cu 
acul, „r ' 
in sus. 
fugă. De 
constatat 
ferea de 
se tratează la spital. Trimis în 
judecată pentru tulburarea 
niștii publice, el își va 
acum „tratamentul" prescris 

totul altă parte.

Cartierul „Aleea trandafirilor" din Tîrgoviște

,mortul" a sărit ca un 
încercind să o ia 

fapt, a doua zi, 
că dumnealui nu 
nici o maladie <

l arc
la 

s-a 
su- 

care
li- 

urma 
în
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Astăzi CHEAMĂ LA ÎNTRECERE SOCIALISTĂ
INSPECTORATUL SILVIC MARAMUREȘ

cât re toate unitățile silvice, către toți lucratorii 

din silvicultura
Adunarea generală a reprezentanților oame

nilor muncii din unitățile silvice ale județului, 
animați de dorința fierbinte de a traduce în 
viață prețioasele indicații date de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a 
Consiliului de Stat cu privire la extinderea 
suprafețelor împădurite, ridicarea la nivel ca
litativ superior a silviculturii, precum și la 
sarcina de onoare pe care o are fiecare cetă
țean al patriei noastre socialiste de a con
tribui la îngrijirea și dezvoltarea fondului fo
restier, adresează unităților silvice din țară, 
tuturor lucrătorilor din silvicultură chemarea 
la întrecere pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor planului de stat pe 1972. în acest 
scop ne luăm următoarele angajamente :

1. In acțiunea de refacere și cultură a pă
durilor

Depășirea cantitativă a pianului de împă
duriri pe anul 1972 cu cel puțin 50 la sută și 
îmbunătățirea indicilor calitativi ai împădu
ririlor, prin aplicarea următoarelor măsuri :

a) Pentru campania de primăvară.
— Ridicarea proporției rușinoaselor in vo

lumul total al împăduririlor la 95 la sută ; 
depășirea sarcinii de creare a culturilor spe
ciale pentru celuloză cu cel puțin 20 la sută ; 
plantarea a cel puțin 20 ha cu castan comes
tibil ; depășirea indicelui de reușită a planta
țiilor cu 2 la sută ;

— crearea a cel puțin 50 ha plantații cu 
smeură, afine și alți arbuști fructiferi, ampla
sate în coridoarele liniilor de înaltă tensiune 
și pe alte terenuri apte pentru asemenea cul
turi ;

— identificarea — pînă la 25.II.a.c., pentru 
plantațiile de primăvară și pînă la 3O.V.a.c„ 
pentru cele de toamnă — a tuturor terenurilor 
apte pentru împădurire în 1972, indiferent de 
gradul lor de accesibilitate și anume : par
chete lichidate și neregenerate sau regenerate 
necorespunzător în raport cu țelul de regene
rare, plantațiile care reclamă completări, te
renurile pregătite după executarea tăierilor de 
refacere, golurile destinate împăduririi ;

— folosirea completă și rațională a mate
rialului săditor, în cadrul unor formule și 
scheme de împădurire corespunzătoare ecolo
gic, biologic și funcțional.

b) Pentru campania de împăduriri din 
toamnă.

— Pregătirea producției de puieți necesare 
plantațiilor din toamna anului 1972 și pentru 
dublarea sarcinilor prevăzute în plan pentru 
anii următori ;

— utilizarea maximală a capacității pepinie
relor existente și creșterea cu 50 la sută a 
suprafeței pepinierelor prin înființarea de pe
piniere mici pe lingă fiecare canton și prin 
reînființarea pepinierelor zonale ;

— folosirea în lucrările de împăduriri a se
mințelor și butașilor avînd proveniență gene
tică valoroasă, extinzîndu-se metoda culturilor 
in pepinieră pe paturi nutritive sub adăpost.

Ne angajăm ca întreaga depășire a volu
mului planificat de împăduriri să. o ^realizăm 
printr-o largă acțiune do masă, desfășurată 
cu sprijinul organelor și organizațiilor ’ de 
partid, de U.T.C., de pionieri, pe calea mobili
zării la muncă patriotică pe șantiere de îm
păduriri a întregului personal silvic, a tine
retului și populației sătești din zone limi
trofe pădurilor, a tuturor angajaților din 
unități de exploatare și industrializare a lem
nului și a altor oameni ai muncii. Fiecare 
angajat de la unități silvice, indiferent de 
funcția pe care o ocupă, va participa nemijlo
cit la adunări populare pentru antrenarea 
maselor în munca patriotică și va lucra efec
tiv la plantații. întreaga acțiune se va inten
sifica în mod deosebit în cadrul „Lunii pădu
rii", a cărei pregătire va fi susținută cores
punzător prin mijloace adecvate de propa
gandă.

în aceeași perioadă, in parchetele de exploa
tare care se lichidează și se curăță de resturi, 
muncitorii vor lucra, în continuare, contra 
plată, la executarea împăduririi parchetelor 
respective.

Adresăm un apel călduros tuturor oamenilor 
de știință, cercetătorilor, cadrelor didactice și 
studenților din învățămintul de specialitate

să-și intensifice eforturile pentru obținerea în 
timp scurt a unor noi varietăți de arbori fo
restieri cu productivitate ridicată, pentru 
ameliorarea speciilor folosite la lucrările de 
împăduriri. Apelăm cu insistență la cercetă
tori. mecanizatori și inovatori să-și intensifice 
eforturile destinate conceperii și asimilării în 
producție a noi mecanisme și mașini pentru 
plantat prin care să se ridice gradul de me
canizare a lucrărilor silvice.

2. In activitatea de gospodărire șî protecție 
a pădurilor

— Se va asigura respectarea cu strictețe a 
întregului complex de reguli silvice prevăzute 
în Codul silvic și celelalte acte normative în 
vigoare, cu privire la aplicarea amenajamen- 
telor, întărirea pazei, organizarea eficientă a 
prognozei și combaterii dăunătorilor, aplica
rea corespunzătoare a regulilor de tăiere ;

— se va ridica precizia lucrărilor de esti
mare a masei lemnoase destinate exploatării, 
abaterile nedepășind 5 la sută ;

— se va depăși cu cel puțin 25 la sută pla
nul lucrărilor de ajutorare a regenerărilor na
turale și cu cel puțin 3 la sută planul tăie
rilor de îngrijire ;

— se va mobiliza întregul personal silvic la 
acțiunile de pază a pădurilor, de asigurare a 
unei stări de igienă superioară în păduri, de. 
valorificare promptă și completă a arborilor 
doborîți, uscați, căzuți, dispersați și situați în 
locuri foarte greu accesibile.

3. In activitatea de gospodărire a fondurilor 
de vinătoare și pescuit

— Vor fi intensificate acțiunile de ocrotire 
a faunei cinegetice și se va intensifica repopu
larea și colonizarea unor păduri cu specii de 
vînat, din care fazanul în cantitate de 3 ori 
mai mare decît s-a prevăzut în plan ;

— va fi sporită dotarea fondurilor de vînă- 
toare cu amenajări vînătorești, asigurîndu-se 
totodată o cantitate de hrană pentru vînat cu 
50 la sută mai mare decît cea asigurată în 
1971 ;

— depășirea cu 50 la sută a lucrărilor de 
amenajări piscicole și cu 100 la sută a planu
lui de deversare a puieților în pîraie de munte 
și lacuri alpine concomitent cu luarea de mă
suri speciale pentru protecția lostriței ;

. — se va începe experimentarea în tereh a 
înmulțirii controlate a speciilor de vînat mic, 
în special iepuri.

4. Pregătirea și perfecționarea cadrelor.
— Numărul pădurarilor calificați va crește 

de la 71 la sută la 100 la sută ;
— numărul pădurarilor trecuți prin cursu

rile de perfecționare va crește de la 73 la 
sută la 100 la sută ;

— vor fi îmbunătățite programele de școla
rizare.

*
Ca o rezultantă a obiectivel.or .enumerate. mai 

sus, vor fi mobilizate și valorificate noi resurse 
ale fondului forestier — generalizindu-se și 
acțiunea de contractare a unor produse cu fa
miliile personalului silvic — producția silvică 
sporind cu 4 la sută, iar beneficiile cu 2,5 la 
sută față de plan.

Convins că prezenta chemare va avea un 
larg ecou, sprijin și înțelegere deplină a fie
cărui lucrător din sectorul silvic, a consiliilor 
populare, a tineretului, a populației de la orașe 
și sate, întregul colectiv de salariați din cadrul 
inspectoratului silvic Maramureș va face to
tul pentru transpunerea in viață a acestor an
gajamente, pentru realizarea și depășirea sar
cinilor celui de-al doilea an al cincinalului, 
cu dorința fierbinte de a-și aduce contribuția 
la traducerea în viață a mărețului program de 
făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate în scumpa noastră patrie.

Organizația de pdrtid 
Vasile MAREȘ
Comitetul oamenilor muncii 
Dumitru LUPȘA 
Comitetul sindicatului 
Zaharia KERECHEȘ

văzute a fi finalizate In 1972, din care mențio
năm : servomotoare pentru acționarea mașini- 
lor-unelte cu comandă program, micromotoare, 
piese ceramice și izolatoare de înaltă frec
vență.

8. Realizarea unei microproducții de aparate, 
Instalații, produse și materiale ca rezultat al 
cercetării proprii, în valoare de 15 milioane 
lei, din care 12 milioane lei vor fi valorificate 
în industrie.

9. Pentru o mai bună valorificare a forței 
de creație proprii și pentru materializarea idei
lor rezultate din cercetare și proiectare, co
lectivul nostru se angajează și cheamă tot
odată celelalte colective de cercetare și proiec
tare din țară să sporească numărul de idei 
brevetate și aplicate.

10. Pentru realizarea unor lucrări tehnice și 
organizatorico-gospodărești, colectivul institu
tului se angajează a depune în anul 1972 un 
număr de ore de muncă patriotică echivalent 
sumei de 200 000 lei.

Avînd în vedere că în actualul oincinal in
dustria electrotehnică cunoaște un ritm de 
dezvoltare deosebit de înalt, că progresele din 
acest sector sînt influențate decisiv de reali
zările din domeniul materialelor ce intră în 
componența echipamentelor electrotehnice, 
Institutul de Cercetare și Proiectare pentru 
Industria Electrotehnică cheamă la concentra
rea eforturilor, la o conlucrare mai susținută 
și la un aport sporit unitățile de cercetare și 
proiectare din ramurile chimiei, lemnului șî 
metalurgiei, în vederea obținerii de materiale 
cu performanțe superioare :

— Institutul de Cercetare și Proiectare 
Tehnologică pentru Prelucrarea Țițeiului

— Ploiești, pentru uleiuri electrotehnice î
— Centrul de Cercetări pentru Mate

riale de Protecție din Grupul Industrial 
de Lacuri și Vopsele — București, pen
tru lacuri electroizolante, materiale de 
vopsire rezistente la medii climatice cu 
agresivitate ridicată ;

— Institutul de Cercetare șl Proiectare 
Tehnologică pentru Industria Celulozei și 
Hîrtiei — București, pentru hirtii izo- 
lante ;

— Institutul pentru Metale Neferoase 
și Rare — București, pentru aluminiu, 
wolfram și siliciu.

întregul colectiv al institutului este hotărît 
să folosească toată priceperea, pregătirea și 
capacitatea lui de muncă pentru înfăptuirea 
angajamentelor asumate, convins că-și ex
primă prin aceasta adînca și totala adeziune 
la politica înțeleaptă, științifică a Partidului 
Comunist Român, hotărirea lui de a nu-și pre
cupeți eforturile pentru a contribui în cit mai 
mare măsură la dezvoltarea economiei națio
nale, la creșterea bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului român, la făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate în 
România.

Comitetul de partid 
ing. Gh. NISTOR 
Consiliul Științific 
dr. ing. FI. TANASESCU 
Comitetul sindicatului
dr. inq. M. Cehan RACOVITA 
Comitetul U.T.C.
Hz. VI. FARȘIROTU

SCHELA DE EXTRACȚIE

A ȚIȚEIULUI ȚICLENI
către toate colectivele de munca din schelele 

de extracție a țițeiului și gazelor
în lumina hotărîrilor celui de-al X-lea Con

gres al Partidului Comunist Român și ale Ple
narei Comitetului Central al partidului din 
3—5 noiembrie 1971, precum și a indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, cu oca
zia vizitelor de lucru în județe și unități eco
nomice, colectivul de oameni ai muncii din 
Schela Țicleni adresează tuturor schelelor de 
extracție a țițeiului și gazelor din țară che
marea la întrecere socialistă pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan prevăzute 
pentru anul 1972.

Prin folosirea integrală a capacităților de 
producție, îmbunătățirea continuă a activității 
de intervenții, reparații capitale sonde și 
probe de producție, introducerea tehnologiilor 
noi, organizarea superioară a producției și 
muncii, generalizarea schimbului 2 și trecerea 
la schimbul 3 în atelierele de întreținere și 
reparații, prin aprovizionarea ritmică a tutu
ror locurilor^ de muncă, ridicarea calificării 
salariaților, folosirea integrală a timpului de 
lucru, reducerea consumurilor specifice de ma
teriale și a costurilor de producție, se vor 
realiza :

1. Depășirea planului : la producția globală 
cu;;l,-L la sută, la producția marfă cu 1,21a' 
sută, ,1a țiței extras cu 7 000 tone, la gaze uti
lizabile cu 6 500 000 mc și la gazolină cu 200 
tone. Pentru realizarea și depășirea acestor 
indicatori se va activiza întregul fond de sonde 
de țiței și gaze ; va crește coeficientul de 
exploatare al sondelor active la 0,95, iar 
coeficientul de utilizare al gazelor asociate la 
98,5 la sută ; se vor reduce pierderile de țiței 
și gaze în procesele de tratare-manipulare și 
transport cu 15 la sută și respectiv 10 la sută. 
Prin aplicarea unor procese și metode, de ex
tracție de mare productivitate ca : tratamen
tele cu substanțe tensioactive, introducerea de 
filtre și consolidări ale nisipului- în strat, in
jecția de apă și gaze în zăcămînt, debitul 
mediu/sondp zi va crește cu 3 la sută.

2. îmbunătățirea calității țițeiului livrat, 
prin perfecționarea tehnologiei de tratare, ast
fel ca acesta să poată fi livrat cu 0,3 la sută 
impurități și 3 kg sare/vagon.

3. Creșterea productivității muncii pe sala
riat cu l.t la sută, urmărindu-se în principal 
ridicarea indicelui de folosire a fondului de 
timp la 98 la sută, prin întărirea disciplinei

In producție și reducerea întreruperilor — de 
orice natură — în procesul de muncă.

4. Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei produc
ție marfă cu 5 lei, îndeosebi pe seama reduce
rii consumurilor de energie electrică, abur și 
piese de schimb, precum și a cheltuielilor cu 
amortizarea mijloacelor fixe, obținindu-se ast
fel beneficii peste plan in valoare de 
2 100 000 lei.

5. Recuperarea și redarea în circuitul eco
nomic a întregii cantități de material tubular 
— conducte și burlane — care nu mai are folo
sință în procesul de producție.

6. Creșterea gradului de utilizare a instala
țiilor tehnologice și folosirea celor disponibilo 
în sectoarele noi de activitate, măsură ce va 
conduce la sporirea cu 1,2 la sută a producției 
globale la 1 000 lei fonduri fixe.

7. îmbunătățirea condițiilor de muncă și de 
viață ale salariaților prin realizarea integrală 
a prevederilor din contractul colectiv și inten
sificarea activității de îndrumare și control în 
domeniul protecției muncii.

★
Petroliștii din Schela Țicleni, sub conducerea 

comitetului de partid, se angajează ca, prin 
eforturi sporite, folosind cu maximum de ran
dament baza tehnico-materială existentă 'și 
rezervele interne din unitate, să realizeze in
tegral obiectivele arătate, contribuind în acest 
fel la îndeplinirea și depășirea planului de 
stat pe anul 1972, la dezvoltarea pe noi trepte 
a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă 
România.

Sîntem convinși că toate colectivele de oa
meni ai muncii din schelele de extracție a ți
țeiului și gazelor vor răspunde cu entuziasm 
la această chemare la întrecere și vor depune 
toate eforturile pentru traduoerea în viață a 
mărețului program elaborat de Congresul al 
X-lea al P.C.R. de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în România.

Comitetul de partid 
Constantin POARCA 
Comitetul oamenilor munoii 
Alexandru DOMAN 
Comitetul sindicatului 
Ion ZIMERMAN 
Comitetul U.T.C.
Constantin BLEJA

Întreprinderea de industrializare

INSTITUTUL DE CERCETARE A CĂRNII BIHOR

Șl PROIECTARE PENTRU INDUSTRIA 

ELECTROTEHNICĂ BUCUREȘTI
către toate întreprinderile din industria alimentară

câtre colectivele tuturor unităților de cercetare 

și proiectare din țară

Pentru a orienta, în continuare, întregul po
tențial de creație tehnico-științifică spre so
luționarea nevoilor importante, stringente ale 
economiei, oomuniștii, întregul colectiv al In
stitutului de Cercetare și Proiectare pentru In
dustria Electrotehnică adresează tuturor insti
tutelor de cercetare științifică și proiectare, 
precum și cadrelor din învățămintul superior 
chemarea de a-și mobiliza resursele umane 
și materiale de care dispun pentru obținerea 
unor realizări care să conducă la îndeplinirea 
și depășirea planului pe anul în curs și pe 
întreg cincinalul 1971—1975, în vederea tra
ducerii în viață a programului însuflețitor tra
sat de cel de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Colectivul Institutului de Cercetare și Pro
iectare pentru Industria Electrotehnică, în 
frunte cu comuniștii, se angajează ca pe baza 
activității sale de cercetare și de proiectare 
să realizeze în anul 1972 :

1. Elaborarea de tehnologii, Instalații tehno
logice și produse noi, cu precădere pentru 
tehnicile de vîrf ; materiale electrotehnice de 
contact cu structuri fin dispersate, formare 
electromagnetică, instalație de reglaj în curent 
continuu cu tiristoare, noi tipuri de aparate 
electrocalorice și clectromotrice de uz casnic 
reprezentînd o valoare medie anuală de circa 
50 milioane lei.

2. Sporirea contribuției institutului la redu
cerea și evitarea importului prin cercetările 
efectuate la următoarele produse : contacte sin- 
terizate pentru aparataj electric, produse de 
ceramică, acționări electrice automatizate pen

tru pompe, motoare electrice cu întrefier axial, 
perii colectoare pentru mașini electrice, trans
formatoare electrice, piese pentru frigidere cu 
compresor, standuri electrice de încercări in
dustriale.

3. Participarea mai intensă la creșterea volu
mului exportului prin elaborarea cercetărilor și 
proiectărilor care vizează produse destinate ex
portului în țări cu medii climatice diferite, 
mașini electrice cu fiabilitate sporită, echipa
mente cu excitație statică pentru grupuri elec
trogene, instalații complexe de foraj și mi
nerit, pentru fabrici de ciment, combinate chi
mice și complexe de prelucrare a lemnului.

4. Valorificarea superioară a materiilor prime 
din țară și elaborarea de materiale electro
tehnice specifice la o valoare totală de 3 mi
lioane Iei, concretizată la produsele pe bază de 
hirtie cu mică, cupru catodic fără oxigen, 
benzi de fretare. izolații stratificate, conduc
tori electrici, materiale ceramice și altele.

5 Un spor de producție anual rezultat ca 
urmare a contribuției institutului pentru lărgi
rea ariei de valorificare a rezultatelor activi
tății de cercetare și proiectare, cu peste 27 la 
sută mai mare in 1972 față de 1971, cu precă
dere la întreprinderile Electrotehnica Bucu
rești, Electroprecizia Săcele, Electroceramica 
Turda, Fabrica de cabluri și materiale electro
izolante din București, Uzinele Electroputere 
Craiova și altele.

6. Realizarea de economii la prețul de cost, 
ca efect al aplicării rezultatelor cercetării și 
proiectării ce se încheie în 1972. de 9 milioane 
lei în medie pe an.

7 Scurtarea duratei de cercetare și proiec
tare cu 1—3 luni la un număr de 7 teme pre-

Exprlmînd dorința unanimă a oamenilor 
muncii din întreprinderea de Industrializare a 
Cărnii Bihor, adunarea generală adresează tu
turor întreprinderilor din industria alimen
tară de pe întreg cuprinsul țării chemarea la 
întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor prevăzute în plan pe anul 
1972.

Lansînd această chemare, colectivul între
prinderii își propune următoarele obiective :

1. Depășirea cu 1 800 tone carne-viu a pla
nului de aprovizionare cu animale din secto
rul gospodăriilor populației pe anul 1972, în 
principal prin : sporirea cu 20 la sută a nu
mărului de contracte Ia porcine ; creșterea 
greutății porcinelor, preluate pe bază de con
tract, în medie cu 16 la sută și cu 2 la sută la 
tineret bovin ; organizarea îngrășării în spa
țiile existente a 2 000 capete miei și oi.

2. Ca urmare a creșterii fondului de stat la 
animale, a mai bunei gospodăriri a fondului 
de carne și a valorificării superioare a pro
duselor de abator, se vor depăși prevederile 
planului cu 3,5 la sută la producția globală 
și cu 3,9 ta sută la producția marfă vîndută 
și încasată prin livrări suplimentare la fondul 
pieței.

3. Depășirea planului de producție la : carne 
și slănină cu 1 200 tone și preparate din carne 
cu 180 tone.

4. Introducerea în fabricație o două sorti
mente noi de preparate de carne cu specific 
local.

5. Organizarea unei producții de Piese de 
schimb, în valoare de 200 mii lei anual, folo
sind in acest scop mai bine utilajele și spa
tiile existente.

6. Creșterea productivității muncii cu 2,5 la 
sută față de prevederile planului, pe, baza spo
ririi volumului producției și a utilizării mai 
judicioase a forței de nîuncă existente.

7. Creșterea beneficiului planificat cu 5 la 
sută față de plan, pe seama : reducerii chel
tuielilor materiale, livrărilor suplimentare de 
produse, creșterii ponderii valorificării supe
rioare a produselor de abator, creșterii coefi
cientului de utilizare a parcului propriu de 
autovehicule

8. îmbunătățirea permanentă a calității pro
duselor prin aplicarea cu strictețe a prevede
rilor Stas-urilor, normelor interne și caietelor 
de sarcini și îmbunătățirea organizării contro
lului tehnic de calitate prin introducerea auto
controlului, astfel ca în anul 1972 să nu se înre
gistreze refuzuri sau reclamații din partea be
neficiarilor interni și externi cu privire la ca
litatea produselor întreprinderii.

9. Prin stimularea dezvoltării mișcării de in
venții, inovații și raționalizări se vor obține 
economii postcalculate în valoare de 500 000 lei.

10. împreună cu unitățile de desfacere se vor 
lua măsuri pentru valorificarea și diversificarea 
produselor și subproduselor animaliere, precum 
și a bunei deserviri a populației.

*
Pentru realizarea și depășirea obiectivelor 

propuse, colectivul unității de industrializare a 
cărnii va acționa pentru asigurarea aprovizio
nării ritmice cu materii prime și materiale, 
organizarea mai bună a aparatului de contrac
tări și achiziții, organizarea a încă 20 baze vo
lante pentru preluări de animale, reducerea 
consumurilor specifice de materii prime și 
materiale, îmbunătățirea condițiilor de muncă 
ale salariaților, îmbunătățirea condițiilor de 
igienă, organizarea cursurilor de pregătire pro
fesională și îmbunătățirea continuă a muncii 
politico-educative în rîndul oamenilor muncii.

Colectivul întreprinderii de Industrializare, a 
Cărnii Bihor va depune eforturi sporite pen
tru realizarea și depășirea angajamentelor asu
mate, contribuind astfel la înfăptuirea măre
țului program elaborat de cel de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.

Organizația P.C.R.
Cornel MOGA
Comitetul oamenilor muncii 
ing. Cornel GOCIU 
Comitetul sindicatului 
Florian SIMIONAȘ 
Organizația U.T.C.
Iosif BERCEA

Aspect din una din secțiile Uzinei mecanice din Timișoara
Foto : S. Cristian

Trei întrebări de 
stringentă actualitate

(Urmare din pag. I)

mică de altfel — au fost cărate doar 
9 400 tone. Situații asemănătoare se 
întîlnesc și în județele Prahova, 
Cluj, Mehedinți, Olt, Bacău și altele, 
în alte județe îngrășămintele natu
rale sînt transportate doar la mar
ginea satului sau în cel mai bun caz 
la o margine de tarla. întocmai ca 
și în cazul lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare, acțiuni la care partici
pă zeci de mii de oameni, și la 
transportul și administrarea îngrășă
mintelor naturale organizațiile de 
partid trebuie să întreprindă acțiuni 
largi la care să participe toți cetă
țenii satului. Trebuie luate aseme
nea măsuri care să asigure transpor
tarea și administrarea în sol a tu
turor cantităților de îngrășăminte na
turale care se găsesc în sectoarele 
Zootehnice ale unităților agricole și la 
grajdurile din curțile locuitorilor din 
saț. Va crește astfel fertilitatea so
lului, va spori recolta.

Bineînțeles, în această perioadă se

execută numeroase alte lucrări agri
cole care trebuie să se bucure de 
atenția organelor agricole, a tuturor 
oamenilor muncii de la sate : ame
najarea și însămînțarea răsadnițelor, 
executarea tăierilor și a stropirilor 
la pomi, desfundatul terenului în ve
derea plantării viței de vie la care 
se adaugă lucrările de desecări și 
cele de amenajare a terenului pentru 
irigat.

Pentru buna desfășurare a lucră
rilor agricole de primăvară este ne
cesar ca organele județene de partid 
și de stat, direcțiile agricole și uniu
nile cooperatiste să analizeze temei
nic stadiul tuturor pregătirilor și să 
ia măsuri în vederea grăbirii lor. 
Neajunsurile constatate trebuie lichi
date acum, cit mai e timp, și nu 
atunci cînd lucrările se aglomerea
ză. Măsurile bune, chibzuite, luate 
din vreme vor permite ca, îndată ce 
se va deșprimăvăra, să se poată 
munci cu toate forțele. în cîmp, să se 
facă lucrări de cea mai bună cali
tate — chezășia obținerii unor re
colte mari in acest an.

„Academia44 de la Păulești
(Urmare din pag. I)

frunte cu Maria Zidaru, prima pre
ședintă de C.A.P. din țară, pe atunci 
în vîrstă de 28 de ani, au fost primii 
care au curățat drumul de spinii în
ceputurilor, primii care i-au făcut 
pe păuleșteni, români și maghiari, 
să se înfrățească în muncă, să înțe
leagă porunca vremurilor : coopera
tivizarea.

