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Realizările planului pe 1971 — expresie a realismului politicii

economice a partidului,, a muncii rodnice a poporului

INVESTIȚIILE
I

factor decisiv
al dinamismului
nostru economic

Anul economic 1971 — așa cum 
ni-1 înfățișează în parametru lui e- 
sențiali Comunicatul cu privire la 
îndeplinirea planului de dezvoltare 
economico-socială a Republicii So
cialiste România, recent publicat — 
a fost deopotrivă un an al ritmuri
lor înalte de dezvoltare în toate do
meniile, al creșterii eficienței econo
mice, ca și al unor mari eforturi de 
investiții. Alocarea pentru acumu
lare în actualul cincinal a unei părți 
însemnate din venitul național a 
permis înfăptuirea, încă din primul 
an, a unui amplu program de in
vestiții, astfel dimensionat incit să 
asigure creșterea în continuare a 
potențialului productiv al econo
miei naționale, perfecționarea bazei 
tehnico-materiale a societății noas
tre socialiste, Îmbunătățirea repar
tizării forțelor de producție pe în
treg teritoriul țării. Cele 75.8 miliar
de lei cheltuite din fondurile cen
tralizate ale statului — cu 10.8 la 
»ută mai mult decît în anul 1970 —

CĂLĂTORII
Intr-una din săptăminile tre

cute, un dirijor a condus, pentru 
a optsuta oară, orchestra sa sim
fonică. Concertul a decurs fără 
nici un cusur. Fiecare executant 
și-a descifrat cu fidelitate par
titura, iar șeful de orchestră a 
dirijat ireproșabil. Și totuși... 
aplauzele nu s-au auzit. De ce ? 
Foarte simplu : fiindcă orches
tra nu este orchestră, iar dirijo
rul nu este dirijor. E inginerul 
Ion T. Cristea, Erou al Muncii 
Socialiste, directorul Șantierului 
naval din Oltenița. „Concertul" 
era lansarea celei de a optsuta 
nave construite acolo. Și, tot 
așa, a optsuta lansare la care 
participa directorul șantierului.

Pe inginerul Ion T. Cristea il
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au fast orientate cu prioritate către 
ramurile producției materiale — cir
ca 90 la sută ; numai industriei i-a 
revenit peste 61 la sută din volumul 
acestor fonduri.

Chiar și numai aceste două cifre 
au suficientă forță să ne convingă 
pe deplin că Directivele Congresu
lui al X-lea al P.C.R. se înfăp- 
tuieso pas eu pas; încă din primul 
an al actualului cincinal s-a trecut 
hotărit, prin investiții susținute, la 
dezvoltarea accentuată a ramurilor 
Industriale moderne, strîns legate de 
progresul tehnico-științific contem
poran, capabile să asigure valorifi
carea superioară a resurselor mate
riale și a forței de muncă, ridicarea 
productivității muncii sociale. Ast
fel, industriei metalurgice și celei 
chimice le-au fost alocate fonduri de 
investiții care au depășit cu 20—50 
la sută nivelul celor cheltuite în anul 
1970 ; de majorări importante de 

.fonduri au beneficiat tocmai sub-, 
ramurile de avangardă ale pro
gresului tehnic.

Se cuvine relevat că, In ansamblul 
său, activitatea de investiții a mar
cat în anul 1971 o evoluție ascen
dentă. Indiscutabil, rezultatele ob
ținute au fost favorizate îndeosebi 
de acțiunea noii legislații in dome
niul investițiilor, ca și de măsurile 
deosebite, luate încă în cursul anului 
1970, pentru asigurarea documenta
țiilor tehnice necesare, pentru con
centrarea eforturilor pe un număr 
mai restrîns de șantiere ; aceste re
zultate se datoresc și urmăririi per
manente, pe șantiere, a mersului lu
crărilor de investiții. Aș aminti, bu
năoară, că la începutul anului 1971 
constructorii dispuneau de aproape 
80 la sută din documentația de exe
cuție, față de numai 70 la sută cit 
se înregistrase cu un an înainte. In 
pofida faptului că au continuat să 
existe unele neajunsuri în ce priveș
te asigurarea utilajelor pentru unele 
obiective, situația în ansamblul ei 
s-a prezentat mai bine ca în alți 
ani.

Cursul pozitiv al activității de in
vestiții în anul 1971 este ilustrat 
pregnant de numărul capacităților 
și obiectivelor puse în funcțiune îna
inte de termen — aproape 80, cu 
peste 60 Ia sută mai mult ca în anul 
1970. îmbucurător este faptul că, în 
majoritatea cazurilor, bătălia cu 
timpul a fost cîștigată tocmai la a- 
cele investiții care prezentau o im
portanță deosebită pentru economia 
națională. Este vorba, între altele, de 
patru grupuri electrogene cu o pu
tere instalată de 700 MW la hidro
centrala de la Porțile de Fler, de in
stalația de formaldehidă de la Com
binatul chimic Victoria și capacită
țile de Ia uzinele „Neptun“-Cîmpina, 
„Vulcân“-București, Fabrica de pro-

In centrul preocupări

lor : activitatea econo-

mică spre cote superi 

oare de eficiență

Sînt necesare perfec

ționări în mecanismul 

relațiilor întreprin

dere — centrală —

uzinei de vagoane

RĂSPUND CHEMĂRILOR
\

LA ÎNTRECEREA
SOCIALISTA:

UZINA „INDUSTRIA SÎRMII" 
DIN CÎMPIA TURZIi

• Depășirea planului producției marfă cu 15 milioane lei, concretizată 
în realizarea suplimentară a 3 400 tone oțel, laminate, trefilate și alte 
produse ;

• Economisirea a 300 tone de metal, reprezentind o reducere a chel
tuielilor materiale de producție cu 2 milioane lei ; obținerea unui volum 
suplimentar de beneficii de 4 milioane lei ;

• Vor fi asimilate peste prevederi încă 14 produse noi ;
• Realizarea prin autoutilare a unor utilaje și instalații în valoare de 

peste 6,4 milioane lei și a unui mare volum de piese de schimb ;
• Calificarea în cadrul întreprinderii a 445 de muncitori, perfecționarea 

cunoștințelor profesionale prin diferite forme de școlarizare a peste 2 200 
muncitori, 170 cadre cu pregătire medie, 230 maiștri și tehnicieni și 170 
cadre cu pregătire superioară.

ȘANTIERUL NAVAL DIN CONSTANȚA
• Depășirea planului la producția globală cu 1 200 000 lei, iar la producția 

marfă vîndută și încasată cu 1 500 000 lei ;
• Economisirea a 65 tone metal, 25 mc cherestea, 80 MWh energie elec

trică și 12 tone combustibil convențional ;
• Realizarea peste plan a unor obiective de autoutilare în valoare de 

1 milion lei.
• Executarea înainte de termen, cu minim 5 zile, a lucrărilor de reparații 

la cel puțin 6 nave
• Creșterea indicelui de utilizare fondului de timp disponibil cu 1,5 la 

sută la mașinile-unelte din secțiile de bază.

UZINA DE FIBRE SINTETICE
DIN IAȘI

• Obținerea unei producții globale suplimentare In valoare de 25 mi
lioane lei și a unei producții marfă de 12,4 milioane lei ;

• Creșterea productivității muncii anuale cu 8 350 lei pe salariat ;
• Livrarea, la export, peste prevederi, a 250 tone fibre și fire poliesteri.ee ;
• Reducerea cu 250 000 Iei valută a importurilor pentru investiții ;
• Obținerea de beneficii suplimentare în valoare de 5 milioane lei ;
• Diminuarea cheltuielilor planificate cu 1,2 milioane lei ;
• Asigurarea unui coeficient de schimburi de 2,4, prin generalizarea 

schimbului II și extinderea schimbului III ;
• Realizarea a 69 utilaje în cadrul acțiunii de autoutilare ;
• Asimilarea a 168 repere noi de piese de schimb.

Președintele Consiliului de Miniștri,
I. Gh. Maurer, a primit pe E. Fthenakis,

conducătorul delegației guvernamentale elene

minister

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului dexStat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a plecat joi seara la 
Arad, pentru a participa la festi
vitățile prilejuite de aniversarea a 
80 de ani de activitate a Uzinei de 
vagoane Arad,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil și Maxim Berghianu.

La plecare, pe peronul Gării Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Radu
lescu, Ilie Verdeț, Florian Dă- 
nălache, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Petre Blajovici, Miron Con- 
stantinescu, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Vasile Patilineț, Ion Stănescu. 

(Agerpres)

intîlnești mai tot timpul pe șan
tier, printre muncitori, dind in
dicații și luind măsuri de punere 
la punct a lucrurilor oriunde este 
nevoie. Dacă il întrebi ce e nou, 
ce fapte sînt mai semnificative, 
primești întotdeauna același răs
puns :

— Lucruri obișnuite...
Dar cu fiecare nouă construc

ție, întregul colectiv urcă noi 
trepte ale perfecționării, dobin- 
dește noi cunoștințe în arta fău
ririi navelor. Așa se explică 
cum de la bărcile cu motor de 
altădată s-a ajuns la motonave 
de 5 000 tone și sint in studiu asi
milările de noi tipuri de nave cu 
o capacitate și mai mare.

Fiecare navă, tot mai perfec
ționată, înmagazinează in ea 
trudă și inteligență care nu se 
pot calcula in lei. Și la sfirșit, 
cind nava strălucește, aidoma . 
unui pescăruș gata să-și ia zbo
rul, se nasc cele mai mari emo
ții : are loc lansarea. Un amă
nunt : o singură comandă greșită 
poate duce la distrugerea navei. 
Nu întimplător, directorul șan
tierului nu a lipsit de la nici 
una din sutele de lansări. In 
acel moment, fiecare comandă e 
lege pentru toți.

De fiecare dată cind sirena 
sună ceasul despărțirii navei de 
șantier, fiecare constructor tră
iește sentimentul bucuriei că a 
participat la făurirea navei. In 
același timp, întregul șantier e 
cuprins de un sentiment asemă
nător despărțirii de un bun 
prieten.

Printre cei ce urmăresc cu 
nostalgie silueta ce se îndepăr
tează e și inginerul Cristea. Cu 
inima, el călătorește, ani și ani, 
pe fiecare navă făurită aici. Fie
care durind ani și ani de zile, 
atita vreme cit trăiește vasul 
născut aici.

Săptăminile trecute a început 
o optsuta călătorie.

— Lucruri obișnuite...

Dr. Mihai DIAMANDOPOL 
președintele Băncii de Investiții

(Continuare în pag. a III-a)

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit, joi 
la amiază, pe conducătorul 
guvernamentale elene. 
Emmanuel Fthenakis, care 
la lucrările primei sesiuni 
siei mixte guvernamentale 
borare între România și Grecia.

La primire au participat Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior, Francisc Păcuraru,

delegației 
ministrul 
participă 
a Comi- 
de cola-

ambasadorul

Florea CEAUȘESCU

României la Atena, precum și Jean 
laCambiotis, ambasadorul Greciei 

București.
în timpul 

desfășurat 
cordialitate, 
me privind
re a relațiilor dintre România

8-a
de

întrevederii, care 
intr-o atmosferă 

au fost abordate proble- 
dezvoltarea în continua- 

?i
Grecia, precum și unele aspecte ale 
situației internaționale actuale.

(Agerpres)

Se utilizează tot mai 
mult în ultimul timp ter
menul de „consum medi
cal" și cel de „consumatori 
de asistență medicală". Ex
presiile au apărut și au pă
truns în vorbirea curentă 
deoarece solicitările de a- 
sistență medicală au, prin 
analogie, unele trăsături co
mune cu cererile de bunuri 
obișnuite de consum.

Modificările de vîrstă ale 
populației, creșterea dura
tei medii de viață, sporul 
natural al populației, urba
nizarea, industrializarea, la 
care se adaugă progresele 
spectaculoase realizate de 
medicină în ultimele pa- 
tru-cinci decenii, ca și 
dezvoltarea unei aparaturi 
moderne, sînt factori care 
contribuie în mod nemij
locit la creșterea consumu
lui medical, fenomen care 
se manifestă mai accentuat 
în țările avansate.

Studiile făcute la noi în 
țară arată o creștere a nu
mărului de consultații și 
tratamente de la 4,16 pe 
cap de locuitor în 1960, 
la 6.08 in anul 1969. în ca
drul procedurilor pentru 
investigații se remarcă o 
creștere simțitoare la ra
diografii și radiofotografii: 
de. la 2,2 la suta de locui
tori in 1960. la 6,0 un de
ceniu mai tîrziu. în ce 
privește analizele de labo
rator, ele s-au înmulțit 
în aceeași perioadă de timp 
de la 7,8 Ia 20,2 la suta 
de locuitori. Astăzi dispu
nem de 1 medic la 620 de 
locuitori și de o rețea de

de ocrotire a sănă-unități
tății care acoperă tot teri
toriul țării. Ce demon
strează aceste date ? Că, 
în condițiile socialismului, 
crește rapid consumul me
dical, toate formele de de-

ocrotirea sănătății. Sumele 
alocate sînt în general co
respunzătoare evoluției 
progresului și cerințelor 
moderne. Totuși, sub unele 
aspecte, „consumul medical" 
este exagerat de mare.
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Aradul, orașul de pe 
Mureș, poarta de vest a 
țării, trăiește clipele emo
ționante ale unui jubileu : 
împlinirea a opt decenii 
de existență a uzinelor do 
vagoane. Este, firește, maj 
întîi, sărbătoarea miilor 
de muncitori, ingineri și 
tehnicieni ai marii între
prinderi, unde se constru
iesc vagoane de marfă și 
de călători. In același 
timp, este și o sărbătoare 
a întregului oraș, a cărui 
istorie e indisolubil lega
tă, în ultimele decenii, de 
viața acestei uzine.

Există în arhivele În
treprinderii o carte deo
sebit de dragă oamenilor 
de pe aceste locuri : mo
nografia uzinei. Veritabilă 
cronică de muncă și de 
luptă, ea consemnează in 
cuvinte deosebit de vi
brante, prin adevărul pe 
care-1 exprimă, vremile de 
odinioară cînd omul mun
cii era crunt exploatat de 
acționarii „Astrei" ca să 
le aducă profituri fabu
loase. Orice arădean mai 
vîrstnic — căci nu există 
familie în acest oraș care 
să nu fi avut pe cineva 
lucrător în uzină — iți 
poate vorbi despre acei 
ani din trecut, cînd munca 
începea și se sfîrșea tot
deauna pe întuneric. Orice 
arădean îți poate vorbi însă 
și de riposta hotărîtă a 
muncitorilor de aici care, 
în repetate rînduri, însu
flețiți de organizația do 
partid a comuniștilor, s-au 
ridicat neinfricați Ia luptă, 
declarind greve in apăra
rea drepturilor lor încăl
cate brutal de patroni.

— Lucram și vara și 
iarna sub cerul liber. Nici 
vorbă de sudură electrică, 
iar de forjat, se forja ma
nual. Ce cîștigam, abia ne 
ajungea să trăim. Anul de 
lucru avea numai 10 luni. 
Timp de 2 luni — ca să 
nu ni se plătească conce
diile — ni se spunea că 
nu mai este de lucru și 
eram concediați. Deseori, 
muncitorii au declarat gre- ■ 
vă : în 1922, în 1925, în 
1929 — își amintește Pascu 
Sabău, unul din veteranii 
uzinei, care a împlinit, 
aici, 44 de ani de muncă.

Cultul pentru muncă și 
spiritul revoluționar — 
atribute esențiale ale per
sonalității acestui detașa
ment muncitoresc — au 
căpătat dimensiuni noi, în 
condițiile refacerii uzinei 
(distrusă în proporție de 
peste 80 la sută în timpul 
războiului), atunci cînd 
țara, care-și începea mer
sul său hotărit pe calea

Bocialismulul, avea mal 
mult ca oricînd nevoie 
de mijloace de transport. 
Intr-o unitate de acțiune 
desăvîrșită, intr-un efort 
unic, muncitorii uzinei — 
români, maghiari, germani 
— ințelegind pe deplin 
marele imperativ al in
dustrializării socialiste, au 
răspuns chemării partidu-

toare, de călători. Activi
tatea de concepție cere 
soluții constructive noi, 
procedee tehnologice mo
derne.

— A trebuit să ne a- 
daptăm din mers noilor 
tehnologii — ne spunea 
Gheorghe Unc — un alt 
veteran al uzinei. Cu alte 
cuvinte, a trebuit să în-

O titadelă
industrială își
sărbătorește

jubileul
Uzina de vagoane Arad 

la a 80-a aniversare
© 0 cronică dublă - de muncă și de lup
tă revoluționară © Investițiile materiale 
și fondul de inteligență tehnică al co
lectivului • „Dinastiile" muncitorești 
© Călătoriile noastre încep de la Arad

lui efectuind zeci de mii 
de ore de muncă patrio
tică, împletind într-o ade
vărată epopee activitatea 
de producție cu cea de 
reconstrucție. Uzina a re
născut din propria-i ce
nușă. De atunci, uzina a 
cunoscut un proces siste
matic de dezvoltare și 
modernizare. Racordată cu 
întreaga forță umană și 
tehnică la marele flux de 
energii constructive ale 
țării, uzina își scrie noua 
istorie. Se înalță hale mo
derne. Apar profesii noi. 
Investițiile materiale ale 
statului sint întregite de 
investiția de inteligență 
tehnică a colectivului. 
De la vagoanele simple 
de marfă se trece la pro
ducția masivă de vagoa
ne gondolă, refrigerente, 
de minereu, autodescărcă-

vățăm continuu și noi, 
vechii constructori de va
goane. E o cerință firească 
a progresului.

In ultimii 10 ani, în 
uzină au fost înregistrate 
peste 2 200 invenții, ino
vații și raționalizări, care 
au determinat ridicarea ■ 
parametrilor funcționali 
ai vagoanelor, aduci nd tot
odată economii de circa 
60 milioane lei. Iar în 
ultima vreme, Investiția 
de inteligență tehnică a 
îmbrăcat o formă nouă, 
deosebit de eficientă — 
cea a autoutilării. Cele 
trei linii de pasivi zare a 
tablelor și proîilelor,- }a- 

foarfecă 
presele 
îndrep- 
agrega- 
16 bur-

sit vagoane de călători în 
mediul controlat — sînt 
numai citeva din crea
țiile cele mai 'recente ale 
compartimentului de auto
utilare.

— Față de anul 1948 — 
ne spunea inginerul Aurel 
Pădureanu, directorul uzi
nei — capacitatea de pro
ducție a uzinei a crescut 
de aproape 10 ori. Nomen
clatorul de fabricație cu
prinde 16 tipuri noi de va
goane, jumătate din pro
ducție fiind exportată în 16 
țări ale lumii. Din 1948 și 
pină acum, pe porțile uzi
nei au ieșit peste 60 000 
vagoane de diferite tipuri, 
purtînd cunoscuta și pres
tigioasa marcă U.V.A. în
tre realizările mai deose
bite, aș aminti vagoanele 
platformă pe 20 de osii, 
rar întîlnite chiar și în 
țările cu vechi tradiții în 
acest domeniu, vagoanele 
conteiner, precum și va
goanele suburbane de că
lători, beneficiind de solu
ții constructive originale.

— La ora actuală ne 
stau în față sarcini mari 
— ne relata inginerul de 
la serviciul tehnic, Ionel 
Tîrziu, autor al unei in
venții care aduce uzinei 
economii de peste două 
milioane lei. în afară de 
creșterea substanțială a 
producției, va trebui să 
diversificăm în continuare 
gama de vagoane. Chiar 
la începutul acestui an 
am trecut la fabricația 
unui tip nou de vagon 
pentru minereu, destinat 
exportului, și trebuie să 
spun că avem toate con
dițiile pentru a atinge a- 
ceste obiective. Pină în 
1975 se vor dezvolta noi , 
sectoare ale uzinei, între 
care și hala pentru vagoa- i 
ne de călători. Totul de
pinde de eficiența cu care 
vom folosi aceste capaci- , 
tăți. Realizările primei 
luni din acest an, care l 
consemnează îndeplinirea 
principalilor indicatori ai 
planului, atestă convingă- i 
tor că efervescența crea
toare care domnește peste I 
tot în uzină își dovedește ( 
din plin roadele.

Nu poți să nu remarci, i 
vizitînd uzina, că majori
tatea celor ce lucrează 1 
aici o formează tinerii, , 
iar oomplexitatea proce
sului de fabricație îți 1

minoarele cu 
pentru platbenzi, 
hidraulice pentru 
tat subansamble, 
tul de găurit cu __
ghie ori instalația de vop-

Cezar IOANA 
Gabriel GOIA 
corespondenții „Scînteii

(Continuare 
in pag. a Il-a)

CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ SE PREGĂTEȘTE ACUM I

„Micile buturugi✓✓

care răstoarnă tractorul mare
Funcționarea normală a tractoare

lor și mașinilor agricole determină, în 
bună măsură, calitatea lucrărilor și 
nivelul producției agricole. Expe
riența anilor trecuți a demonstrat că 
acolo unde nu se acordă la timp a- 
tenția cuvenită acestei probleme, 
pierderile de recoltă nu întîrzie să se 
arate. Acest lucru îl știu foarte bine 
și mecanizatorii din județul Teleor-

Ancheta „Scînteii" privind 
repararea mașinilor 
și utilajelor agricole 
în județul Teleorman

pentru sănătate — de 
dinul miliardelor — la 
și în multe alte țări ale 
mii se caută cea mai

or- 
noi 
lu- 
e-

ficientă cale de a le utiliza, 
de a le reduce sau de a le 
amortiza. Trebuie să depu-

Alo spitalul! Am guturai,

cer urgent internarea...
© Creșterea „consumului medical" nu exprimă în toate cazurile 
cerințe obiective © Unde începe asistența spitalicească și unde 
se încheie cea ambulatorie ? © 0 inerție care costă mult - mania 
repetării analizelor • Cînd medicamentele sînt confundate cu 

semințele-mizilic

servire medicală fiind acce
sibile celor mai largi pături 
ale populației.

In ce privește asistența 
medicală, țara noastră se 
situează azi la nivelul țări
lor avansate. In anul 1970. 20 
la sută din totalul cheltuie
lilor social-culturale s-au 
folosit pentru prestații de

în acest sens, în primul 
rind se pot cita : durata 
prea mare de spitalizare și 
abuzul de spitalizare, care 
creează un supraconsum de 
îngrijire și de medicamen
te, mai ales în bolile care 
pot fi tratate ambulator. 
Ținînd seama de faptul că 
spitalul are ponderea cea 
mai mare în cheltuielile

nem toate eforturile pentru 
a realiza eficiența maximă 
a unităților sanitare, valo- 
rificînd fiecare zi de spi
tal, fiecare analiză, fiecare 
examen de specialitate, să 
obținem noi scăderi ale du
ratei medii de spitalizare 
și o folosire cit mai judi
cioasă a fiecărui pat de 
spital.

Ce înseamnă, la modutl 
concret, eficiență maximă ? 
Să luăm doar un singur as
pect mai evident, cazul spi
talelor „Caritas‘\ ~ 
venesc", 
„Grivița" 
tuația nu 
de cea de 
se spitale 
din țară), 
rece, care, după cum șe știe, 
favorizează agravarea mani
festărilor unor boli cronice, 
între 10 și 15 la sută din 
numărul celor internați în 
aceste spitale și menținuți 
o perioadă lungă, de săptă- 
mîni și luni de zile, 
justificare medicală majo
ră, sînt tocmai din

„Brînco- 
„Dr. Șt. Stîncă", 
din Capitală (si- 
diferă prea mult 
la alte numeroa- 
din București și 
în fiecare sezon

fără o
__  rîndul 

acestor bolnavi cronici. (Ei 
pot obține aceleași rezulta
te, ameliorări ale stării ge
nerale și în cazul unor tra
tamente ambulatorii). Ape
lul exagerat la spitalizare 
duce la blocarea multor 
mii de paturi, creînd greu
tăți în acordarea asistenței 
medicale unor bolnavi cu 
indicații obligatorii de spi
talizare, pentru care ase
menea Îngrijiri înseamnă 
totodată însănătoșire, recu
perare, redarea lor familiei 
sau activității productive.

Folosirea judicioasă a 
fiecărui pat de spital, a tie-

Dr. Claudiu TAINDEL 
directorul Direcției 
asistenței medicale 
din Ministerul Sănătății

(Continuare in pag. a Il-a)

man, care, în această perioadă, și-au 
concentrat întreaga atenție spre re
pararea tractoarelor și mașinilor pen
tru executarea lucrărilor agricole de 
primăvară. întreprinderea județeană 
de mecanizare a agriculturii a stabi
lit încă din toamnă un plan concret 
privind reparațiile, a fixat termene, 
necesarul de piese de schimb, a lan
sat din timp comenzi. A fost alcătuit, 
de asemenea, un plan de afluire pen
tru ca stațiunile de mecanizare cu 
bază materială puternică să execute 
reparații și pentru unitățile mai nou 
înființate.

în această iarnă, reparațiile au în
ceput mai tîrziu decît în alți ani, ca 
urmare a prelungirii campaniei de 
toamnă (la această oră mai sînt de 
arat peste 34 000 hectare). Potrivit 
informațiilor primite de la inginerul 
Dan Firulescu, șeful serviciului de 
reparații de la întreprinderea jude
țeană de mecanizare a agriculturii.

din cele 2 921 tractoare care necesitau 
reparații, pînă la 8 februarie au fost 
pregătite numai 2 147. Pînă la aceeași 
dată s-au executat reparații în pro
porție de 70 la sută la semănători, 79 
la sută la cultivatoare, 90 la sută la 
grapele cu disc, 95 la sută la sapele 
rotative și mașinile pentru modelat 
solul, 69 la sută la pluguri etc. Avînd 
în vedere timpul înaintat, nu poate fi 
trasă în nici un fel concluzia că lu
crurile stau bine, că primăvara poate 
fi așteptată fără concentrarea efortu
rilor pentru încheierea grabnică a re
parațiilor.

La S.M.A. Brînceni, una din unită
țile cunoscute în județ pentru rezul
tatele buhe obținute, din cele 76 trac
toare care necesitau reparații sint 
gata doar 36. Poate surprinde aceas
tă rămînere în urmă, mai ales că la 
alte grupe de mașini reparațiile au 
fost încheiate. în atelierul întreprin
derii, discutăm cu mecanicii Nico- 
lae Tucăr și Gheorghe Frundrea, doi 
dintre oamenii care, de peste zece 
ani, se ocupă de „inima" tractoarelor. 
Amîndoi sînt cunoscuți aici, printre

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii'

(Continuare in pag. a III-a)
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înot printre
CEEA CE NICINOI NU CREDEAM"

ghețuri
în «oaste sile de iarnă, săt

mărenii asistă Ia un spectacol 
rar. De pe debarcaderul ștran
dului din Sațu-Mare, în apele 
încorsetate de ghețuri ale rîului 
Someș, un om mic de stat, dar 
robust, se avîntă printre sloiuri, 
inotînd voinicește și scufundin- 
du-se în adincuri, sub privirile 
„înghețate" de uimire ale curio
șilor înfofoliți în haine groase 
de blană. Eroul acestui spectacol 
ce se repetă cu regularitate timp 
de 10 minute, la fiecare două 
zile, este Sever Pop, funcționar 
la consiliul popular municipal, 
în vîrstă de 46 de ani, care 
practică înotul în aceste condi
ții de circa 20 de ierni. „Pen
tru mine — ne-a spus el — băile 
de iarnă (fie ele și la minus 25 
de grade) sînt un adevărat izvor 
de sănătate. Chiar cînd se în- 
tîmplă să mă încerce cîte o 
gripă, tot cu o baie glacială în 
Someș scap de ea. Cit despre 
astenie, cred că alt leac mai bun 
nici nu există. Cei ce vor să se . 
convingă n-au decit să încerce". 
O dată lansată această invitație, 
rămîne de văzut acum - cine se 
încumetă să spargă... gheața !

La flacăra
luminării

dinIntr-un birou al autobazei 
Cimpeni (Alba), Dumitru Matei, 
loan Bota, loan Nieoară ți pen
sionarul Nicolae Dandea stăteau, 
în jurul mesei, tăcuți și gravi. 
Din cind in cînd, pe rind, fiecare 
scotea cite un cuvlnt scurt, 
rostit eu grijă: pas. parol, 
chintă... La miezul nopții, lumi
na electrică s-a întrerupt. Cei 
patru au continuat „lucrul" la 
flacăra unei luminări (se vede 
treaba că o căutau cu lumina
rea.). Spre ziuă, miliția a dat 
cărțile pe față si a confiscat po
tul. Judecați de urgentă în Șe
dință publică, fiecare și-a primit 
partea după... carte: I. Nieoară — 
amendă, iar ceilalți trei — în
chisoare. Și nu vor mai pierde 
nopțile, pentru că acolo lumina 
te stinge devreme !

Cu si fără
9

suspens
C.E.J.L. 
comuna 

în-
Conducător auto Ia 

Bistrița, O. Crăciun din 
Prundul Bîrgăului a tras, 
tr-una din zilele trecute, autoca
mionul 21—BN—793 în fața ci
nematografului din localitate și 
a intrat înăuntru să vadă un 
film. După spectacol, ia autoca
mionul de unde nu-i ! S-a a- 
dresat postului de miliție. Dar 
„suspens“-ul n-a durat mult. Pen
tru că, în timp ce lucrătorii de 
miliție porniseră în căutarea lui, 
autocamionul le-a ieșit aproape 
singur în cale. Văzîndu-1 fără 
stăpin, locuitorul Vasile Rotund 
se urcase la volan și începuse, 
pe cont propriu, „o lecție" de 
conducere pe străzile comunei, 
mai ceva ca-n filme. în clipa 
cînd „lecția" a luat sfîrșit, s-a 
constatat însă că, de fapt, dum
nealui învăța arta conducerii 
mașinii sub influența alcoolului. 
Drept pentru care, acum va su
feri consecințele de rigoare.

în ultimele zile au continuat, fel 
comune, sesiunile extraordinare des
chise ale consiliilor 
baza indicațiilor și 
rezultate la prima ______
țară a primarilor și secretarilor comi
tetelor comunale de partid — s-au 
discutat și aprobat planurile de dez
voltare eoonomico-socială, angaja
mentele luate de locuitorii așezărilor 
rurale, ca răspuns la însuflețitoarea 
chemare a comunei Pechea, din ju
dețul Galați, pentru înflorirea multi
laterală a satelor noastre, pentru ri
dicarea gradului lor de civilizație.

Ce conțin planurile economice de 
dezvoltare a comunelor 7 Ce obiec
tive concrete stau în prezent ta a- 
tențîa consiliilor populare 7 — iată 
întrebările la care ne-am propus să 
răspundem în rîndurile de față.

Tov. Marin Diaconu, primarul co
munei Bucinișu, din județul Olt, spu
nea deunăzi cu multă încredere :
, — Am pornit anul acesta la lucru 
cu un mare cîștig : am învățat să 
gîndim economic. Am analizat posi
bilitățile de dezvoltare a comunei 
noastre în lumina cuvîntării tovară
șului Nicolae Ceaușescu la conferința 
pe țară a secretarilor comitetelor de 
partid și 
leotive 
deputați, 
tului au 
economic, posibilitățile de ereștere a 
producției, de valorificare complexă 
a tuturor resurselor materiale și 
umane și au propus măsuri cores
punzătoare. Am ajuns astfel la con
cluzia că trebuie să ne îndreptăm 
atenția, în primul rind, spre crește
rea potențialului productiv al pămin- 
tului, gospodăririi lui mai judicioa
se, depistării și atragerii în circuitul 
economic a tuturor resurselor exis
tente — într-un cuvînt să orien
tăm dezvoltarea satului pe baza va
lorificării propriilor sale rezerve.

— Ce ați întreprins, practic, pînă 
acum 7

— Pentru folosirea, mai. eficientă 
« fondului funciar ne-am propus să 
redăm agriculturii, în acest an, o 
suprafață de 120 ba de teren — în 
punctul „Padina" — care acum este 
înmlăștinat. Toți locuitorii comunei 
vor participa la aceste lucrări. Alte 
măsuri se referă la amenajarea unei 
suprafețe de 100 ha pentru irigat 
(lucrările, în procent de 50 la sută, 

■se vor executa tot prin muncă vo- 
luntar-patriolică), iar în primăvară, 
în curțile cetățenilor vom planta 
60 000 butuci viță de vie și 5 000 de 
pomi fructiferi. Membrii cooperativei 
noastre agricole au hotărît să obțină 
anul acesta — prin.tr-o mai bună or
ganizare a muncii, prin aplicarea 
acordului global — o medie de

populare. Pe 
învățămintelor 
conferință . pe

primarilor din comune. Co- 
alcătuite din specialiști, 
gospodari de frunte ai sa- 
cercetat, în fiecare sector

Pe apa...
Sabarului

Marin Badea și Nicolae Nițu, 
ciobani din Colibași (Ilfov), au 
pornit, într-una din zilele trecu
te. cu 150 de oi la pășunat. Tre
buiau să le ducă pe un izlaz 
situat dincolo de rlul Sabar. 
Pentru aceasta, n-aveau de ales 
decit o cale : să îndrepte turma 
pe podul aflat la citeva sute de 
metri depărtare. Ei au hotărît 
însă să o treacă direct pe ghea
ță. Rezultatul ? Gheata a cedat 
Si 61 de oi au căzut in apă, ne- 
maiputind fi salvate. Pentru ne
glijența lor, cu adevărat... de 
oaie, cei doi ciobani vor trebui 
să-și dezghețe serios... propriile 
buzunare.