Rezultatele ? în 1972, la cooperati
va „Steagul lui Lenin“-Păulești, ele 
apar mai clar ca oricînd : 2 264 ha 
teren arabil (532 ha irigate), 1 000 de 
bovine, 2 300 ovine, porcinele, îngră
șămintele chimice încorporate în sol, 
munca mecanizată, ca și asistența 
tehnică de specialitate (2 medici ve
terinari și patru ingineri agronomi) 
— sînt tot atîția factori care contri
buie pe zi ce trece la ridicarea ni
velului de trai, la schimbarea înfă
țișării satului. Munca, mhnea pasio
nată și rațională a celor de aici a 
permis obținerea în 1971 a unor ve
nituri de 8 581 000 Iei din sectorul 
vegetal, 2 427 000 lei din zootehnie, 
iar restul pînă la 15 milioane de lei 
din sectoarele anexe. Vi se pare pu
țin ? Alte gospodării au reușit mai 
mult ? Aduceți-vă atunci aminte de 
„bivolul negru" care nu i-a iertat 
nici pe păuleșteni atunci, în mai 
1970... Și atunci „Scînteia" a mai 
scris despre aceste locuri și despre 
acești oameni.

Majoritatea caselor construite în 
Păulești sînt noi, frumoase, au baie, 
parchet, „mobilă de zece mii", radio. 
Ai spune chiar că urbanizarea pău- 
leștenilor a început din casă către 
afară. Nu credeți ? Vizitați-i atunci 
pe cooperatorii Imbre Varga, loan 
Zidaru, Vaier Ferenți, sau... pe cine 
doriți dumneavoastră ! Există două 
televizoare la trei case. Exista un 
„cartier al intelectualilor" — un șir 
de case cochete plasate intre școala 
generală și căminul cultural.

Se mai află însă în Păulești și o 
casă acoperită, cu stuf, cu „podeaua" 
din lut bătut, cu ferestre mici, oarbe, 
cu lemnăria aproape putredă — e tot 
ce s-a mai păstrat din Păuleștii ani
lor dinainte de cooperativizare. Bine
înțeles, nu stă nimeni în ea...

— E gata să se dărîme și ne pare 
rău. Trebuie să-i facem ceva să râ
mi nă în picioare. Nu există modali
tate mai bună de a Ie demonstra celor 
mai tineri că nu totdeauna s-a trăit 
la Păulești ca astăzi — îmi spunea 
tovarășul Viorel Moise, secretarul co
mitetului de partid din comună.

Nu „întotdeauna" ar fi putut coo
peratorul Iosif Pușcaș să întrebe pe 
unul din membrii brigăzii științifice 
conduse de inimosul profesor Carol 
Virag, directorul căminului cultural, 
„care sînt efectele afecțiunilor coro
nariene". Nu întotdeauna ar fi putut 
fi întrebată aceeași brigadă, de către 
paznicul de cîmp Carol Balogh, „care 
sînt timpii în care se pot străbate 
distanțele interplanetare". Am fost 
de față cînd au fost puse întrebările : 
era joi 27 ianuarie 1972, orele opt 
seara, și mă aflam într-una din cla
sele școlii generale din satul Ambud. 
Nu întotdeauna ; pentru că. presupu
nând că ar fi fost la fel de curioși,

n-ar fi avut pe cine Întreba. Astăzi lu
crează în sectorul „învățămint-artă- 
cultură și ocrotirea sănătății" al Pău- 
leștilor 72 de cadre cu pregătire su
perioară. Nu, nu „întotdeauna" — 
pentru că în Păulești nu exista nici 
doctor, nici dispensar, nici fond de 
medicamente (azi in valoare de peste 
50 000 lei), și nu-și aduce nimeni a- 
minte ca grofii să fi acordat... con
cedii lehuzelor (peste 100 în 1971) sau 
să plătească pensii bătrînilor (astăzi 
peste 500 de pensionari).

„Memoria colectivă" n-a reținut 
nici cazuri ca acela al bătrinului pen
sionar Vekony Ianos (care muncește 
totuși la cîmp) și care se ceartă cu 
toată lumea cind găsește biblioteca 
sătească închisă. „Memoria colectivă" 
n-ar fi reținut astfel de cazuri pentru 
că puțini erau știutori de carie în 
Păulești, iar despre biblioteci sătești 
nici vorbă nu era.

Altfel se trăiește în Păulești în 1972. 
Nunțile se fac la căminul cultural și 
participă Ia ele tot satul. Se mă- 
nîncă „piine la fel de bună ca și ini
mile oamenilor și se bea pălincă la 
fel de tare ca și ei“. Orchestra cămi
nului are în componență chitare 
electrice... Se trăiește „ca la oraș" (aș 
zice chiar mai bine decit la oraș). 
Este adevărat că se și muncește. „A- 
cordul global" a fost îmbrățișat cu 
căldură. Adunarea generală a votat 
minimum de zile muncă : 120 pentru 
bărbați și 80 pentru femei.

Planurile lor de viitor sînt mari. 
1972 este anul cînd cooperatorii au 
trecut la organizarea producției pe 
ferme ; au contribuit cu 730 000 de 
lei la construirea complexului inter- 
cooperatist pentru îngrășarea tinere
tului bovin — primele beneficii vor 
apărea încă din trimestrul trei al 
acestui an ; își vor mări cu 300 de 
hectare suprafața arabilă irigată ; pe 
baza experienței căpătate vor extinde 
folosirea erbicidelor. N-au uitat nici 
„mărunțișurile" : electrificarea fieră
riei, împrejmuirea depozitului de fu
raje din Amați...

Păuleștenii nu uită că viața lor 
nouă, tot ce au realizat n-ar fi fost 
posibile fără sprijinul statului socia
list. Este motivul pentru care, și anul 
acesta, și-au propus suplimentarea 
contractelor. Numai în 1971 au livrat 
statului, la fondul centralizat, 1 860 
tone de grîu, secară, porumb și car
tofi. Apropierea de oraș obligă, de a- 
semenea, iar cele 1 535 tone de legume 
și cei 2 321 hl lapte livrați anul tre
cut li se par acum prea puțin... Asta 
înseamnă eforturi, multă muncă, dar 
ei o fac cu conștiința că sint primii 
care se bucură de rezultate.

...Am asistat aici la un eveniment 
fără precedent : Maria Zidaru, bine 
cunoscuta Eroină a Muncii Socialiste, 
a fost aleasă, cu prilejul ieșirii la 
pensie, președintă de onoare a coo
peratorilor. Noblețea și circumstan
țele titlului acordat sînt semnifica
tive nu numai pentru atmosfera de 
„academie a muncii" de la Păulești, 
ci și pentru scara de valori a civili
zației din satul nostru de azi. Fiindcă 
adevărata civilizație e desemnată de o 
măsură supremă : gradul în care este 
prețuită munca.
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Probleme

Paul DOBRESCUa

FILOZOFICĂ

ale burgheziei 
politici democrați, înțelegînd 
seninătatea vitală pe care

de politică externă a
României 1919- 1939“

Volumul „Probleme de politică 
externă a României 1919—1939“, a- 
părut recent sub egida Institutului 
de studii istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R., în Edi
tura Militară — ediție mult ampli
ficată și îmbunătățită a unei cule
geri apărute cu doi ani în urmă, 
reprezintă rodul unor largi și minu
țioase investigații întreprinse de 
cercetători . ai institutului și cola
boratori externi ai săi în arhive ro
mânești și străine.

Cele 9 studii înmănuncheate în 
volum ♦), unind informarea deose
bit de bogată cu o analiză nuanța
tă, oferă o imagine veridică asupra 
unor momente importante din isto
ria politicii externe a României.

De la bun început se remarcă 
grija autorilor de a raporta per
manent politica externă a Româ
niei la contextul internațional, 
în mod deosebit autorii relevă în- 
rîurirea negativă pe care au avut-o 
asupra cursului politicii externe 
a României politica conciliantă 
dusă de marile puteri occidentale 
față de fascism, apoi expansiunea 
în această parte a Europei și pre
siunile tot mai puternice ale Ger
maniei hitleriste.

In același timp, studiile pun în 
lumină, în fiecare perioadă cerce
tată. poziția diferitelor forțe social- 
politice interne, mobilurile urmă
rite de ele. Se relevă astfel carac
terul reacționar al politicii duse 
de cercurile conducătoare în pe
rioada interbelică, expresie a inte
reselor de clasă ale marii bur
ghezii și moșierimii. Unele cercuri 
ale burgheziei 'naționale, oamenii 

în-
o

•) Gheorghe Zaharia : Considerații 
asupra politicii externe a Romăniei 
(1919—1929) : Gheorghe Matei : Româ
nia și unele probleme ale dezarmării 
și ale definirii agresorului (1932— 
1933) ; Eliza Campus : România și 
Conferințele Balcanice (1930—1934) ; 
Dumitru Tutu : Problema securității 
colective în sud-estul Europei șl po
litica externă a României (1933—1937) ; 
Robert Deutsch : Poziția României Ia 
Montreux (1936) : Florea Nedelcu : Cu 
privire la politica externă a României 
în perioada guvernării Goga-Cuza : 
Viorica Moisiic, Gheorghe Matei : 
Politica externă a României în perioa
da Mtlnchen-ului (martie 1938 — mar
tie 1939) ; Viorica Moisuc : Imperati
vul organizării securității și păci! eu- • 
ropene și politica externă a Româ
niei în ultimele luni de pace (aprl- 
lie-august 1939) ; AI. Gh. Savu : Con
siderații privind neutralitatea Româ
niei la începutul celui de-al doilea 

• război mondial. .

aveau pentru apărarea intere
selor naționale fundamentale con
solidarea securității țării și a- 
sigurarea păcii, au militat cu 
perseverență in acest sens, ceea 
ce s-a exprimat în politica îndrep
tată spre construirea unor alianțe 
cu unele puteri occidentale, cu Uniu
nea Sovietică, a unor alianțe regio
nale și de dezvoltare a unei colabo
rări cu toate statele interesate, din- 
tr-un motiv sau altul. în respectarea 
tratatelor d« pace și realizarea secu
rității colective sub egida Socie
tății Națiunilor.. Exponentul cel 
mai proeminent al acestei orien
tări a fost, cum se știe, Nicolae 
Titulescu, mult timp ministru de 
externe și delegat al României la 
Liga Națiunilor.

Studiile arată însă că reacționa
rismul claselor dominante, antico
munismul lor furibund, oglindit pe 
plan intern în măsuri de restrîngere 
treptată a democrației burgheze și 
adoptarea unei legislații antimunci- 
torești._s-au repercutat și pe plan ex
tern, dimtnuînd efectele pozitive ale 
unor acțiuni întreprinse în scopul' 
consolidării securității țării, ducînd 
la adîncirea înrobirii economice și 
la o tot mai mare subordonare a ță
rii față de interesele marilor puteri 
imperialiste. Tn cele din urmă, în 
împrejurări internaționale care au 
stimulat grupările cele mai reacțio
nare, fasciste, clasele dominante 
au aservit țara Germaniei hitleriste.

Ca un fir roșu străbate întregul 
volum lunta viguroasă desfășurată 
de către forțele democratice și pro
gresiste. în frunte cu Partidul Co
munist Român. împotriva poli
ticii reacționare a vîrfurilor cla
selor exploatatoare. Cititorii își 
pot forma o vie imagine asuora 
consecventei cu care P.C.R. a îm
binat devotamentul fată de intere
sele fundamentale ale poporalul 
român cu fidelitatea față de ideo
logia internaționalismului proletar, 
asupra fermității cu care a militat 
împotriva planurilor imperialiste 
de împingere a României în răz
boiul antlsovletic. pentru prietenie 
și solidaritate cu primul stat socia
list, pentru cauza păcii și libertății 
popoarelor.

Desigur, multitudinea și comple
xitatea problemelor pendinte de no- 
litica externă a României în perioa
da dată imoun continuarea investi
gațiilor. adîncirea analizei. Neîn
doielnic însă că, prin publicarea 
acestui volum istoriografia noastră 
marxîst-leninistă s-a îmbogățit cu 
o lucrare valoroasă.

Ada GREGORIAN

LITERARA

ECONOMICĂ Vladimir TREBICI

Gheorghe TOMOZEI

Misterul Clepsidrei"
KOS Kăroly

Neamul Varju"
Existentă

cunoaștere, acțiune9 *9
Apărută recent în Editura Științi

fică sub coordonarea lui Cornel Popa, 
culegerea cu acest titlu izbuteș
te să realizeze un caracter de 
reprezentativitate, atît prin cuprin
derea domeniilor fundamentale, pri
mare ale filozofiei, cît și prin în
fățișarea și analiza unor direcții și 
orientări principale în gîndirea filo
zofică contemporană. Volumul pune 
în evidență o tendință pozitivă pen
tru reflecția filozofică românească 
din zilele noastre — aceea de a 
dialoga deschis și receptiv, dar în 
același timp menținîndu-se consec
vent și ferm pe pozițiile principia
lității marxist-leniniste, cu cele mai 
diverse curente din gîndirea con
temporană. tn cele mai multe din 
studiile ce alcătuiesc volumul se re
marcă competența și pătrunderea 
cu care este purtat dialogul, preo
cuparea constantă a autorilor de a 
evita unilateralitățile și notele de 
dogmatism, de a trata problemele 
într-o viziune dialectică, de a-și a- 
duce, prin schițarea de soluții ori
ginale, propria contribuție la eluci
darea unor probleme filozofice mult 
controversate astăzi.

Reflecțiile pe marginea celui de-al 
XIV-lea Congres internațional de 
filozofie de la Viena, semnate de 
Ton Tudosescu, cu care se deschi
de lucrarea, constituie un bun pri
lej pentru autor de a contura locul 
și inriurirea pe care o exercită filo
zofia marxistă în confruntarea de 
idei contemporană și mai ales de a 
reliefa cîteva idei privitoare la sta
tutul și obiectul actual al filozofiei. 
Pe lingă vechile preocupări ontolo
gice și gnoseologice ce revin con
tinuu în atenția cercetătorilor, ne 
măsura adîncirii. cunoașterii știin
țifice de ramură, este reliefat rolul 
din ce în ce mai important pe ca- 
re-1 ocupă axiologia în investiga
țiile filozofice contemporane. Func
ția apreciativă a filozofiei, sublinia
ză autorul, dublînd-o în permanență 
pe cea cognitivă și în strînsă le
gătură cu cea praxiologică. ajută 
nemijlocit la realizarea menirii fi
lozofiei de știință și ideologie, de 
concepție științifică despre lume și 
instrument teoretico-metodologic in 
lupta necontenită a omenirii pentru 
progres.

Intr-o logică firească, primul ca
pitol al, lucrării este dedicat anali
zei concepțiilor despre existență ale 
unor gînditori semnificativi pentru 
orientările existente în filozofia con
temporană, cum ar fi T. Kotarbin- 
ski. W. O. Quine și K. R. Popper, 
Martin Heidegger, Teilhard de Char
din. Piaget. Este de remarcat preo-

cuparea autorilor de a aduce în 
cîmpul de atenție al cititorilor gîn- 
ditori despre care la noi s-a scris 
mai puțin, de a investiga atent di
feritele fațete ale concepțiilor lor, 
disociind cu grijă acele elemente 
care reprezintă contribuții reale la 
procesul cunoașterii, de tot ceea ce 
exprimă concepții sau idei neștiin- 
țifice, idealiste, retrograde.

Capitolul despre teoria cunoașterii 
sintetizează cuprinzător și dezbate 
intr-un mod fructuos cîteva dintre 
tendințele și conceptele centrale ale 
epistemologiei. Concludent în acest 
sens ni s-au părut studiile „Concep
tul de cunoaștere apriori în lumina 
analizei logice și psihogenetice" și 
„Psihanaliza cunoașterii obiective în 
epistemologia lui G. Bachelard", 
semnate de Mircea Flonta și. respec
tiv, Vasile Tonoiu. Sînt analizate 
aici probleme care se află de mult 
timp în cîmpul cercetării filozofice, 
cum ar fi rolul omului ca subiect ac
tiv in procesul de cunoaștere, con
ceptul de cunoștință apriori, geneza 
funcțiilor cognitive, posibilitatea și 
obstacolele unei cunoașteri obiecti
ve. și care, în lumina cercetărilor 
epistemologice contemporane, pre
zintă noi șanse de dezlegare. Ideile 
directoare sînt susținute de o argu
mentare convingătoare, de un ma
terial faptic bine dozat, care nu 
inundă demonstrația propriu-zisă. 
așa cum se mai întîmplă în unele 
studii din volum.

O mențiune specială se cuvine re
zervată ultimei părți a lucrării, 
care încearcă o analiză pe multiple 
fațete a teoriei acțiunii. Studiile 
„Decizie și, responsabilitate" și „De
terminism. motivație, acțiune", sem
nate de Mihai Florea și respectiv 
Petre Pînzaru. se remarcă prin ac
tualitatea problematicii investigate, 
prin efortul evident de a deschide 
noi piste de cercetare unei aseme
nea discutate și controversate pro
bleme. Ne așteptam însă la o tra
tare mai adîncită a contribuției 
marxismului la întemeierea teoriei 
acțiunii sociale, precum și la o a- 
naliză mai complexă a înseși teoriei 
acțiunii ca atare, atît de actuală în 
zilele noastre. Evitarea unei anume 
inegalități sesizabile atît între stu
dii cit și între capitole i-ar fi con
ferit volumului un caracter mai 
consistent și mai unitar. Tn ansam
blu, însă, lucrarea se înscrie ca o 
apariție meritorie în peisajul nostru 
filozofic actual.

Cînd poetul Gheorghe 
Tomozei nota lapidar : 
„Aș putea reface istoria I 
planetei vorbind numai 
despre poeți, / Cu biogra
fiile poeților se pot de
monstra / toate teoriile, 
începînd cu cea mai faci
lă / pentru ei, a relativi
tății", el descoperea de 
fapt un univers nou ăl 
poeziei sale în centrul 
căruia se aflau nu atît 
problematica abstractă, 
generală a creației, cît 
profiluri umane precise, 
surprinse de simțul viu 
al unui observator fami
liarizat pînă în cele mai 
ascunse detalii cu viața 
lor intimă. Ce altceva 
pot fi poeziile „Heraldi
că" și „Aventura" decît 
meșteșugite portrete in
terioare, crochiuri bizare 
cu liniile îngroșate și 
trene lungi de umbre7 
înzestrat cu darul nota
ției caracterologice, cu 
acea minuție de caligraf 
în stare să transcrie 
exact cea mai înflorată 
chirilică, dar totodată ca
pabil sa descopere esen
țialul sub multiple înve
lișuri., poetul caută tot 
mai des versul șoptit 
„abia șă mi se miște bu
zele dar să clatin clopo
ței nevăzuți"

De fapt volumul MIS
TERUL CLEPSIDREI, a- 
părut la editura Erni- 
nescu, ne vorbește cu e- 
gală pasiune despre 
poeți și noezie, ne poar
tă pe cărările fermecate 
ale copilăriei sau rosteș*e 
adevăruri adinei 
viață și iubire, 
subtil i 
dramatice într-o trans
parentă poleială de ino
centă. transformă proble
matica gravă a existenței 
intr-un cîntec rostit de o 
gură dedată cu mirode
niile. Poezia lui Gheor
ghe Tomozei redescoperă 
dintr-o perspectivă pro
prie un fond liric stră
vechi Poetul își sublinia
ză individualitatea în 
interiorul unui complex 
ideatic și stilistic comun 
unui mare număr de 
creatori intrați de mul* 
în tradiția de prestigiu a 
literaturii noastre. toc
mai prin adoptarea unei 
tonalități lirice prepon
derent afective ivită din 
regăsirea vîrstelor copi
lăriei Un univers plăs
muit ca în basmele din 
„O mîe și una de nouți"

desp-e
Un ioc 

învăluie esențele

reînvie cu întregu-i cor
tegiu de arome și sune
te, în versuri remarcabi
le. melopeice : Am rămas 
lipit de apele geamului / 
dughenei armeanului. / 
Culori și arome tîrzii / 
îmi vin din copilării. / 
Mă trimeteau după roșco
ve / mătușiîe coșcove. / 
după un gram / de șo- 
fran,... / Mă tulburau, cu 
licărire pală, / portocale
le in pielea goală / cu 
carne șiroind de since 
sudic, / călcam pc-un con
tinent de zahăr cubic, / o 
caravană însoțeam, duios 
/ peste savanele de zahăr 
tos, / eram în mahala, un 
Alexandru / muiat în 
mirt și coriandru, / ivin- 
du-se cu-un paloș visător 
/ sub tromna elefanților 
lui Por (Coloniale).

Preocuparea esențială 
a poetului, scopul ultim 
al poeziei devine calita
tea versului, prelungind, 
în ipostaze mai rigui as 
construite exercițiile în
cepute încă din .volum’.il 
de versuri ATLANTIS, 
apărut nu demult la 
editura „Albatros". O a- 
devărată captare a ver
sului cîntător, stăruința 
uneori evidentă de a-1 
face să sune frumos, de 
a-1 modela în ritmuri și 
armonii fluide, 
du-ne de școala 
lui stil clasic", 
după principii 
atît de diverse, de-a lun
gul timpului. O adevă
rată artă poetică inspira
tă din tradiție justifică 
această 
Ritmica 
sului, 
pentru rima sonoră, echi
librul interior îndelung 
căutat, patina cîntecului 
vechi subsumat unei vi- 
ziUni poetice moderne, 
conțin, fără îndoială, pro
misiunea unor noi succe
se Există în acest volum 
și pnezii mai puțin con
vingătoare artistic, unele 
experimente verbale gra
tuite, precum și 
erotice 
dreptățite 
semnînd 
litățile 
conchide 
mai izbutite
Misterul Clepsidrei con
stituie una din cărțile no
tabile ale poetului.

amint.in-
„dulce- 
cultivat 
poetice

orientare lirică 
muzicală a ver- 

gustul manifest

versuri 
care suscită în- 

rețineri. Con- 
așadar înega- 

selecției, vom 
că prin cele 

creații.

Este binevenită inițiati
va Editurii Kritcrion de 
a publica și versiuni în 
limba română ale princi
palelor scrieri pe care le 
tipărește, fapt ce cores
punde unui gest similar 
din partea editurilor de 
limbă română. Cartea 
lui K6s Kăroly, Neamul 
Varju, ilustrează în mod 
fericit această inițiativă.

Cititorii români iau ast
fel contact cu principala 
operă a unui mare proza
tor de limbă maghiară din 
țara noastră, decanul de 
vîrstă al colegilor săi. 
K6s Kăroly a împlinit de 
curind 88 de ani și este o 
personalitate polivalentă : 
arhitect, istoric de artă, 
ziarist și scriitor. Ca scrii
tor. K6s Kăroly s-a rea
lizat mai ales în proză, 
prin cîteva întinse și re
marcabile narațiuni, origi
nale ca viziune și tratare, 
contribuind la constitui
rea romanului istoric în 
literatura maghiară din 
țara 
aceste 
care 
opera 
muit 
veanu.
este compus din patru lu
crări : romanul Neamul 
Varju, Povestire despre 
Budai Naay Antal. Nea
mul Galilor. Muntele (po
vestiri).

Romanul Neamul Varjti 
reconstituie cîteva eveni
mente Detrecute în secolul 
al XVIT-lea in Transilva
nia. pe timpul Iui Răkoczi. 
E vorba in primul rind 
de romanul unei familii 
compusă din oameni cu o 
personalitate 
comun. Excelent! vînători, 
buni ostasi. gosnodari sau 
neguțători de vite, cu stră
moși bizari, cunoscători ai 
P’-aeticilor alehimiste. cei 
din neamul Variu ajung 
în conflict cu voievodul 
Ardealului. Intriga nu se 
constituie numai pe baza 
unor conflicte de ordin 
admini.strativ-politic. ci 
pe o țesătură de fapte 
mult mai complicate, ro
manul avînd o adevărată 
proiecție arhitectonică, cu 
desfășurări de detalii. în 
timp și spațiu.

El reconstituie fidel (do
cumentar chiar), pe pla
nuri diverse (arhitectură, 
etnografie, moravuri, in
stituții etc.), o epocă ; 
avem de-a face cu un ro
man frescă, bazat pe o 
concepție sau pe o idee

noastră. Poate din 
motive 

s-au ocupat 
sa l-au 

cu Mihail
Volumul de

criticii 
de 

ase- 
Sado- 

față

ieșită din

romantică, dublată insă, 
în realizare, de o metodo
logie modernă. Ca moda
litate de expresie, K6s 
Kăroly își prezintă acțiu
nea printr-o tehnică a- 
proape cinematografică. 
Refuzînd psihologismul, 
el își înșiruie tablourile 
episodic, ținînd seama de 
ideea mare a construcției, 
dar insistînd pe detalii, 
ocupîndu-se de cromatica 
fiecărei fresce.

Povestirea despre Budai 
Nagy Antal 
constituire 
astă dată a răscoalei ță
rănești 
(1437), 
iobagii 
ghiari uniți se răzvrătesc 
împotriva asupririi nobi
liare și ecleziastice, reu
șind pentru o vreme să 
se impună. Varju Găspăr 
din roman și Antal, eroul 
povestirii înainte aminti
te, sînt firi aproximativ 
identice, figuri de eroi a- 
proape desenate, prinse 
într-un grafism pitoresc. 
Traducătorul a utilizat un 
ușor stil arhaic spre a 
putea oferi cititorului ro
mân imaginea fidelă a re
constituirii istorice.

S-a vorbit mult despre 
faptul că natura în opera 
lui K<5s Kăroly nu e un 
decor sau un cadru, ci un 
personaj ca-n baladele 
populare. Se poate adăuga 
ideea că narațiunile sale 
au un baladesc propriu, 
propulsat cu specificitate 
organică. Muntele, de 
exemplu, e o povestire de 
tioul celor sadoveniene 
(fără să fie vorba de o 
influență). Aici acțiunea 
se petrece mai aproane 
de vremea noastră, unde
va în Munții Apuseni. în 
„lumea moților" răsculați 
și ei Dentra dreptate. 
De altfel. întreaga operă a 
lui K6s Kăroly e un elo
giu al munților și al oa
menilor de la munte, pro
iectați de cele mai multe 
ori în istorie.

Romantic sau neroman- 
tîc încadrarea într-o ase
menea compartimentare 
nu spune de cele mai 
multe ori totul. Kâs Kă
roly e un mare prozator 
contemporan. înzestrat cu 
un remarcabil simț al 
epicului și cu o fantezie 
de arhitect, bogată si li
beră. bazată pe o docu
mentare riguroasă de so
ciolog.

este tot o re- 
istorică, de

la Bobilnade
răscoală în care 

români și ma-

„Populația României
și creșterea economică"

Dezvoltarea rapidă a potențialu
lui economic al oricărei țări este 
condiționată de o multitudine 
factori de ordin social, natural, teh
nic și organizatoric între care mă
rimea populației deține un rol 
major. Experiența istorică a unor 
țări dezvoltate este revelatoare sub 
acest aspect : o populație staționară, 
și cu atît mai mult o populație în 
regres, constituie o frînă în calea 
progresului social și economic ; re
producția lărgită în economie pre
supune de aceea o reproducție de 
același tip a întregii populații, 
ceasta problemă fundamentală 
demografiei economice .este minu
țios examinată de conf. univ. dr. 
Vladimir Trebici în cartea 
„Populația României și creșterea 
economică", apărută in Editura Po
litică.

Concepută ca un studiu concret 
asupra evoluției raportului dintre 
populație și creșterea economică a 
țării noastre în ultimele două de
cenii. lucrarea amintită rezervă de 
la bun început un spațiu relativ 
amplu abordării problemelor teore
tice ale corelației demoeconomice 
și a teoriei populației în socialism, 
din considerentul — mărturisit, de 
altfel, de autor — că lipsa unei in
formații demografice și economice 
temeinice generează încă confuzii în 
rîndul specialiștilor în ce privește 
probleme de mare actualitate cum 
sint politica natalistă, ..controlul 
populației" și al „nașterilor", „pla
nificarea familiei", optimul demo
grafic etc.

Subliniind înalta preocupare a 
Partidului Comunist Român de a 
promova o politică demografică ac
tivă, desfășurată pe multiple pla
nuri și integrată organic in politica 
generală a edificării socialismului 
în țara noastră, autorul își orien
tează investigația asupra 
pecte cum ar fi evoluția numerică 
și schimbările structurii demogra
fice ale populației totale, 
dezvoltării economiei românești în 
ultimele două decenii asupra numă
rului și structurii populației active, 
repartizarea teritorială a populației 
în țara noastră.

întreaga analiză degajă concluzia 
' că în demografie schimbările de 
structură sînt lente, din care cauză 
este deosebit de greu de revenit la 
o situație echilibrată a populației 
pe vîrste în urma unui proces de 
scădere a natalității ; de aici, impli
cațiile negative de durată ce le poa
te declanșa un asemenea fenomen. 
In acest context, autorul insistă pe 
larg asupra justeței măsurilor ini
țiate de partid în anii cincinalului 
precedent pe linia creșterii natali
tății. îmbunătățirii ocrotirii mamei 
și copilului, a familiei, ridicării ni
velului de trai al oamenilor muncii

Autorul demonstrează convingă
tor că ridicarea natalității este nu 
numai un imperativ moral, demo
grafic. social, ci și unul economic 
Deși lucrarea este cu precădere de

de

A-
a

sa

unor as-

influenta

demografie, autorul a avut grijă să 
confrunte cu fiecare prilej proble
ma demografică cu economia, să 
precizeze implicațiile economice ale 
fenomenelor demografice ; de altfel, 
partea finală a lucrării este consa
crată exclusiv analizei interconexiu
nii dintre factorii demografici și cei 
economici, autorul insistind stărui
tor în direcția identificării rezerve
lor de muncă din economie.

Se cuvine relevat ca un merit al 
lucrării și faptul că încearcă cu suc
ces aplicarea unor metode moder
ne de cuantificare și analiză ; astfel, 
sint folosite pentru prima oară ta
bela de activitate în optică proba
bilistică. determinarea unei tipologii 
a județelor pe baza unui model ma
tematic, evaluarea consecințelor 
schimbării structurii pe vîrste a 
populației cu ajutorul populației 
stabile, al implicațiilor creșterii du
ratei medii de viață.

Deși lucrarea nu elucidează toate 
aspectele ce le ridică o

atît de vastă ca aceea a raportului 
dintre populație și creșterea econo
mică — obiectiv nu putea atinge o 
asemenea performanță — ea face 
un bun serviciu și prin aceea că 
sugerează numeroase teme de cer
cetare în continuare. Trebuie spus 
că față de progresele realizate pe 
toate tărîmurile vieții sociale și e- 
conomice. față de necesitatea cres- 
cîndă a unei fundamentări științi
fice multilaterale a politicii demo
grafice a statului nostru, se consta
tă încă o rămînere în urmă a cerce
tării demografice românești. Or. lu
crarea amintită marchează un în
ceput promițător pe această linie. 
Indiscutabil, înființarea Comisiei 
Naționale de Demografie creează 
condiții dintre cele mai favorabile 
pentru o activitate științifică mul
tilaterală. coordonată și cu eficientă 
maximă în acest domeniu deosebit 
de important.

• * - Cincinalul ’TI—75. 1) 
Lege pentru adoptarea pla
nului cincinal de dezvoltare 
economico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe 
perioada 1971—1975. 2) Sche
me și grafice
8 ° — „Sindicatele — parti
cipante la pregătirea și folo
sirea eficientă a forței de 
muncă"
• “ — „Regulamentul Consî-

MIHAI EMINESCU - „Poezii"
(vol. III, ediția D. Murărașu) 

DUILIU ZAMFIRESCU — „Ope
re" (vol. III, seria „Scriitori 
români")

OCTAVIAN GOGA - „Ope
re" (vol, III. Teatru, seria 
„Scriitori români")

ALEXANDRU DAVILLA — „Vlai- 
eu Vodă" (seria „Arcade")

problemă Ion ENACHE

cua precedat 
timp, apariția în

Faima 
mult, în ... 
tălmăcire românească a ro
manului „Cien anos de so- 
ledad". („Un veac de sin
gurătate"). al columbianu
lui Gabriel Garcia Mâr
quez ceea ce face aproape 
superfluă orice intenție de 
însemnări marginale.

Tradus în cincisprezece 
limbi aproape imediat după 
apariție (1967). romanul 
lui Garcia Mârquez. cotat 
ca un „best-seller” timp de 
mai mulți ani în aproape 
toate țările din lume, con
tinuă să dispară din libră
rii deindată ce se 
rește o nouă ediție 
cred. suficiente 
pentru a saluta ca 
adevărat eveniment 
rial, inițiativa editurii ..U- 
nivers". Cu atît mai lăuda
bilă. cu cit a încredințat 
acest dificil travaliu scrii
torului Mihnea Gheorghiu, 
ale cărui strădanii în a 
oferi cititorului român ca
podopera lui Mârquez me
rită să fie subliniate tn 
mod deosebit.

Născut îh 1928 într-un 
mic sat din Columbia-Ara- 
cataca, Gabriel Garcia 
Mârquez se dedică criticii 
cinematografice, iar pri
mele sale romane : „Frun
zișul". ..Colonelului n-are 
cine să-i scrie" au o mar
cată structură filmică — 
după propria sa mărturi
sire — folosind soluțiile ca
racteristice peliculei După 
romanele „Funeraliile ma
mei mari" și „Ora fatală".

tipă- 
Iată, 

motive 
pe un 
edito-

veac de singurătate” 
gloria

„Un 
îi aduce autorului 
universală și imediata con
sacrare alături de cele mai 
reprezentative nume ale 
literaturii latino-america- 
ne contemporane : Jorje 
Luis Borges. Alejo Car-

pentru a ajunge tn zilele 
noastre. Este un drum a- 
nevoios, cu suișuri, dar mai 
ales coborîșuri. de-a lun
gul căruia, adeseori for
țele malefice slobozite de 
oameni sint mai de temut 
decît forțele dezlănțuite
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..re-

ii relevă și lip- 
însă cu precădere 
său în revoluționa- 
scenic și crearea

„MINERVA"

ROUSSEAU — „Călă- 
la capătul științei" 
seria „Cultură gene-

Jiului Organizației Pionierilor 
din Republica Socialistă Româ
nia"

VLADIMIR LITVIN — „Munco 
politică și cultural-edueativă 
a sindicatelor din I.A.S. și 
I.M.A."

FUCHS SIMON — „Prin ei is- 
toria a grăit" (în limbo ma
ghiară)

0 “ “ — „Personalitatea copi
lului"

8 " ’ — „Funcțiile educative 
ale activității pionierești"

BARBU DELAVRANCEA - „Sul- 
tănica"

LIVIU REBREANU - „Pădurea 
spînzuratilor"
“ 8 — „Amintiri despre Ca- 
ragiale" (Antologie și prefa
ță de Ștefan Cazimir)

GEO BOGZA — „Priveliști și 
sentimente''

PIERRE
tărie
(B.P.T., 
ralâ“)

ții care au învățat să ac
cepte vicisitudinile sorții 
și să lupte împotriva lor 
cu credința că se va naște 
ziua cea luminoasă, purtată 
în adîncul ființei și trans
misă din tată în fiu. Este 
o filozofie născută în creu-

SINGURĂTATE"
pentier, Jullo Cortăzar. 
Juan Rulfo sau Mario Var
gas Llosa

Istoria ..veacului de sin
gurătate" al pierdutului sat 
imaginar. Macondo. este 
istoria concentrată a exis
tenței unui om. a unei țări 
sau a unui continent în
treg. istoria cunoașterii și 
a devenirii Oamenii din 
Macondo pornesc pe calea 
spre civilizație refac dru
mul străbătut de omenire 
în milenii de existentă

ale naturii. Integrarea 
face lent cu zguduiri 
repercutează adine în 
fletele celor din Macondo 
Și totuși ei merg 
înfrângerile sînt 
mate în victorii.

Este în această 
încăpățînată, în
dorință de a duce pină la 
capăt un, lucru început un 
optimism de o factură spe
cială rezultat din decan 
tarile succesive ale expe
rienței sutelor de genera

se 
ce 

su-

inainte ; 
transfor

înaintare 
această

in- 
rase. 
filo- 

para- 
fata-

zetul continentului latino- 
american din aproape 
credibilul amestec de 
tradiții, obiceiuri O 
zofie realistă, dar. 
doxal. impregnată de
lism și magie, panteism și 
animism In cartea lui 
Mârquez granițele dintre 
real și fantastic se estom
pează ; cele două sfere se 
întrepătrund uneori, se su
prapun alteori, sau se ge
nerează reciproc și con 
’inuu. Oamenii din Ma

condo trăiesc sute de ani, 
asemeni miticului Matu- 
salem. mor și reînvie, pri
vesc ploaia de flori ca pe 
cel mai firesc lucru sau se 
îmbolnăvesc de uitare 
Viața diurnă se împletește 
cu mituri și legende stra
nii pină Ia confundarea 
deplină. într-o curgere con
tinuă și neliniștitoare.

Acesta este ceea ce cri
tica literară numește 
alismul fantastic, miracu
los sau magic", atît de bine 
definit de Alejo Carpen
tier America Latină 
spunea el — est? un conti
nent care dispune încă de 
bogate resurse mitologice ; 
miturile legendele, ele
mentele de magie consti
tuie de fapt realități coti
diene. iar creația literară 
contemporană înregistrea
ză această determinantă a 
latino americanului A- 
ceasta este de altfel și 
cheia romanului lui Ga
briel Garcia Mârquez Din
colo de vălul de basm de 
amestecul de legendă și 
realitate, dincolo de coaja 
fantastică, se ascunde mie
zul întregii cărți — stră
lucitoare și unică metaforă 
a epopeii unui întreg con
tinent în luptă cu tarele 
veacurilor scurse sub sem
nul subdezvoltării, exploa
tării. absurdului. în flutu
rarea unui stindard ale că
rui însemne sînt propășirea 
Și 
în

nestrămutata încredere 
viitor

Dan MUNTE A NU

In aprinsele dezbateri purtate în qctor, aportul creator al regizorului 
perioada dintre cele două războaie, ------•—--------
în special in paginile de reviste și 
ziare din țara noastră, pe marginea 
artei spectacolului. „Modalitatea es
tetică a teatrului" de Camil Pe
trescu a iucat rolul unui adevărat 
catalizator.

Spirit lucid, cu uimitoare capaci
tăți analitice și sintetice, cunoscutul 
scriitor a adus dintr-odată prețioase 
lămuriri atîl in ceea ce privește 
conceptul teatral cit și rolul regi
zorului si ăl pictorului scenograf, o- 
bligînd luări de poziție clare, atitu
dini limpezi fată de actul scenic și 
specificitatea creației teatrale, ridi- 
cînd nivelul comentariilor, introdu- 
cind termeni cu un conținut precis 
și bine definit.

Republicarea acestei lucrări de 
către Editura enciclopedică română, 
în volumul îngrijit de Liviu Călin, 
cu prețioasele adăugiri reprezentate 
de „Addenda la „Falsul tratat pen
tru uzul autorilor dramatici" și 
fragmentele din „Teze și antiteze", 
dezvăluie actualitatea ideilor lui 
Camil Petrescu, gîndirea lui dina
mică, scormonitoare, dorința sin
ceră de a găsi raportul iust între 
text, interpretare și regie.

Deși se afirmă că nu a putut a- 
junge la definirea conceptului tea
tral. avîndu-se în vedere complexi
tatea fenomenului, nenumăratele lui 
aspecte artistice, filozofice, psiholo
gice. sociologice, se simte din fie
care frază respectul față de singu
rul element peren al artei specta
colului — textul, izvor al creației 
scenice.

Camil Petrescu refuză categoric 
reducerea actorului la funcția de 
simplu mandatar al dramaturgului, 
pledind pentru drepturile lui crea
toare. după cum refuză și dreptul 
regizorului voluntarist, arbitrar care 
transformă totul după voința lui, 
cerînd subtila înțelegere a mesaju
lui poetic, valorificarea originală, 
îndrăzneață, contemporană a gin- 
durilor cuprinse în paginile unui 
text de calitate.

Raportul realitate—transfigurare 
scenică, după cum și modalitățile 
specifice prin care se realizează 
imaginea teatrală, ocupă un loc im
portant în studiu! lui Camil Pe
trescu. Respingînd Imitația plată, 
neinspirată, el cere autenticitatea și 
originalitatea limbajului teatral 
compus din trăirea sinceră, convin
gătoare a sentimentelor de către

vâdit'in reliefarea inedită, sugestivă 
a ideilor prin elemente vizuale și de 
atmosferă, organizarea stilizată a 
spațiului scenic de către pictorul 
scenograf.

Intr-o succintă dar competentă a- 
naliză sînț prezentate momentele 
mari ale. istoriei teatrului, marcin- 
du-se caracteristicele și aportul lor, 
îndeosebi în ceea ce privește mo
dificările produse. în raportul din
tre autor, actor și regizor. Așa de 
pildă, teatrul renascentist, descope- 
rindu-i pe antici a așezat pe prim 
plan creația poetică, rupîndu-se ast
fel de teatrul popular bazat pe in
terpret și reacția imediată, spontană 
a publicului. La rîndul lui. acesta a 
căutat să dărîme piedestalul ridicat 
în cinstea dramaturgului, readucînd 
bucuriile efemere ale spectacolului 
prin interpreții Commediei dell’Arte. 
Ocolind extremele și pe extre
miști. Camil Petrescu arată cum 
geniile, cele mai mari și mai auten
tice genii ale teatrului modern. Sha
kespeare și Moliere. s-au afirmat 
numai atunci cînd cele două ten
dințe s-au întîlnit. în creația lor fu- 
zionind poezia cu fantezia dezlăn
țuită a actorului de bilei.

Adeziunea scriitorului la teatrul 
realist autentic în care se respectă 
și adevărul și . lirismul înaripat se 
vădește în sublinierea contribuției 
Iui Stanislavski, considerat ca un 
excelent creator al atmosferei plină 
de poetică armonie cotidiană, capa
bil să dea semnificații simbolice 
gesturilor celor mai obișnuite.

O reală admirație încearcă si față 
de Gordon Craig, căruia alături de 
multiple calități 
suri, oprindu-se 
asupra aportului 
rea cadrului 
funcției dramatice a decorului.

Este o reală bucurie să-l recitești 
pe teoreticianul Camil Petrescu, să-i 
regăsești gîhdurile vii. agitate. în 
continuă fierbere, comentariile po
lemice și pasionate pe marginea ac
tului teatral, cu atît mai mult cu 
cît dezbaterile în legătură cu dreptu
rile autorului, actorului sau regizo
rului continuă. E o reală bucurie să 
constați că teatrul nostru. în cele 
mai bune realizări ale lui. a rămas 
credincios, așa cum a fost și Camil 
Petrescu. înaltelor valori ale mari
lor toxte.

Ileana BERLOGEA

EDITURA „EMINESCU"

HORIA LOVINESCU - „Tea
tru"

POP SIMION - „Nord" 
RADU PETRESCU - „Proze" 
LUCIA DEMETRIUS - „Tine- 

rețe"
ION ARIEȘANU - „Vrajă" 
GHERGHINESCU VANIA - 

„Privighetoare oarbă" (ver 
suri 1928-1969)

ALEXANDRU STEFANOPOL - 
„în mahalaua Grant"

EDITURA „MERIDIANE"

° ° ° — „Picasso". Antologie 
de texte și imagini, cronolo
gie și traducere de Ileana 
Soldea

FREDERICK ANTAL - „Clasi
cism și romantism și alte stu
dii de istoria artei"

’ ’ ’ — „Mari arhitecți"
W. LOSCHBURG - „Răpirea 

Giocondei" (Col. „Biblioteca 
de artă")

ION MIC’-EA — „lașul marilor 
iubiri" fAibum fotografic)
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OMUL FAȚĂ IN FATĂ CU EL ÎNSUȘI
r

„Masă rotundă" Ia care au participat : ing. Maria 
Flucsă, director general al Centralei industriei bum
bacului ; Teodora Leonida, locțiitoarca secretarului 
comitetului de partid de la uzina „Electronica" ; Lu
minița Ghivirigă, cercetătoare principală la Institu
tul de științe pedagogice ; Ion Perianu, director 
adjunct al cabinetului municipal de partid ; Miltiade 
Ionescu, secretarul organizației de bază de Ia sec
ția montaj a uzinei „Autobuzul" ; Iulius Țiclete, pre
ședintele judecătoriei sectorului IV ; Victor Bogoslov, 
maistru la Uzina de pompe.

REDACȚIA : Uneori no
țiunea de umanism socia
list este văzută unilateral, 
numai în circumstanțele ei 
materiale, limitînd-o ex
clusiv la asigurarea condi
țiilor de muncă și de viață. 
Sigur, sînt aplicații indis
pensabile pentru că repre
zintă. am spune, temelia 
profundă a oricărui uma
nism — a avea grijă de 
om, a manifesta respect 
pentru om înseamnă, îna
inte de orice, a-i asigura 
condiții materiale propice 
pentru a se manifesta ca 
om. Umanismul socialist 
nu este însă numai atît : 
el înseamnă, așa cum a 
subliniat plenara din no
iembrie a C.C. al P.C.R., 
și a avea grijă de conști
ința omului, de profilul 
lui moral, de dezvoltarea 
lui spirituală — și tocmai 
acest aspect, în variatele 

. sale înfățișări, am dori 
să-1 dezbatem în cadrul 
acestei „mese rotunde". 
Este vorba, deci, de uma
nismul socialist pe latura 
sa etică, formativă, ca 
forță a desăvîrșirii mo
rale a omului în calitate 
de cetățean al societății 
socialiste, de participant 
activ al operei de făurire 
a noii orinduiri.

ION PERIANU : In vi
ziunea partidului nostru 
socialismul este mai mult 
decît suma forțelor de 
producție și a relațiilor de 
producție socialiste, este 
o orînduire socială a cărei 
esență se definește prin
tr-un ansamblu de valori 
social-politice și morale 
noi, ansamblu de valori 
dominat de etică și echi
tate socială, care gravi
tează, toate, în jurul o- 
mului ca valoare supre
mă.

LUMINIȚA GHIVIRI- 
GA : Aș sublinia ideea, 
care mi se pare de mare 
preț, că umanismul socia
list tinde a deveni, în so
cietatea noastră, un mod 
de viață, un climat de 
continuă perfecționare 
morală a omului, de exi
gență și ‘autoexigență...

ION PERIANU : Neîn
doielnic că toate acestea 
comportă înlăturarea unor 
prejudecăți, a unor idei e-

Soția ni s-a olîns și ne-a 
rugat să nu-1 mai trimi
tem. Era calea mușamali
zării și. totodată, a mini
mei rezistențe : să nu-i 
creezi omului posibilita
tea de a cădea in păcat. 
Dar o asemenea cale încă 
nu-1 lecuiește... S-a ivit o 
nouă ocazie, dar. înainte 
de a-1 trimite, l-am a- 
vertizat că prima pe care 
urma s-o încaseze în luna 
aceea o vom da soției. Nu 
numai atît: am stat de 
vorbă cu el, înainte de 
plecare, în cadrul grupei 
sindicale. I-a fost de 
folos. Nu ne-a mai făcut 
de rușine. Alteori însă 
trebuie să iei o atitudine 
fermă, ba chiar dură,

mai acerbă, mai necruță- 
' toare critică — și, efectiv, 
și-o pune la inimă, cău- 
tînd să înlăture neajunsu
rile care au pricinuit-o — 
dacă simte că a 
tă fără acreală 
de „pîndar" al 
cu orice preț, ci 
lă și omenească dorință de 
a-1 ajuta, de a-1 feri de a- 
bateri, de a-1 trage înapoi 
de pe o pantă primejdioa
să. După părerea mea, 
zîmbetul nu înseamnă ne
apărat toleranță, după 
cum încruntarea nu e si
nonimă cu intransigența.

IULIUS ȚICLETE : In- 
tîlnim uneori în practica 
muncii noastre confuzia 
dintre „uman" și „îngădui
tor", „tolerant". După pă
rerea mea, trebuie făcută o 
netă demarcație între a- 
ceste noțiuni. în concep
ția noastră a fi uman în
seamnă, în primul rînd, 
aplicarea 
exactă a 
poate fi 
umanism.
pentru simplul - și esen
țialul — motiv că în orîn- 
duirea noastră legea esto

fost făcu- 
mohorîtă, 
greșelilor 
cu o rea-

ferrrtă și foarte 
legii, care nu 
despărțită de

Și aceasta

Un mint aspru
dacă trebuie

în contul omeniei
față de manifestarea unor 
tare morale.

MILTIADE IONESCU : 
Intr-adevăr, colectivul de 
muncă are la înclemînă 
felurite mijloace de a 
acționa asupra conștiin
țelor. Manifestăm însă 
totdeauna priceperea și 
fermitatea necesară ? Ni 
s-a întîmplat ca, atunci 
cînd eram în situația să 
punem pe tapet lipsurile 
unui tovarăș, careva să 
intervină sub .pretextul 
că „nu fcumva să arun
căm o umbră asupra în
tregului colectiv" Ciuda
tă optică 1 Firește. nu 
ne-am lăsat impresion iți 
de asemenea „temeri"

societății socia- 
De fapt, așa cum 

dat seama 
mea 

cazuri
din 

juridică, 
n-ar fi

in substanța ei umană, 
fiind expresia interese
lor fundamentale ale o- 
mului 
liste, 
mi-am
practica 
multe 
ajuns în fața instanței 
dacă...
avut în față un tînăr de 
17 ani — tatăl inginer, 
mama doctoriță — trimis 
în judecată pentru mai 
multe infracțiuni. Intre al
tele, a falsificat un car
net de C.E.C., a intrat în 
posesia a 10 000 lei, s-a 
dus la munte, afirmînd că 
pleacă cu niște prieteni, 

, ............. -........................................... _ iar părinții., mau .verificat
restate potrivit capota u- . Si putem spune ță... . cine sint-acești,.„prieteni1',
manismul este ecni'vâlent întotdeauna’ intrahsigeii- Totul a început’’însă, așa

Nu de mult .arh

cu atitudinea de- „înțele
gere a păcatelor ome
nești", de îngăduință, de 

’ indulgență. Umanism pe 
plan etic înseamnă să ai 
nu o atitudine contempla
tivă, pasivă, ci una acti
vă, militantă, combativă, 
să afirmi prin fapte noi
le valori morale și să 
lupți, tot prin fapte. îm
potriva rămășițelor ve
chiului. Nu netezirea as
perităților și conflictelor 
îl ajută pe om să se dez
bare de lipsuri, ci tocmai 
exigența ca forma cea 
mai înaltă, mai nobilă a 
încrederii în om.

REDACȚIA : După a- 
oest preambul, să vedem 
cum se traduc în viață a- 
ceste principii ale umanis
mului socialist. Aici — și 
nu la definiție 1 — ne 
izbim cîteodată de preju
decățile amintite mai îna
inte..

VICTOR BOGOSLOV: 
După părerea mea, prin
cipialitatea comunistă este 
cea mai bună călăuză a 
omeniei. Dar să vorbesc 
la concret, Un tovarăș- 
de-al nostru, meseriaș 
foarte bun, a fost trimis 
într-o delegație pe termen 
mai lung. A cheltuit re
pede- avansul primit pen
tru deplasare și s-a im- 
prumutat pentru a bea. A 
venit în uzină, n-a putut 
să deconteze, a plătit pe
nalizări. Avea de unde 
tocmai primise o primă

intransigen
ța noa'tră a atrasrnu nu
mai modificări serioase 
în atitudinea celor pe 
care i-am pus, fără me
najamente, în fața opi
niei publice a colectivu
lui. ci și mulțumirile lor 
ulterioare, atunci cînd 
și-au dat seama că. în 
fond, au fost salvați ie 
la greșeli sau neajunsuri 
mai grave. Chiar recent 
a venit la biroul organi
zației de bază să ne mul 
țumească un tovarăș pen
tru un asemenea semnal 
tras la vreme, Ce se în- 
tîmplase ? In urmă cu 
cîtva timp am observat 
câ omul se plafonase, nu 
se mai preocupa de ridi
carea calificării profesio
nale și nu mai izbutea 
să-și realizeze sarcinile 
de producție. A fost „scu
turat" bine de colectivul 
său de muncă, de comu
niști în primul rînd în
cetul cu încetul a pri
ceput că-i vrem binele și 
ne-a cerut să-1 înscriem 
la cursurile de îmbun.ă'ă- 
țire a calificării Azi se 
achită de sarcini.

MARIA FLUCSA : Din 
experiența de director, 
mai întîi de întreprindere, 
apoi de centrală, vă pot 
spune că intransigența nu 
trebuie niciodată con
fundată cu rigiditatea, cu 
încruntarea perpetuă. Am 
avut adesea posibilitatea 
să mă conving personal că 
omul acceptă chiar cea

Totul a început'insă, așa 
cum a reieșit din proces, 
de la „micile" îngăduințe 
din familie, din școală, 

e vorba oare nu
de „mici" îngă

duințe ? Nu. avem de-a 
face cu îngăduința ajunsă 
pînă Ia iresponsabilitate. 
Nimic nu e mai contrar 
principiilor umaniste ale 
societății noastre decît 
nepăsarea : a trece nepă
sător pe lîngă viața și 
mentalitatea unui om — 
mai ales dacă acesta face 
parte din familia ta sau 
din colectivul pe care ai 
misiunea să-1 educi — în
seamnă a da dovadă de 
cea mai crasă lipsă de o- 
menie.