Unde-s doi,
pedeapsa
creste
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Gheorghe Teacă, șef de depo
zit Ia C.L.F. din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, avea o pagubă 
în gestiune în valoare de 20 738 
lei. Aflînd că îi vine un control 
„inopinat", i-a cerut gestionarei 
Ecaterina Popa să-i dea o mină 
de ajutor pentru a-1 scoate la 
liman. Fără să mai stea pe gin- 
duri, aceasta i-a transferat în 
mod fictiv mărfuri și ambalaje 
din unitatea sa pentru „acoperi
rea" întregii sume. Bineînțeles, 
nu pe degeaba. Pentru încerca
rea ei de „a-1 salva", gestionara 
avea să primească, drept „mul
țumire". aproape 2 000 lei. La 
controlul efectuat, Teacă avea să . 
se convingă însă că actele de 
..acoperire" prezentate nu î-au 
fost de nici un folos. Pentru că, 
pînă la urmă, a fost descoperită 
nu numai frauda sa. ci și a ges
tionarei E. P. Și, de fapt, altfel 
nici nu se putea. Amîndoî por; 
niseră în derivă, la amîndoi 
era cazul să li oe inece coră
biile !

Rubrics redoefatâ de r
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scînteii"

5 800 kg porumb boabe la hec
tar în cultură neirigată, față de 
5 500 kg, cit este planificat ; să de
pășească producția de griu cu 400 kg 
Ia ha, iar pe cea de sfeclă de zahăr 
cu 5 000 kg la ha etc. Cooperativa va 
realiza astfel — numai prin sporu
rile de producție din sectorul vege
tal — un venit peste plan de 3 mili
oane Iei.

Intr-adevăr, cei din Bucinișu au 
învățat să „gîndească economic". 
Iată încă un argument:

— „Conferința pe țară a primari
lor și secretarilor de partid — -ne

Din activitatea 

primăriilor pentru 

înfăptuirea programelor 

de dezvoltare economică

•spune și Mihai Fană, medic veteri
nar, șeful fermei C.A.P., ne-a pus în 
situația de a analiza și reanaliza 
obiectivele pe care urma să le sta
bilim pentru dezvoltarea 
în spiritul 
partid. In 
înțeles cit 
materiale 
Astfel, în 
realiza o creștere a efectivelor de a- 
nimale cu 120 capete la bovine și.400 
la porcine ; numărul animalelor din 
gospodăriile cetățenilor va fi sporit 
cu 300 de capete bovine și 420 por
cine. Vom livra astfel statului, peste 
plan, 80 tone de carne și 600 hl de 
lapte din producția C.A.P., iar de la 
gospodăriile populației 500 capete 
de porcine și 200 de ovine".

Primarul comunei ne-a demonstrat 
apoi cu date certe cum se vor re
flecta rezultatele economice în dez
voltarea edili tar-gospodărească a 
comunei. Aici vor fi construite în a- 
cest an două grădinițe pentru copiii 
satului, vor fi extinse spațiile co
merciale, se vor crea și dezvolta noi 
unități furnizoare de servicii. '

Chirnogeni este una dintre locali
tățile mari clin sudul Dobrogei, si
tuată la jumătatea distanței dintre 
Dunăre și Marea Neagră. Are peste 
5 300 de locuitori și este angajată 
într-un proces ferm de urbanizare. 
Care sint pilonii ce vor susține dezA 
voltarea pe această cale ?

în primul rind, posibilitățile de 
ereștere continuă a producțiilor agri-

zootehniei 
sarcinilor trasate de 

urma acestor analize am. 
de mari sînt posibilitățile 
pe care le are comuna, 
cadrul C.A.P.-ului vom

cole — ne spune Ion Cazacu, preșe
dintele consiliului tatercooperatist. 
Afirmația mea se bazează pe faptul 
că unitățile noastre agricole dispun de 
9 090 ha de teren, de o stațiune de 
mașini agricole iar de 4—5 ani încoa
ce n-am realizat mai puțin de 3 000 
kg de griu și 4 000 kg de porumb la 
ha. Ce arată aceste date 7 Că avem o 
comună bogată. Tocmai de aceea, în 
adunările generale ale celor 3 coope
rative agricole am stat de vorbă pe 
îndelete cu oamenii și am hotărît ca, 
începind din acest an, să depășim 
„plafonul" producțiilor medii. Pe 
scurt, prin folosirea fiecărei palme de 
pămînt, prin lucrări la timp și de 
bună calitate,.cooperatorii noștri și-au 
propus să realizeze peste cifrele pla
nificate la hectar 400 kg de porumb, 
200 kg de griu și 150 kg de floarea- 
soarelui. Comuna noastră va livra 
statului — peste prevederile înscrise 
în plan — 370 tone de griu, 600 tone de 
porumb, 205 tone de floarea-soarelui, 
1100 tone de legume și cartofi, 200 
tone de orz, 40 tone de fasole, 500 de 
porci îngrășați, 410 lil de lapte și alte 
produse a căror valoare se ridică la 
peste 5 milioane de lei.

Primarul comunei, Călin Dobre, 
confirmind cele spuse mai înainte, ne 
vorbește pe larg despre investițiile 
stabilite de primărie pentru dezvol
tarea sotial-economică a comunei. 
Ele se ridică, anul acesta, la aproape 
15 milioane lei.

— Noi avem de pe acum ta comună 
o seamă de obiective social-culturale 
care dovedesc că localitatea noastră a 
atins un înalt grad de dezvoltare eco- 
nomico-socială. De pildă : un maga
zin universal cu etaj, un stadion, 
cămin cultural, instalații pentru ali
mentarea cu apă curentă. Dar mai 
avem încă' multe lucruri de fă
cut. O parte dintre obiectivele pro
puse le-am planificat chiar pentru 
acest an : o grădiniță de copii, un dis
pensar uman cu etaj, o școaiă cu 8 
săli de clasă, o instalație pentru în
călzirea centrală în clădirile de inte
res public din centrul civic. Anul 
1972 este prima treaptă pe drumul tre
cerii la dezvoltarea urbană a comu
nei noastre. Sîntem hotărîți să ne 
asigurăm bunăstarea cu forțe proprii.

într-adevăr, modul cum concep pri
măriile planul economie, mobilizînd 
cu pricepere și competență • in pri- 

g.mul rind propriile resurse ale comu
nei, arată că obiectivul propus este 
aproape, că stă in puterea oameni
lor, in hărnicia lor, de a-1 realiza in
tr-un timp scurt.

Așa cum este îndeobște 
cunoscut, poșta a înregis
trat în ultimii ani progrese 
substanțiale pe linia bunei 
deserviri a cetățenilor. Și, 
ca o consecință directă a 
acestui fapt, a crescut nu
mărul acelora care-i solici
tă serviciile. Totuși, o serie 
de sesizări primite la re
dacție reliefează că presti
giul acestei vechi instituții, 
al numeroșilor săi lucră
tori, care nu-și precupețesc 
eforturile pentru ca trimi
terile poștale și .telegrafice 
să ajungă la timp, la desti
nație. este uneori umbrit de 
neglijența altora ce nu-și 
fac datoria așa cum se cu
vine.

Gheorghe Cocoru, din co
muna Călugăreni, 
Brăniștari-Ilfov, ne scrie : 
„Am depus la 
P.T.T.R. din localitate două 
mandate telegrafice și ba
nii respectivi spre a fi a- 
chitați unei rude din Co- 
mana-Ilfov, ce avea urgen- 

. tă nevoie de ei. Dar, deși 
ambele mandate erau tele
grafice, serviciu pentru care 
am plătit anticipat o taxă 
suplimentară, pe lingă cea 
obișnuită. banii au a- 
juns la destinatar cu întîr- 

.zieri inadmisibile : primul 
mandat — după 6 zile de 
la depunere, iar celălalt —- 
după mai bine de 10 zile 1“ 
„Pe fir, stimabile, pe fir"
— vorba lui Ca-ragiâle. Pe 
fir, într-adevăr, dar... cu 
viteza melcului.

Acesta-i doar un caz din
tre multe altele ce ne-au 
fost semnalate. Dar nu sin
gurul aspect. Pentru că — 
așa cum am mai amintit — 
ta alte situații, datorate a- 
celeiași cauze, unele trimi
teri poștale sau telegrafice 
nu ajung deloc la destina
ție. Fapt, evident, mult mai 
grav. „La 15 noiembrie 1971 
am depus la oficiul P.T.T.R. 
Bălan, județul Harghita, cu 
recipisa nr. 893, o sumă de 
bani, prin mandat telegra
fic, pentru fiica mea, afla
tă la Băile Homorod — ne 
relatează Miron C. Micu.
— A doua zi îi primește pre
cis — mi s-a spus de Ia 
poștă ! Aș ! Am fost, după 
aceea, de cinci ori la oficiul 
poștal din Bălan, pentru a 
mă interesa de bani, dar. 
spre regretul meu. n-am 
putut afla nimic. Cert este 
că banii n-au fost, primiți 
de destinatară și nici 
s-au întors la mine".

Și, pentru că sîntem 
capitolul trimiteri telegra
fice, aducem in discuție și 
alte neglijențe, ■ dacă pot 
fi calificate așa, ce apar în 
acest sector : denaturarea 
conținutului unor telegra
me. Pe adresa familiei 
Darie Bogoș, din Cluj, s-a 
primit, nu demult, de la 
Timișoara, o telegramă în 
cuprinsul căreia cuvintul 
venit s-a metamorfozat, în 
mod surprinzător și 
tabil. pe undeva, pe 
tul telegrafic, în... 
(In loc de „a venit 
meu" — „a murit, 
meu"). Este . un

satul
oficiul

nu

3a

Radu APOSTOL 
Emilian ROUĂ 
corespondenții „Scînteii

regre- 
circui- 
murit. 
socrul 
socrul 
„umor 

■negru" tragicomic, dar este 
și scandalizant avînd în ve
dere necazul, pricinuit oa
menilor în cauză din pricina 
acestei grave neglijențe.

Revenind la dispariția, pe 
traseu, a unor trimiteri 
(scrisori simple sau 
mandate, telegrame, 
poștale etc), trebuie 
că, de regulă, atunci 
nu mai sint de găsit, 
le etichetează ca „pierdute 
în timpul transportului". 
Să admitem că, dintr-un 
motiv sau altul, o scrisoare 
se „pierde" pe traseu. Dar 
un colet de 10—12 kg — 
cum poate să. fie „pierdut" 7 
Că doar este ditamai pa
chetul ! Și, totuși, după cum 
aflăm din alte scrisori,

reco- 
colete

poșta

n-am avut posibilitatea să 
ne convingem, deoarece 
din dispoziția conducerii 
D.P.M.B., aceste date „nu 
pot fi furnizate presei". 
(Probabil din exces de mo
destie — tovarăișii nu vor 
să se laude cu realizările 
obținute !). Așa stînd lucru
rile, am căutat să stabilim 
în ce măsură sînt înteme
iate unele reclamații.

Poposim la oficiul 
P.T.T.R. București 57, din 
cartierul „Titan", pentru a 
ne convinge de justețea u- 
nei sesizări privind preda-

unor scrisori

CUTIA POȘTALA
SAU... CUTIA
CU SURPRIZE

• Tîrîș-grăpiș, șontîc-șontîc, vine și 
mandatul fulger • Caietele fantomă și 
scrisorile rătăcitoare ® Cînd telegrafistele 

se ocupă cu umorul negru

poate și așa ceva. Două e- 
xemple ; coletul trimis de 
Ion Butufei fiului său din 
Sibiu, preoum și cel depus 
mai de mult de Mircea 
Aștefănesei, din satul V.lă- 
deni-Botoșani, pentru fiul 
său din Băneasa-Constanța, 
au fast „pierdute în timpul 
transportului". Firește, în 
astfel de situații poșta a- 
cordă despăgubiri, dar nu' 
aceasta este soluția dorită 
de cei care i se adresează 
pentru diferite servicii.

Ne-am deplasat, zilele 
trecute, cu un teanc de se
sizări, la Direcția de poștă 
a municipiului București și 
la Departamentul Poștelor 
și Telecomunicațiilor. „Ast
fel de cazuri sînt cu totul 
accidentale — ne-a declarat 
directorul D.P.M.B., ing. Tu
dor Ștefan. Numărul sesi
zărilor a scăzut mult față 
de anii trecuți. Și, oricum, 
sesizările trebuie verificate, 
pentru că multe dintre ele 
se dovedesc a fi neînteme
iate". Dacă astfel de cazuri 

; sînt accidentale și dacă a 
. scăzut sau nu, în ansamblu, 
numărul reclamațiilor la a- 
dresa poștei din București,

două ori ca neajuns la des
tinație (in Schitu Costi- 
nești, jud. Constanța). Și, 
după minuțioase relații ce
rute de către dirigintele o- 
ficiului, Dumitru Dragomi- 
rescu, și de cițiva lucrători 
ai D.P.M.B., aflăm, cu stu
poare, că mandatul (tele
grafic -- rețineți) nu fusese 
predat destinatarului nici 
pînă la 25 ianuarie. „Se în- 
tîmplă" — ne spune Octa
vian Angelescu, director 
adjunct la D.P.M.B. Se în- 
timplă, intr-adevăr, numai 
că astfel de întîmplări eti
chetate ca atare aduc pre
judicii cetățenilor, le pro
voacă necazuri de care ar 
putea fi scutiți dacă meca
nismul deservirii poștale ar 
funcționa, pe toate verigile, 
bine.

Atunci cînd se adresează 
poștei, pentru un serviciu 
sau altul, cetățeanul îi »* 
cordă acesteia întreaga sa 
încredere și are tot dreptul 
să pretindă de la aceasta 
servicii ireproșabile. Din. 
păcate, așa cum s-a putut 
vedea, gradul de solicitudi
ne și de conștiinciozitate 
profesională al unor lucră
tori ai poștei este încă de
ficitar. Lucru de care ani 
avut prilejul să ne con
vingem, o dată in plus, spre 
sfîrșitul anchetei noastre, 
cînd, intr-unui din birou
rile Departamentului Poș
telor și Telecomunicațiilor, 
am întîlnit un cetățean ve
nit să reclame neprimirea 
unui colet poștal. Recla
mantul, Nicolae Mihăilă, 
fusese trimis de la oficiul 
P.T.T.R nr. 1 Craiova, la 
Direcția de transporturi 
poștale din București, pen
tru a se'interesa de soarta 
coletului său, expediat de o, 
rudă din Bacău, la 20 oc
tombrie 1971. L-am însoțit 
la Direcția de transporturi 
poștale, unde, timp de mai 
bine de două ore, am încer
cat să dezlegăm misterul 
nepredării coletului^ „Nu-i 
vina noastră, tovarășe, « 
vina celor care n-au recla
mat din vreme situația" (e- 
dică vina... păgubașului !) 
— ni s-a „argumentat" tot. 
timpul la D.T.P. Din docu
mentele existente la acest 
compartiment rezultă lim
pede că, dimpotrivă, e vina 
poștei — care a luat cunoș
tință imediat de dispariția 
coletului — și nu a cetățea
nului, purtat pe drumuri, 
de mai multe ori, pentru 
a da de urmele lui !

Situații de felul celor în
fățișate în rindurile de față 
fac necesare, credem, o 
seamă de acțiuni largi, pe 
toate verigile, pentru in
struirea și educarea lucră
torilor poștali în spiritul 
responsabilității depline fa
ță de munca pe care o des
fășoară într-un sector im
portant al deservirii popu
lației. Mecanismul poștei 
trebuie să funcționeze pre
tutindeni în mod ireproșa
bil, în interesul comun al 
cetățenilor și al acestei in
stituții insăși, datoare și 
capabilă să asigure o de
servire corespunzătoare în

rea cu o întîrziere de circa 
3 săptămîni a unui colet 
poștal, al cărui destinatar, 
ing. Andrei Rotaru, locu
iește la circa 1 km de oficiu 
(pe str. Rotundă nr. 1). Ce 
constatăm pe parcursul a 
cîtorva ore de investigații 
extrem de anevoioase 7 Că 
la 21 decembrie 1971, dimi
neața, coletul respectiv, 
conțintad alimente, a _ fost 
depus la oficiul Ciovîrnă- 
șani-Mehedinți și la 22 de
cembrie, seara, a ajuns la 
oficiul 57... doar buletinul 
de expediție al acestuia. Și 
că, ulterior, nu se știe cînd 
și in ce chip, a fost găsit și 
coletul și predat destinata
rului deabia în ziua de... 
14 ianuarie a.c. Cauza aces
tei întîrzieri 7 Foarte sim
plu de explicat : „Ce să fa- 

. cern 7 Asta e situația" — 
ne-a declarat dirigintele o- 
ficiului, Remus Cristea.

Ne interesăm, în conti
nuare, de soarta mandatu
lui telegrafic nr. 2278, pre
zentat la 29 noiembrie, 1971, 
la oficiul P.T.T.R., 24 din . ,Șos. Pantelimon, de. către toate compartimentele sale. 
Solomon Iftemie, din Bucu-..........w
rești — mandat reclamat de Alexandru STROE

Foto : S. CristianO imagine grăitoare a satului de azi : comuna Osica din județul Olt

(Urmare dîn pag. I)

mai 
cit

0 citadelă industrială
își sărbătorește jubileul

(Urmare dîn pag. I)

oferă imaginea revelatoare a com
petenței profesionale a acestor ti
neri, pentru care însușirea „secre
telor" meseriei a devenit, deopotri
vă, o chestiune de prestigiu și dem
nitate muncitorească. E vorba, mai 
tatii, de cultivarea unei tradiții, 
muncitorii acestei uzine avînd de 
mult renumele unor me>seriași de 
mîna întîi. Dar, în același timp, e 
vorba și de condițiile deosebite în 
care sint pregătiți pentru 
tinerii muncitori. Grupul

producție 
școlar al

cărei zile de spitalizare 
înseamnă examinarea 
mai operativă și multilate
rală — clinică și de labora
tor — a bolnavului, inter
pretarea imediată a rezul
tatelor, colaborarea între 
diferitele secții și' servicii, 
acordarea și aplicarea tra
tamentului corespunzător.