LUMINIȚA
GA : Uneori și în școală, 
de ce să n-o spunem, ati
tudinea omenoasă, înțele
gătoare. este confundată 
cu îngăduința. în fond, ce 
este îngăduința ? Este to
lerarea încălcării unor 
norme ce au fost stator
nicite pe temeiurile rea
lităților noastre socialiste, 
ale imperativelor de etică 
și echitate ce o guvernea
ză Or. normele aces’ea 
nu reprezintă ceva arbi
trar. nu sînt niște „șica
ne" încorporarea norme
lor etice într-un stil de 
comportare trebuie să în
ceapă din școală. In mo
mentul însă în care înce
pe toleranța. în momentul 
în care profesorul de fi
zică. de pildă, nu mai

Dar 
mai

GHIVIRI-

este interesat dacă au in
trat toți elevii in clasă și 
începe predarea fără e- 
fectivul complet, iar în 
recreație se mulțumește 
să-1 „informeze" pe diri
ginte : „Să știi că elevii 
tăi n-au fost disciplinați 
la lecția mea...", atunci 
întregul sistem al exigen
țelor este subminat, 
nerii trebuie deprinși 
ideea că disciplina și 
transigența fac parte 
trinsecă din umanism, 
o personalitate armonioa
să nu se poate afirma pe 
deplin decît pe fundalul 
unor înalte comandamen
te sociale pe care le me
tamorfozează în impera
tive proprii de viață. Și 
mai e ceva care trebuie să 
ne rețină atenția. Ne im- . 
presionează uneori, ca 
părinți. cind copiii ne 
spun : „Cutare profesor e 
grozav de sever". Dar să 
ne amintim cu toți din 
anii noștri de școală că 
ne-au rămas gravate în 
memorie tocmai figurile 
de dascăli de o înaltă exi
gență, care ne-au deprins 
cu ideea că viața nu e o 
plimbare jucăușă, ci un 
continuu efort de autoper- 
fecționare, o continuă nă
zuință spre culmi. In 
fond, ei ne-au ajutat să 
fim oameni.

REDACȚIA : Un 
important în promovarea 
valorilor umaniste îl are 
opinia publică. Există, din 
cite știm, inițiative intere
sante pe acest tărîm...

TEODORA LEONIDA : 
Și la noi. la „Electronica", 
s-a ivit o asemenea ini
țiativă : s-au format co
lective ale opiniei de 
masă. Ele sînt alese, în 
grupele sindicale, de că
tre masa salariaților de 
muncitori, ingineri și teh
nicieni din rîndurile ce
lor care se bucură de au
toritate. atît din punct de 
vedere profesional, cit și 
politico-moral : rostul lor 
e de a contribui la înlătu
rarea unor fenomene ne
gative, a unor 
suri. Ele vor 
fel de „tribunal 
noarei" care va 
pe loc. operativ, 
ce contravin i..l 
colectivului, moralei co
muniste (firește, nu acelea 
care, potrivit legii, intră 
in competența forurilor 
judecătorești).

IULIUS ȚICLETE : 
După modesta mea opinie, 
nu cred că aceste colecti
ve își găsesc justificarea. 
A merge pînă acolo incit 
să alegi niște „responsa
bili cu opinia publică", mi 
se pare a transforma a- 

. cest factor politico-moral 
al societății noastre în- 
tr-un monopol al cîtorva • 
inși și. implicit, a absolvi 
pe toți ceilalți de răspun
derile ce le revin ca opi
nie publică. Opinia publi
că sîntem noi toii, prero
gativele ei ne aparțin tu
turor.

MARIA FLUCSA : Sînt 
de părerea tovarășului Ți
clete : se ivește primejdia 
de a se denatura însăși 
ideea de opinie publică.

REDACȚIA : Umanis
mul socialist înseamnă, 
așa cum a reieșit din 
discuție, valorificarea po
tențialului uman care con
stituie marea noastră a- 
vuție națională, atît prin 
crearea condițiilor mate
riale pentru creșterea și 
afirmarea personalității, 
cit și prin uriașa acțiune 
educativă desfășurată în 
spiritul programului de 
educație socialistă elaborat 
de partid. Ajutîndu-1 cu 
fermitate și intransigență 
pe fiecare membru al co
lectivității să lupte con
știent împotriva propriilor 
tare morale, să se com
porte și să se manifeste 
în toate împrejurările ca 
OM al societății noastre 
ne afirmăm cu adevărat 
crezul umanist.

MARIA FLUCSA : Și 
v-am ruga să mai scrieți 
că ceea ce s-a discutat 
aici. într-o ședință, nu se 
realizează în principal 
prin ședințe...
Victor BÎRLADEANU
______y

Ti- 
cu 

in- 
in- 
că

în

rol

neajun- 
fi un 
al o- 
judeca 
faptele 

intereselor

— Am predat niște marfă...
— Multă ?
— Uite colea hîrtia. Acte tn re

gulă.
...Și casiera numără. Scoate din 

casă și numără. Teancul se îngroa
șă : sute, mii. zeci de mii... Celă
lalt o urmărește atent, semnează 
de primire, își burdușește bine bu
zunarele și-și vede de drum.

Pînă aici, parcă nimic ieșit din 
comun : sume de bani se plătesc și 
se încasează zilnic la ghișeul orică
rei casierii. Secvența descrisă mai 
sus — rețineți, se plăteau unei sin
gure persoane zeci de mii de lei — 
nu reprezintă însă nici achitarea 
unor drepturi bănești în contul an- 
gajaților vreunei unități și nici fe
ricitul moment al onorării unui ciș- 
tig la sistemele Loto-Prono- 
sport. Nimic din toate acestea. Nu, 
la casieria I.C.M., cu sediul în 
București, această scenă nu însem
na decît un fel de... plată curentă. 
Așa i-a înmînat 
casiera Maria 
Nicoleșcu de la 
secția Ilfov a în
treprinderii pen
tru colectarea 
metalelor cetă
țeanului Tudor 
Melci, într-o 
singură zi, 15 514 
lei. în alta 9 977 
lei, apoi 13 000, 
încă 18 000 ...în
tr-o singură lu
nă — august 
1971.

— Și n-ați 
simțit nimic de
osebit, am între- 
bat-o noi, nu 
v-a tremurat 
mina plătind o 
zi după alta, a- 
tîția bani, ace- 
luiaș om ? Ori- 

-cum, pe lîngă 
salariul dum
neavoastră...

— Ce să fac, 
mă obișnuisem 
cu asemenea su
me. Și la secția 
București, unde 
am lucrat îna
inte, tot astfel de sume plăteam...

Cităm, pentru edificare, din docu
mentele. financiare ale acestei între
prinderi, în care stă scris, in ru
brici și coloane, că în cursul anului 
1971 (dc fapt numai în primele 7 
luni), o serie de indivizi au încasat 
de aici, „cu acte in regulă" — după 
ce li s-a aplicat impozitul — urmă
toarele sume : Tudor Melci — 
643 571 lei, Mihai Ene — 402 228 lei, 
Constantin Răducanu — 498 404 lei, 
Anghel Lazăr — 368 204 lei, Gheor- 
ghe Ungureanu — 129 139 lei, Ion 
Coricică — 544 000 lei. La aceste 
sume se mai adaugă, după cum re
zultă din cercetările de pînă acum, 
încă vreo 500 000 de lei încasați 
prin procedee mai... întortocheate, 
la elucidarea cărora lucrează acum 
organele în drept (numai Melci, de 
exemplu, și-a mai rotunjit venitu
rile cu încă 420 000 de lei).

Prin urmare, acestor șase inși li 
s-a plătit, în șapte luni, o sumă ce 
depășește două milioane și jumă
tate de lei 1 Un calcul sumar — 
socotind doar zilele lucrătoare, că 
avea și omul sărbătorile lui — arată 
pentru T. Melci un ciștig ce se a- 
propie de 6 000 de lei zilnic. Nu, nu 
este nici o eroare, ați citit bine : 
ȘASE MII DE LEI PE ZI ! Repe
tăm : cu acte în regulă 1 Bani pe
șin. Bani grei, care figurează negru 
pe alb în dreptul numelui lor. 
Ce-au făcut Melci și ceilalți pentru 
a pretinde societății și a încasa de 
la cașieria I.C.M, sume de-a drep
tul incredibile ? Sînt inventatori ce
lebri ? Autori ai unor epocale des
coperiri științifice ? Oameni-minu- 
ne, care trudesc neobosit, fieca’re 
cit zeci de muncitori ■ cu înaltă ca
lificare ? Nu, cei șase, aleși dintr-o 
listă mai lungă, aveau o îndeletni
cire cu mult mai modestă — se o- 
cupau, chipurile, cu colectarea de 
metale vechi de la populație. Cu 
alte cuvinte, de ici o clanță ruptă,

o cratiță spartă, un ibric fără coa
dă. de dincolo un cui-două scoase 
din vreo ulucă și așa mai departe. 
Altceva, și mai mult decît atît, 
ce-ar fi putut colecta ? Doar nu 
zace metal cu tona în curțile oa
menilor sau pe balcoanele blocu
rilor.

Cu toate acestea, cei șase pre
tind a fi adunat kilogram cu kilo
gram, ei și familiile lor, atîta me
tal cît de-abia ar prididi să-1 trans
porte 5 garnituri de tren a cîte 25 
de vagoane fiecare 1 O atare per
formanță l-ar înverzi de invidie 
pînă și pe Guliver 1 Miraculos de 
harnic pare să fi fost mai ales Tu
dor Melci, care a „strîns" circa 5 
vagoane de cupru, 2 vagoane de a- 
lamă, 12 de plumb, 3 de aluminiu 
etc ; nu pare să fi fost mai puțin 
dotat nici Ion Coricică, cu 7 vagoa
ne de cupru, 8 de plumb, unul de 
zinc și alte cantități de neferoase. 
Ne oprim aici cu exemplificările,

anului 1971 am sesizat aceste as
pecte organelor de miliție. După 
constatările astăzi cunoscute, în no
iembrie 1971 am anulat autorizațiile 
tuturor colectorilor particulari.

Dar au trebuit să se scurgă ani 
de zile și... milioane de lei 1

Este greu de înțeles încetineala 
cu care conducerea I.C.M. și a sec
țiilor subordonate au acționat pen
tru a pune ordine în propria lor 
activitate. Situația era perfect de 
bine cunoscută tocmai de cei care, 
în mod firesc, erau îndreptățiți să 
pună stavilă acestor afaceri : fostul 
director al I.C.M., N. Catană ; ac
tualul director, Nae Tudor (fost 
inginer-șef al aceleiași întreprin
deri) ; fostul contabil-șef I. Avram; 
actualul oontabil-șef, V. Popa, și 
alții. De asemenea, forurile de re
sort din Ministerul Industriei Me
talurgice și Ministerul Finanțelor.

— Mi-au bătut și mie la ochi a- 
«emenea sume, doar eu făceam a-

UNUI SE MIRA, ALTUL „SESIZEAZĂ", 
DAR FIECARE AȘTEAPTĂ 

CA ALTCINEVA SA FACÂ ORDINE...
...iar în acest timp afaceristul încasează 6000 lei pe zi!

nu însă înainte de a preciza că cei 
șase au „furnizat" în perioada a- 
mintită aproape un sfert din întrea
ga cantitate de neferoase provenită 
de la populație prin intermediul 
tuturor secțiilor I.C.M. din țară 1 
Predilecția pentru neferoase este 
lesne de înțeles : volum mic. preț 
mare — de alte tinichele se ocupă, 
vezi bine, doar ageamiii...

Am căutat să afăm cum a fost 
posibil ca la adăpostul unei îndelet
niciri cvasi-legale, atestată de diver
se autorizații și patalamale, să apa
ră și să prospere asemenea afaceri 
care frizează absurdul, care încalcă 
grosolan principiile repartiției după 
muncă, sfidînd cel mai elementar 
spirit de echitate.

La sediul I.C.M. : stupoare 1 Sume 
la auzul cărora ți se taie răsufla
rea nu s-au plătit „pe neștiute", 
„din nebăgare de seamă", așa, de la 
casier la colector, ci prin perpetua
rea unuf sistem notoriu, „normal", 
practicat cu seninătate de mai 
mulți ani. Am aflat astfel că „pro
blema nu e deloc nouă", că „a mai 
fost semnalată forurilor de resort" 
și s-a cerut, cu aproape trei ani în 
urmă, chiar și..... majorarea cotei de
impunere a acestor categorii de ve
nituri".

— Nu lucram pe atunci in aceas
tă unitate, dar știu că în 1969 sec
ției pentru colectarea metalelor 
București i s-a dat chiar dispoziție 
să nu mai reînnoiască autorizațiile 
de colectori ale unor indivizi care 
obțineau venituri exagerate — ne 
informează Gh. Gavrilescu, șeful 
serviciului C.F.I. Această dispoziție 
nefiind respectată am constatat că 
cei în cauză au reapărut în postura 
de colectori. Intrucit nici majorarea 
impozitului de la 10 la 15 la sută 
— așa cum am înțeles să-1 aplicăm, 
la indicația organelor de resort din 
Ministerul Finanțelor — n-a dus 
la dispariția fenomenului. în cursul

4 ore sub un jet de apă
la minus 15 grade

„Pentru eforturile depuse și 
curajul de care au dat dovadă 
în remedierea 
rute la vana 
ciclatorului nr. 
premiere la ..
Nicolae Croitoru, maistru me
canic, Teodor Mitran, Constan
tin Veza, Nicolae Dragomir, lă
cătuși mecanici. Constantin Băl
tăreții și George Paliu, opera
tori chimiști11. Motivarea lapida
ră de mai sus face parte din- 
tr-un referat întocmit de ingi
nerul mecanic Ion Ciorogaru. 
de la grupul azot II al Combi
natului chimic Craiova, Succin
ta relatare i-a 
conducătorului 
pentru a da cuvenita aprobare

De ce la excepțional ?
Datorită oboselii premature a 

metalului din care a fost con
fecționată și. mai ales, gerului 
puternic de acum cîteva zile, 
s-a ivit o fisură in vana sus- 
amintită. De regulă, schimbarea 
ei este o operație simplă care 
se poate efectua în cîteva mi
nute. Necazul mare consta însă 
în faptul că această operație 
impunea golirea completă a ci
clatorului. După cum se știe. 
Intr-o întreprindere chimică apa

defecțiunii apă- 
de evacuare a 

1, propun pentru 
„excepțional" pe

fost suficientă 
întreprinderii

din elementele 
procesului de 
golirea ciclato- 
după sine opri-

reprezintă unul 
indispensabile 
producție. Or, 
rului ar fi atras 
rea producției in toate unitățile 
grupului. După calculele specia
liștilor, aceasta s-ar fi soldat cu 
o pierdere de circa 1 800 tone 
îngrășăminte pe bază de azot. 
Trebuia, 
tîrziere.

într-o
Nicolae 
serviciul 
ing. Viorica Gherman, 
instalației de demineralizare a 
apei, împreună cu mecanicii și 
operatorii chimiști din instala
ție, s-au hotărît să izoleze vana 
printr-un blindaj de oțel. Era. 
de fapt, unica soluție pentru a 
nu opri producția. De aici în
cepea greul... Pe un ger de mi
nus 15 grade, sub un puternic 
jet de apă.' cățărați pe o sche
lă improvizată, cei șase mun
citori, echipați în costume de 
cauciuc, au lucrat timp de 4 
ore fără întrerupere.

— Aveam noi haine de protec
ție — ne spune lăcătușul meca
nic Teodor Mitran. dar apa ce 
țișnea cu presiune se infiltra 
totuși pe la încheieturi și pă-

deci, acționat fără în-
consfătuire fulger, ing. 
Revnic, șef adjunct la 

reparații mecanice, 
șef al

la piele. Erau clipetrundea pînă
cind nici nu mai puteai respi
ra. Te ineca apa ! Dar parcă 
tocmai asta ne îndîrjea, ne fă
cea să nu ne dăm bătuți. Nu 
știu cum să explic, altădată o 
ploaie banală te abate din drum 
și te face să-ți cauți adăpost. 
Lucrurile nu suferă comparație, 
parcă se stirnise un taifun, și 
totuși, de la cel mai tînăr, ope
ratorul chimist George Paliu, 
care are numai 18 ani. și pină 
la maistrul mecanic, nici unuia 
nu ne-a trecut o clipă prin gind 
să cedăm.

Și, în timp ce acești oameni 
bravi se luptau cu furia apei 
și cu gerul, toate celelalte in
stalații lucrau în mod obișnuit, 
în afara celor cîțiva aflați in 
apropierea dramaticei incleștări. 
nimeni din cei care asigurau 
pulsul normal al ■ combinatului 
nu bănuia cit de excepționale 
erau acele momente.

Oameni obișnuiți în impreju- 
rări excepționale. Cam atît... 
Iar asta înseamnă, de fapt, totul.

Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii"

y

r

vizarea, controlul preventiv și or- 
donanțarea lor — ne spune conta- 
bila-șefă Săltica Terlea, de la sec
ția I.C.M. Ilfov. De aceea am făcut 
diverse sesizări, am alcătuit și un 
dosar, dar nu știu cum s-au rezol
vat. Altă dată, cînd am refuzat efec
tuarea unei plăți, de la bancă mi 
s-a spus că măsura e abuzivă...

Așadar, de la casiera care se 
„obișnuise" să plătească sume ne
verosimile, de la șefii contabilității 
și C.F.I.-ului care „binecuvîntau" 
sistemul, pînă la conducerea între
prinderii și forurile tutelare care
au încercat să dea unele dispoziții- 
paliative fără să controleze dacă
măcar acestea se aplică, un întreg
circuit administrativ s-a mulțumit, 
în deplină cunoștință de cauză, să 
contemple anomalia. Ici o sesizare, 
dincolo o adresă... mai mult pentru 
a masca inerția funcționărească (în 
sensul vechi, blamabil, al acestui 
termen), nepăsarea crasă. In condi
țiile în care statul era grav păgubit, 
în loc ca fiecare dintre cei obligați 
prin însăși funcția lor să considere 
curmarea tenebroaselor afaceri 
drept o cauză proprie, toți s-au 
mulțumit cu cîte o „plăpumioară" 
de legalitate, cu cite un act „justi
ficativ". Dar oare se poate justifica 
o asemenea mentalitate ?

Bănoasele afaceri au mers jn 
continuare ca pe roate (pe roate1 
de aur 1). Anomaliei, care trebuia 
curmată din rădăcină, i se căuta 
cu duhul blîndeții o impozitare 
mai... adecvată : întrucît mai fuse
seră semnalate asemenea aspecte în 
presă, în 1969, conducerea de atunci 
a I.C.M. a dispus să nu se mai re
înnoiască autorizațiile a 10 colec
tori (printre care patru dintre cei 
șase pomeniți mai sus). Pe hirtie, 
fiindcă în practică...

— Aceștia au obținut autorizații 
fiindcă, potrivit unei dispoziții ve
nite de la conducerea I.C.M.. la în
ceputul lui 1971 oricărui solicitant 
urma să-i primim cererea și să-i 
eliberăm autorizație în urma aviză
rii cererii sale de către organele de 
miliție... — susține șeful secției 
I.C.M. Ilfov. Gh. Stroic. Or. cei în 
cauză aveau asemenea avizări, pe 
numele lor sau ale soțiilor.

Oare s-au găsit. într-o atît de 
scurtă perioadă, pe străzi și prin 
curțile gospodarilor zeci și sute de 
tone de neferoase ? Nici vorbă 1 
Este clar că sursa inepuizabilelor 
comori nu putea fi alta decît deșe- 
urile provenite Pe căi lăturalnice 
de la unitățile socialiste. Deși au 
obligația legală să tină evidența și 
să predea asemenea cantități de 
metal direct la I.C.M.. nu puține u- 
nități nesocotesc această îndato
rire. Sînt edificatoare concluziile u- 
nui .sondaj făcut anul trecut de or
ganele de miliție in mai multe în
treprinderi din țară : nevalorifica- 
rea deșeurilor metalice, evidență 
incorectă ori de-a dreptul inexis
tentă (de pildă : Termocentrala și 
Combinatul chimic Craiova. Uzina 
Automecanica-Mediaș. Uzina me
talurgică neferoase Copșa Mică 
etc) : unități la care nu se eviden
țiază ani în șir măcar un singur ki
logram de metal predat la I.C.M. 
Așa se face că mari cantități de 
metal, în loc să ajungă de-a dreptul 
la I.C.M., parcurg un traseu sinuos,

păgubind Întreprinderile și imbo- 
gățindu-i pe afaceriști.

Confirmă și directorul I.C.M., Tu
dor Nae : „In mod cert, cea mai 
mare parte este sustrasă de la uni
tățile industriale ; noi am identifi
cat pînă și materii prime ajunse la 
I.C.M. ca deșeuri (?!). Am infor
mat peste tot despre această situa
ție, dar pe linie financiară s-a a- 
preciat că sistemul ar fi economi
cos, aducînd mari beneficii. Or, cum 
noi aveam de îndeplinit un plan 
valoric...11.

Beneficii ? Da, dar nu statului ! 
In timp ce forurile în cauză se 
mulțumesc să constate cum stau lu
crurile, dar se întreabă interminabil 
ce măsuri să ia. afaceriștii își înze
cesc și chiar însutesc veniturile. De 
unde aceste „miraculoase" trenuri 
de metale neferoase ? Care este 
sursa acestor beneficii artificiale ? 
Nimănui nu-i sare în ochi faptul că 
acest sistem frustrează statul de im

portante sume 
de bani, care 
căptușesc buzu
narele escroci
lor. Optică pe 
cît de ciudată, 
pe atît de con
venabilă indivi
zilor puși pe că
pătuială. Și, cul
mea 1 Sistemul 
cu pricina cre
ează substanția
le beneficii pen
tru I.C.M. Justi
ficarea ? Prețul 
de achiziție pen
tru sectorul par
ticular este de 
5—6 ori mai mic 
decit cel din 
sectorul socia
list. Plătim pro
priile noastre 
bunuri sustrase 
de prin fabrici 
și ateliere (cum, 
pe ce căi ? Nu 
ne îndoim că se 
va face lumină 
și în această 
privință) și rea
lizăm, chipurile, 
beneficii... Cu 
alte cuvinte, ți 

se fură căciula, o cumperi înapoi 
de „ocazie11, mai dai și aldămaș, 
și-ți mai rămîne și ciștig 1

— Beneficii... din pagubă 1 —
ne-a declarat categoric tovarășul 
ing. Ștefan Constantinescu, adjunct 
al ministrului industriei metalurgi
ce. Vom renunța definitiv la servi
ciile acestor colectori, de fapt niște 
speculanți. Să fim bineînțeleși, de 
la populație vom continua să co
lectăm ceea ce există cu adevărat, 
trecînd însă această sarcină pe sea
ma unor salariați și, în același timp, 
colaborînd mai strîns cu organiza
țiile obștești, consiliile populare și 
cu școlile. Din punct de vedere can
titativ, nu există nici un fel de pro
bleme privind realizarea planului 
de colectări al I.C.M.

Desigur, măsura nu poate fi decît 
salutară. Este inexplicabil însă de 
ce atîta timp oameni puși să supra
vegheze direct această activitate și 
alții răspunzători, fie și indirect, de 
realizarea ei, s-au complăcut ani și 
ani într-o totală indiferență. La a- 
dăpostul unui „dram" de legalitate, 
oameni puși să administreze însem
nate valori, sub aceeași „umbrelă" 
a beneficiilor, au inchis ochii uitînd 
să se întrebe dacă acestea n-ar fi 
fost cumva mai mari fără milioa
nele făcute cadou angrosiștilor de 
fiare vechi.

s Iată de ce trezește nedumeriri re
zerva cu care a fost întîmpinată la 
Ministerul Finanțelor măsura luată 
de forul tutelar al I.C.M. Cu prilejul 
unei discuții recente, tovarășului 
Iulian Văcărel, prim-adjunct al mi
nistrului. nici nu-i venea să creadă 
cît este de malignă tumoarea pe 
care a generat-o acest sistem. Tot
odată, o serie de specialiști 6-au 
întrecut în a ne argumenta că re
nunțarea la vechiul sistem ar lăsa 
neacoperite o bună parte din mili
oanele de lei beneficii rezultate din 
diferențele de preț. Or, așa cum am 
arătat, aceste deșeuri purtătoare de 
beneficii sînt transferate forțat din 
sectorul socialist pe numele unor 
întreprinzători particulari. A nu 
tine seama de acest lucru înseam
nă a accepta cu bună știință ca, 
mutîndu-ți portofelul dintr-un bu
zunar în altul, să apelezi la servi
ciile unui intermediar care să-1 mai 
și „ușureze" între timp.

Este limpede că acestor anomalii 
trebuie să li se pună odată capăt 1 
Cade în sarcina organelor compe
tente să stabilească cu precizie vi
novățiile și responsabilitățile, să 
descîlcească întregul ghem de Îm
prejurări și manopere frauduloase 
prin care au fost scoase din patri
moniul unor unități socialiste im
portante cantități de metal. Trage
rea la răspundere a vinovaților și a 
celor care aveau obligația să ve
gheze. dar au închis ochii, din nu se 
știe ce motive, nu este decît o con
secință firească : este dreptul socie
tății de a cere socoteală oricui sfi
dează legea, munca cinstită. Pen
tru că. în societatea noastră, nimeni 
nu poate primi mai mult decît ii dă 
dreptul munca lui, nimănui nu-i 
este îngăduit să tragă foloase ne
cuvenite pe seama avuției socialis
te, fără a suferi rigorile legii.

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

• poșta paginii • poșta paginii • poșta pagina
Vinovăția n-a putut fi ascunsă
In legătură cu articolul nostru De ce ca

lomniat! ? Nu cumva pentru a vă ascunde 
propria vinovăție ? (Scînteia, nr. 8995) — ar
ticol urmat de publicarea unei scrisori din 
partea Inspectoratului miliției municipiului 
București — primim de la Regionala de Căi 
Ferate București (director regional I. Mano- 
lache) următoarele :

„Un număr de 17 salariați ai Reviziei de 
vagoane București-Triaj s-au făcut vinovați 
de sustragerea unor mărfuri din vagoanele 
ce au tranzitat prin stația București Triaj. 
Aceste abateri au făcut obiectul unui proces 
penal judecat de Judecătoria sectorului 8 și 
toți cei 17 salariați au fost găsiți vinovați și 
condamnați la închisoare intre unu și 
trei ani.

Șeful unității, ing. Zamfir Dumitru, a fost 
înlocuit din funcție și trecut in funcția de 
inginer la recepția uzinei „Grivița roșie" 
pentru faptul că nu a introdus și menținut in 
mijlocul salariaților un spirit de disciplină, 
de cinste și de corectitudine.