De aici derivă însă o a 
doua problemă mare a con
sumului medical : necesita
tea de a delimita sfera de 
intervenție a asistenței spi
talicești față de cea ambu
latorie. Unde începe prima 
și unde se termină ultima 
este greu de stabilit astăzi, 
în condițiile apropierii, 
pînă la fuziune, a acestor 
două compartimente, cînd 
tendința către spital, ge
nerată de un complex în
treg de factori, și-a găsit 
rădăcini adinei în însăși 
imaginea pe care populația 
și-o face despre asistența 
medicală în general și în
crederea în asistența spi
talicească.

Această încredere este 
firească. Dar noi dispunem 
azi de o rețea de unități 
ambulatorii bine echipate, 
încadrate cu personal de 
înaltă calificare, capabile 
să răspundă unei mar i părți 
din cerințele de asistență 
medicală a populației, pri
vind atît diagnosticul, cît 
și tratamentul. Ele pot și 
trebuie să rezolve în mai 
mare măsură numeroase 
cazuri pentru care astăzi 
multi bolnavi apelează încă 
la spital. La aceasta am 
putea adăuga studiile ini
țiate în ultimul timp și 
în ceea ce privește asis
tența la domiciliu, utiliza
rea staționarului de zi, a 
centrelor medico-sanitare, 
care pot contribui la des
congestionarea de unele 
categorii de solicitări ce 
pot fi rezolvate prin

tratament ambulator. A- 
cesta are și avanta
jul că bolnavul, făcînd 
tratamentul acasă, nu mai 
este nevoit să părăsească 
mediul familial, ceea ce în 
multe cazuri constituie un 
factor favorizant de însă
nătoșire.

O altă problemă a consu
mului medical este cea a 
examenelor de laborator și 
a explorărilor. Multe se fac 
în mod inutil, de citeva ori, 
atît în policlinici, cît și în 
spitale. De ce 7 Fiindcă e- 
xistă tacă ideea preconce-

că unitățile sanitare ambu
latorii pot și trebuie să tri
mită spre internare bolnavii 
cu o gamă cit mai largă de 
explorări efectuate și, dacă 
se poate, cu diagnosticul 
bine precizat.

O altă caracteristică im
portantă a ultimilor 30 de 
ani, atît pe plan mondial cît 
și în țara noastră, este 
creșterea continuă a cererii 
și consumului de medica
mente. Această creștere re
flectă, în cea mai mare 
parte, necesități obiective, 
precum și considerabilul

mai bune. Ajunge ca un 
bolnav să aprecieze că un 
medicament i-a făcut bine, 
ca să-l recomande la toți.

Este cazul să subliniem 
aici doi factori importanți 
în extinderea acestui con
sum exagerat : a) presiunea 
unei părți a bolnavilor a- 
supra medicilor (in special 
femei) pentru a li se pre
scrie medicamente cu sau 
fără indicații certe și b) ce
darea în fața acestor insis
tențe, în locul unei inter
venții active, educative în

de

Alo spitalul! Am guturai,
cer urgent internarea...

pută că în laboratorul 
„tău", adică de spital, tre
buie să ai încredere mai 
mare. Or, în ce privește 
dotarea laboratoarelor unor 
policlinici, ca Vitan și Ba- 
tiște în București, Policli
nica universitară Iași, cele 
noi din Buzău, Pașcani și 
alte orașe ale țării, ele sînt 
chiar mai bine dotate decit 
multe laboratoare de spital. 
Schimburile de experient-ă 
efectuate ani la rind in Ca
pitală între specialiștii de 
laborator din spitale și po
liclinici au arătat că nu e- 
xistă diferențe de calitate 
în pregătirea și în rezulta
tele muncii lor. Faptul că 
ele se repetă totuși nu poa
te fi explicat altfel — in 
nici un caz justificat — de- 
cît prin inerție. O inerție 
care costă scump. Socotim

progres terapeutic realizat 
pe plan mondial, dar nu 
trebuie subestimat perico
lul pe care-l reprezintă con
sumul excesiv de medica
mente pentru individ, une
ori pentru întreaga societa
te și efectele negative asu- 

fn ultimii 
ani și presa noastră a con
sacrat multe coloane aces
tei probleme. Au avut loc 
dezbateri în fața televiziu
nii. S-au dus — poate aces
ta este defectul — campanii, 
în loc de muncă continuă dă 
combatere a polipragma- 
ziei (consumului excesiv de 
medicamente). S-a ajuns ca 
medicamentele să se consu
me ca bomboanele, ca se
mințele. Unii cetățeni au 
devenit farmaciști și me
dici. Cumpără și consumă 
pilulele pe care le cred ei

pra economiei.

rindul bolnavilor, ca ei să 
înțeleagă pericolul excesu
lui de medicamente. Vom 
da doar două exemple. Con
sumul excesiv de antibio
tice a dus la apariția unor 
tulpini de germeni foarte 
rezistenț.i. Și nu sînt rare 
cazurile cind unii suferinzi 
de boli cronice pulmonare 
(bronșite banale) care luau 
antibiotice în perioadele de 
acalmie a bolii au murit 
cu zile, fiindcă în perioada 
unor agravări aceste medi
camente nu le-au mai fost 
de nici un folos. Intr-un 
mod asemănător, excesul 
prescrierii cortizonului și 
derivatelor sale în unele 
boli cronice ale aparatului 
locomotor — artroze, spon
diloze — care puteau bene
ficia de tratamente cu alte 
medicamente mai puțin

primejdioase și la fel 
eficiente, a dus la scăderea 
rezistenței organismului 
față de o serie de infecții. 

Am semnalat, în rîndurile 
de mai sus, cîteva aspecte 
mai importante ale consu
mului medical. Necesitățile 
stadiului actual de dezvol
tare a țării noastre impun 
adaptarea orientării și or
ganizării ocrotirii sănătății 
la noile cerințe. Asistența 
medicală -nu se mai poate 
concepe ca un act pasiv, li
mitat la îngrijirea bolnavi
lor din momentul prezen
tării acestora la o unitate 
sanitară. Ca o sarcină de 
bază a medicinii moderne 
se pune preocuparea pen
tru supravegherea medicală 
a omului sănătos, ca individ 
și în colectivitate, in scopul 
preîntâmpinării îmbolnăvi
rilor. Pentru aceasta, Minis
terul Sănătății a elaborat 
programe tehnice prioritare 
pentru bolile care prezintă 
cel mai mare interes pen
tru îmbunătățirea stării de 
sănătate ; programul pri
vind bolile cardio-vasculare, 
cel referitor la combaterea 
unor forme de cancer, pro
gramul privind dezvoltarea

■ și îmbunătățirea asistenței 
stomatologice și altele.

Pentru a face față ten
dințelor consumului medi
cal; Ministerul Sănătății, 
traducînd in viață sarcinile 
trasate de Directivele Co
mitetului Central al Par
tidului Comunist Român 
cu privire la îmbunătățirea 
asistenței medicale a popu
lației, a întreprins o serie 
de măsuri în vederea unei 
organizări cît mai raționale 
și eficiente a muncii medi- 
co-sanitare, în condiții de 
optimă economicitate și 
utilizare cu randament spo
rit a bazei materiale și a 
fondului de cadre existent. 
Ierarhizarea spitalelor și 
policlinicilor se înscrie prin
tre aceste măsuri, stabilin- 
du-se, începind cu anul

1972, un conținut de 
tate diferențiat, în 
cu natura și volumul soli
citărilor, cu nivelul de do
tare tehnică și încadrare cu 
personal, pentru fiecare 
spital și policlinică.

Alte măsuri privesc ; 
creșterea capacității și a 
randamentului unităților 
pentru asistența medicală 
ambulatorie in urban și ru
ral ; organizarea corectă a 
locului de muncă și a pre
zentării bolnavilor la 
sultații printr-o mai 
legătură funcțională 
cabinetele de specialitate 
din policlinică și dispensar 
de circumscripție ; crearea 
centrelor medico-sanitare 
urbane și rurale, unități de 
medicină generală de un 
nivel tehnic ridicat, care 
dispun de cabinete de me
dicină generală, de pedia
trie, de stomatologie, un 
staționar pentru copii, un 
punct de laborator, farma
cie sau punct farmaceutic 
etc. ; reglementarea acor
dării asistenței medicale de 
urgență pentru o rezolvare 
cit mai operativă și com
petentă a cazurilor care 
pun in primejdie imediată 
viața bolnavului sau acci
dentatului ș.a.

însă, orice măsuri se în
treprind, ele se cuvin spriji
nite de toți factorii care 
concură la rezolvarea pro
blemelor sociale ale popu
lației și în primul rînd de 
către populația însăși, care 
trebuie pe de o parte să 
respecte cu strictețe indica
țiile personalului medical 
în ceea ce privește apăra
rea propriei sănătăți, iar pe 
de altă parte să aibă in ve
dere că creșterea continuă 
a solicitărilor pentru asis
tență medicală impune o 
dirijare atentă a acestor so
licitări prin măsuri organi
zatorice obligatorii, atît 
pen'tru rețeaua de asisten
ță medicală, cît și pentru 
populație.

activi- 
raport

con- 
bună 
între

uzinei, care dispune de condiții de 
pregătire teoretică și practică deo
sebit de bune, asigură anual circa 
400 de muncitori. Dar cea mai mare 
școală e uzina. In 1971—1972, în for
mele de reciclare a.u fost cuprinși 
peste 5 400 de muncitori.

— La nivelul de tehnicitate de 
azi și de miine al producției, siu 
mai poți să faci față cu ceea ce 
ai învățat în școală sau ca ucenic t— 

ne spunea lăcătușul reglor Savu Bu
zeșan. Așa că învățătura c una din 
datoriile principale ale fiecărui mun
citor care e conștient de menirea s».

Sint gînduri care exprimă un mare 
adevăr — de fapt, un imperativ ai 
producției moderne, pe care mun
citorii de la uzina arădeană l-au în
țeles pe deplin. Gîndurile lui Savu 
Buzeșan sint ale tuturor 
Tatăl său, Pavel Buzeșan, 
în uzină pînă în 1948, iar 
de început ai uzinei, printre trudi
torii de atunci se afla și bunicul său. 
De 40 de ani lucrează în uzină și 
Ilie Mișici, dar cită deosebire între 
condițiile de altădată și cele de azi, 
în care are alături, in aceeași uzină, 
pe cei doi fii ai săi. Multe din cadre
le de muncitori crescute în tradiția 
și disciplina de aici sint astăzi min- 
dria noilor uzine de la Balș șî Cara
cal, din cadrul Grupului de uzine 
Arad.

— Avem datoria — ne spunea ing. 
Nicolae Iosif, directorul general al 
Grupului de uzine constructoare de 
vagoane Arad — de a amplifica pe 
planuri superioare hărnicia și iscu
sința generațiilor care au creat faima 
întreprinderii pe care o sărbăto
rim. Preocupările noastre au asi
gurat, în decursul anilor, moderniza
rea utilajelor de transport feroviar. 
Aș aminti, între altele, modificarea 
integrală a rulării de la cuzineți la 
rulmenți, înlocuirea construcțiilor ni
tuite prin construcții sudate, trece
rea de la vagoane cu pereți de lemn 
la cele metalice. Acestora li se adau
gă îmbunătățirile vizind estetica, con
fortul și sporirea vitezelor, în spe
cial la vagoanele de călători și sub
urbane, 
vagoane 
Îndoială, 
continua 
nare a producției 
garanție fiind capacitatea și compe
tența întregului colectiv de munci
tori, maiștri, tehnicieni și ingineri, 
pentru care datoria supremă o con
stituie îndeplinirea exemplară a sar
cinilor puse de partid în fața ramurii 
noastre industriale.

...De la peron, un tren își începe 
călătoria pe magistralele de oțel ale 
patriei. Fie că e tren de marfă sau 
de persoane, el ne duce cu gindul la 
constructorii de vagoane din Arad, 
Ia cei care, prin puterea minții fi 
brațelor, făuresc aceste mijloace mo
derne de transport. Mai ales azi, în 
ziua cind uzina arădeană împlinește 
opt decenii de activitate.

de aici, 
a lucrat 
in anii

precum și proiectarea de 
restaurant și dormitor. Fără 

proiectele noastre pentru 
diversificare și perfecțio- 

vor fi înfăptuite,
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Funcționarea mecanismului relațiilor dintre întreprinderi, centrale 
Industriale și ministere, în condițiile acordării unor atribuții și com
petențe lărgite centralelor și întreprinderilor, figurează ca una din 
problemele importante ce urmează să fie dezbătute Ia apropiata con
ferință pe țară a cadrelor de conducere din întreprinderi și centrale 
industriale și de construcții. In legătură cu rezultatele obținute pînă 
acum, prin aplicarea măsurilor de perfecționare a organizării și condu
cerii activității în industrie, cu căile și metodele de îmbunătățire a ra
porturilor dintre cele trei verigi organizatorice, își spun părerea astăzi 
specialiști din industria ușoară, industria chimică și industria construc
țiilor de mașini.

Răspunderi mai clare

pentru întreprinderi

Ie de consum sînt stabilite de serviciul 
tehnic, de pildă, și la altul, atunci 
cînd socotelile sînt făcute de servi
ciul „preț de cost".

Rezultă cu claritate că se impune 
precizarea fermă a răspunderii în sta
bilirea și urmărirea normelor de con-

„Danubiana" și Combinatul de cau
ciuc Jilava — integrate în structura 
sa, atribuții de nivelul celor pe care 
le exercită o întreprindere față de 
secțiile de producție. Față de cele
lalte întreprinderi componente, ' care 
au gestiune economică cu personali
tate juridică, relațiile și sistemul de 
lucru sînt de altă natură, mai ales 
că dispersarea teritorială a acestora 
creează unele greutăți in exercitarea 
operativă a atribuțiilor complexe ce 
revin centralei. Totuși, cunoscînd bine 
realitățile, specificul întreprinderilor 
componente, centrala noastră a re
zolvat o serie de probleme dificile 
ale acestora. Un exemplu concret : 
prin recalcularea și reconsiderarea 
capacităților de producție ale între
prinderilor din subordine s-a putut

șl o ierarhizare a drepturilor de 
decizie pe funcții, ca o necesitate a 
trecerii unor drepturi de decizie, de 
la conducerea centralei la șefii de 
servicii și la șefii secțiilor pentru ca 
nici un fel de muncă să nu se facă 
în paralel.

Consider că acum, în condițiile e- 
xistenței unei legislații economice 
cuprinzătoare, multilaterale, centrala 
noastră își poate îndeplini în între
gime toate atribuțiile cu care a fost 
investită. Dar va trebui ca, pe baza 
experienței acumulate, să acordăm o 
atenție sporită îmbunătățirii structurii 
organizatorice și delimitării atribuții
lor și competențelor fiecărei între
prinderi subordonate, în scopul de a 
crea un echilibru cit mai perfect în 
relația Intreprindere-centrală-minis-

Intervenția forului

de resort — mai

operativă, mai eficientă

și centrale

înființarea centralelor industriale, 
prin gruparea întreprinderilor cu spe
cific identic sau apropiat, a creat în 
industria ușoară condiții mai bune 
de conducere a întregii activități e- 
conomice, de adîncire a profilării șl 
specializării producției, precum și 
pentru elaborarea unei concepții uni
tare în toate problemele care pri
vesc dezvoltarea în perspectivă a ac
tivității unor întregi subramuri. A 
sporit, de asemenea, competența În
treprinderilor și centralelor în avi
zarea unor documentații, în aproba
rea unor prețuri la noile produse, în 
contractarea fondului de marfă cu 
beneficiarii interni și — pentru pri
ma oară — și cu beneficiari externi, 
în modificarea unor sarcini de plan 
sortimentale ș.a.

Cu toate aceste elemente pozitive 
apărute pe filiera minister-centrală- 
întreprinderi consider că mai există 
posibilități de îmbunătățire a rela
țiilor dintre ele. Metodologia de apro
vizionare, bunăoară, obligă întreprin
derile să-și prezinte necesarul de 
materii prime și materiale Ia centra
lele de resort, iar acestea, la rîndul 
lor, la minister. Acest itinerar, care 
angrenează un număr mare de spe
cialiști'din mai multe verigi, nu este 
operativ, el necesitînd un număr 
mare de zile pentru efectuarea unor 
centralizări repetate. De aceea, con
sider necesar ca fiecare întreprindere 
sau centrală, în funcție de producția 
contractată și normele de consum sta
bilite, să intre în legătură nemijloci
tă cu coordonatorii de balanțe, gră- 
bindu-se astfel operațiunile de în
cheiere a contractelor de aprovizio
nare cu întreprinderile furnizoare 
pentru un număr și o cantitate mai 
mare de materii prime, materiale și 
produse decit pentru acelea Ia care 
au competență în prezent.

Aduc în discuție și faptul că ■ In 
exercitarea unor atribuții și compe
tențe încredințate centralelor și în
treprinderilor se manifestă încă pa
ralelisme care diminuează răspunde
rea pentru îndeplinirea unor sarcini 
legate de creșterea eficienței econo- 
mice. Un exemplu. De problemele 
consumurilor specifice în întreprin
derile din industria ușoară se ocupă, 
în prezent, mai miilte servicii și com
partimente, și anume : tehnic, con
cepție, producție, aprovizionare, preț 
de cost — lucru valabil și pentru 
centrala industrială. Datorită acestui 
fapt nu se poate localiza o răspun
dere unică în domeniul stabilirii și 
urmăririi normelor de consum atît 
la întreprinderi cit și la centrală. 
Mai mult, în cadrul aceleiași între
prinderi sau centrale, datorită insu
ficientei organizări a unor interco
nexiuni între serviciile și comparti- 

.mentele amintite și lipsei unei coor
donări — care la centrală se resimte 
și pe plan orizontal, între comparti
mentele sale, dar și pe plan vertical, 
față de compartimentele din între
prinderi — se practică, uneori, și nor
me de consum diferite pentru unul 
și același produs. Ce înseamnă a- 
ceasta este lesne de înțeles : lâ un 
rezultat se ajunge atunci cînd norme-

ÎN CENTRUL PREOCUPĂRILOR: 

activitatea economică spre cote 

superioare de eficiență

SÎNT NECESARE PERFECȚIONĂRI 
ÎN MECANISMUL RELAȚIILOR 

ÎNTREPRINDERE-CENTRALĂ-MINISTER
gum In sarcina unuî organ unic la ni
velul întreprinderii sau, mai prefera
bil, al centralei. Astfel se va realiza 
nu numai o coordonare unică, dar și 
o simplificare a legăturilor dintre 
serviciile și compartimentele care 
trebuie să conlucreze la fundamen
tarea normelor de consum și la su
pravegherea respectării lor, ceea ce 
se va reflecta, în. m<țd pozitiv în redu
cerea permanenta, a costurilor de pro
ducție.

Dr. Ștefan ȘTEFANESCU 
director tehnic în Ministerul 
Industriei Ușoare

Atribuțiile

și competențele

mai precis conturate

La Centrala industrială de anve
lope și articole tehnice din cauciuc 
au fost experimentate, în timp, mai 
multe forme de organizare. La ora 
actuală' centrala exercită față de cele 
două unități — uzina de anvelope

cunoaște mai bine de către condu
cerea centralei potențialul tehnic al 
acestora și, pornind de la aceste date, 
s-au stabilit mai rațional sarcinile 
de plan, creîndu-se un echilibru al 
acestora pe întreprinderi.

Sistemul de relații dintre centrală 
șl întreprinderi reprezintă, după pă
rerea conducerii centralei noastre, 
suma schemelor de relații ale fiecă
rei funcții din structura centralei. El 
asigură atît rezolvarea competentă și 
la timp a sarcinilor curente, cit și 
crearea condițiilor necesare unei ac
tivități de perspectivă, de continuă 
perfecționare a metodelor de con
ducere a producției. De aceea, între 
preocupările deosebit de actuale pen
tru noi — și cărora va trebui să le 
acordăm atenție în continuare — fi
gurează selecționarea cadrelor și a- 
plicarea celor mai potrivite metode 
de conducere, dezvoltarea spiritului 
de echipă, în așa fel îricît de Ia con
ducerea centralei să se transmită de
ciziile, dispozițiile și hotărîrile în 
mod armonizat pe întreaga filieră, 
pînă la locul unde se aplică. Pînă 
acum, prin promovarea acestui prin
cipiu s-a reușit să se stabilească și 
să se delimiteze competențele și răs
punderile între centrală și întreprin
deri și, o dată cu aceasta, s-a făcut

ter. Totodată, se impune să luptăm 
mai mult împotriva modului vechi de 
a g'îndi și soluționa problemele, pen
tru ca schimbările organizatorice pe 
care le preconizăm să fie însoțite și 
de corectarea mentalității unor cadre 
cu munci de răspundere.

Aș vrea să mai arăt că forurile 
noastre de resort continuă să ne șo- 

,; licite o sumedenie de informații; une
le necesare, altele nu, astfel îneît a- 
sistăm uneori la o mai măre ăitcula- 
ție de hîrtii decit în trecut. Simțim 
nevoia unei reglementări a actualu
lui sistem informațional (dări de 
seamă, rapoarte, note explicative 
ș.a.) care să cuprindă un număr mai 
restrins de indicatori, dar cu un con
ținut suficient de bogat pentru a 
oglindi activitatea întreprinderilor și 
a centralei. Apreciem că și aceste 
probleme ale sistemului informațio- 
nar pot duce la perfecționarea rela
țiilor întreprindere-centrală-minister 
și la îmbunătățirea activității pe toate 
treptele ierarhice a conducerii în in
dustrie.

Ion VEEICAN
' director pentru problemele de or
ganizare și personal în Centrala 
industrială de anvelope și articole 
tehnice din cauciuc

Doresc să mă refer la o singură 
problemă. Cu toate că au fost luate 
o seamă de măsuri pentru perfecțio
narea activității de conducere a pro
ceselor economice se manifestă o 
serie de neajunsuri în exercitarea a- 
tribuțiilor și competențelor la di
ferite niveluri ierarhice. Să pornesc, 
în prezentarea acestui aspect, de Ia 
citeva situații din activitatea noastră.

Prin planul de cooperare întocmit 
la Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini ș-a stabilit ca operațiunea 
de forjare a arborilor cotiți, necesari 
unor tipuri de motoare și compresoa- 
re, să fie înlocuită prin matrițare, ce 
se va executa de către uzina „Steagul 
roșu" din Brașov. Dar, atît în 1971, 
cit mai ales acum, în 1972, acest plan 
a fost și este o formalitate ; uzina a- 
mintită refuză să-1 ia în considerare. 
Aceasta deoarece, după cum susține, 
planul n-a fost stabilit în funcție de 
capacitățile efective și încărcarea a- 
cestora. Unde e greșeala ? La „Stea
gul roșu", care refuză contractarea, 
la minister, care n-a analizat su
ficient capacitatea utilajelor de a- 
cest gen ? Cert e că noi, deși avem 
plan de colaborare, plan de produc
ție și obligații contractuale cu bene
ficiarii noștri nu avem asigurați ar
bori cotiți fără. de care nu se pot 
snanta motoare și oompresoare.

încă un exemplu. Prin planul teh
nic, uzina „Timpuri noi" din Bucu
rești are sarcina de a asimila o nouă 
gamă de motoare Diesel. în cazul 
unora ne aflăm în faza de omologare 
a seriei zero și urmează să trecem la 
fabricația curentă, însă foarte multe 
echipamente nu ne sînt încă asigura
te. Atît noi, cît și Grupul de uzine 
„23 August" — din care facem parte — 
am întreprins fel de fel de demersuri. 
Dar deși în țară sînt uzine care au 
beneficiat de importul unor licențe 
și de însemnate fonduri de investiții 
pentru a se specializa în fabricarea 
unor echipamente, cum ar fi cele de 
injecție, electric și altele, problema 
nu s-a rezolvat. Consider că, atunci 
cînd pe calea discuțiilor la nivelul u- 
zinei sau al grupului de uzine nu se 
poate ajunge la rezultatele dorite, este 
necesară intervenția energică a orga
nelor competente din Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini.

Sint și alte situații în care se în
țelege greșit lărgirea competențelor 
centralelor industriale și nu se iau 
măsuri hotărîte la nivelul ministerului 

- pentru curmarea unor practici care 
contravin intereselor economiei. Mi 
se pare anormal, de pildă, ca uzina 
„Timpuri noi", asimilînd o gamă de 
motoare prin utilizarea unor repere 
din fabricația uzinei „Tractorul" din 
Brașov, aceasta să-i furnizeze'piesele 
respective nu în baza,, unui plan de 
colaborare, ci ca piese de schimb, 
ceea ce ridică în mod arbitrar costul 
și,. în ultimă instanță, prețul acestor 
motoare. Ca să nu mai amintesc că 
pentru motoarele în curs de asimila
re ne e refuzată contractarea unor re
pere, deși acestea sînt fabricate în 
mod curent.

Desigur, pînă la urmă asemenea 
greutăți sînt depășite. Dar cu cită e- 
nergie consumată inutil, cu ce pier
deri efective pentru economie ! Iată 
de ce consider că relațiile ministeru
lui cil unitățile subordonate trebuie să 
fie nu administrative, funcționărești, 
ci de analiză și de intervenție efi
cientă, permanentă în vederea solu
ționării prompte a problemelor strin
gente ale producției.

Constantin Cornel BARBU 
inginer-șef adjunct 
pentru problemele de concepție 
la uzina „Timpuri noi”

(Urmare din pag. I)

duse ceramice-Buzău, întreprinderea 
de prefabricate din beton Oradea, 
țesătoria de mătase „Victoria" Iași, 
Fabrica de tricotaje Suceava ș.a.

Harta economică a țării s-a îmbo
gățit anul trecut prin intrarea în ex
ploatare a circa 400 de capacități 
principale de producție industriale și 
agrozootehnice, comunicatul cuprin- 
zind o listă largă a celor mal impor
tante dintre acestea. Ca urmare a .in
trării în funcțiune a acestor capaci
tăți de producție, ca și a numeroase 
obiective social-culturale finanțate 
din fondurile centralizate ale statu
lui, avuția națională a sporit în anul 
1971 cu un volum de fonduri fixe 
în valoare de 66,4 miliarde de lei, 
cu aproape 3 miliarde de lei mai 
mult decit în anul 1970. Deși anul 
1971 a fost unul dintre cei ma.i fruc
tuoși ani din punctul de vedere al 
fondurilor fixe puse în funcțiune, nu 
ne putem declara, totuși, satisfăcuți 
de acest rezultat. Este pe deplin în
dreptățită această afirmație, de vre
me ce ritmul punerilor în funcțiune 
nu a reușit încă să țină pasul cu 
cel al execuției investițiilor, ceea ce 
a făcut ca la finele anului 1971 să 
rămînă nedate în exploatare un nu
măr de capacități productive, cu 
deosebire în industriile chimică, con
structoare de mașini și materialelor 
de construcții.; la alte obiective, 
punerea în funcțiune a vizat doar o 
parte din capacitate, contrar preve
derilor inițiale ale planului.

Principala cauză care în 1971 a 
determinat nerespectarea termenelor 
planificate de punere în funcțiune la 
un șir de capacități productive a 
constituit-o neasigurarea in timp util 
a utilajelor tehnologice, ca urmare 
a încălcării contractelor, a acceptării 
unor termene de livrare necorelate 
cu necesitățile de montaj sau chiar 
a necontractării unor utilaje. în po
fida precizărilor pe care le cuprin
de noua lege a investițiilor, în acest 
domeniu continuă să persiste neajun
suri. Faptul că nu se aplică cu fer
mitate și pînă la capăt măsurile co
ercitive pe care le stipulează legea 
contractelor economice, conduceri
le unor uzine constructoare de mașini

continuă să încalce disciplina con
tractuală. Apare cel puțin paradoxa
lă situația acelor uzine care, deși nu 
și-au onorat diferite contracte pentru 
livrări de utilaje, au apărut la sfir- 
șitul anului trecut cu sarcinile de 
plan îndeplinite. Consider că aplica
rea fermă a noii legislații economice 
din domeniul investițiilor trebuia să 
rețină serios atenția unor uzine cum 
aint „Vulcan", „Grivița roșie", am
bele din Capitală, sau U.Z.U.C. din 
Ploiești, în primul rînd asupra pla
nului sortimental și mai apoi 'asupra 
celui valoric, global. Socotesc, tot
odată, că problema asigurării utilajelor 
tehnologice ar putea fi rezolvată mai 
bine și prin buna clarificare a ceea 
ce trebuie să fie „furnizorul gene
ral". Precizări suplimentare se dove
desc necesare și în legătură cu creș
terea rolului graficelor coordonatoare.

Desigur, propunerile de îmbunătă
țire a legii investițiilor nu pot fi o- 
perate de pe o zi pe alta. La drept 
vorbind, ele nu vizează înlăturarea 
unor lacune esențiale, ci tind să facă 
cadrul legislativ actual și mai efi
cient. Legea, așa cum este ea astăzi, 
are suficientă forță să impună ordi
ne și disciplină în activitatea de in
vestiții. Condiția reușitei este una 
singură : respectarea ei întocmai de 
către toți factorii angajați cu sarcini 
și răspunderi precise în procesul de 
realizare a planului de investiții.

Insist asupra acestui aspect, gîn- 
dindu-mă la sarcinile mult sporite 
ce și le-a asumat în acest an eco
nomia in domeniul investițiilor. In 
condițiile în care volumul- investiții
lor sporește cu peste 15 la sută față 
de anul 1971, este de înțeles că și 
exigența tuturor factorilor trebuie 
necondiționat să sporească. Și acest 
spor de exigență trebuie să se simtă 
în primul rînd Ia obiectivele restan
te din anul trecut. Sub nici un mo
tiv să nu mai fie acceptate tergi
versările in livrările de utilaje. Jo
cului „de-a reprogramările" trebuie 
să i se pună neîntîrziat capăt, în 
interesul major al economiei. Este 
bine cunoscut că realizarea prevede
rilor de punere în funcțiune a fon
durilor fixe reprezintă un indicator 
principal al eficienței investițiilor șl 
a fondului de acumulare ; în lumina 
acestui imperativ va trebui ca res-

tanțele din acest domeniu sS fie re
cuperate în termene cît mai scurte 
posibil.

în altă ordine de idei, se impun» 
atenției urgentarea ritmului de exe
cuție pe toate șantierele. Ca urmare 
a intensei pregătiri desfășurate în 
cursul anului trecut, s-a reușit ca 
începutul lui 1972 să găsească ma
rile obiective cu majoritatea proble
melor soluționate. în primul rînd, 
volumul de documentație întocmită a 
fost mult mai mare ca altădată. încă 
în toamna anului trecut s-au anali
zat posibilitățile de livrare a utila
jelor, in special a celor din țară, ca 
și condițiile necesare pentru punerea 
în funcțiune în 1972 a marilor obiec
tive industriale.

Această complexă pregătire a per
mis să începem anul 1972 cu un 
front puternic de lucru. Ținind sea
ma că în acest an urmează să intre 
în funcțiune un mare număr de o- 
biective și capacități deosebit de 
importante, mai ales în industria 
constructoare de mașini, în industriile 
chimică, metalurgică și energiei elec
trice — pe seama cărora urmează să 
fie realizate produse de valori consi
derabile pentru economie — se im
pune o mobilizare generală a facto
rilor de investiții pentru a menține 
în grafice execuția lucrărilor pe 
șantiere. Mai mult chiar, este nece
sară o accelerare a ritmului de exe
cuție în această perioadă și pentru 
considerentul că vor trebui devansate 
termenele de punere în funcțiune ale 
unor obiective, din a doua jumătate 
a anului, în prima lui parte.

Am amintit toate aceste lucruri 
într-un moment cînd trecem in re
vistă succesele remarcabile obținute 
de poporul nostru în anul nu demult 
încheiat, cu gîndul că planul pe 1972 
prevede sarcini și mai mari în do
meniul investițiilor. Constructorii, 
montorii, proiectanții, toți factorii 
care concură la realizarea investiții
lor se angajează, în aceste zile, să 
îndeplinească și să depășească pre
vederile planului pe acest an. Totul 
este să se acționeze de pe acum e- 
nergic și pe întregul front al acti
vității de investiții, pentru ca anul 
1972 să marcheze noi progrese în 
ridicarea calitativă a activității în 
acest domeniu.

„Micile buturugi" 
care răstoarnă 
tractorul mare

(Urmare din pag. I)

mecanizatori, ca adevărați maeștri în 
meserie. Pasiunea lor pentru mașini 
se materializează în preocuparea de 
a le aduce mereu în stare bună de 
lucru. „Muncim și pentru stațiunile 
de mecanizare din Purani și Smîr- 
dioasa, care nu au ateliere — ne 
spune primul dintre ei; Calitatea lu
crărilor este ca și Ia tractoarele noas
tre. Ba chiar ne străduim mai mult 
pentru alții decit pentru noi. Ar fi 
păcat de drum și de timp ca vreun 
om să vină cu tractorul de la o dis
tanță mare pînă aici ca să îndreptăm 
la primăvară ceea ce nu am face 
cum trebuie acum. De 15 ani repar : 
îmi place, mă străduiesc să muncesc 
bine însă ne lipsesc foarte multe 
piese de schimb".