Atitudinea salariaților în cauză a fost dez
bătută in adunarea generală a oamenilor 
muncii unde s-au prelucrat toate abaterile 
săvirșite de cei 17 salariați și de organele 
de conducere".

Pe măsura răspunderii 
încredințate !

Edificăm o societate care înseamnă încu
nunarea luptei de veacuri a poporului. De-a 
lungul șt de-a latul zării, oamenii acestei 
țări muncesc plini de abnegație. Dar, spre 
întristarea noastră, mai avem ici-colo și 
pleavă, mai încolțește-n griu și neghină.

Am aflat deunăzi din „Scînteia" (ancheta 
Brusca întrerupere a universurilor paralele, 
nr 9032 — n.n.) de cazul revoltător al lui 
lontță Gheorghe, care, din funcția avută, 
și-a făcut de-a dreptul tarabă, a pus școala 
la mezat . care „mișca din urechi", avea 
parte de carte, care nu, pe-aci încolo... Din
tr-o școală a statului și-a făurit o feudă in 
toată legea. Si. în plus, a viciat aerul din 
iUr. a infectat atmosfera in rlndul elevilor.

Se pune întrebarea : ce mediu de familie, 
ce școală l-a produs ? Din care arbore s-a 
desprins fructul găunos ? I In discuțiile noas
tre noi ii condamnăm cu asprime.

Ducem muncă de asanare. Programul de 
educație comunistă elaborat de secretarul 
general al partidului arată cu limpezime ce 
avem de făcut. Trebuie întărită, pe toate 
căile, munca de ridicare a conștiințelor, incit 
fiecare dintre noi să se comporte conform 
codului etic socialist. Și ar fi firesc ca aceia 
dintre noi cărora societatea ie-a acordat o 
răspundere sporită să răspundă sporit pentru 
fantele lor

tn cozwi ca acesta despre care discutăm, 
ar fi poate potrivit ca in stabilirea pedepsei 
să se „calculeze" dubla înșelare pe care a 
făptuit-o cel in culpă : o dată — în dauna 
societății, a doua oară — în dauna ideii pe 
care o avem despre oamenii cărora le incre- 
dințăm răspunderi sporită. Fiecare e dator 
să răspundă pentru faptele sale și pe măsura 
ariei de influențare mai extinse pe care ele 
au avut-o

Paul GAIȚANOPOL 
pensionar — Oradea
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PALLADY 
în conștiința 
contemporană

100 DE ANI DE LA NAȘTEREA PICTORULUI

„Pallady are încă acest mare deza
vantaj că, fără voia lui, a devansat 
sensibilitatea publicului nostru cu o 
bună jumătate de veac". Tonitza cu
prindea în aceste cuvinte o judecată 
de valoare și o ipoteză istorică a că
rei scadență de verificare se a- 
propie acum prin noi, publicul de 
azi al operei lui Pallady.

Este de presupus că Tonitza nu a- 
vea in vedere perspectiva creșterii 
gustului pentru subiectele lui Pallady
— naturi moarte, nuduri, interioare
— întreg repertoriul de imagini rare 
atingea atunci cota maximă a prefe
rințelor; se gindea, in ultimă instan
ță, la afirmarea gustului pînă la per
cepția mai ascuțită a acestei opere, 
reprezentind „cea mai înaltă coardă 
a sensibilității picturale", cum tot 
Nicolae Tonitza 
scrisese. Astăzi, 
afirmația acestuia 
se cuvine consi
derată pe plan 
istoric și într-un 
sens mai riguros 
critic privitor la 
maturitatea gîn- 
dirii estetice a 
lui Pallady, care 
devansa criteriile 
curente la noi a- 
tunci in creație și 
receptare, dar era 
în consens cu di
recțiile obiective 
de dezvoltare a 
artei europene, cu 
tendințele poziti
ve ale gîndirii ar
tistice de a se 
realiza nu ca ex
presie a existen
tului, ci ca afir
mare a posibilu
lui, a ideii deci. 
La Pallady, siste
mul imaginii se 
încheagă prin 
funcția comunică
rii de idei, nu a 
reprezentării în 
cohvenții pictori- 
cești a unor frag
mente selectate 
din realul dat, a 
unor stări sufle
tești particulare ; 
finalitatea proce
sului artistic pal- 
ladian e formula
rea raportului cu 
viața : „arta este 
esența vieții, e 
pentru mine via
ța eliberată de 
toate inutilită- 
țile...".

Arta oricărei 
mari epoci de 
creație o înțele
gem azi fără a 
face apel la ve
ridicitatea subiec
telor sau la simbolistica lor, isto
ricește perimate ; aprecierea noastră 
asupra moștenirii de geniu se 
face pe temeiul . unui ansamblu 
referențial de idei-raporturi uni
versale implicate în valoarea in
trinsecă a operei și manifestă in 
capacitatea ei de a-și difuza mesajul 
spiritual. Arta lui Pallady e unul din 
aceste fenomene de expresie a con
cepției despre sensul vieții. Modul ei 
figurativ este un instrument al 
limbajului, nu un scop al creației. 
Atare observație e impusă și de pro
priile lui sentințe : „Eu nu sînt pic
tor... Nu sînt un maestru iscusit al 
penelului. Nu sînt un meșter...". EI 
refuză, astfel, sarcina de a procura o 
imagine „de artă" a lucrurilor, păs- 
trîndu-și libertatea de a se folosi de 
lucruri și imaginea lor ca de elemente 
ale construcției poetice. E într-aceas- 
tă atitudine calitatea obiectivă a li
rismului său, desprins de valorile 
sentimentale și atașat emoției inte
lectuale. La Andreescu, la Luchian, 
apăruse în matca tradiției românești 
de pictură fenomenul liricii obiecti
vate, întemeiată pe energia autonomă 
a expresiei picturale, emițătoare de 
mesaj poetic. După model Pallady s-a 
orientat în măsura în care educația 
de pictor și recunoașterea realității 
obiective îl obligau la figurare. Dar

modelul nu e oauză a imaginii, nici 
pretext pentru pictură în sine ; e 
punctul de aplicație al unei obiective 
construcții a spiritului creator de uni
tate și sens, aptă să se comporte ca 
structură a realului.

Prin această condiție a lucidității, 
care marca pentru școala noastră de 
artă asumarea sarcinilor inteligenței 
artistice moderne, opera lui Pallady 
înseamnă un act de elaborare funda
mentală. Prezența ei modifică sensul 
tradiției, îi dă Ia lumină valențe la
tente, deschide căile pe care se va 
manifesta vitalitatea picturii româ
nești, identitatea ei spirituală, în 
condițiile epocii contemporane.

Intervenția Iui Pallady schimbă 
decisiv, in cîmpul artei naționale, 
balanța factorilor creației. Pallady

a fi și explicația limitării lui la 
citeva subiecte, de care se folosește 
și pe care le domină cu stăpînirea 
superioară, dobîndită la maturitate, a 
mijloacelor picturii. De fapt motivele 
și instrumentele picturii sale își răs
pund într-o reciprocitate care ia for
ma unității și sînt reductibile la un 
model interior, la stil. Să nu uităm 
că neînțelegerea concepției lui Palla- 
dy despre imagistică a fost argumen
tul clasificării lui printre intimiști, 
clasificare responsabilă de confuzia 
întreținută cu referire la sensul ope
rei sale. El însuși, prin repetițiile care 
sfidau monotonia, reducea acest con
ținut traductibil, narabil, spre a eli
bera „vocea" mesajului, concentrat 
în stil. In termenii teoriei artei, el 
urmărește „vizualizarea ideii", a- 

ceastă idee neti- 
ind altceva decît 
esența unei ex
periențe umane. 
Se vorbește des
pre intelectuali
tatea artei lui, 
definită prin geo
metria discretă a 
construcției, prin 
muzicalitatea cu
lorii. Deși exac
tă, aprecierea e 
limitată la apa
rență, privește o- 
perațiunile de sti
lizare, funcționa- 
lizarea elemente
lor imaginii. E- 
sența operei pal- 
ladiene nu-i re
ductibilă însă la 
ordonarea forma
lă, consecință și 
instrument al gîn
dirii de artist, ci 
e accesibilă doar 
abordării p r in 
stil, manifestare a 
concepției coe
rente și originale 
despre viață.

In perspectiva 
stilului, Pallady e 
un autentic pur
tător de spiritua
litate româneas
că. Viziunea lu
mii la el emană 
din cultura și 
dispoziția sensi- 
-bilă a unui tip 
uman din aceeași 
stirpe cu Matei 
Caragiale. cu Ion 
Barbu, sub un 
orizont stilistic în
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A început, așadar, difu
zarea celui dinții serial 
românesc de teatru TV_, 
realizat după trilogia lui 
Delavrancea „Mușatinii". 
Am putut urmări luni 
seară primul episod (in
titulat „Cîntecul fete
lor"), al unui ciclu cu 
care ne vom mai întîlni, 
de-a lungul următoarelor 
zece săptămîni, lunea, la 
ora 20,15.

Emisiunea a fost prece
dată de un binevenit cu- 
vînt introductiv al prof, 
univ. Zoe Dumitrescu-Bu- 
șulenga — grație căruia 
am realizat un racord 
mai strîns, mai direct, 
între universul cotidian 
al preocupărilor noastre 
și istoria zbuciumată ■ a 
secolelor XV—XVI, așa 
cum a reflectat-o, respec- 
tînd adevărul omenesc și 
istoric, dar transfigurîn- 
d-o romantic, Delavran
cea. De asemenea, difu
zarea serialului nu a în
ceput înainte de o bine
meritată și sugestivă 
prezentare a realizatori
lor, a celor care, timp de 
peste 100 de zile, pe pla
toul 3 al Televiziunii, în 
haina și în personalitatea 
distinctă a personaje
lor, la aparatul de fil
mat, la pupitrele de co
mandă, în fiecare din 
posturile de mai mică sau 
de mai mare răspundere 
ale acestei creații (și mă 
gindesc în primul rînd la 
regizoarea Sorana Coroa- 
mă) s-au străduit să reîn
vie pentru noi lumea 
„Mușatinilor".

Meritul inițial al seria
lului este opțiunea — fă
cută de Televiziune în 
spiritul marilor sale în
datoriri educative — pen
tru o lucrare a dramatur
giei noastre clasice. Și nu 
este vorba despre o oare
care soriere dramatică din 
acest patrimoniu, ci des
pre una care, încă de la 
apariția ei, a înscris un 
moment important în evo
luția scrisului dramatic și 
a conștiinței creatorului 
român. Trilogia lui Dela
vrancea își demonstrează, 
la distanță de mai bine 
de șase decenii, de cînd 
a fost scrisă, o rară vi

talitate. Inflăcăratul ei 
patriotism, vigoarea rea
listă a tipologiei sale, for
ța exemplară și patosul 
romantic al multora din
tre eroii care o animă, 
dragostea lor nemărgi
nită de țară, lirismul lor 
vibrant sînt argumente 
care pledează din plin 
pentru justețea includerii 
trilogiei „Mușatinilor" în

lului. Fără alte licențe, 
decit elementare concen
trări și necesare permu
tări și contrapunctări — 
ea păstrează și potențează 
chiar . ascuțimea conflic
telor și tumultul senti
mentelor, reține inteligent 
tonalitatea fiecărei scene 
— naturalețea unora, in
flexiunile ceremonioase 
ale altora, interogațiile și

Primul serial românesc de teatru TV

„MUȘATINII"

„Mușatinii” dm episodul al lll-lea „Ștefan a trâit — 
Bogdan începe" ,în fotografie : Dina Cocea (Doamna 
Maria), Teorii Vilcu (Ștefan cel Mare) și Traian Stâ- 

nescu (Bogdan)

repertoriul televiziunii. 
Nu spunea oare G. Căli- 
nescu însuși, remareînd 
„sublimitatea ideii de pa
trie" din „Apus de soare" 
că această dramă este o 
„creațiune de întindere u- 
niversală" și că „a recu
noaște autorului un suflu 
shakespearian nu e o exa
gerare" ?

Dincolo de opțiunea 
pentru text se impun 
calitatea adaptării și vir
tuțile teatrale și telege
nice ale montării, Adap
tarea Soranei Coroamă se 
anunță fidelă „literei", 
dar. ceea ce e mai im
portant, spiritului origina

dilemele patetice ale mo
noloagelor.

Regia, scenografia, in
spirat adecvate mijloace
lor teatrului televizat, im
presionează prin efortul 
de esențializare, prin so
brietate și simplitate. Sint 
calități care nu anulează 
nici una din dimensiunile 
operei lui Delavrancea ci, 
dimpotrivă, îi sporesc mo
numentalitatea.

Planul real fiind atent 
contrapunctat cu imagini 
simbolice, metaforice, u- 
nitatea serialului este a- 
sigurată de utilizarea de
liberată a unor imagini 
„in rimă" și a unor re

plici — leit motiv. Se 
păstrează, de asemeni de
liberat, unitatea spațiului 
de joc — ca pe o scenă de 
teatru — dar se recurge la 
exterioare pentru a expri
ma mai sugestiv unele 
dintre puternicele trăiri 
interioare ale personajelor. 
Cadrele sint concepute cu 
forța unui limbaj de mare 
expresivitate, în care 
plastica diferitelor gru
puri traduce solidaritatea, 
sau izolarea, sau senti
mentul de apăsare al per
sonajelor.

Alegerea și îndrumarea 
actorilor se anunță, încă 
de pe acum, drept una 
dintre calitățile majore 
ale serialului. Măreția 
calmă, seninătatea „celui 
mai copleșit", hotărîrea și 
dîrzenia războinicului și 
a strategului, vigilența 
privirii sale de vultur, 
căldura și bonomia sa, ne 
fac să credem, încă din 
acest episod, că Ștefan cel 
Mare a găsit în actorul 
ieșean Teofil Vilcu un in
terpret de rară tinerețe și 
chemare, a cărui creație e 
cu atit mai remarcabilă, 
cu cit are de înfruntat a- 
mintirea marii interpre
tări a maestrului Calbo- 
reanu. Noblețea statuară, 
puternica feminitate — a- 
tent supravegheată — și 
distincția domnească a 
Dinei Cocea, contribuie Ia 
întruchiparea unei ideale 
Doamne Maria. Dintre 
ceilalți interpreți amin
tim în primul rînd pe 
Silvia Popovici, o memo
rabilă întruchipare a Oa- 
nei, și pe Costel Constan
tin (care se distinge in 
mod deosebit în rolul Clu
cerului Moghilă), pe Colea 
Răutu (unul din boierii 
conspiratori — Ulea), pe 
Traian Stănescu (Bog
dan) și pe Ștefan Iorda- 
che (Rareș), precum și pe 
Elena Bartok, Monica 
Ghiută, Ileana Dunărea- 
nu, Dona Cotrubaș.

„Cîntecul fetelor" pe 
care l-am văzut luni sea
ra anunță o realizare de 
ținută și ne face să aș
teptăm cu interes „Topi
rea zăpezilor", următorul 
episod al „Mușatinilor".

Natalia STANCU

CERCETAREA
UNIVERSITARĂ

(Urmare din pag. I)

Distincții acordate 
de C.C. al U T.C. APLAUZE CALDE
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8,00 Deschiderea _emisiunil de dl- 
mineață o

1,05 Teleglob : 
luare).

9,25 Prim plan.
— președintele C.A.P. Some- 
șu, Satu-Mare. Emisiune de 
Rodica Rarău.
Desen animat.
Curs de limba franceză. 
(Lecția a 2-a).
Teatru : Recital Clody Ber- 
thola. în regia lui Liviu Ciu
lei (reluare).

12,05 Telejurnal.
15,30 Teleșcoală d Difracția lumi- 

- — ■ - • XH-a)
îmbogă- 

(Limba

Telex.
R. P. Congo (re-

Gheorghe Bogza

10,30

nii (Fizică clasa a 
d Căile externe de 
țire a vocabularului 
română).

16,30—17,00 Curs de limba 
(Lecția întîi — reluare).

17.30 Deschiderea 
după-amiază.

17,35 O viață pentru idee. Emisiu
ne pentru copii. Galileo Ga
lilei (II).

18.10 Timp și anotimp In agricul
tură.

18,40 Muzica — emisiune de actua
litate muzicală.

19.10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1001 de seri. Povestiri cu ur

suleți.
19.30 Telejurnal
20,00 Pasteluri în alb. Versuri de 

Demostene Botez, Vasile Voi- 
culescu, B. Fundoianu, St. 
Aug. Doinaș, Nicolae 
Ana Blandiana.

10,15 Telecinemateca. „Nu-i 
sub măslini**. Regia : 
Santis. Cu : Raff Vallone și 
Lucia Bose. Prezintă : Flo
rian Potra.

engleză.

emisiunii de

Labiș,

pace 
G. de

instituie un sistem creativ, introduce 
un raport nou, dar în sensul continui
tății culturale, între principiul reali
tății și principiul creativității. Odată 
cu această prefacere intimă a pro
cesului artei, apare o modificare pe 
tărimul valorilor, apare în configura
ția culturală o nouă dimensiune. De
pășirea picturii ca înregistrare .a sen
zației de viață, ca expresie a senti
mentului existenței e un efort meto
dic de abstragere pentru a traversa 
sensibilul ; fără a disloca arta din 
cadrele definirii sale ca funcție a 
sensibilității, această metodă a figu
rației abstractive conduce Ia o supe
rioară capacitate de revelare în planul 
cunoașterii. Păstrîndu-se în termenii 
unui raport sensibil cu datul real ex
terior, Pallady atinge, prin obiecti
vare, un înalt grad de spiritualitate 
a imaginii figurative. Lumea nu-i 
ocolită, ci adusă în pragul unei apa
rențe menite să figureze prezența va
lorii spirituale. Astfel, sistemul re
prezentării mediază prin viată un ra
port cu idealul de absolut. A avansa 
către înțelegerea operei lui Pallady 
nu înseamnă a-i accepta libertatea de 
interpretare a văzutului, ci a recu
noaște că nu atare raport cu aparen
ța a fost problema lui de artist, ci 
depășirea dialectică a problemelor 
reprezentării văzutului. Aceasta pare

care vocația con
templației și fac
torul de vitali
tate se contopesc 
într-o sinteză ca
racteristică, pro- 
ducînd o imagine 

de senzualitate impregnată cu sen
suri morale și filozofice.

In serviciul unei atari considerări 
a locului lui Pallady s-ar fi putut 
realiza expoziția comemorativă din 
iarna aceasta. Cu toată prețuirea pe 
care o merită munca de organizare 
și cercetare investită în alcătuirea re
trospectivei de la Muzeul de Artă al 
Republicii, observ din nou limitele 
unei practici expoziționale în care 
„cantitatea" ține loc de criteriu di
rector. Bogata expoziție pune încă o 
dată în lumină calitățile lui de mare 
pictor rememorate omagial. Dar in 
afara acestui pios program, nu se 
poate distinge, după părerea mea, 
nici un proiect fundamental, nici un 
unghi de vedere pentru înțelegerea 
critică a operei lui Pallady. Căci 
a degusta frumusețea operei palla- 
diene cu mai multă acuitate es
tetică decît era cu putință acum 40 de 
ani și acum 20 de ani, nu înseamnă 
a reduce distanța care ne separă de 
adevărul operei lui Pallady. de o mai 
severă conștiință a valorilor. Reali
zarea acestei apropieri e imposibilă 
fără a recunoaște că modernitatea, 
azi, a operei lui Pallady e solidară 
cu evoluția direcției umaniste a artei 
din ultima jumătate de veac.

Anatol MÎNDRESCU

Anul trecut, tineretul patriei noas
tre a obținut importante succese pe 
tărimul muncii patriotice.

Sute de mii de tineri muncitori, ță
rani cooperatori, elevi și studenți au 
lucrat, in 1971, pe 2 500 șantiere lo- 

(Sale, au participat Ia acțiuni de strîn- 
gere a deșeurilor feroase și neferoase, 
la întreținerea fondului silvic, la lu
crări de irigații, desecări și îndiguiri, 
.strîngerea recoltei, la înfrumusețarea 
localităților etc. Prin activitatea de
pusă, ei au contribuit la realizarea u- 
nor economii în valoare de 1,8 miliar
de lei.

Analizînd aceste frumoase rezultate, 
Biroul Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist a hotărit stimu
larea organizațiilor județene ale U.T.C. 
clasate pe primele locuri în întrece
re, acordind următoarele distincții :

Premiul special : Drapelul și Diplo
ma de onoare ale C.C. al U.T.C. — 
organizației municipale București.

Premiul I : Diploma de onoare a 
C.C. al U.T.C. — organizației județe
ne Caraș-Severin.

Premiul II: Diploma de onoare a 
C.C. al U.T.C. — organizațiilor jude
țene Dîmbovița și Prahova.

Premiul III: Diploma de onoare a 
C.C. al U.T.C. — organizațiilor județe
ne Brăila și Hunedoara.

Mențiuni : Diploma de onoare a C.C. 
al U.T.C. — organizațiilor județene 
Argeș, Sibiu, Teleorman și Buzău.

S-a acordat ,de asemenea, diploma 
de onoare a C.C. al U.T.C. organiza
ției județene Timiș, pentru rezultatele 
obținute la colectarea deșeurilor fe
roase și neferoase ; organizației ju
dețene Vîlcea pentru rezultatele ob
ținute la lucrările din silvicultură ; 
organizației județene Bihor, pentru 
rezultatele obținute Ia lucrările din 
agricultură.

Continuînd aceste frumoase tradiții, 
tineretul patriei noastre se pregătește 
acum să întîmpine aniversarea a 50 
de ani de la crearea Uniunii Tinere
tului Comunist cu noi succese în mun
ca patriotică.

(Agerpres)

...deși pianul
era încuiat

22,00 Dinamica societății româ
nești. Condiția umană în so
cialism. Conținutul concret al 
umanismului în societatea 
socialistă multilateral dezvol
tată.

22,30 ,,24 de ore**.

P Teatrul de operetă : Contele de 
uxemburg — 19,30.

• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Cui i-e fri
că de Virginia Woolf ? — 20; (sala 
Studio) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 20.
e Teatrul de Comedie : Clier 
Antoine — 20.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; Leonce și Lena — 20; 
(sala din stn Alex. Sahia) : Dom
nișoara de 
0 Teatrul 
lor — 19.30.
© Teatrul

Belle-Isle — 20.
Mic : Balul absolvenți-

• Teatrul „C. I. Nottara4’ (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
d Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
d Teatru] „Ion Creangă*’ : Snoave 
cu măști — 16.
d Teatrul „Țăndărică** (sala din 
Calea Victoriei) : Peter Pan — 15; 
(sala din str. Academiei) : Tigrișo- 
rul Petre — 17.
d Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu** : Fetele Didinei — 
19,30.
d Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase** (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30: (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.
d Ansamblul artistic „Rapsodia 
română** : Concert de muzică 
populară românească — 19,30.
d Circul Globus : ’72 Circ *72 — 
19,30.

cinema

• Atunci i-am condamnat pe toți 
Ia moarte : PATRIA — 10; 12,30; 
16; 18,30; 21, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30. TOMIS — 9,30; 
12; 14,30: 17,15; 20.
• Farmecul ținuturilor sălbatice : 
FESTIVAL — 9; 11,15: 13,45; 16; 
18,30; 21.
d Pe poteca nețărmuritei iubiri : 
CAPITOL — 9,15; 11,30; 14; 16,15; 
18,30; 20.45.
• Locotenentul Bullitt : SALA
PALATULUI — 17 (seria de bilete 
— 4010); 20 (seria de bilete — 
LUCEAFĂRUL — 8,30; 11; 
16; 18,30; 21, FAVORIT
11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 
18,30; 21.
e Ultimul războinic : SCALA 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.

15,30

4011), 
13,30; 
- 9; 
20,30, 

16;

• Fuga : CENTRAL — 10; 15; 19.
• Aventuri în Ontario : FERO
VIAR — 9,15; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 
20,30, EXCELSIOR — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MELODIA — 9;
11,15; 13.30; 16; 1
• O duminică ] 
15,30; 18: 20.15.

, MELODIA — 
18.30: 20,45. 
pierdută î LIRA

© Love Story 
11.15; 13,30; 16; 
RA — 9; 11,15;
20,15, FLAMURA
16: 18.15: 20,30.
o B. D. Ia munte și Ia mare î 
BUZEȘTI — 15.30; 18: 20.15, VII
TORUL - 15,45: 18: 20.15.
• Pădurea spînzuraților — 10; 13. 
Citadela — 16,30, Frumoasele nopții 
— 18,45, Cenușă și diamant — 21 : 
CINEMATECA (sala Union).

: VICTORIA — 9
18,30: 20,45. AURO- 

13,30; 15.45; 18 
- 9: 11.15; 13.30

9—18,30 în 
documen- 
NOI.

15,30: 19.

O Mirii anului n ; GRIVITA — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,30.
• Livada din stepă : MUNCA — 
16; 18: 20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
o Anna celor o mie de zile : DOI
NA — 11,30; 16; 19,30.
• Decolarea : RAHOVA 
18; 20,15.
• Trenul : POPULAR — 15,30; 18; 
20,15.
• Misiunea tinerel Nhung ; COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
e Copacii mor în picioare : BU- 
CEGI — 15,45; 18; 20,15, FLACARA
— 15,30; 18; 20,15.
O Fablio magicianul — 
continuare; Program de 
tare — 20,15 : TIMPURI
• Waterloo : VITAN —
e Neînfricatul Gyula, vara și iar
na : CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Castanele sînt bune : UNIREA
— 15,30: 18: 20.15.
• Duel straniu : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 17,45; 20.
• Mihail . Strogoff : MOȘILOR — 
15,30; 17,45; 20.
• După vulpe : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
• Floarea de cactus : FERENTARI
— 15.30; 17,45: 20.
• Pădurea de mesteceni ; GIU- 
LEȘTI - 15.30; 18; 20.30.
® Steaua de tinichea ; PACEA — 
15,45; 18: 20. LAROMET — 15,30; 
17.30: 19.30.
• Vagabondul ; LUMINA — 9,30— 
12,45 în continuare; 16; 19,30.
e O floare și doi grădinari : FLO- 
REASCA - 10: 15.30: 19.
• Cea mai frumoasă soție : ARTA
— 15,30: 18: 20,15.
O Petrecerea î PROGRESUL — 16; 
18; 20.
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Secția de estradă a 
Teatrului Muzical din 
Brașov iși completase 
un turneu mai vechi 
(făcut la Deva, Turnu- 
Severin, Reșița, Bacău, 
Roman), cu un itine
rar de comune : Măie- 
ruș, Șercaia, Cristian, 
Rodbav, Hărman, Dum- 
băvița, Juca. Spectaco
le de succes. Apoi au 
jucat la Predeal, centru 
unde sînt prezenți 
lunar, alcătuind o 
„stagiune permanen
tă". I-am urmat, pen
tru a vedea un spec
tacol de turneu și a în
țelege mai bine pulsul 
publicului, reacția lui 
față de evoluția artiș
tilor brașoveni. Specta
colul de la Predeal 
avea loc la Casa de 
cultură a orașului. Cu 
două ore înainte am 
căutat să cer citeva in
formații despre activi
tățile culturale din 
săptămîna respectivă. 
Nimeni nu putea să-mi 
dea. nici o relație. 
Intr-o „sală de muzi
că" fără muzică, niș
te tineri în semiîntu
neric înotau intr-un 
fum înnecăcios. In
tr-un hol dizgrațios, 
neîngrijit, două mese 
prăfuite „te invitau" 
să bei răcoritoare. O 
sală neîncălzită 1 To
tul așadar era „pre
gătit" pentru artiștii 
Teatrului Muzical din 
Brașov ! Au sosit și 
prima panică a fost 
pricinuită de... pian. 
Directorul Casei de 
cultură îl închisese în- 
tr-un birou și uitase de 
spectacol 1 Totuși avea 
și el, într-un fel, drep
tate. Cu el sau fără el, 
tot acolo se ajungea în 
asemenea hal era de 
dezacordare.