Unele piese de schimb ss recon
diționează in atelierele S.M.A., dar 
altele nu pot fi asigurate decit prin 
bazele de aprovizionare. La S.M.A. 
Orbească, unde se execută reparații 
și pentru stațiunile de mecanizare de 
la Vîrtoape și Rădoiești, din cele 115 
tractoare care necesitau reparații — 
ne spune Petre Preoteasa, șeful ser
viciului de reparații al stațiunii — au 
mai rămas neterminate doar 8. Pen
tru acestea nu se găsesc însă cilin
dri, axe piston, pinioane de atac și 
alte piese care lipsesc și din bazele 
de aprovizionare.

Să fie ultimele cuvinte ale interlo
cutorului un fel de paravan ? Nicide
cum. Discuțiile pe care le-am avut cu 
mai mulți mecanici și mecanizatori 
de la S.M.A. Brînceni și Orbească, de 
la secțiile de mecanizare Lăceni, 
Smîrdioasa și Cervenia, cu cadre de 
conducere din alte unități și de la 
direcția generală agricolă ne-au con
vins că la ora actuală există o situa
ție precară în ceea ce privește apro
vizionarea cu o serie de piese de 
schimb și materiale pentru trac
toare și mașini agricole. Cu toate 
că s-a declarat o adevărată cam
panie pentru recondiționarea unor 
piese și subansamble și pentru în
locuirea unora dintre ele cu pie
se de la tractoarele casate, dacă

nu se vor lua măsuri de pe acum, 
lipsa unor repere din baza de apro
vizionare pune sub semnul întrebării 
folosirea integrală a parcului de trac
toare și mașini în campania agricolă 
de primăvară. Dintr-o listă cu piese
le care lipsesc și care condiționează 
încheierea reparațiilor spicuim cite
va repere : 308 cămăși cilindru, 200 
inele cauciuc, 126 pinioane de atac, 
125 garnituri semering, 68 axe de co
mandă, 69 pinioane planetare, 25 ar
bori ambreiaj, 16 arbori motor, 19 co
roane, 106 rulmenți diferiți, 44 se
turi de cuzineți. în total 59 de repere 
cu peste 2 000 de piese. Dar diferite 
materiale ? „Poți alerga cînd la Ro
șiori de Vede, cînd la Alexandria 
sau la Videle — ne spune Constan
tin Conu, merceolog la S.M.A. Brîn
ceni — și n-ai să găsești nicăieri pie
tre de polizor, electrozi pentru sudură, 
plăcuțe Vidia pentru cuțitele de 
strung, burghie și multe altele fără 
de care, oricîtă bunăvoință ar fi, oa
menii nu au cum să-și încheie repa
rațiile". O astfel de situație a 
aprovizionării cu piese de schimb 
în județul Teleorman nu este sin
gulară. „Desele incursiuni făcute de 
reprezentanții întreprinderii județene 
de mecanizare ori de către merceo
logii stațiunilor — ne spune ingine
rul Emilian Mihăilescu, directorul di
recției agricole județene — pe la alte 
baze de aprovizionare de Ia Bucu
rești și din județele apropiate au fost 
zadarnice".

Asemenea situații ar trebui să pre
ocupe în mai mare măsură forurile 
de resort din Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, pen
tru că sub nici un motiv nu se poate 
admite ca primăvara să găsească 
tractoare pe butuci. Totodată, se im
pune o analiză exigentă a modului 
cum întreprinderile specializate își 
fac datoria, pentru că este știut că în 
unitățile agricole nu se pot „planta" 
arbori cotiți sau rulmenți. Problema 
nu-i nouă, dar cu atît mai mult este 
nevoie de măsuri hotărîte, în stare 
să curme minusurile care blochează 
cursul reparațiilor la tractoare și ma
șini agricole.

CONTRASTE

Usturoiul in birouri

în depozite?

Supărarea lui Bachus

Se caută un

Sherlock Holmes

Cind autoturismul

scaun la cap
auto- 
teren

n-are...

funcționarii

Un control efectuat 
In 44 de depozite și 
141 de unități comer
ciale din județul Me
hedinți a scos la ivea
lă grave deficiențe în 
ce privește păstrarea 
și conservarea produ
selor. La IJCOOP 
Mehedinți din pricina 
umezelii s-a degradat 
mobilă in valoare de 
34 000 lei. De aseme
nea, erau alterate 4 
tone cartofi la I.L.F. 
Turnu-Severin, 2 400 
kg ceapă la I.L.F. Or
șova, 1 000 kg mere și 
30 000 kg usturoi la 
I.L.F. Mehedinți. La 
acestea se adaugă 
37 508 ciltii de conser
ve de mazăre cu cos
tiță de porc etc. Pa
guba totală se ridică 
la aproape o jumătate 
milion lei. Nu e pen
tru prima oară cînd se 
fac asemenea deplora
bile constatări. Ele se 
încheie de obicei cu

angajamentul solemn 
al direcției comercia
le județene de a lua 
măsuri ferme pentru a 
se evita pe viitor ase
menea pierderi. Așa 
s-a întîmplat în anul 
1970, așa in anul 1971. 
Dar iată că începutul 
anului 1972 găsește lu
crurile neschimbate. 
Un remediu ? Cineva 
a sugerat următoarea 
soluție : funcționarii
care se fac vinovați de 
pagubele pricinuite a- 
vutului obștesc, dato
rită neasigurării con
dițiilor adecvate pen
tru buna păstrare a 
diferitelor produse a- 
flate in depozite, să fie 
puși în situația de a-și 
muta birourile pentru 
citva timp în respec
tivele depozite, iar 
produsele să fie tran
sferate în birourile fi
ii berate. Facem o în
cercare ?

Bachus are toate mo
tivele să fie supărat 
pe conducerile coope
rativelor agricole de 
producție din Huru- 
iești, Izvorul Berhe- 
ciului, Fîntînele, Obîr- 
șia. Negri și pe ale al
tor citeva din județul 
Bacău. Pentru că, deși 
au cheltuit o mulțime 
de bani pentru a plan
ta dealurile sterpe ale 
Zeletinului și Berhe- 
ciului cu viță de vie, 
oamenii din unitățile 
respective au uitat că 
această plantă trebuie 
și îngrijită. Lăsate în 
părăsire, viile s-au 
părăginit și, ca urma
re, n-au mai rodit. Și , 
trebuie ■ spus că în a- 
ceastă situație se află, 
la ora actuală în ju
deț, aproape 100 hec-

Spre sfîrșitul anului 
1970, pe adresa coo
perativei agricole de 
producție Odobești au 
sosit 63 de tone sare 
potasică. De unde ? 
Cine comandase aces
te îngrășăminte ? Mis
ter ! Dar pină să fie 
dezlegată enigma, coo
perativa a trebuit să 
plătească cheltuielile 
de transport, să des
carce vagoanele și să 
depoziteze marfa. N-au 
trecut nici două săptă- 
mîni și pe adresa a- 
celeiași cooperative au 
sosit alte 63 tone sare 
potasică. Alți bani, altă 
muncă — și a fost des
cărcată și depozitată și 
această cantitate. Apoi 
a început prea binecu-

Recent, telefoane a- 
larmante ne-au în
drumat pașii spre 
Uzina de autoturisme 
de la Pitești. Motivul 
apelului : de a vedea 
că, în ciuda eforturi
lor depuse de colecti
vul de 
de mașini 
planul de r____
pe luna ianuarie nu a 
fost integral îndepli
nit. Practic, uzina a 
rămas datoare benefi
ciarilor cu 172 bucăți 
limuzine. Este pericli
tată realizarea inte
grală a planului și pe 
luna în curs. O sută 
de muncitori de la 
montajul scaunelor și 
de .la finisaj nu aveau 
ce lucra și o dată cu ei 
multe zeci de autotu
risme 
ni sate, 
lunecă 
bandă 
Pentru 
este pusă — de unde 
credeți ? 1 .— tocmai 
de la Timișoara. Este 
vorba, concret. de 
noua întreprindere de 
spume poliuretanioe 
pentru confecționa
rea scaunelor de la 
„Dacia“-1 300, care, 
nerespectîndu-și pla
nul de colaborare, nu 
livrează decit jumăta
te din comenzile zil
nice stabilite. Este 
puternic afectată și

oonstructori 
piteșteni, 
producție

stăteau
De ce 
norma] 

autoturismele? 
că frina le

nefi- 
nu 
pe

tare cu vie. Astfel, 
munca cooperatorilor 
Ia terasarea dealuri
lor mîncate de ape, 
proiectele de a se ob
ține producții mari de 
struguri și vin s-au 
spulberat. „Inventive", 
conducerile unităților 
respective au găsit de- 
îndată și. soluția : „Să 
defrișăm toate vii
le părăginite". Șl, ca 
urmare, au început să 
bombardeze organele 
agricole județene cu 
cereri pentru a le a- 
proba defrișarea. Așa
dar, viile, pentru cars 
s-au investit bani și 
muncă destulă vor fi 
scoase și date pradă 
focului. N-are motive 
să plîngă... Bachus î Și 
nu numai el !

noscutul „schimb" de 
adrese, somații, con
testații etc.,. etc.... 
Fără succes. Coopera
tiva nu și-a recuperat 
nici la această dată 
cheltuielile făcute fără 
voie. Nu s-a descope
rit încă cine este pă
gubașul, Undeva, în- 
grășămintele stau și a- 
cum. în aer liber. Or 
mai fi bune? Cine poa
te ști. Pentru investi
gații dăm și un punct 
de sprijin: îngrășămiri- 
tele au fost expediate 
de agenția din Iași a 
întreprinderii de stat 
pentru transporturi și 

^expediții internaționa
le. Detectivii au cuvîn- 
tul. Se caută un Sher
lock Holmes.

producția de 
turisme de 
„A.R.O.", pentru care 
nu s-a primit nimic 
din materialul solici
tat întreprinderii ti
mișorene. Se poartă 
discuții interminabile, 
la nivel de centrale in
dustriale, la nivelul 
conducerii unor mi
nistere, dar fără re
zultat. Este ceva im
posibil de 
Nicidecum 
ții Uzinei 
risme din 
au mers în întreprin
derea din Timișoara, 
afirmă că ea are ca
pacitatea de produc
ție necesară. Atunci ? 
Un mic cui al lui Pe
pelea : întreprinde
rea „Victoria" din Ti
mișoara, din care s-a 
desprins 
unitatea 
nu vrea să-i pună Ia 
dispoziție acesteia. în 
măsură suficientă, ae
rul comprimat și nu
cleul de oameni spe
cializați. Și frina pusă 
de ea ține zilnic în loc 
producția a sute de au
toturisme ..Dacia" 1300.

O întrebare : N-are 
nimeni clește pentru 
scos cuiul lui Pepelea? 
Pentru că o fi absurdă 
noțiunea de autoturis
me fără... scaun la cap, 
dar. mai absurdă e si
tuația de față.

soluționat 7 
! Delega- 
de autotu- 

Pitești, care

de curînd 
menționată.
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„Ani de cumpăna

Intelectualii orașelor și contactul cu mediul sătesc

Dezvoltarea învățămîntuluî liceal 
și universitar, existența unor institu
ții științifice și cultural-airtistice 
cum sînt Centrul de științe sociale 
al Academiei de științe sociale și 
politice, Institutul de cercetări și 
proiectări miniere, Teatrul Național, 
Filarmonica de stat „Oltenia", cen
trele de cercetări și proiectări de 
pe lîngă uzina „Electroputere" și 
combinatul chimic, numărul mare 
de unități medicale etc, înscriu ora
șul Craiova printre importantele 
centre cultural-științifice din țară, 
în jurul acestor instituții s-au for
mat prestigioase colective de in
telectuali, cu o înaltă pregătire în 
cele mai diverse domenii de activi
tate. Pe lingă cursurile și prelege
rile ce le țin în aule și la catedre, 
pe lîngă analizele, cercetările și pro
iectele ce le întocmesc în institute 
și laboratoare, acest puternic deta
șament de intelectuali poate da un 
sprijin substanțial acțiunilor cultu
ral-educative de masă, îndeosebi la 
sate, în vederea răspîndirii cunoștin
țelor științifice, formării unei con
cepții înaintate despre viață și lume. 
Nu trebuie uitat nici faptul că un 
asemenea contact cu lumea satului 
oferă intelectualilor posibilitatea de 
a lua cunoștință cu realitățile con
temporane din mediul rural, cu mu
tațiile ce au avut loc în viața și con
știința oamenilor de aici. Așadar, 
un schimb util de experiență în 
ambele sensuri.

în ce măsură au fost antrenați și 
cum au răspuns intelectualii craio
veni'la solicitările Comitetului jude
țean pentru cultură și educație so
cialistă ? Din constatările făcute cu 
prilejul anchetei noastre se desprind 
o seamă de aspecte interesante refe
ritoare tocmai la acest stil de muncă 
al forului cultural județean. Dar să 
dăm cuvintul interlocutorilor.

— Pentru sprijinirea activității cul
tural-educative și științifice la sate, 
ne-a spus Radu Fopovici, vice
președinte al Comitetului județean 
pentru cultură și educație socialistă, 
am înființat colective de conferen
țiari, brigăzi științifice alcătuite din 
intelectuali, cu ajutorul cărora am 
organizat simpozioane, consultații pe 
diferite teme, -conferințe. Din august 
1971 pînă la 15 ianuarie a.c. au fost 
deplasate la sate peste 40 de colective 
la care au luat parte mai bine de 150 
de intelectuali craioveni.

Desigur. în formularea unor con
cluzii cifrele au importanța lor ; și 
totuși, uneori, ele singure nu sînt 
suficiente. Iată de ce am adresat 
unui număr de 300 de intelectuali 
din Craiova un chestionar cu între
bări privind modul de participare la 
acțiunea amintită. Din răspunsuri
le primite la întrebarea : „în anul 
1971 ați fost solicitat și ați par
ticipat la acțiuni cultural-educative 
la sate?" — numai 52 au răspuns afir
mativ. (De remarcat că majoritatea 
acestora au luat parte la cel mult 
1—2 ieșiri). O parte din cei care au 
răspuns negativ au justificat 
participarea prin faptul că nu 
fost solicitați.

Tovarășul Radu Popovîcl este 
acord că 
cativă și 
cesar să 
mare de
special cercetători 
neri și cadre didactice de la facultăți
le de științe naturale, fizică, chimie.

electrotehnică etc. De altfel, juristul 
Victor Pienescu, de la Tribunalul ju- 
dețeăn-Dolj, ne spunea că în colec
tivele care merg la sate se întîlnesc 
de obicei cam aceleași persoane.

Faptul că numărul intelectualilor 
care participă în activități cultural- 
educative de masă la sate este mic 
nu constituie așadar un secret pen
tru nimeni. Iar lipsurile în această 
privință sînt determinate de insuși 
modul cum se face antrenarea lor la 
acțiuni. De fapt cum se procedează ? 
Pe baza unor întrebări adresate de

tate față de amplul program de înno
bilare a vieții satului. Nu este oare 
posibil ca din numărul mare ai in
telectualilor din Craiova să se gă
sească totuși într-o duminică cîteva 
zeci dispuși să meargă la sate ? 
Răspunsul nu poate fi decît afirma
tiv. Iată cîteva spicuiri din propu
nerile făcute de către cei care au 
răspuns la ancheta noastră.

— Să fie Oamenii antrenați din 
timp, să se cunoască precis localita
tea, ora plecării și subiectul — iată 
condițiile sine qua non ale reușitei,

• UN PROIECTAT SCHIMB DE EXPERIENȚĂ CARE A 

RĂMAS... PROIECT

de 
în activitatea cultural-edu- 
științifică la sate ar fi ne- 
participe un număr mai 
intelectuali din Craiova. în 

științifici, ingi-

directorii căminelor culturale, un 
inspector de la Comitetul județean 
pentru cultură și educație socialistă 
fixează tema simpozionului, a bri
găzii științifice, a conferințelor. In 
funcție de temele stabilite, se hotă
răsc specialitățile viitorilor confe
rențiari, după care începe recrutarea 
lor : prin adrese sau prin telefon, se 
ia legătura cu conducătorii unor 
instituții și se solicită cadrele de care 
este nevoie. După „parlamentari", 
rugăminți din partea celor care so
licită, justificări din partea celor 
solicitați, se cade în principiu de a- 
cord asupra numărului și se stabi
lește nominal cine urmează să 
meargă la sate. Iată însă că uneori 
chiar în ziua manifestării, cu cîteva 
minute înainte de ora plecării pe te
ren, se constată că unii intelectuali 
stabiliți să facă deplasarea, dintr-un 
motiv sau altul ,nu mai pot pleca, 
în acest moment începe căutarea al
tora pentru completarea golurilor 
ivite și, cum de obicei nu prea se gă
sesc, se procedează la reorganizarea 
colectivelor, la schimbarea sarcini
lor, a subiectelor stabilite inițial. 
Așa că unele colective pornesc la 
drum descompletate, iar altele se 
anulează.

Pe lîngă făptui că un asemenea 
stil de muncă nu este eficient, el 
determină și o scuzabilă lipsă de in
teres din partea intelectualilor față 
de alte eventuale participări la ast
fel de acțiuni. Motivul este limpede : 
fiind luați în grabă, aceștia nu cu
nosc din vreme subiectele pe care 
trebuie să le trateze, nu cunosc rea
litățile din localitatea unde se duc și 
ca atare nu vor fi capabili să stabi
lească acea legătură indispensabilă 
între conferențiar și auditoriu ; și nu 
pentru că țăranii nu ar fi dornici de 
noutăți, ci pentru că, așa cum recu
nosc înșiși intelectualii, expunerile 
lor au un caracter de serviciu, for
mal, nu se adresează înțelegerii și 
sufletului țăranului. Nu este însă 
mai puțin adevărat că unii intelec
tuali consideră acțiunile cultural- 
științifice la sate ca pe o corvoadă. 
Dau dovadă de comoditate, de pasivi-

care se impun. întîlnirile între in
telectualii de la oraș și săteni să aibă 
caracterul unei discuții vii, în genul 
emisiunii TV „Mai aveți o întrebare" 
(inginer chimist, asistent universitar 
Adrian Schreibmann).

— La facultatea noastră sînt peste 
60 de cadre didactice, dar în acțiu
nile întreprinse la sate au fost soli
citate prea puține. Ar fi necesar un 
contact mai strins între factorii răs
punzători de organizarea acestor ac
țiuni și facultate, pentru a ne sfătui 
împreună cum să acționăm în ve
derea antrenării unui număr mai 
mare de intelectuali. Ar fi poate bine 
venită permanentizarea unui grup de 
conferențiari într-o comună, pe o 
perioadă mai lungă. Aceștia ar avea 
posibilitatea să cunoască mai bine 
specificul localității, să intervină în 
funcție de necesitățile impuse de si
tuația existentă (prof. dr. Liviu 
Pop, decanul Facultății de agronomie 
din cadrul Universității craiovene).

Propuneri asemănătoare au venit 
și din partea altor intelectuali care 
au răspuns la anchetă. „Am putea

să susținem eu studenții facultății 
noastre în întregime un program de 
o zi într-o comună — afirma un lec
tor de la facultatea de filologie. 
Programul ar putea cuprinde un 
spectacol artistic ,o conferință, o în- 
tilnire cu tinerii sau cu bătrînii sa
tului, un simpozion pe o temă lite
rară, de etică etc. O astfel de ma
nifestare ar prinde bine atît săteni
lor, cît și studenților noștri".

In răspunsurile date la sondajul 
Întreprins, cît și în discuțiile purtate 
cu un însemnat număr de intelec
tuali. interlocutorii au insistat asu
pra necesității ca noile comitete de 
cultură și educație socialistă să 
lupte pentru înlăturarea rutinei, să 
mențină o strînsă legătură cu institu
țiile din oraș, un contact mai direct 
cu intelectualii, pentru a se informa 
reciproc asupra necesităților unora 
și a posibilităților celorlalți. Acest 
lucru s-ar putea realiza printr-o se
rie de consultații, consfătuiri, la ni
velul instituțiilor respective sau 
chiar la nivelul județului. De altfel, 
o astfel de consfătuire cu intelec
tualii se preconizase la Craiova tn 
cursul lunii noiembrie 1971. Se în
tocmise chiar un program amănunțit 
de desfășurare. Numai că întîlnirea 
a rămas în stadiul de proiect.

Cunoscînd neajunsurile existente 
In munca cultural-educativă ce se 
desfășoară la sate cu sprijinul. inte
lectualilor craioveni, Comitetul ju
dețean Dolj al P.C.R. a întreprins 
în ultima vreme unele acțiuni me
nite să ducă la înlăturarea carențe
lor constatate.
relatat 
tar 
s-a 
va
a 
vor
va facilira o pregătire mai temeinică 
a lor, precum și antrenarea unui 
număr cît mai mare de oameni de 
știință, artă și cultură din oraș 
munca cultural-științifică la sate".

Așteptăm ca aceste proiecte 
prindă viață cît mai operativ,
oarece acum, în timpul iernii, sînt 
condiții optime pentru o bogată viață 
spirituală în mediul rural.

„Pe județ — ne-a 
tov. Ion Cetățeanu, secre- 

cu problemele de propagandă — 
întocmit un plan de măsuri care 
determina o mai justă folosire 
cadrelor științifice. Acțiunile 
fi planificate din timp, fapt ce

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață • Telex.

9,05 Biblioteca pentru toți, 
tache Negruzzi (I).

' 9,40 Melodii noi, voci tinere.
9,55 Publicitate.

10,00 Curs de limba germană (lec
ția a Il-a).

10.30 Film serial : Sebastian și 
secretul epave! (reluare). E- 
plsodul „Dacă Jonathan ar ti 
vorbit",

10,55 Fotografia. Film documentar 
realizat de Televiziunea so
vietică.

11,15 Desene animate.
11.30 Panoramic științific (reluare). 
12,00 Telejurnal.
15.30 Teleșcoală • Filozofia mar

xistă și lumea contemporană. 
Contribuția P.C.R. la dezvol
tarea creatoare a gîndirii 
marxiste. (Filozofie și socia
lism științific, clasa a XlI-a) 
• Depresiuni intracarpatice 
(Geografie, clasele Vin-XIT).

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază.

17,35 Prietenii lui Așchluță. Emi
siune pentru cei mici.

18,00-Flori de sticlă. Program In
terpretat de artiștii amator! 
ai Combinatului de sticlărie 
din Turda.
Arta plastică. Medalion Octav 
Băncilă.
Stop-cadru.
Să cunoaștem legile. 
Tragerea Loto. 
1001 de seri : Povestiri 
ursuleți.

19.30 Telejurnal.
20,00 Cronica politică Internă 

Eugen Mândrie.
20,10 Film, artistic : La Fayette. Cu 

Michel Le Royer, Liselotte 
Pulver. Vittorio de Sica, Or
son Welles. Regia : Jean 
Dre viile.
Ancheta TV., Arta, hrană a 
sufletului. Opinii despre ac
cesibilitatea artei. Emisiune 
de Catinca Ralea.

22.30 „24 de ore".
22,45 Din țările socialiste.

Angajată de 
intr-o rodnică și 
plă activitate de 
cație muzicală, Radio- 
televiziunea a găsit in 
ultima vreme resurse 
noi și ingenioase de a- 
tragere a cercurilor de 
auditori și telespecta
tori spre înțelegerea și 
îndrăgirea muzicii. O 
adevărată operă de se
sizare și fructificare a 
talentelor cu care este 
generos înzestrat po
porul nostru o consti
tuie manifestările ci
clului „Patrium Car
men" organizat de Te
leviziune. pe cînd tra
diționalele emisiuni 
muzieal-educative ra
diodifuzate cunosc per
fecționări viu și pozi
tiv resimțite pe scară 
națională. Una din rea
lizările marcante în a- 
cest din urmă dome
niu s-a dovedit a ti 
ciclul de emisiuni ra
diofonice bilunare, cu 
reluări, „Muzica de-a 
lungul veacurilor", sus
ținut de compozitorul 
și profesorul Zeno 
Vancea.

Postulant din tine
rețe al ideii potrivit 
căreia finalitatea su
premă a artei sonore 
constă în misiunea ei 
social-educativă, Zeno 
Vancea explică evolu-

ția însăși a fenomenu
lui muzical în raport 
cu marile etape so- 
cial-politice și de în
florire spirituală pe 
care le-a parcurs o- 
menirea. Ciclul relevă 
aici o interpretare mu
zicologică științifică, 
marxistă, în perfectă 
concordanță cu datele 
proprii ale istoriei mu
zicii, cu implicațiile 
contemporane ale a- 
cestei arte.

Evitînd prețiozitățile 
de limbaj, excesul de 
argumentație tehnică, 
Zeno Vancea explică 
și exemplifică, pe cît 
de logic pe atît de a- 
trăgător, dezvoltarea 
clasicismului și a ro
mantismului, definirea 
școlilor muzicale na
ționale, relația natio
nal-universal, raportul 
între trăsătura perma
nentă de inteligibilita- 
te a muzicii și revolu
ția în concepție 
structură pe care o 
noaște fără preget a- 
ceastă. artă. Aflat 
plin proces de desfă
șurare, ciclul „Muzică 
de-a lungul veacurilor" 
valorifică experiența 
autorului, așa cum ne 
apare ea în volumul 
dedicat afirmării 
zicii românești in se
colele XIX—XX. -

tins cu premiul Aca
demiei, în studiile mu
zicologice consacrate 
melodiei, polifoniei, ar
moniei, în paginile co
lecției de discuri rea
lizate de „Electrecord* 
sintetizînd istoria mu
zicii universale în ac
tivitatea științifică și 
pedagogică desfășurată 
timp de decenii.

Adresîndu-se deopo
trivă iubitorilor 
muzică avizați ca 
cercurilor celor 
largi de auditori, ciclul 
„Muzica de-a 
veacurilor" de 
Vancea constituie 
tr-un limbaj viu, 
cesibil, un „ghid" 
interes spre tainele 
tei sunetelor : alături 
de alte contribuții ac
tuale pe acest tărîm 
ale Radioteleviziunii, 
este nu numai ,un în
demn și un sprijin în 
apropierea 
de valorile 
și o caldă 
gătoare pledoarie pen
tru apropierea muzicii 
de viață, confirmînd. 
In ambele sensuri, via- / 
bilitatea a tot ce este 
aici mai frumos, mai 
nobil, mai înălțător.

lungul
Zeno 

în- 
ac- 
de 

ar-

Nistor ȚUICI! 
corespondentul „Scînteii

Sub acest 
foarte adecvat 
nutului cărții. 
Petri descrie 
unui sat transilvan 
ce traversează vremuri 
de restriște. Și pen
tru că satul nu este 
unul oarecare, ci chiar 
Hordoul, așezarea na
tală a ’ : ~
Coșbuc. și pentru că 
vremile • ■
deosebit de dramatice 
(răpirea Ardealului de 
nord in urma Dic
tatului de la Viena și 
începutul celui de-al 
doilea război mondial), 
cartea lui 
reușește 
că de la 
interesul 
Dovedindu-se un 
noscător profund al 
faptelor evocate (care 
prin marea' forță su
gestivă par a fi decu
pate din însăși bio
grafia autorului), Au
rel -Petri brodează pe 
un impresionant docu
ment istoric o poves
te poate nu o dată de
ficitară artistic, dar 
care, prin faptele re
latate. ține treaz in-latate. ține treaz 
teresul lectorului.

Debutul romanului 
este constituit de o „fișă 
radiografică" a exis
tenței Nosodenilor, fa
milie de plugari și 
ciobani săraci de pe 
Valea Sălăuței. avin- 
du-și sălașul în vatra 
satului Hordou și a 
cărei viață se scurge 
egal, mizeră, colora
tă doar de acele fapte 
ce sînt asimilate de 
mii de ani universului 
rustic : nașterea, căsă
toria, moartea, semă
natul și seceratul — 
fapte ce se consumă 
totuși fără un drama
tism deosebit, deoa
rece ele sînt acceptate 
necondiționat. Prilejul 
învestirii timpului cu 
însemnele de excepție 
ale devenirii istorice 
se ivește o dată cu păr- 
trunderea în perime
trul strimt al Văii Să- 
lăutei a „anilor de 
cumpănă". Preambul 
al acestor prefaceri

este sosirea pe melea
gurile pe care Coșbuc 
își va fi imaginat 
fascinanta „Nuntă a 
Zamfirei" a unei echi
pe de specialiști ce 
încearcă să stabilească 
traseul viitoarei căi 
ferate Salva—Vișeu. 
Ne aflăm in preajma 
anului 1940 și asistăm 
așadar la cea dinții 
tentativă de străbate
re a munților din Ar
deal în Maramureș — 
încercare din cîte se 
știe atunci neizbuti
tă. (Calea ferată Sal
va—Vișeu avea să se 
realizeze un deceniu 
mai tîrziu prin abne
gația brigăzilor de ti
neret). Din echipă fac 
parte ~
trovan, 
rent al 
rector 
nit antreprenor, 
fapt un specialist sti
mabil căruia „asocia
tul" său îi exploatea
ză însușirile de ingi
ner și organizator, fo- 
losindu-se de patima 
cei-o inspiră fiica sa. 
și tehnicianul Aldea, 
un comunist ce pre
simte „cumpăna", dar 
care e plin de încre
dere în finalul încleș
tărilor ce vor veni, 
concepție validată de 
altfel de către istorie. 
Stabiliți în casa Noso- 
denilor ei iau contact 
cu realitatea arhaică 
a satului Hordou. rea
litate ce stîrnește la 
început neîncrederea 
inginerului Petrovan, 
dar și simpatia și res
pectul tehnicianului 
Aldea. Pentru țăranii 
hordouani. ca și pen
tru specialiștii sosiți 
în sat. evenimentele 
la care participă au o 
rezonanță dramatică, 
dar și un efect de că- 
lire. Convinși că o 
conjunctură politică 
nefastă (ocuparea și 
desființarea statului 
cehoslovac de către 
hitleriști) poate aduce 
prejudicii integrității 
României, eroii cărții 
— aparținînd unor ca
tegorii sociale diverse;

intelectuali, 
conștienti și

țărani, 
militari 
activiști ai partidului 
comunist ilegal 
dau seama de impor
tanța strategică a li
niei ferate Salva—Vi
șeu, pentru a cărei 
construcție vor munci 
acum animați nu de 
imboldul 
rilor. ci 
conștiință 
Dar aplicarea Dictatu
lui de la Viena va face 
inutilă munca la 
mul de fier, 
mași în cumpăna 
murilor, simțind 
darea guvernanților 
și convingindu-se că 
singură lupta alături 
de comuniști le va 
aduce libertatea, ță
ranii din Hordou își 
string rîndurile spre 
a putea răzbate vitre
gia vremurilor. Meta
fora finală a cărții, 
centrată pe descrierea 
modului în care Rave- 
ca Nosodean și fiul ei. 
Aurel, culeg fragmen
tele plăcii de ; 
memorială 
distrusă de 
pare plină de 
în acest sens.

Recomandind 
torilor acest volum, 
nu trecem cu vederea 
unele neimpliniri pri
vind valoarea sa artis
tică. Deficitară ni se 
pare a fi in construcția. 
conflictelor dintre per
sonaje (Petrovan — 
Nasta, Aldea — Domi- 
de etc.), ca și în ne- 
sisuranțele vădite în 
construcția epică, sau 
excesul de „culoare 
locală" care îngreu
nează descifrarea lim
bajului eroilor cărții. 
Dar prin patosul și 
sinceritatea conținute 
în filele acestei cărți- 
document, „Ani de
cumpănă" rămîne în
primul rînd o mărtu
rie despre rezisten
ta poporului nostru pe 
care nicicînd „anii de 
cumpănă" nu l-au pu
tut îngenunchea.

,Sâ înțelegem muzica"
S-a vorbit mult des

pre măiestria lui Bern
stein, puterea sa de 
a vizualiza momentele 
muzicale. Lejer, cu o 
baghetă sigură, fasci
nantă ca personalitate, 
este asemănat cu un 
menestrel". Este o 
declamație" în arta 
iii, o expresie tea

trală, în sensul cel 
mai bun al cuvîntului 
— dublată de o ex
cepțională interiori
zare. Deconectat, eu
foric, nesubjugîndu-se 
muzicii. ci condu- 
cînd-o, eliberînd-o de 
rigori spre plutiri spi
rituale — Bernstein 
cucerește marele pu
blic. Condeiele exi
gente nu contenesc 
sâ-i numească ■ gehiu.

tntîi dirijor secund, 
apoi 'director la Filar
monica din New York. 
Este mereu preocupat. 
Ce se poate face pen
tru educația muzicală 
a tinerilor ? Cum pot 
fi atrași spre ma
rea muzică ? Cum se 
poate face concurență 
western-urilor ? La 
Lincoln Center, Bern
stein se angajează să 
conducă un ciclu fil
mat și de televiziune, 
„Să înțelegem mu
zica". Sala este plină. 
Ce sînt „atomii muzi
cali" ? Nimic mai 
simplu. Sala forfotind 
de nedumerire, de ui
mire, este invitată să-1 
compare pe Wagner 
cu Beatles, să-i des
copere pe Beatles cum 
s-au inspirat din „Lo
hengrin". Muzica nu 
se compune dintr-o 
singură notă. Apar in
tervalele, acordurile... 
„Saltul uriaș de la 
Beatles la Brahms nu 
e mare cînd e vorba 
de intervale”. Terțele, 
nonele se limpezesc, 
se clarifică. Aparatul 
de filmat este condus 
de o mină inteligentă. 
Nimic făcut. Cîțiva ne- 
astîmpărați devin deo
dată supuși de o frază, 
de o replică a lui 
Bernstein. Mii de co
pii se lasă duși 
muzică, 
deodată 
prilejul 
părerea.