Era dezolantă atmos
fera dinaintea specta
colului. Probabil însă 
că artiștii brașoveni 
au o bogată „experi
ență" în acest sens. 
Pentru că, spre uimi
rea noastră, entuzias
mul lor, dorința de a 
juca, de a cînta. de a 
prezenta un spectacol 
„ca la premieră" era 
netulburată.
„Maxi-revista ’71“, pe 

care am urmărit-o, a 
fost realmente o sur
priză ; poate este prin
tre cele mai antrenan
te, mai spirituale spec
tacole de estradă pe 
care le-am văzut în 
ultimii ani. Nimic nu 
dă senzație de impro
vizație, de „croială" 
pripită — cum se în- 
tîmplă deseori, în ca
zul acestui gen de 
spectacole. Majoritatea 
textelor (autor Mihai 
Maximilian) aveau o a- 
dresă precisă, ținteau 
'ară greș. Satirizarea 
agronomului devenit 
ospătar și mai ales cu
pletul care prilejuieș

te o trecere colegială 
in revistă a soliștilor' 
noștri cunoscuți, cu ca
litățile, cu defectele lor 
— au dezvăluit umor, 
un spirit viu de obser
vație, plastică în expri
mare. Revista a fost 
scrisă pentru Brașov și 
textul se referă din 
plin la locul și oamenii 
lui și atunci cînd cau
tă subiecte pentru ca
ricaturizare, și atunci 
cînd se bucură de pi
toresc, de înfăptuiri. 
Au fost și cuplete ine
gale ca scriitură — 
spre exemplu „Fabula"

Un reușit 
spectacol 

al estradei 
brașovene

(din care am reținut 
doar comicul „Fetiței 
de la bar"), „Cowboy" 
— dar nici acestea nu 
s-au coborit sub nota 
de decență, nu au fost 
lipsite de idei, nu au 
plutit în căutare de 
rime. Verva textului 
s-a unit cu verva mu
zicii. Vasile Veselov- 
schi semnează o par
titură spumoasă, tine
rească. Cîntece — 
dansuri ca „Ce fru
moasă e viața", „A- 
capulco-Rîșnov", cu
plete, nu dezmințeau 
melodia simplă, rit
mul pregnant, care ca
racterizează pana com
pozitorului.

De mult nu am asis
tat la o „demonstra
ție" de dans cuplată 
cu o paradă de costu
me, ca în revista bra- 
șoveană. Este o notă 
pozitivă pe de o 
parte, pentru că an
trenează tot corpul de 
balet, îl folosește la 
maximum. Adriana 
Dumitrescu concepe o 
coregrafie plină de 
temperament, un pas 
de dans modern, an
trenant, fără a pretin
de originalitate ; gă
sește mereu formule 
susținute, care să sub
linieze mai mult des
fășurarea „non-stop“. 
Totuși, „demonstrația" 
devine obositoare. Pen
tru public, dar mai a- 
Les pentru corpul de 
oalet solicitat de o 
evoluție atît de densă, 
de trepidantă. La spec
tacolul de pe scena 
Casei de cultură din 
Predeal agitația, tre
pidanta au fost subli
niate și de excesiva 
sonorizare. Microfoa
nele au vrut să salve
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ze orchestra, mal ales 
pe. suflători, care — ca 
și corpul de balet — în 
două ore au fost su
prasolicitați.

Spectacolul brașo
vean are certe calități, 
neuitînd obiecțiile pri
vind dozarea tensiunii, 
excesele ritmice. For
mația orchestrală sub
liniază pregnant, sub 
bagheta sigură a tînă- 
rului dirijor Alexandru 
Herșcovici, liniile me
lodice, accentuează rit
murile. Nu înțelegem 
de ce nu se prezintă 
intr-o formulă com
plexă — incluzînd 
coardele — pentru a 
avea o execuție mai 
lejeră și în același timp 
mai variată.

Revista brașoveană a 
cerut participarea în
tregului ansamblu la 
actul interpretativ. 
Dansatorii au avut 
momente în care au 
trebuit să cînte, cîn- 
tăreții au dansat și 
a fost cît se poate de 
plăcut. Am remarcat 
doi actori de talent, 
Winny Sibianu, Ion 
Uricaru cu un comic 
irezistibil ; o solistă de 
muzică ușoară cu un 
glas plăcut, cu o sen
sibilă frazare, o sur
priză — Anca Liana ; 
un cîntăreț cu o voce 
sigură, Giinther Mel- 
chner ; apoi actorii 
Rodica Moianu, Cor
nel Marta, balerinii : 
Mihai Mîndruțiu, Sil
via Rusu.

Am discutat cu mem
bri ai formației de 
estradă a Teatrului 
Muzical din Brașov. 
Ne-au subliniat pro
iecte de turneu, spe
ranțe pentru o viitoa
re revistă. Era în tra
diția teatrului să cola
boreze cu Uzina de 
tractoare din localita
te, cu „Steagul Roșu" 
și credem că o reluare 
ar fi binevenită. Su
gestia unor spectacole 
„varietăți". Ia care să 
participe artiști ama
tori din mari întreprin
deri brașovene alături 
de artiști ai teatrului, 
este demnă de reținut. 
De asemenea, dorim să 
credem că redacția mu
zicală a televiziunii își 
va nota în agenda sa 
vizionarea spectacolu
lui.

La Predeal cînd am 
văzut „grija" organiza
torilor culturali pentru 
evoluția artiștilor bra
șoveni am avut acel 
sentiment de regret 
cînd vedem că entu
ziasmului i se răspun
de cu indiferența. A- 
plauzele publicului au 
fost însă atît de calde, 
incit fără îndoială asis
tam la adevăratul răs
puns.

Smaranda 
OȚEANU

vorbim sint efectuate de oameni a 
căror preocupare esențială rămîne, 
totuși, activitatea didactică. Ceea ce 
iși pune amprenta, inevitabil, at'î 
pe sfera tematică, cit și pe nivelul 
abordării ei. Am putea, de pildă, să 
ignorăm faptul că la unele catedre 
există tradiția unor vechi și valo
roase școli științifice și să le cerem 
membrilor acestora rezolvarea altor 
teme, care nu au legătură cu sferele 
de preocupări în care ei sint cei mai 
competenți ? Sau, putem să nu ți
nem seama de faptul că, în actualul 
stadiu, unele dintre laboratoarele 
catedrelor resimt încă absența unor 
utilaje tehnice și experimentale ? 
Categoric, nu. Apoi, intervine și fap
tul că, în momentul de față, este ine
ficient să se stabilească un regim 
de funcționare unic pentru colecti
vele extrem de diferite care acti
vează în raza de influență a minis
terului nostru. Pentru edificare a- 
mintesc că în acest domeniu există, 
în prezent, colectivele de specialiști 
din cadrul catedrelor — care, pe 
lîngă norma didactică, desfășoară și 
cercetări. Mai sînt și diversele labo
ratoare științifice, anexe ale catedre
lor sau cu regim independent de 
funcționare. In ultimul timp, în 
subordinea noastră au intrat și o 
serie de centre și institute de cer
cetări care, pînă nu de mult, apar
țineau Academiei.

— Fiind vorba de o preocu
pare mai complexă vă spriji
niți în desfășurarea ei ți pe 
anumite experiențe anterioare 
utile ? In cazul unui răspuns a- 
firmativ, vă invităm să oferiți 
cititorilor și citeva ilustrări.

— Da ! La actualele ei dimensiuni 
— 16 centre de cercetare și 15 labo
ratoare, 5 centre de .calcul și 5 sta
țiuni experimentale, 18 unități ști
ințifice independente, în toate acti- 
vînd peste 13 000 de specialiști — re
țeaua de cercetare din cadrul mi
nisterului nostru oferă frecvent ex
periențe cît se poate de concludente 
în direcția celor discutate mai 
înainte. S-a putut constata, de pildă, 
că atunci cînd s-a ținut seama, în 
repartizarea diferitelor teme pe co
lective de catedră, de specificul 
preocupărilor acestora, rezolvările au 
fost nu numai de nivel superior, dar 
oferite și operativ. în plus, chiar în 
cazul unor specialități mai abstracte, 
cum sint cele din sfera disciplinelor 
matematice, s-a putut trece la anu
mite aplicații practice utile, impor
tante pentru progresul tehnico-eco- 
nomic. Am in vedere, concret, expe
riența unor catedre din sfera fizicii, 
chimiei, a tehnicii, precum și de 
istorie, lingvistică, sociologie. In 
aceeași ordine de idei, o delimitare 
mai riguroasă a atribuțiilor colecti
velor de specialiști a facilitat, în alte 
sectoare, înființarea de noi labora
toare cu pregnant caracter aplica
tiv. Este cazul laboratorului de 
izotopi stabili, de la Universitatea 
din București, al celor de planifica
rea invățămîntului, management, in
formatică economică, de la Acade
mia de studii economice din Capi
tală. în general, s-ar putea spune că 
precizarea profilului de preocupări 
a favorizat adîncirea, sporirea com
petenței și, drept urmare, ridicarea 
calității rezolvărilor. Au dovedit-o și 
soluțiile date unor probleme prove
nite de la Centrala hidroenergetică 
Porțile de Fier, Uzinele de fire și 
fibre sintetice Săvinești, Uzinele con
structoare de mașini din . Reșița, 
uzinele „Steagul roșu" și „Tractorul" 
din Brașov.

Personal am constatat că aseme
nea tendințe, de mai certă profi
lare, au favorizat sporirea eficienței 
economice a cercetărilor desfășurate 
îh'învățămîntul superior. Astfel, cele 
18 unități de cercetare independente 
din cadrul ministerului și-au aco
perit, in anul trecut, prin contracte, 
50 la sută din cheltuieli. După cum, 
în acest an, chiar unități dotate încă 
de la buget, cum sînt Institutul 
de chimie macromoleculară „Petru 
Poni" din Iași, Centrul de chimie- 
fizică din Capitală, Centrul de chi
mie din Timișoara, Institutul de chi
mie din Cluj și-au acoperit chel
tuielile, prin contracte. în proporție 
de 88—89 la sută.

— După cite știm, se preco
nizează anumite măsuri con
crete de ameliorare a profilului 
unităților de cercetare universi
tară. In ce stadiu s-a ajuns cu 
elaborarea acestora ?

—Deși sîntem încă in faza de studiu, 
de fundamentare a unor măsuri, ca
racterul și sensul acestora este de 
acum clar. Astfel, cu sprijinul Con
siliului Național pentru Știință jji 
Tehnologie, căutăm să cristalizăm 
cit mai grabnic, în formă definitivă, 
o serie de măsuri incipiente, indis
pensabile. Una dintre acestea se re
feră la precizarea oportunității în
tăririi (sau dezvoltării) unora din
tre centrele și institutele științifice 
cu regim de funcționare independent 
O alta privește stabilirea mai clară, 
mai fermă, a atribuțiilor și compe
tențelor în ceea ce privește tematica 
de cercetare a ministerului, aviza
rea diferitelor rezultate ale cerce
tării din cadrul lui. După cum se 
poate observa, intenționăm să adin- 
cim mai ales controlul asupra ac
tivității științifice. Ulterior, ne vom 
ocupa de precizarea competențelor 
și pe parcursul desfășurării investi
gațiilor, care va trebui să se soldeze 
cu o sporire simțitoare a rolului și 
răspunderii șefilor de catedre și de 
sectoare, a consilijlor profesionale și 
a consiliilor științifice.

Pentru perspectivă, avem de pe 
acum unele materiale de analiză ce 
indică și alte laturi ale activității 
noastre științifice, care se pretează 
la măsuri utile, într-o asemenea 
direcție. Astfel, vom lua o serie da 
măsuri menite să îmbunătățească 
sistemul de specializare a cadrelor 
didactice, pe linie științifică, inclu
siv în străinătate. In ceea ce privește 
ponderea diferitelor specialități și 
discipline, clasice și moderne, vom 
căuta, de asemenea, să asigurăm o 
echilibrare ; ca și în privința numă
rului specialiștilor din fiecare sec
tor. O atenție deosebită vom acorda, 
nu peste mult timp, normelor de 
cercetare în cadrul catedrelor, pre
cum și extinderii cercului colabora
torilor cercetării universitare — în 
special în direcția proiectării și pro
ducției. Deocamdată, la nivelul ac
tual și ținînd . seama de indicațiile 
partidului, am elaborat planul de 
cercetare științifică al ministerului 
pe perioada 1971—1980. El conține 
un număr sporit de teme de mare 
însemnătate pentru progresul eco
nomiei naționale.

Toate acestea trebuie considerate 
ca dovezi ale faptului că, în minis
terul nostru. activitatea de cercetare 
științifică va fi orientată și mai 
hotărît în funcție de cerințele eco
nomiei naționale, fiind tratată ca a 
doua mare direcție în ceea ce pri
vește contribuția specifică la reali
zarea obiectivelor actualului plan 
cincinal
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CONVORBIRI ROMÂNO - UNGARE
în domeniul transporturilor și telecomunicațiilor

La Timișoara au început marți di
mineața convorbiri între ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
Florian Dănălache, și ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor din 
R. P. Ungară, Gyorgy Csanadi.

La convorbiri participă funcționari

Intrarea in vigoare a acordului balcanic 
de cooperare turistică

La 4 februarie 1972, ambasadorul 
Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia la București a depus la Minis
terul Afacerilor Externe al Republi
cii Socialiste România instrumentul 
de ratificare de către Iugoslavia a A- 
cordului dintre guvernele Republicii 
Populare Bulgaria, Regatului Greciei, 
Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia, Republicii Socialiste România 
și Republicii Turcia privind coopera

Ministrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, a trimis o telegramă 
de felicitare lui Giancarlo Ghironzi, 
cu prilejul numirii sale în funcția de 
secretar de stat pentru afacerile ex
terne al Republicii San Marino.

în răspunsul său, secretarul de stat 
sanmarinez mulțumește pentru felici
tările primite și exprimă sentimen
tele sale de înaltă stimă față de mi
nistrul român al afacerilor externe.

★
Cu prilejul celei de-a 24-a aniver

sări a Armatei Populare Coreene, a- 
tașatul militar, aero și naval al Re
publicii Populare Democrate Coreene 
la Bucureiști, colonel Son Ghiăn Zun, 
a organizat marți seara în saloanele 
ambasadei o gală de film urmată de 
oocteil.

Au participat general-oolonel Ste- 
rian Țîrcă și general-colonel Vasile 
Ionel, adjuncți ai ministrului forțelor 
armate, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, generali 
și ofițeri superiori, atașați militari, 
reprezentanți ai presei.

Au fost de față Kang Iăng Săp, am

d"

ffOLIMPIADA ALBĂ"
ZIUA A 6-A

• Dublă campioană olimpică Ia numai 18 ani (neîmpli- 
nifi!) ® Din cauza ninsorii abundente, biationul a fost 

amînat, iar antrenamentele de bob întrerupte

Ia Sapporo ninge din nou. Zăpada 
-- acum înaltă de peste doi metri pe 
munții din împrejurimi — sporește 
farmecul decorului. Totuși, in ziua a 
6-a a întrecerilor pe pîrtiile de schi 
nu s-a putut disputa decît o probă : 
slalomul uriaș feminin ; din cauza 
ninsorii abundente, organizatorii au 
amînat proba individuală de biatlon. 
Mii de spectatori s-au înșirat de-a 
lungul pîrtiei trasate pe muntele 
Teine, la 28 de km de satul olimpic. 
Vintul puternic spulbera zăpada și 
spectatorii nu puteau zări virful mun
telui de unde se dădea startul celor 
42 de concurente. Vizibilitatea era 
mai mică de 100 m, iar schioarele 
trebuiau să dea dovadă dș mare cu
raj și abilitate pentru a efectua 
Toborirea și pentru a se strecura prin
tre cele 51 de porți ce jalonează par
cursul în lungime de 1240 m (dife
rență de nivel 356 m). Primele concu
rente : Drexel (nr. 1), Proell (nr. 2), 
americanca Barbara Cochran (nr. 3) au 
fost handicapate de stratul proaspăt 
de zăpadă, in aceste condiții aproape 
de loc tasată. Victoria avea să revină 
concurentei cu numărul de start 10, 
aceeași care cîștigase și proba de 
ccborire, elvețianca Marie Terese Na
dig. Repetînd performanța din proba 
de coborîre, tînăra schioară elvețiană 
(va împlini 18 ani de abia luna viitoa
re I), a învins-o din nou pe marea 
favorită, austriaca Anne Marie 
Proell, obținind — la interval de nu
mai trei zile — cea de-a doua medalie 
de aur 1

Marie Terese Nadig își face o in
trare sclipitoare în elita schiului alpin 
feminin. în palmaresul său pe 1971 
figura o singură victorie internaționa
lă, slalomul uriaș de la Conta- 
mines. Palmaresul său incepe prac
tic cu sezonul 1971—1972, cînd a 
ocupat locuri de onoare la St. Moritz 
(a 6-a la coborîre). Sestriere (locul 5 
la coborîre), Badgastein (locul 3 la 
combinata alpină), St. Gervaise (a 3-a 
la slalom uriaș).

Clasamentul probei de slalom uriaș 
— feminin : 1. Marie Terese Nadig 
(Elveția) — l'29”90/100 ; 2. Anne
Mărie Proell (Austria) la 85 de sutimi; 
3. Wiltrud Drexel (Austria) la 2 sec. 
45/100 ; 4. — Laurie Kreiner (Canada)

A
In cîteva rînduri

TENIS. — în turneul internațional 
de la Los Angeles, cuplul Ion Ti
riac, Ilie Năstase a învins în două 
seturi (6—3, 6—4), cuplul Franulovici 
(Iugoslavia), Haroon Rahlm. (Pakis
tan). Perechea Stan Smith, Van Dillen 
(S.U.A.) a dispus cu 3—6, 7—5, 6—3 de 
Barthes, Goven (Franța). în singurul 
meci de simplu masculin, James 
Connors (S.U.A.) l-a învins cu 4—6, 
S—1, 6—2 pe spaniolul Gisbert.

FOTBAL. — în etapa a 5-a a „Cu
pei Angliei" la fotbal, formația 
Tottenham Hotspur, viitoarea adver
sară a echipei U.T. Arad in sferturile 
de finală ale „Cupei U.E.F.A.", va în
tâlni la 26 februarie formația Everton. 

superiori din departamentele celor 
două ministere.

Sint analizate cu acest prilej sta
diul actual și posibilitățile de dezvol
tare în continuare a colaborării și coo
perării româno-maghiare in domeniile 
transporturilor șl telecomunicațiilor.

(Agerpres)

rea reciprocă în domeniul turismului 
în regiunea balcanică, semnat la Bucu
rești, la 13 mai 1971, cu ocazia celei 
de-a IV-a Conferințe a Organismelor 
oficiale de turism din țările balca
nice. Prin aceasta — conform preve
derilor sale — acordul a intrat în 
vigoare întrucât anterior a mai fost 
ratificat de către Republica Socialistă 
România și Republica Turcia.

Cronica zilei
basadorul Republicii Populare De
mocrate Coreene Ta București, și 
membri ai ambasadei.

★
La invitația președintelui Comi

tetului de Stat pentru Energia Nu
cleară, prof, Ioan Ursu, marți după- 
amiază a sosit in Capitală dr. Bo 
Aler, președintele A.B. Atomenergi, 
din Suedia, însoțit de specialiști.

Oaspetele suedez va purta convor
biri privind colaborarea și coopera
rea între cele două țări în domeniul 
folosirii pașnice a energiei nucleare 
și va vizita unele unități de cerce
tare și de producție.

Pe aeroportul Otopeni, omul de 
știință suedez a fost întîmpinat de 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară, de Henrik 
Amneus, prim-secretar al Ambasadei 
Suediei Ia București, și alte per
soane oficiale.

*
în zilele de 7 și 8 februarie au 

avut loc în Capitală lucrările celei 
de-a doua sesiuni a Comitetului in
ternațional de pregătire a celei de-a 
Vl-a Conferințe regionale a comi
siilor naționale pentru UNESCO din 

la 2 sec 58/100 ; 5. Roși Speiser (R.F. 
a Germaniei) la 2 sec 66/100 ; 6. — 
Florence Steurer (Franța) la 2 sec. 
69/100.

Condițiile atmosferice neprielnice 
nu le-a permis nici boberilor să-și 
termine antrenamentele în vederea 
concursului echipajelor de patru per
soane. De altfel, pîrtia grea, cu nin
soare proaspătă, nu a permis înregis
trarea unor timpi prea buni. După 
prima coborîre, cel mai bun rezultat 
(1’12”52/100) l-a obținut echipajul 
italian condus de Nevio de Zordo. Al 
doilea timp (l’13”ll/100) a fost reali
zat de echipajul nostru, pilotat de 
Ion Panțuru.

în cadrul concursului de patinaj 
artistic s-au desfășurat primele trei 
figuri obligatorii ale probei mascu
line individuale. Conform pronosticu
rilor, pe primul loc se află campio
nul cehoslovac Ondrej Nepela cu 
502,7 puncte, urmat de Patrick Pera 
(Franța) — 484,4 puncte, Serghei Cet- 
veruhin (U.R.S.S.) — 476,.5 puncte, 
Kenneth Shelley (S.U.A.) — 444,1 
puiicte etc.

Singurul meci din grupa A a tur
neului de hochei pe gheață disputat 
ieri la Sapporo s-a încheiat cu un 
rezultat scontat : Cehoslovacia — 
Finlanda 7—1 (1—0, 3-0, 3—1). To
tuși, miile de spectatori prezenți în 
tribunele patinoarului „Makomanai" 
au avut impresia la început că vor 
asista la o nouă surpriză : hocheiștii 
cehoslovaci — învinși surprinzător in 
ziua precedentă de echipa S.U.A. — 
conduceau la pauză doar cu 1—0. în 
continuare însă lucrurile au revenit 
la normal, șuturile lor la poartă, 
foarte numeroase, ca și în partida cu 
S.U.A., au nimerit de această dată 
ținta, aducînd echipei Cehoslovaciei 
o victorie clară, care o menține în 
lupta pentru medaliile olimpice.

După amiază, în prezența a aproa
pe- 11 000 de spectatori, a luat sfîrșit 
proba de perechi din cadrul con
cursului olimpic de patinaj artistic. 
Titlul a revenit cunoscutei perechi 
sovietice Irina Rodnina-Aleksei Ula
nov (420,4 puncte). Pe locul doi, Lud
mila Smirnova-Andrei Suraikin 
(U.R.S.S.), cu 419,4 puncte, iar pe locul 
trei Manuela Gross-Uwe Kaîelman 
(R.D. Germană), cu 411,8 puncte.

ATLETISM. — în cadrul concursu
lui atletic de sală de la Vilnius, so
vieticul Kestutis Șapka a ciștigat 
proba de săritură in înălțime cu 2,21 
m. Rezultatul constituie a doua per
formanță mondială a sezonului, după 
2,23 m realizată de americanul Brown.

BOX. — Pugilistul venezuelean An
tonio Gomez, campion al lumii Ia 
categoria „pană", și-a pus titlul în 
joc in fața șalangerului său oficial, 
mexicanul Raul Martinez Mora. In- 
tîlnirea, desfășurată in orașul Mara- 
cay (Venezuela), a luat sfîrșit cu vic
toria — prin K.O. (repriza a 7-a) — 
a lui Antonio Gomez.

Ansamblul Operei „Pbibada" 
din Phenian la București
Marți dupăramiază a sosit în Ca

pitală Ansamblul Operei „Phibada" 
din Phenian care, Ia invitația Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, întreprinde un turneu în țara 
noastră.

în timpul șederii în România, an
samblul coreean va prezenta, pe sce
nele teatrelor de operă din Bucu
rești și Iași, mai multe spectacole 
cu „Marea de singe" — operă revo
luționară națională, inspirată din 
lupta eroică a poporului coreean 
împotriva cotropitorilor străini.

Zang Ciăl, adjunct al ministrului 
culturii din R.P.D. Coreeană, care a 
sosit împreună cu membrii ansam
blului, a făcut o declarație ziariști
lor prezenți la aeroport, exprimind 
calde mulțumiri pentru prilejul ofe
rit de a vizita Republica Socialistă 
România. El a subliniat, totodată, 
că turneul pe care artiștii operei 
„Phibada" îl întreprind in România 
constituie o nouă mărturie a rela
țiilor prietenești dintre popoarele 
român și coreean.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții coreeni au fost salutați de 
Ion Brad, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
de membri ai conducerii Operei Ro
mâne și interpreți ai primei noastre 
scene lirice, de alte personalități ale 
vieții culturale.

Au fost de față Kang Iăng Săp, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, și membri ai ambasadei.

Europa, care va avea loc la Bucu
rești în luna mai a acestui an.

Lucrările reuniunii au fost con
duse de prof. univ. Jean Livescu, 
președintele Comisiei naționale a 
Republicii Socialiste România pentru 
UNESCO. Au participat reprezen
tanți ai comisiilor naționale pentru 
UNESCO din Austria, R.S.S. Bielo
rusă, Elveția, Italia, Iugoslavia, 
Norvegia, Olanda, Polonia, Româ
nia și Ungaria.

Cu acest prilej a fost dezbătut 
proiectul ordinii de zi pentru Con
ferința regional-europeană de Ia 
București, pe a cărei agendă s-a 
convenit să figureze : aplicarea re
comandărilor adoptate de cea de-a 
V-a Conferință regională a comisii
lor naționale pentru UNESCO din 
Europa ; contribuția comisiilor na
ționale la dezvoltarea cooperării eu
ropene în domeniul educației, știin
ței. culturii și informației ; partici
parea comisiilor naționale la pregăti
rea, realizarea și evaluarea progra
mului UNESCO ; acțiuni ale comi
siilor europene pentru înfăptuirea 
marilor obiective ale UNESCO — pa
cea, drepturile omului, dezvoltarea.

Al treilea meci 
al hocheiștilor 

din R. P. Chineză

Pe patinoarul artificial de la Poia
na Brașov, echipa reprezentativă de 
hochei a R.P. Chineze a susținut a- 
seară cel de-al treilea meci de la so
sirea in țara noastră. Parteneră de 
întrecere a fost selecționata de tine
ret a României. După un joc plăcut, 
de bun nivel tehnic, cu faze dina
mice de poartă, hocheiștii chinezi au 
obținut victoria cu scorul de 7—2 
(2—0; 3-1; 2—1);

Astă-seară, pe același patinoar, cele 
două formații vor disputa meciul re
vanșă. După cum s-a mai anunțat, 
în continuare, reprezentativa R. P. 
Chineze va evolua la București, sîm- 
bătă și duminică, pe patinoarul aco
perit „23 August".

în procesul clădirii unui sistem de 
relații noi. calitativ superioare, între 
statele Europei, un rol central 
revine conferinței pentru securitate și 
colaborare. Ca urmare a unui am
plu dialog politic, în care au 
fost angrenate, practic, toate statele 
interesate, s-au cristalizat o seamă 
de idei, au fost avansate propuneri 
concrete, ce dau in prezent acestei 
inițiative a țărilor socialiste carac
terul unui obiectiv ce se cere cit mai 
grabnic finalizat.

Evoluțiile din ultima vreme pun în 
acest sens in evidență ca un imperativ 
a cărui înfăptuire nu trebuie să mai 
sufere nici un fel de aminări trecerea 
Ia faza pregătirii practice, nemijlocite 
a reuniunii paneuropene, în cadrul u- 
nor consultări multilaterale, cu par
ticiparea tuturor statelor interesate.

Schimbul de păreri pe tema pregă
tirii. organizării și conținutului vii
toarei conferințe a evoluat progresiv 
in cei mai bine de cinci ani și jumă
tate care au trecut de cind propu
nerea convocării ei a fost formulată 
concret de țările socialiste în Decla
rația de la București din 1966, fiind 
apoi reluată și îmbogățită intr-un șir 
de alte documente adoptate în _ co
mun. Dezbaterile pe această temă au 
parcurs. în acest răstimp, mai multe 
etape succesive, cîștigînd consistență 
și vigoare. Ideea conferinței a întru
nit o tot mai largă audiență, a do- 
bîndit tot mai mulți adepți, astăzi 
practic nemaiexistînd stat euro
pean care să-i pună la îndoială utili
tatea și necesitatea. Exponenți de 
frunte ai vieții politice a diferite 
țări — de la șefi de state ca Georges 
Pompidou (Franța), Franz Jonas 
(Austria), Urho Kekkonen (Fin
landa), la șefi de guverne ca Olof 
Palme (Suedia), Gaston Eyskens 
(Belgia) și pînă la miniștri de ex
terne ca Walter Scheel (R.F.G.) sau 
Andreas Cappelen (Norvegia) — re
prezentanți ai vieții publice și obș
tești, oameni de cele mai diferite 
convingeri politice, filozofice și re
ligioase, ziare și publicații care prin 
tendințele ce le exprimă alcătuiesc 
un spectru din cele mai largi, s-ati 
declarat nu numai în favoarea ideii 
în sine, ci și a imperativului de 
a se trece la acțiuni de ordin 
practic în vederea materializării sale. 
S-a conturat, in acest mod, un con
sens general asupra unor aspecte 
esențiale ale conferinței, cum ar fi 
componența, locul de desfășurare, 
temele ce ar putea constitui ordinea 
de zi, necesitatea unei pregătiri co
respunzătoare, astfel ca lucrările sale 
să fie încununate de succes.

în problema componenței, se 
pornește, in mod unanim, de la prin-

CURIER
JUDEȚEAN

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

Cel mai bun control
— autocontrolul

Iată un adevăr de care s-a con
vins colectivul de muncă de la 
Uzina de fabricație, reparații și 
montaj pentru agricultură din Bo
toșani. In toate sectoarele de pro
ducție de aici se aplică, cu bune 
rezultate, autocontrolul asupra ca
lității produselor. Sistemul constă 
in organizarea controlului calității 
produselor, in afara celui efec
tuat pe faze, de către fiecare mun
citor asupra operațiunilor executate 
de lucrătorul dinaintea sa, fapt care 
duce la creșterea răspunderii in
dividuale și colective. Drept ur
mare, atit anul trecut, cit și de la 
începutul acestui an, la U.F.R.M.A. 
nu s-a înregistrat nici un fel de re
fuz de calitate din partea beneficia
rilor.

MARAMUREȘ

Lectorii cursanți
Acordînd o deosebită atenție pre

gătirii politico-ideologice și lărgirii 
orizontului de cultură generală al 
lectorilor, Comitetul județean de 
partid Maramureș a inițiat, in afa
ră de expuneri și simpozioane, o 
formă mai eficientă : dezbaterile 
ideologice. Una din principalele 
teme ale primei dezbateri ideolo
gice : principiile eticii și echității 
socialiste. Asemenea dezbateri ideo
logice se vor organiza și cu lecto
rii Comitetelor municipale de par
tid Baia Mare și Sighetul Mar- 
mației.

GALAȚI

Dialog medical
Din inițiativa Direcției sanitare 

județene, in colaborare cu Comite
tul județean al femeilor și Consi
liul județean al sindicatelor, in mai 
multe unități economice din mu
nicipiul Galați au loc dezbateri pe 
teme de sănătate. Acest dialog, 
purtat intre medici de diferite 
specialități și salariați ai unități
lor economice, urmărește clarifica
rea unor probleme de igienă spe
cifice locurilor de muncă in scopul 
ocrotlfii sănătății.

SATUMARE

Aspiranți la 
Clubul onoare!

La uzina „Unio“ Satu-Mare a 
luat ființă clubul tinerilor ingi
neri și tehnicieni. El își propune 
să îmbunătățească și să accelereze 
procesul de integrare profesională 
a cadrelor tehnico-inginerești, mai 
ales a celor din perioada stagiatu- 
rii. Statutul de funcționare stipu
lează că onoarea de a fi membru 
al clubului o au numai acei tineri 
ingineri și tehnicieni care vor so
luționa teme izvorite din cerințele

cipiul participării, cu drepturi egale, 
a tuturor statelor europene, inclusiv 
a R. D. Germane și a R. F. a Ger
maniei, precum și a S.U.A. și Cana
dei. în ce privește locul de desfășu
rare, Finlanda s-a oferit, după cum 
este cunoscut, să fie gazda conferin
ței. De asemenea, există o cvasiuna
nimitate de păreri în legătură cu 
faptul că obiectul dezbaterilor ur
mează să fie problemele de fond ale 
relațiilor intereuropene, bazele viito
rului sistem de securitate și colabo
rare în Europa. Țările socialiste au 
formulat, după cum se știe, o seamă 
de propuneri concrete în legătură cu 

De la asentimentul de principiu 
la acțiunea practică imediată!

SARCINA URGENTĂ A MOMENTULUI POLITIC EUROPEAN : CONTACTELE MULTILATE
RALE ÎN VEDEREA PREGĂTIRII CONFERINȚEI PENTRU SECURITATE Șl COLABORARE

problemele care ar putea constitui 
ordinea de zi — înfăptuirea securi
tății europene, pe baza unui sistem 
de angajamente care să excludă folo
sirea forței sau amenințarea cu forța 
în raporturile reciproce dintre state 
în Europa, lărgirea relațiilor econo
mice. tehnico-științifice, culturale, în 
scopul dezvoltării colaborării politice 
și îmbunătățirii climatului general, 
crearea unui organism permanent al 
tuturor statelor interesate. Este știut, 
de altfel, că diferite sugestii au 
fost făcute și de alte state. Așa. 
de pildă în legătură cu relațiile in
tereuropene s-a enunțat ideea elabo
rării unui cod de principii, iar în 
ce privește direcțiile concrete ale co
laborării s-a sugerat să se acorde o 
importanță deosebită problemelor 
mediului înconjurător. în privința 
modului de desfășurare a confe
rinței, s-a înregistrat o sugestie 
franceză în sensul ca reuniu
nea să se desfășoare în trei 

stringente ale producției ți pro
cesului tehnologic din uzină. La a- 
ceastă onoare aspiră pe zi ce trece 
tot mai mulți.

Al.BAi’MiT-.'A*.

Modernizarea 
comerțului la safe

In comuna Mirăslău a fost inau
gurat un modern complex comer
cial, construit de către cooperația 
de consum, care cuprinde un ma
gazin alimentar cu autoservire și 
unul de textile, încălțăminte și 
metalo-chimice, organizat pe prin
cipiul expunerii libere a mărfuri
lor. Anul trecut, în județul Alba 
au fost date in folosință noi com
plexe comerciale în comunele Ro
șia Montană, Șibot, Daia Români, 
Șona, Sohodol și altele. Extinderea 
și modernizarea rețelei comerciale 
la sate continuă. In acest an se vor 
da în folosință alte 15 unități co
merciale.

f BACĂU

Sanatoriu în salina
O dată cu deschiderea sezonului 

balnear estival oaspeții care vor 
poposi la Tg. Ocna vor avea o sur
priză : un sanatoriu de un tip cu 
totul deosebit, amplasat in una din 
minele din cadrul salinei. Aici vor 
fi tratați bolnavi cu afecțiuni 
bronhoastmatice. Este pentru pri
ma dată in țara noastră cind spa
țiile rămase de pe urma exploatării 
zăcămintelor de sare tint folosite 
în scopuri medicale.

e;^;ARAD

Bun venif
la Lipova!

Cunoscuta stațiune de odihnă și 
tratament Lipova își primește tn 
acest an oaspeții intr-un cadru în
noit. Vilele și spațiile de servire 
sint modernizate, dotate cu mobi
lier nou, rețeaua de termoficare 
a fost extinsă, iar capacitatea de 
cazare a sporit. Totodată, s-au des
chis o braserie și un cafd-bar. S-au 
amenajat un teren de tenis și unul 
de volei.

„Universitarii" 
satelor în colocviu

în comuna Podenii Noi s-au tn- 
tiln.it, in cadrul unui schimb de 
experiență, directori de cămine 
culturale, cadre didactice, medici, 
agronomi și alți intelectuali din ju
deț, care activează in cadrul uni
versităților populare sătești. Ei au 
discutat despre formele și meto
dele folosite pentru ridicarea ni
velului de cunoștințe politico-cul- 
turale ale țărănimii. In cadrul co
locviului s-au prezentat și două 
lecții model.

trepte : la început să se întîlnească 
miniștrii de externe, care să pre
zinte pozițiile politice ale guvernelor 
respective ; ar urma, apoi, ca pro
iectele eventualelor documente să fie 
discutate și elaborate în cadrul unor 
comisii ; în fine, pe parcursul ulti
mei etape, eventual la cel mai înalt 
nivel, aceste documente ar urma să 
fie adoptate în mod solemn.

Desigur, în condițiile acestei 
multitudini de opinii șl ținînd 
seama de practica normală a reu
niunilor internaționale, apare evi
dent că tematica viitoarei dezba
teri politice general-europene nu se 

poate reduce Ia propunerile avan
sate inițial de un stat sau un grup 
de state ; ele sint menite să ofere o 
bază de discuții, iar definitivarea or
dinii de zi va presupune examinarea 
atentă a oricăror altor sugestii și pro
puneri constructive. Existenta unui 
număr însemnat de propuneri, su
gestii, face însă cu atit mai imperios 
necesară organizarea cit mai grabni
că, fără tergiversări, a unor contacte 
multilaterale, care să discute propu
nerile respective ca și diferitele as
pecte practice pe care Ie ridică or
ganizarea conferinței. Și, firește, în 
măsura in care se dă dovada unei 
atitudini realiste, de receptivitate 
față de ideile cu adevărat construc
tive. se poate ajunge la rezolvări ca
pabile să întrunească consensul 
tuturor statelor interesate. în a- 
ceasta constă, de fapt, conținu
tul etapei pregătitoare — în fața 
căreia ne găsim acum nemijlocit.

Firește, au existat și continuă «ă

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita in Elveția 

a delegației Partidului Comunist Român
Delegația Partidului Comunist Ro

mân, condusă de tovarășul Miron 
Constantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
a făcut in perioada 1—8 februarie 1972 
o vizită în Elveția, la invitația Parti
dului Elvețian al Muncii. Din dele
gație au făcut parte tovarășii: Nicolae 
Vereș, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean Mu
reș al P.C.R., Constantin Petre, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Ion Mușa, activist la C.C. 
al P.C.R.

Delegația Partidului Comunist Ro
mân a avut întîlniri și a purtat discu
ții cu tovarășii Jean Vincent, Andre 
Muret și Jakob Lechleiter, membri ai 
Secretariatului Colectiv al Partidului 
Elvețian al Muncii, Frederic Blaser, 
Roger Dafflon, Frantz Duby, Etienne 
Lentilion, Armand Magnin și Louis 
Sidler, membri ai Biroului Politic al 
Partidului Elvețian al Muncii, Edgar 
Woog, președintele Comisiei centrale 
de control, precum și cu conducerile 
organizațiilor Partidului Elvețian al 
Muncii din cantoanele Geneva, Lau
sanne, Chaux-de-fonds, Ztirich și Ba
sel. Totodată, delegația a vizitat o- 
biective economice, social-culturale și 
a avut întîlniri cu autorități locale.

Convorbirile avute cu acest prilej, 
desfășurate într-o atmosferă sinceră și 
tovărășească, au permis celor două 
delegații să înfățișeze reciproc și in
tr-un mod detaliat situația din țările 
lor, să facă un larg schimb de infor
mații și păreri cu privire la activita
tea celor două partide și raporturile 
dintre ele, precum și cu privire la pro
bleme ale situației internaționale ac
tuale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

Cele două părți au relevat cu satis
facție dezvoltarea relațiilor de stimă 
reciprocă, prietenie și colaborare to
vărășească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Elvețian al Muncii, 
rolul deosebit de fructuos pe care îl 
au schimburile de delegații, întîlnirile 
și convorbirile dintre cele două par
tide și conducerile lor și au convenit 
să lărgească aceste raporturi în con
tinuare, in interesul comun al celor 
două partide și popoare, al mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale, al cauzei generale a socialis
mului.

Totodată, părțile au reliefat rapor
turile de colaborare oe se dezvoltă in 
domenii multiple intre România și 
Elveția, reafirmind dorința de a le ex
tinde și pe viitor, în interesul celor 
două țări, al cauzei păcii, înțelege
rii și colaborării în Europa și in în
treaga lume.

Părțile au subliniat importanța par
ticipării celor mai largi oercuri ale o- 
pinlei publice pentru realizarea secu
rității europene, instaurarea unei am
bianțe propice înțelegerii și cooperării 
între popoarele continentului nostru, 
în întreaga lume.

întoarcerea
Delegația Partidului Comunist 

Român, condusă de tovarășul Miron 
Constantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist-' Ro
mân, care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Elvețian al 
Muncii, a făcut o vizită în această 
țară, s-a înapoiat marți după-amiază 
in Capitală.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Nicolae Vereș, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Mureș al P.C.R., 
Constantin Petre, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Ion Mușa, 
activist la C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întimpinată de to
varășii Miu Dobrescu, membru su- 

existe forțe ostile acestui proces, 
care încearcă să împiedice convoca
rea conferinței și implicit activitatea 
pregătitoare, recurgînd. la diferite 
procedee obstrucționiste. Mai per
sistă, de asemenea, tendințele de a 
lega ținerea conferinței de satisface
rea in prealabil a anumitor con
diții, ceea ce înseamnă a răsturna 
cu capul în jos datele problemei, 
scopul unei asemenea reuniuni fiind 
tocmai acela de a deschide calea re
glementării chestiunilor pendinte, 
în fine, pe alocuri, chiar dacă există 
un acord de principiu, se constată o 
anumită inerție, mecanismele diplo- 

matioe se pun în mișcare încet. Fap
tul că există poziții și tendințe ostile, 
care nu pot fi ignorate, impune însă, 
cu atit mai mult, adoptarea unui curs 
mai hotărît, a unor acțiuni susținute, 
energice, în vederea începerii pregă
tirilor practice.

Forma cea mai indicată pe care 
ar urma să o îmbrace aceste pregă
tiri o reprezintă consultările multi
laterale, cu participarea tuturor sta
telor interesate. Se poate afirma că 
asupra acestei formule există de pe 
acum un acord general, după cum se 
poate consemna înțelegerea ca locul 
acestor consultări să fie capitala 
Finlandei — orașul Helsinki. în a- 
ceste condiții, in prezent este necesar, 
așa cum s-a subliniat la întîlnirea de 
Ia Varșovia a miniștrilor de externe 
ai țărilor socialiste și cum s-a reafir
mat in documentele recentei consfă
tuiri de la Praga, ca guvernele țărilor 
interesate să-și desemneze cit mai 
grabnic reprezentanți care să angaje

Reafirmlndu-șl solidaritatea, mili
tantă și sprijinul activ față de lupta 
eroică a popoarelor din Indochina, 
cele două partide condamnă actele de 
agresiune ale imperialismului ameri
can și cer ca S.U.A. să pună cit mai 
curind capăt acestei agresiuni, să-și 
retragă trupele din Vietnam și din 
întreaga Peninsulă indochineză, iar 
popoarele vietnamez, laoțian și cam
bodgian să fie lăsate să-și hotărască 
ele însele soarta, fără nici un ames
tec din afară.

Partidul Comunist Român șl Par
tidul Elvețian al Muncii se pronun
ță pentru soluționarea conflictului 
din Orientul Apropiat, în conformita
te cu rezoluția Consiliului de Securi
tate al O.N.U. din noiembrie 1967,

Ambele partide militează împotri
va colonialismului și neocolonialis- 
mului, sprijină lupta de eliberare 
națională a popoarelor de sub domi
nația străină, sint solidare cu lupta 
țărilor care au scuturat jugul colonial, 
pentru consolidarea independenței pe 
calea progresului și păcii.

P.C.R. și P.E.M. militează împo
triva politicii imperialiste de dictat, 
ingerințe și presiuni, de forță, de a- 
tentate la independența popoarelor. 
Ele se pronunță pentru respectarea 
dreptului inalienabil al fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, fără nici 
un amestec din afară, pentru rezolva
rea problemelor litigioase pe calea 
tratativelor, pentru excluderea în re
lațiile interstatale a folosirii forței 
sau a amenințării cu recurgerea la 
folosirea forței.

P.C.R. și P.E.M. și-au reafirmat 
hotărîrea de a milita și în viitor pen
tru promovarea unor raporturi de co
laborare și solidaritate internațională 
cu toate țările socialiste, cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
de a acționa pentru refacerea și întă
rirea unității mișcării comuniste 
mondiale, bazată pe respectarea prin
cipiilor marxism-Ieninismului, inter
naționalismului proletar, ale inde
pendenței, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, în
trajutorării reciproce. Totodată, ele 
vor milita pentru unitatea forțelor 
muncitorești, pentru raporturi de so
lidaritate cu forțele democratice și 
progresiste, cu mișcările de eliberare 
națională, pentru unitatea tuturor 
forțelor antiimperialiste.

Delegația Partidului Comunist Ro
mân a adresat Partidului Elvețian al 
Muncii invitația de a trimite o de
legație a conducerii sale în Româ
nia. Invitația a fost acceptată cu sa
tisfacție și plăcere.

Vizita în Elveția a delegației Par
tidului Comunist Român, contactele 
și convorbirile avute au constituit un 
prilej de adîncire a cunoașterii reci
proce, de întărire în continuare a le
găturilor de stimă reciprocă, priete
nie și colaborare între cele două par
tide și popoare.

în Capitală
Dleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Andrei Vela, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Andrei 
Ștefan, membru supleant al C.C. al 

' .P.C.R., prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Mihai Dulea, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

★
La plecarea din Zurich, delegația 

P.C.R. a fost salutată de tovarășul 
Jakob Lechleiter, membru al Secreta
riatului Colectiv și al Biroului Poli
tic al Partidului Elvețian al Muncii.

Au fost prezenți Ion Georgescu, 
ambasadorul României in Elveția, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

ze negocieri concrete, tn cadrul con
sultărilor multilaterale propuse. Rea
lizarea, în etapa pregătitoare, a 
consensului general asupra necesită
ții de a imprima conferinței, prin 
oonținutul tematicii puse în discuție, 
un pronunțat caracter de lucru, de a 
conveni asupra unui nivel de parti
cipare pe măsura importanței aces
tui eveniment, de a asigura, prin 
aranjamente procedurale adecvate, un 
cadru democratic de dezbatere și 
afirmare practică a principiului ega
lității în drepturi a statelor vor con
stitui tot atitea premise esențiale in 
succesul conferinței însăși.

Dînd expresie interesului activ 
manifestat constant de țara noastră 
față de problemele securității eu
ropene, Hotărirea adoptată la 1 fe
bruarie in ședința reunită a foru
rilor conducerii superioare de partid 
și de stat a trasat Consiliului de 
Miniștri, Ministerului Afacerilor Ex
terne sarcina concretă de a între
prinde acțiunile politico-diplomatice 
necesare pentru a contribui, împreu
nă cu guvernele tuturor statelor in
teresate, la realizarea contactelor 
multilaterale în vederea pregătirii 
acestei reuniuni.

Promotoare neobosită a ideii con
ferinței europene, participantă sta
tornică la toate acțiunile menite să 
ducă la materializarea fără intîrziere 
a acestei idei, România s-a afirmat 
ca un factor activ și dinamic al 
dialogului intereuropean. In docu
mentele oficiale, în cuvîntările se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tematica 
europeană ocupă un loc central, un 
accent deosebit punindu-se pe necesi
tatea de a se trece de la vorbe la fapte, 
de a se concretiza asentimentul de 
principiu față dc ideea conferin
ței prin ințelegeri efective cu pri
vire Ia pregătirea practică și convo
carea ei grabnică. Țara noastră con
sideră că important in momentul de 
față este să se folosească cit mai bine 
condițiile prielnice co s-au creat, să 
nu se irosească timpul în așteptări 
pasive sau controverse sterile, să nu 
se recurgă la noi aminări, ci să 
se purceadă cu hotărîre la rezolvarea 
sarcinilor etapei pregătitoare, pe care 
o dorim cit mai scurtă.

Convocarea conferinței europene 
va rnârca încununarea eforturilor 
constructive depuse in ultimii ani de 
statele socialiste, ca și de alte țări 
europene, și va reprezenta, in același 
timp, un început dc drum în cadrul 
unui proces complex, spre țelul final 
pe care 11 constituie înfăptuirea unui 
sistem general-european de secu
ritate și colaborare.

Sergiu CELAC

tiln.it


viața internațională
Sprijin M mai larg pentru 

făurirea unui sistem de securitate

pe continentul nostru
ȘEDINȚA COMITETULUI POLONEZ PENTRU SECURITATE Șl 

COLABORARE ÎN EUROPA

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — Agen
ția P.A.P. informează că la Varșo
via a avut loc ședința Comitetului 
polonez pentru securitate și colabo
rare în Europa, la care a participat 
Ryszard Frelek, membru al Secre
tariatului C.C. al P.M.U.P., șeful 
Secției externe a C.C, al P.M.U.P.

Președintele comitetului, prof. 
Mieczyslaw Klimaszewski, a rele
vat că programul de creare a unor 
garanții noi și eficiente ale dezvol
tării pașnice a Europei, prezentat de 
statele socialiste, se bucură de un 
sprijin tot mai larg. Luînd cuvîntul, 
Ryszard Frelek a subliniat că reu
niunea paneuropeană trebuie să in
fluențeze serios atît asupra destin

derii și creării condițiilor pentru or
ganizarea unui sistem colectiv de 
securitate în Europa, cit și asupra 
dezvoltării colaborării economice, 
culturale și științifice.

Participanții La ședință au adop
tat o rezoluție în care se arată că 
o mare importanță pentru ținerea cu 
succes a conferinței o are Declara
ția de Ia Praga, care conține un pro
gram constructiv și real de dezvol
tare in continuare a procesului de 
destindere și coexistență pașnică a 
statelor europene, precum și princi
piile relațiilor între state, care pot 
fi denumite „Carta securității și co
laborării în Europa'1.

ȘEDINȚA PREZIDIULUI CONSILIULUI CENTRAL AL MIȘ
CĂRII SINDICALE REVOLUȚIONARE DIN CEHOSLOVACIA

PRAGA 8 (Agerpres). — Prezi
diul Consiliului Central al Mișcării 
sindicale revoluționare din Cehoslo
vacia, întrunit într-o ședință ple
nară, a dat o înaltă apreciere De
clarației cu privire la pacea, secu
ritatea și cooperarea în Europa, a- 
doptată la Praga, relevind însemnă

tatea principiilor formulate pentru 
viitorul pașnic al națiunilor euro
pene, anunță agenția C.T.K. Parti
cipanții la plenară au subliniat că 
și sindicatelor cehoslovace le revine 
sarcina de a contribui la crearea con
dițiilor necesare menținerii păcii și 
securității în Europa.

ROMA Convorbiri între tovarășul

Paul Niculescu-Mizil

și membri ai Direcțiunii P.C. Italian
ROMA 8. — Corespondentul Ager

pres, N. Puicea, transmite : Tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a avut marți dimineața o con
vorbire, la sediul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Italian, cu to
varășul Giorgio Amendola, membru 
al Direcțiunii și al Biroului Politic al 
P.C.I. Cu acest prilej s-a discutat 
despre situația europeană și despre 
lupta forțelor democratice și progre
siste ale continentului pentru secu
ritate și dezvoltarea cooperării eco
nomice.

Apoi, tovarășul Paul Niculescu-Mi
zil s-a întîlnit cu tovarășii Carlo Gal- 
luzzi, membru al Direcțiunii P.C.I., 
Sergio Segre. membra al C.C. al 
P.C.I., șeful Secției externe a C.C. 
al P.C.I., și Rodolfo Mechini, adjunct 
al șefului Secției externe a C.C. al 
P.C.I. în cadrul convorbirii a fost

Întoarcerea
Marți s-a înapoiat în Capitală, ve

nind de la Roma, tovarășul Paul Ni
culescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.. care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Italian, a făcut 
o vizită în Italia. -

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășii Gheorghe

examinată dezvoltarea relațiilor din
tre cele două partide.

La întîlniri, care s-au desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
fost prezent și Iacob Ionașcu, amba
sadorul României la Roma .

★
Marți la prînz, tovarășul Paul 

Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
care — la invitația C.C. al Partidu
lui Comunist Italian — a făcut o 
vizită de cîteva zile în Italia, a pără
sit Roma, îndreptîndu-se spre 
patrie..

La aeroportul internațional „Leo
nardo da Vinci", tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil a fost salutat cu 
căldură de către Carlo Galluzzi, 
membru al Direcțiunii P.C.I., și Ro
dolfo Mechini, adjunct al ' șefului 
Secției externe a C.C. al P.C.I., pre
cum și de ambasadorul României la 
Roma, Iacob Ionașcu.

în Capitală
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Teodor Ma
rinescu, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Andrei 
Ștefan, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., activiști de 
partid.

STOCKHOLM

Primirea de către premierul Olof Palme
a delegației conduse de tovarășul Leonte Răutu

STOCKHOLM 8 (Agerpres). — 
Delegația condusă de tovarășul Leon
te Răutu. membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, care 
face o vizită în Suedia, a fost pri
mită marți de Olof Palme, primul 
ministru suedez, președintele Parti
dului Social-Democrat. La . întreve
dere a fost prezent Eduard Mezin- 
cescu, ambasadorul României la 
Stockholm.

Tovarășul Leonte Răutu a trans
mis premierului Suediei un mesaj 
de salut din partea secretarului ge
neral al Partidului Comunist Ro

mân. Nioolae Ceaușescu. și a preșe
dintelui Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer. Convorbirea, des
fășurată într-o atmosferă cordială; 
s-a referit la dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Suedia, precum și 
la unele probleme ale vieții inter
naționale.

Delegația a avut, de asemenea, 
convorbiri cu Sten Andersson, se
cretar general al Partidului Social- 
Democrat din Suedia, cu membrii 
Comisiei pentru politică externă a 
partidului și a făcut o vizită lui 
Kjell-Olof Feldt, ministrul comerțu
lui al Suediei.

Apel al P.C. Francez
în vederea pregătirii Adunării 
mondiale pentru pacea ți in
dependența popoarelor Indo- 

chinei
PARIS 8 (Agerpres). — Partidul 

Comunist Francez a chemat clasa 
muncitoare și poporul Franței să 
contribuie activ la pregătirea Adu
nării mondiale pentru pacea și in
dependența popoarelor indochineze, 
care va avea loc la 11—13 februarie 
la Vensailles, arată un comunicat dat 
publicității de Biroul Politic al P.C. 
Francez. Comunicatul relevă că ac
tuala situație din Indochina reclamă 
intensificarea solidarității cu popoa
rele Vietnamului, Cambodgiei și Hao
sului.

Biroul Politic al P.C. Francez apre
ciază că Adunarea de la Versailles 
va fi cea mai amplă manifestare in
ternațională de pînă acum în spri
jinul popoarelor Indochinei.

REUNIUNEA 
OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ 

DIN ȚĂRILE NORDICE

OSLO 8 (Agerpres). — în capi
tala Norvegiei a avut loc cea de-a 
cincea conferință a oamenilor de 
știință din țările nordice, consacrată 
examinării problemelor păcii și con
flictelor. Oameni de știință din Da
nemarca, Norvegia, Finlanda și Sue
dia s-au pronunțat pentru ținerea 
cit mai grabnică a unei conferințe 
general-europene în problemele 
securității și colaborării.Conferință de presă a secretarului eneral al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a declarat, în cursul 
unei conferințe de presă, că reprezen
tantul său pentru Orientul Apropiat, 
Gunnar Jarring, va reveni într-un 
viitor apropiat la New York, pentru 
a relua consultările din cadrul mi
siunii sale. Waldheim a arătat că 
..este de datoria O.N.U. să facă iot 
ce este posibil pentru reluarea con
tactelor între părți".

Evocînd întrevederea pe care a 
avut-o cu Jarring la Roma, la șfîrși- 
tul săptăminii trecute, secretarul ge
neral al O.N.U. și-a exprimat satis
facția pentru rezultatele convorbiri
lor pe care mediatorul O.N.U. le-a 
avut cu președinții Senegalului și 
Mauritaniei, precizînd câ acestea au 
permis „clarificarea anumitor puncte 
ale concluziilor pe . care misiunea 
O.U.A., condusă de președintele se- 
negalez, le-a tras după vizitele la 
Cairo și Tel Aviv“.

Kurt Waldheim a declarat, de ase-? 
menea, că are intenția de a sc depla
sa în Republica Sud-Africană pentru 
a discuta cu oficialitățile de la Pre
toria asupra viitorului Namibiei. El 
a calificat rezoluția prezentată de 
Argentina la recenta reuniune de la 
Addis Abeba a Consiliului de. Securi
tate și adoptată în unanimitate drept 
un real pas înainte pe calea soluțio
nării acestei, probleme. Rezoluția cere 
secretarului general al O.N.U., după 
cum s-a anunțat, „să inițieze cit mai 
curînd posibil contacte cu toate păr
țile interesate în. scopul de a crea 
condițiile necesare pentru a se per
mite poporului Namibiei să-și exer
cite, în mod liber și cu respectarea 
strictă a principiilor egalității, drep
tul la autodeterminare și indepen
dență".

în cadrul conferinței de presă, 
Kurt Waldheim a reafirmat, pe de 
altă parte, că este dispus să-și ofere 
bunele oficii pentru reglementarea si
tuației din Irlanda de Nord, dacă 
părțile, inclusiv guvernul britanic, 
i-ar cere acest lucru. .Confirmînd că 
ministrul de externe al Republicii 
Irlanda., Patrick Hiilery, i-a adresat 
un mesaj in acest sens, Waldheim a 
reamintit că articolul 2, paragraful 7 
al Cartei Națiunilor Unite interzice 
O.N.U. să se amestece în treburile 
interne ale statelor.

Primarul Florenței: „ȚĂ
RILE EUROPENE SĂ DEPĂ
ȘEASCĂ TREPTAT SCINDA

REA ÎN BLOCURI OPUSE"

ROMA 8 (Agerpres). — Primarul 
orașului Florența, Luciano Bausi, a 
declarat că „se resimte necesitatea 
urgentă de a se convoca o confe
rință general-europeanâ în proble
mele securității și colaborării". El 
și-a exprimat dorința ca reuniunea 
paneuropeană să fie convocată cît 
mai curînd posibil, încă in anul 1972. 
Lucrul cel mai important, a opinat 
primarul florentin, este să înceapă, 
la masa conferinței, examinarea 
problemelor în vederea asigurării 
unei păci trainice, instaurării unei 
atmosfere de calm și de muncă pe 
continent.

Bausi a subliniat, în continuare, 
că 3 sosit timpul ca „țările europene 
să depășească treptat scindarea in 
blocuri opuse".

fritilnire E. Honecker - 
G. Marchais

BERLIN 8 (Agerpres). — Agenția 
A.D.N. informează că la Berlin a 
avut loc o întîlnire între Erich Ho
necker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., și Georges Marchais, se
cretar general adjunct al P.C. Fran
cez. Ei au făcut un schimb de pă
reri cu privire la politica și rela
țiile dintre cele două partide, la si
tuația internațională și la unitatea 
mișcării comuniste și muncitorești, 
precum și la lupta tuturor forțelor 
democratice și progresiste pentru 
pace, securitate și socialism. Au fost 
examinate pe larg in special proble
mele securității și colaborării euro
pene.

Stare de urgență în Anglia

LONDRA 8 (Agerpres). — în cadrul unei reuniuni extraordinare, 
guvernul Marii Britanii a hoiărit marți să declare în țară stare de ur
gență ca urmare a grevei generale declarate cu peste o lună în urmă 
de cei 280 000 de mineri. Prin adoptarea unei asemenea măsuri, guver
nul poate impune restricții asupra consumului de electricitate, asigu- 
rînd aprovizionarea centralelor termice. Guvernul britanic va putea, 
de asemenea, să uzeze de serviciile militarilor în sectoarele de acti
vitate unde va considera că este necesar. Este pentru a treia oară cînd 
guvernul Heath recurge, de la instalarea sa, în 1970, la decretarea 
stării de urgență. în fotografie : demonstrație la Londra a minerilor 
greviști în sprijinul revendicărilor lor.

E. Heath despre necesitatea 
reconsiderării raporturilor 
dintre S. U. Â. și țările 

vest-europene
LONDRA 8 (Agerpres). — Lulnd 

cuvintul la dineul anual oferit de 
„Clubul bancherilor de peste mări" 
din Londra, primul ministru englez, 
Edward Heath, referindu-se, intre al
tele, la ultimele evoluții înregistrate 
in relațiile interoccidentale, a afirmat 
că atît timp cit țările occidentale erau 
dezbinate. „Statele Unite puteau să 
se erijeze in protectoare ale aces
tora în toate domeniile esențiale. 
Dacă țările vest-europene doresc să 
promoveze o politică monetară și co
mercială proprie, ele trebuie să sta
bilească noi raporturi cu S.U.A. în 
toate domeniile, inclusiv cel militar", 
a declarat premierul britanic.

fi -—

Impunătorul Palat al Africii din 
Addis Abeba — sediu al Secretaria
tului general al Organizației Unității 
Africane — a polarizat in cursul săp- 
tămînii trecute atenția internațională 
prin evenimentul de însemnătate deo
sebită pe care l-a găzduit. Pentru pri
ma oară în. istoria sa, Consiliul de 
Securitate s-a întrunit pe pămînt a- 
frican, pentru a dezbate o problemă 
cardinală nu numai a acestui conti
nent, ci și a dezvoltării contempora
ne : necesitatea imperioasă a lichidă
rii oricăror forme de dominație și a- 
suprire colonială, a practicilor odioa
se ale rasismului și apartheidului, a 
tentativelor de redobîndire a vechii 
influențe pe calea neocolonialismului 
— afirmarea nestînjenită a drepturi
lor popoarelor africane, ca și ale tutu
ror celorlalte popoare ale lumii, de a 
fi stăpîne pe destinele lor, de a valo
rifica în interesul propriu bogățiile 
naționale. '

Desigur, sesiunea extraordinară de 
la Addis Abeba a Consiliului de 
Securitate constituie o recunoaștere 
din cele mai elocvente a mutațiilor 
profunde înregistrate în perioada 
postbelică in viața lumii in general și 
a „continentului negru" in special, a 
rolului crescind ai popoarelor Africii 
in ansamblul relațiilor mondiale, in 
lupta împotriva imperialismului și co
lonialismului, pentru libertate și pro
gres. Urmare directă a amplei mișcări 
de eliberare, a procesului revoluționar 
mondial ce a schimbat fundamental 
fața lumii, azi există pe harta Africii 
41 de state independente membre ale 
O.N.U. (o treime din numărul total al 
membrilor Națiunilor Unite), care iși 
spun tot mai răspicat cuvîntul in ma
rile probleme internaționale ale con
temporaneității.

Sesiunea Consiliului de Securitate 
se circumscrie tocmai acestor coordo
nate. Dezbaterile acestei sesiuni, cu
vîntul reprezentanților africani, ca și 
al liderilor mișcărilor de eliberare in
vitați au pus din nou în evidență no
civitatea colonialismului și aparthei
dului ca fenomene care primejduiesc 
grav securitatea Africii și, în general, 
pacea. Capete de pod ale imperialis
mului pe pămintul african, țările ra
siste și teritoriile coloniale sînt folo
site adesea — așa cum s-a arătat la 
Addis Abeba — pentru a se pune la 
cale acțiuni ostile, acte de agresiune 
împotriva tinerelor state care și-au 
cucerit recent independența. Această 
situație nu ar putea dăinui fără spri-

jinul direct al cercurilor imperialiste 
internaționale. Reprezentanții mișcări
lor de eliberare au scos în relief că 
Portugalia, una din cele mai slab dez
voltate țări din Europa, n-ar putea 
duce costisitorul război colonial, care 
absoarbe jumătate din venitul său na
țional, fără ajutorul hotăritor al unor 
state membre ale N.A.T.O. Condam- 
nînd politica imperialistă și sprijinul 
monopolurilor occidentale și al ra
siștilor sud-africani acordat regimului

apartheid a Republicii Sud-Africane, 
unde simbioza perfectă intre intere
sele capitalului monopolist interna
țional și interesele economice ale re
gimului rasist de la Pretoria au creat 
un angrenaj complex, tradus pe plan 
social, și politic prin cele mai odioase 
măsuri de discriminare rasială. Da
tele prezentate în cursul sesiunii au 
arătat că exploatarea mîinii de lucru 
ieftine asigură monopolurilor profi
turi fabuloase, ceea ce explică aflu-

SESIUNEA EXTRAORDINARĂ DE EA ADDIS ABEBA
A CONSILIULUI DE SECURITATE

0 recunoaștere semnificativă 
a importantei Africii

in viata internațională
» J

colonial portughez, o rezoluție adop
tată de sesiunea extraordinară a Con
siliului de Securitate cere încetarea 
imediată a oricărui ajutor, în special 
militar, „de natură să dea Portugaliei 
posibilitatea de a continua reprimarea 
populației din teritoriile ce le admi
nistrează". în același timp se procla
mă din nou, cu toată tăria, dreptul la 
autodeterminare și independență al 
popoarelor din Angola. Mozambic și 
Guineea-Bissau. subliniindu-se tot
odată. in termenii cei mai categorici, 
necesitatea retragerii fără întirziere a 
tuturor forțelor militare portugheze 
din colonii și transferării puterii po
litice unor instituții africane alese in 
mod liber.

O pondere importantă au ocupat-o 
dezbaterile în legătură cu politica de

xul continuu de capitaluri către 
R.S.A., investițiile străine din aceas
tă țară crescind de la 4 434 milioane 
de dolari în 19G6 la 6 416 milioane de 
dolari în 1968. Pentru a putea ex
ploata în voie marile bogății ale 
Africii de Sud, guvernul de la Pre
toria recurge la întărirea continuă a 
potențialului său militar, beneficiind 
de livrări masive de armament din 
partea unor țări interesate, ceea ce 
înseamnă încălcarea flagrantă a u- 
nei rezoluții a O.N.U. Iată de ce la 
Addis Abeba a fost adoptată o rezo
luție specială care cheamă în mod 
hotărît la respectarea embargoului 
asupra livrărilor de armament desti
nat R.S.A.. reafirmînd caracterul le
gitim al luptei populației asuprite 
pentru drepturile sale.

Ministrul forțelor armateI

ale Republicii Socialiste 
România a sasit la Berlin

BERLIN 8 — Corespondentul nos
tru, Șt. Deju, transmite : Marți a 
sosit la Berlin tovarășul Ion Ioniță, 
general de armată, ministrul forțelor 
armate ale Republicii Socialiste Ro
mânia, pentru a participa la ședința 
ordinară a Comitetului miniștrilor 
apărării ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Ministrul român și persoanele ca- 
re-1 însoțesc au fost întîmpinați de 
Heinz Hoffmann, general de armată, 
ministrul apărării al R.D. Germane, 
general-colonel Heinz Kessler și a- 
miral Waldemar Verner, locțiitori ai 
ministrului, general de armată S. M. 
Stemenko, șeful Statului Major al 
Comandamentului suprem al forțelor 
armate unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, de ofi
țeri superiori ai Armatei Populare a 
R.D.G., precum și de ambasadorul 
României la Berlin, Nicolae Ghenea, 
și atașatul militar, aero și naval al 
țării noastre in R.D.G., colonel Con
stantin Ghiță.

In cadrul vizitei pe care 
a întreprins-o în Elveția, 
tovarășul Miron Constantinescu, pre
ședintele Academiei de Științe So
ciale și Politice, a avut marți o în
tîlnire cu Jean Franșois Bergier, se
cretar general al Asociației Mondiale 
de Istorie Economică, profesor la 
Institutul Politehnic din Ziirich. S-a 
stabilit organizarea la București a 
unui colocviu pe tema urbanizării și 
mediului înconjurător, sub auspiciile 
Asociației Mondiale de Istorie Eco
nomică și Academiei de Științe So
ciale și Politice . din România.

Hotărîrea C.C. al P.C.U.S. 
prin care se aprobă inițiativa con
structorilor din regiunile Leningrad, 
Novgorod, Doneț și Vitebsk de a în
cheia inamte de termen îndeplinirea 
programului construcțiilor capitale

6 atenție deosebită a fost acordată 
problemei lichidării dominației străine 
asupra Namibiei, teritoriu ocupat ile
gal de către autoritățile de la Pre
toria. Sfidînd atît hotârîrile Tribuna
lului internațional de la Ilaga, cit și 
numeroasele rezoluții ale O.N.U., 
precum și cererile insistente ale opi
niei publice progresiste din întreaga 
lume, R.S.A. refuză să părăsească 
Namibia, a cărei populație se ridică 
la luptă împotriva opresiunii. După 
cum au subliniat reprezentanții miș
cării de eliberare prezenți la Addis 
Abeba, greva generală a muncitori
lor namibieni a paralizat, practic, ac
tivitatea economică a țării, proiectînd 
o lumină necruțătoare asupra condi
țiilor inumane de muncă impuse na- 
mibienilor.

Datorită vetoului Angliei, Consi
liul de Securitate n-a putut adopta 
rezoluția în problema Rhodesiei, care 
prevedea anularea acordului anglo- 
rhodesian și convocarea unei confe
rințe constituționale cu participarea 
reprezentanților poporului Zimbabwe. 
Așa după cum se știe, acordul este 
respins cu indignare de populația a- 
fricană, care desfășoară o luptă sus
ținută pentru afirmarea dreptului său 
sacru ia libertate și independență. 
Puternicele acțiuni politice din ultimul 
timp ale populației africane majori
tare sînt cea mai bună dovadă în 
acest sens.

Sesiunea extraordinară de la Casa 
Africii din Addis Abeba a Consiliu
lui de Securitate a reliefat că proble
mele Africii constituie o preocupare 
majoră a comunității internaționale. 
A impresionat în mod deosebit, în 
ciuda anumitor deosebiri politice în 
probleme de amănunt, frontul unit pe 
care l-au prezentat la această se
siune țările africane. Condamnînd cu 
vehemență fenomenele negative care 
se mențin pe teritoriul Africii, sub
liniind necesitatea acordării indepen
denței țărilor și popoarelor care se 
mai zbat încă în chingile coloniale, a 
lichidării apartheidului, reuniunea de 
la Addis Abeba se înscrie ca un e- 
veniment notoriu in viața continen
tului. Așa cum au arătat in interven
țiile lor mulți dintre cei care au luat 
cuvintul Ia sesiune, problema caro se 
pune acum este adoptarea acelor ac
țiuni practice ce se impun pentru ca 
rezoluțiile votate să nu rămină la 
stadiul unor constatări sau deziderate, 
ci să fie transpuse în viață.

A. BUMBAC

CHILE

„Declarațiarr ?
• SUCCESE Șl SARCINI

de la Arrayan"
NOI ALE GUVERNULUI UNITĂȚI' 
POPULARE

SANTIAGO DE CHILE 8 (Ager
pres). — Președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, a rostit o 
amplă cuvîntare in localitatea Con
cepcion, . cu prilejul încheierii întîl- 
nirilor pe care le-a avut cu liderii 
partidelor care alcătuiesc Frontul 
Unității Populare. După cum infor
mează agenția Prensa Latina, în ca
drul acestei reuniuni a fost adoptată 
„Declarația de la Arrayan", în care 
se face o analiză a rezultatelor obți
nute de guvern și sînt luate o serie 
de hotărîri.

Referindu-se la succesele obținute 
de guvernul Unității Populare, pre
ședintele Allende a menționat națio
nalizarea minelor de cupru, cărbune 
și fier, preluarea de către stat a 
peste 85 la sută din stocurile băncilor 
particulare, exproprierea a peste 1700 
de latifundii. în anul trecut, a spus 
Allende, produsul național brut al 
țării a crescut cu 7,8 la sută, cel mai 
mare spor din ultimii cinci ani în 
Chile. Producția industrială a cres
cut cu 13 la sută în anul 1971, în 
timp ce procentul șomajului a scăzut 
de la 8,3 la 3,8 la sută, cel mai scă
zut coeficient de șomaj înregistrat 
în ultimele două decenii.

Evocînd problemele ce se pun In 
acest an, Salvador Allende a acordat 
o importanță deosebită sporirii pro
ducției de cupru, principala sursă, 
de devize a țării. El a subliniat, de 
asemenea, necesitatea sporirii pro
ducției agricole. Importul de mașini 
agricole, a spus el, va crește simți
tor. Vor fi expropriate, în cursul a- 
cestui an, alte 120 de întreprinderi 
particulare, precum și alte 22 mari 
latifundii, „astfel incit jumătate din 
pămîntul arabil al țării să fie trecut 
sub controlul guvernului". Allende a 
declarat că va trece sub control 
guvernamental întregul comerț ex
terior.

★
în cadrul unei reuniuni din ora

șul Taica, la care au participat a- 
proape 3 000 de țărani, ministrul chi
lian al agriculturii, Jacques Chonchol, 
a declarat că in cursul anului curent 
tor fi lichidate marile latifundii din 
(ară în procesul de realizare a refor
mei agrare. „Prin exproprierea în 
acest an a 2 000—2 500 de latifundii 
— a spus el — vom pune capăt aces
tui sistem anacronic".

de presă
și de punere în exploatare a noi
lor capacități din industriile ușoară 
și alimentară a fost dată publicită
ții la Moscova, anunță agenția 
T.A.S.S. în hotărîre se relevă marea 
însemnătate a extinderii întrecerii 
socialiste pentru accelerarea punșrii 
in funcțiune a întreprinderilor care 
produc bunuri de consum pentru 
populație.

Guvernul orgenlinean a 
hotărît să stabilească rela
ții diplomatice cu R.P. Chi
neză se anunta într-un comunicat 
dat publicității la Buenos Aires, ci
tat de agențiile Associated Press, 
France Presse și Prensa Latina.

La Ulan Bator s_a încheiat 
consfătuirea republicană a celor mai 
buni propagandiști și agitatori din 
R. P. Mongolă, la care au participat 
Jumjaaghiin Țedenbal și alți condu
cători de partid și de stat, activiști 
pe tărîm obștesc, oameni de artă și 
cultură. în cadrul consfătuirii au fost 
dezbătute sarcinile muncii ideologice 
în lumina hotărîrilor Congresului al 
XVI-lea al Partidului Popular Re
voluționar Mongol.

Acord privind retragerea 
trupelor indiene din Ban
gladesh. Primul ministru al Re
publicii Bangladesh, Mujibur Rah
man, și-a încheiat marți vizita în
treprinsă la Calcutta. Comunicatul 
publicat la încheierea convorbirilor 
dintre primul ministru al Indiei, In
dira Gandhi, și Mujibur Rahman a- 
nunță că părțile au ajuns la un a- 
cord privind retragerea trupelor in
diene din Bangladesh înainte de 25 
martie a.c. — relatează agențiile 
France Presse și Associated Press. 
Părțile și-au exprimat dorința de a 
promova, sub toate formele, coope
rarea bilaterală, pe baza egalității și 
a avantajului reciproc.

Sub auspiciile Universității 
naționale din orașul peruan 
Hiiancayo a avut loc inaugura
rea expoziției de fotografii 
„România in imagini". Cu acest 
prilej, președintele Fundației 
culturale peruano-române, prof, 
univ. Julio Castro Franco, a 
conferențiat despre „Realizările 
României in anii socialismului". 
La aceste manifestări au fost 
prezenți. membri ai Ambasadei 
Române la Lima.

★
Recent, in Editura Nasza Ksie- 

garnia din Varșovia a apărut ro
manul „Fanar" de Horia Stancu. 
Traducerea în limba polonă e 
semnată de J. Wrzoskowa, iar 
ilustrafiile de S. Rozwadowski.

Cu prilajul cotei ds-a 
24-a aniversări a creării 
Armatei populare coreene, 
la Phenian r. avut loc un miting, 
anunță A.C.T.C. Au luat parte ofițeri 
și soldați, oai teni ai muncii, repre
zentanți diplomatici și atașați mili
tari. General-locotenent Li Yong Mu

transmit:
a prezentat o expunere. Mitinguri 
similare au avut loc și în alte orașe 
și localități, precum și în unitățile 
militare din R. P. D. Coreeană.

Intr-o declarație a Parti
dului Comunist din Para
guay dată publicității la Buenos 
Aires se arată că dictatura lui 
Stroessner pregătește o nouă cam
panie de represalii împotriva deținu- 
ților politici paraguayeni. Declarația 
cheamă opinia publică internațio
nală să se solidarizeze cu lupta po
porului din Paraguay, pentru elibe
rarea patrioților, între care preșe
dintele P.C. din Paraguay, Antonio 
Maidana, profesorii Julio Rojas, Al
fredo Alcorta și mulți alții.

Edward Gierek, p^m “- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., l-a primit 
marți pe Herbert Wehner, președin
tele fracțiunii parlamentare a Par
tidului Social-Democrat din Bun- 
destagul vest-german, aflat în vizită 
la Varșovia, informează agenția 
P.A.P.

In Irak au avut loc’ marti> 
tivități prilejuite de aniversarea pre
luării puterii de către partidul Baas. 
Cu această ocazie, anunță agenția 
irakiană de presă, în diferite regiuni 
ale țării s-au desfășurat ceremonii 
mareînd începerea lucrărilor de ridi
care a unor obiective industriale, 
agricole și sociale, a căror valoare 
globală se ridică la 10 milioane 
dinari.

Sesiunea Pariamenîului 
european (orsan consultativ al 
C.E.E.) a început luni la Strasbourg. 
Lucrările sesiunii vor dura 5 zile. în 
cuvintul de deschidere. Walter Beh
rendt, președintele acestui organism 
comunitar, a criticat politica comer
cială discriminatorie a C.E.E. față de 
unele țări mediteraneene, printre care 
Turcia și Grecia.

Președintele Nixon a sem~ 
nat proiectul de lege privind autori
zarea asistenței americane pentru 
străinătate în exercițiul financial- în 
curs, care totalizează 2,7 miliarde 
dolari. Fondurile destinate ajutorului 
economic totalizează 1,2 miliarde do
lari, iar cele acordate în cadrul asis
tenței militare — 1,5 miliarde dolari.

Linia aeriană Moscova-
Dacca, prin Teheran și Bombay, a
fost inaugurată la 7 februarie de un 
avion „IL-18" al companiei sovietice 
„Aeroflot", informează agenția 
T.A.S.S.

Ministrul apărării al Is
raelului generalul Moshe Dayan, 
care întreprinde o vizită la Washing
ton, a declarat, după întrevederile 
sale cu ministrul american al apă
rării, Melvin Laird, și secretarul de 
stat al S.U.A., William. Rogers, că 
este satisfăcut de ajutorul militar pe 
care Statele Unite s-au angajat să-1 
acorde .Israelului. Ei a precizat că 
ajutorul promis include și „furniza
rea unor avioane americane de bună 
calitate".
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