Tema __
„Temuta formă 
nată". Bernstein 
bește întîi despre e- 
chilibrul celor trei 
secțiuni : „să luăm un 
pod cu două turnuri

la capete ; gîndiți-vă 
la un ulm cu trunchi 
și ramuri sau la echi
librul feței umane ; 
nasul și gura în cen
tru, urechile în părți". 
Ce poate fi mai sim
plu ? Se așază la 
pian și cîntă o melo
die de muzică ușoară 
explicînd A-ul, B-ul, 
revenirea la A. Apoi, 
salt. Simfonia 
ter", „Simfonia 
sică" de 
continuă 
Bernstein 
miile de copii, de 
neri care-1 urmăresc, 
egalii lui. „Acum «în
teți experți în dome
niul formei de sonată ; 
acum..." Ii atrage cu 
noțiuni bine știute. îi 
lasă să jongleze. cii 
ele, apoi le propune o 
judecată matură. Com
parațiile, metaforele 
plasticizează explica
țiile. O altă temă : 
„Umorul în muzică”. 
„De îndată ce începi 
să explici umorul, nu 
mai e umor deloc" — 
se scuză prezentato
rul ; și', âb la, poante, 
de la Alice în Țara 
Minunilor, ajunge la 
„Uluitorul flautist" a 
lui Piston, la „Dansul 
țînțarului" de Paul 
White. Muzică hazlie, 
moduri de provocare 
a rîsului prin imita
ție, prin spirit, prin 
satiră (nu uită 
dia, caricatura, 
ța 
lescă), prin 
de „falsuri", 
bururi... „Vă 
de secvențele suitoare 
din „Tristan și Izolda” 
de Wagner ? ; ascul
tați cum le parodiază 
Strauss în „Cavalerul 
rozelor" Amintește de 
Stan și Bran și cîntă 
o „Glumă muzicală" 
de Mozart, o polcă de 
Șostakovici. „Lecția 
despre orchestrație", 
despre instrumente și 
ritm — drum șerpui
tor între solo-ul de 
flaut din „După-amia- 
za unui faun" de 
Debussy și „Rapsodia 
albastră" a lui Gersh
win. Sintem atenți la 
fiecare lecție și ne 
dăm seama că geniul 
pedagogic al dirijoru
lui este de netăgăduit.

„Să înțelegem mu
zica” — serial pentru 
TV. adună în 
micilor ecrane 
generațiile. Este 
pasibil să nu te lași

„Jupi- 
cla- 

Prokofiev 
ilustrațiile, 

socotește 
ti-

umoristică.
surprize 

calam- 
amintiți

furat de talentul a- 
cestui mare dirijor de 
a te purta amețitor 
prin muzică, de capa
citatea sa 
nară de a 
simplitate, 
naturalețe 
în muzică. Te 
galant să crezi că știi 
totul ; galant îți dez
văluie lucruri uimitor 
de simple pe care le 
mînuiești ca pe niște 
noțiuni elementare, a- 
poi te cuprinde în vîr- 
tejul unei muzici de 
mare profunzime, de 
care nu te mai temi, 
pe care o înțelegi. A 
făcut o întreagă is
torie din „Povestea 
lui Peter" pentru a 
explica „Jazul In 
sala de concert", pen
tru a lăsa copiii să în
țeleagă singuri Con
certul pentru pian și 
orchestră in stil de 
jaz de Copland. Cui 
nu i-a rămas întipă
rită în memorie expu
nerea despre marii 
vienezi ? Cine nu s-a 
bucurat să-l mai „des
copere" (pentru a cita 
oară ?) pe Beethoven, 
să înțeleagă pledoaria 
despre libertate în 
compania micilor as
cultători ai concerte
lor Filarmonicii din 
New York ?

In fiecare duminică 
la ora 11 redacția mu
zicală a TV 
propus serialul 
înțelegem 
După sutele 
sori primite, 
rea unui 
nant număr 
spectatori, 
luat 
mai 
ora 
educativ, un act de 
cultură. O 
bilă tălmăcire 
zicală, o plastică a ex
punerii de o largă ac
cesibilitate. Lecțiile 
lui Bernstein si-au a- 
tins acel major scop 
de a trezi pasiune ti
nerilor pentru muzică, 
de a face tinerii să se 
apropie de magia su
netelor, cu disponibili
tățile, cu spiritul o- 
mului modern. La.să-te 
furat de muzică și a- 
poi caută să o înțe
legi. Ba nu. Caută 
să-i înțelegi fibrele 
tainice și apoi rămîi 
tovarăș ei.

ne-a 
„Să 

muzica", 
de scri- 
la cere- 
impresio- 
de tele-

va fi re
ia o oră mult 
potrivită : 
21,25.

Știri culturale«a
FOCȘANI (Corespondentul „Scîn

teii", I. Nistor).
Cu sprijinul Centrului județean de 

îndrumare a creației populare și a 
mișcării artistice de masă, la Vidra 
a luat ființă cercul literar „Miorița”, 
care are ca prim obiectiv valorifi
carea folclorului poetic, sub forma 
unor cercetări cu caracter mono
grafic. Vor fi prezentate, de aseme
nea, comunicări privind viața, opera 
și memorialistica oamenilor de cul
tură care au trăit șau scris despre 
ținuturile Vrancei. Pentru ca aria 
geografică să fie cit mai largă, fol
cloriștii din Vidra vor 
colegii lor din cadrul 
terare din Odobești și

ALEXANDRIA (Corespondentul 
„Scînteii", AI. Brad).

Concursul „Dialog pe scenă", 
ganizat de Comitetul județean 
tru cultură și educație socialistă 
Centrul județean de îndrumare 
creației populare și a mișcării artis
tice de masă, se bucură de o largă 
participare a formațiilor artistice de 
amatori din județ. In ultimele zile, 
căminele culturale din 'Bujoreni. Ol
teni, Mîrzănești. Furculești. Răsmi- 
rești și Sîrbeni au fost gazdă pentru 
formațiile artistice de amatori din 
comunele Moșteni. Vîrtoape, Purani, 
Bogdana, Toporu și Gratia.

• Atunci l-am condamnat pe toți
la moarte : PATRIA — 10; 12,30; 
16; 18,30; 21, GLORIA - 9; 11,15; 
13,30; 161 18,15: 20,30, TOMIS —
I, 30; 12; 14,30; 17,15; 20.
• Farmecul ținuturilor sălbatice :
FESTIVAL - 9: 11.15: 13,45; 16:
18,30; 21.
• Pe poteca nețărmuritei Iubiri : 
CAPITOL — 0.15: 11.30: 14: 18.15; 
13,30; 20,45.
e Locotenentul Bullitt : LUCEA
FĂRUL - 8,30: 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FAVORIT - 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15: 20,30, BUCUREȘTI - 
8.30; ti: 13,30; 16; 18,30: 21.
0 Ultimul războinic : SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, MO
DERN - 9: 11,15; 13,30; 16: 18,15:
20.30.
• Fuga : CENTRAL - 10: 15: 19. 
a Aventuri în Ontario : FERO
VIAR - 9,15; il,15: 13,30: 16: 18,15:
20.30. EXCELSIOR
16; 18,15: 20,30, 1
II, 15: 13,30; 16: 18,30; 20,45.
• O duminică pierdută : LIRA — 
15,39: 13: 20.15
dl Love Story : VICTORIA — 9;
11.15: 13.30: 16: 13.30: 20.45. AURO-

1 — 9; 11,15: 13,30;
MELODIA - 9:

RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,13, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• B. D. la munte și la mare : 
BUZEȘTI — 15,30; 18; 20.15, VIITO
RUL — 15,45; 18; 20,15.
• Răscoala — 10; 12; 14,15,
tinereții — 16,30; 18,45, French 
can - 21 : CINEMATECA 
Union).
• Vremea zăpezilor : VOLGA 

Baladă pentru cei căzuți : MIO
RIȚA - 9: 15.
• Mirii anului II : GRIVIȚA — 
9: 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30, VOL
GA - 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20.15, 
MIORIȚA - 11,15; 13,30: 18: 20,30. 
« Livada din stepă : MUNCA — 
16; 18; 20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Anna celor o mie de zile : DOI
NA - 11,30; 16; 19,30.
• Decolarea : RAHOVA — 15,30; 
18: 20,15.
• Trenul : POPULAR - 15.30; 18: 
20,15.
• Misiunea tinerel Nhung : COS
MOS — 13,30: 13: 20.15.
a Copacii mor in picioare : BU- 
CEGI - 15.45: 10: 20.15. FLACARA 
— 15.30: 18: 20.15.
« Fablio magicianul — 9—18,30 In 
continuare : Program de documen
tare - 20,15 : TIMPURI NOI.
n Waterloo : VITAN — 15.30: 19.
a Neînfricatul Gyula, vara și iar
na : CRINGASl - 15.30: 18: 20.15. 
a Castanele sint bune : UNIREA 

15.30: 18: 20.15.

Ani) 
can- 
(sala

9.

e Cerul n-are gratii : DRUMUL 
SĂRII — 9; 15.
• Duel straniu : DRUMUL SĂRII 
— 17,45; 20.
• Mihail Strogoff : MOȘILOR — 
15,30; 17,45: 20
Îi După vulpe :
NTRE POPOARE -

înfrățirea 
15.30; 17.45; 30.

• Floarea de cactus : FERENTARI
- 15.30: 17,45; 20
• Pădurea de mgsleceni : GIU- 
LEȘTI - 15,30; 13: 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.
• O floare și doi grădinari : FLO- 
REASCA - 10; 15,30; 19.
« Cea mal frumoasă soție : ARTA
— 15,so: 18: 20,15.
• Petrecerea : PROGRESUL — 16; 
18: 20.

e Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ia Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor Herbert 
Kegel (R.D.G.). Solist : Varujan 
Cozlghian — 20.
e Teatrul de operetă : Secretul lui 
Marco Polo — 19.30.

• Teatrul Național Cara-
giale" (sala Comedia) : Cui i-e 
frică de Virginia Woolf 2 — 20;
(sala Studio) : Să nu-ți faci prăvă
lie cu scară — 20.
• Teatrul de Comedie : Dispariția 
lui Galy Gaj’ — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Spectacol de poezie ți 
muzică — 17,30.
e Teatrul Mic : Pisica sălbatică — 
19,30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30; 
(sala Studio) : O lună la țară — 20. 
O Teatrul Ciulești : Nunta Iui 
Figaro — 19,30.

Teatrul „Ion Creangă" : Școala 
din Humulești — 9,30; Snoave cu 
măști — 16.

Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninigra și Aligru 
-- 15; (sala din str. Academiei) : 
Cartea cu Apolodor — 17.
•' Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasi'escu" : Intr-un ceas 
bun ! — 19.30.
• Teatrul satlrfc-muzlcal „C. Tă-
nase" (sala Savoy) : Bimblrică — 
19,30: (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Vox Boema — 19.30: (la
Sala Palatului) : și femeile joacă 
fotbal — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Concert de muzică 
populară românească — 19.30.
o Circul Globus : ’72 Circ *72
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Sosirea unei delegații 
guvernamentale a R. P. D. Coreene

Joi seara a sosit in Capitală o 
delegație guvernamentală a Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
condusă de Hă Dam, ministrul afa
cerilor externe, care va face o vizită 
oficială în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Corneliu

Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe, de 
funcționari superiori din M.A.E.

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

(Agerpres)

Convorbirile dintre ministrul agriculturii al țării noastre 
și ministrul agriculturii al R. P. Bulgaria au luat sfirșit

în zilele de 9 și 10 februarie a 
avut loc, la Giurgiu, o întîlnire de 
lucru între Iosif Banc, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul agriculturii, industriei ali
mentare și apelor, și Vălkan Șopov, 
ministrul agriculturii și industriei 
alimentare al R.P. Bulgaria.

Cu acest prilej au fost examinate 
modul în care se desfășoară colabo
rarea între cele două ministere, pre
cum și posibilitățile de dezvoltare a 
oolaborării și cooperării în domeniul 
agriculturii și industriei alimentare, 
între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria. în 
cadrul întîlnirii părțile s-au infor

mat reciproc asupra stadiului dez
voltării agriculturii, realizindu-se 
astfel un util schimb de experiență 
in domeniul principalelor probleme 
care preocupă cele două ministere.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, priete
nească, de deplină înțelegere.

Programul întîlnirii de lucru a 
fost întregit cu vizite efectuate în 
întreprinderea agricolă de stat Giur
giu, în Complexul pentru creșterea 
industrială a porcilor și Stațiunea 
centrală pentru irigații de la Bă- 
neasa.

(Agerpres)

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare româno-elenă

La 10 februarie s-au încheiat la 
București lucrările primei sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare româno-elenă, cu care 
prilej a fost semnat un protocol.

în cursul lucrărilor sesiunii, desfă
șurate într-o atmosferă de cordiali
tate și respect reciproc, a fost exa
minat stadiul relațiilor bilaterale din
tre România și Grecia și a fost evi
dențiată dorința părților de a pune 
mai larg în valoare posibilitățile 
existente, de a acționa pentru dez
voltarea multilaterală a relațiilor 
dintre cele două țări și popoare.

Lucrările Comisiei mixte au scos 
în evidență faptul că schimburile 
comerciale româno-elene cunosc, în 
ultimii ani, o creștere continuă. 
Luind în considerare dezvoltarea e- 
conomiilor naționale ale celor două 
țări, părțile întrevăd noi posibilități 
de, lărgire a livrărilor reciproce de 
mărfuri prin intensificarea și diver
sificarea acestora. S-a făcut, de ase
menea, un schimb de păreri asupra 
posibilităților de cooperare industria
lă și tehnică între România și Gre
cia, reievîndu-se importanța acestei 
cooperări pentru dezvoltarea rela
țiilor bilaterale, a schimburilor co
merciale. Au fost fixate obiective 
concrete de cooperare în domeniile 
construcției de mașini, minelor și ' 
geologiei, energiei electrice, agricul
turii, zootehniei și industriei alimen
tare, precum și în domeniul coope
rării pe terțe piețe.

în același timp,-s-a procedat la un 
util schimb del informații cu privire ,, 
la organizarea și coordonarea cerce
tării științifice și tehnologice, exami-

nîndu-se posibilitățile de cooperare 
în acest domeniu.

Comisia mixtă a recomandat or
ganelor competente din România și 
Grecia adoptarea măsurilor necesa
re pentru dezvoltarea turismului în
tre cele două țări, pe baza acordului 
în vigoare. De asemenea, părțile au 
convenit asupra încheierii unui acord 
cultural între România și Grecia.

Documentul a fost semnat din 
partea română de Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, iar din 
partea elenă de ministrul Emmanuel 
Fthenakis.

Au participat Francisc Păcuraru, 
ambasadorul României la Atena, 
Jean Cambiotis, ambasadorul Greciei 
la București, ■ precum și membrii ce
lor două delegații guvernamentale.

★
După semnare, conducătorii celor 

două delegații guvernamentale au 
rostit alocuțiuni, subliniind semnifi
cația primei sesiuni a Comisiei mixite 
guvernamentale de colaborare ro
mâno-elenă. Miniștrii Cornel Burtică 
și Emmanuel Fthenakis au relevat, 
de asemenea, că măsurile stabilite îp 
cadrul sesiunii, menite să ducă la 
continua lărgire a relațiilor dintre 
cele două țări și popoare, solicită 
ambelor părți o preocupare și mai 
accentuată, răspunderi reciproce spo
rite.

★
Cu ocazia primei sesiuni a Co

misiei mixte guvernamentale de co
laborare româno-elenă, ambasadorul 
Jean Cambiotis. a...oferit,, un. dineu.

(Agerpres)

Cronica zilei
Joi la amiază, N’Famara Keîta, 

ministru al domeniului schimburilor 
al Republicii Guineea, care se află 
în țara noastră cu prilejul semnării 
Protocolului de schimburi comerciale 
pe 1972 dintre țara sa și Republica 
Socialistă România, a făcut o vizită 
la Ministerul Comerțului Exterior, 
unde a avut o întrevedere cu mi
nistrul Cornel Burtică.

A fast prezent Fassou Mathias 
Moriba, ambasadorul Republicii Gui
neea în Republica Socialistă Ro
mânia.

în aceeași zi, oaspetele a purtat 
convorbiri cu Bujor Almășan, minis
trul minelor, petrolului și geologiei, 
și Mihail Florescu, ministrul indus
triei chimice.

Au fast discutate probleme privind

B B ■ ■ ■ ■ ■
Transformarea Europei -într-o zonă 

unde să nu mai fie cu putință dez
lănțuirea unui nou război mondial și 
unde să se statornicească trainic buna 
vecinătate, încrederea și colaborarea 
rodnică între state și popoare — aces
ta este obiectivul efortului de a se 
realiza securitatea continentului. A- 
tît doctrina juridico-politică moder
nă, cit și practica internațională 
învederează că atingerea acestui o- 
biectiv reclamă instaurarea în via
ța continentului nostru a unor re
lații noi, bazate pe respectarea de
plină a principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc.

Din recunoașterea acestor principii 
decurge, ca un corolar firesc, de în
semnătate primordială, necesitatea 
eliminării pentru totdeauna din reia- • 
țiile intereuropene a practicilor poli
ticii de forță și de amenințare cu 
forța, sub orice formă de manifes
tare. în acest sens, „Declarația pri
vind pacea, securitatea și colabora
rea în Europa", adoptată la recenta 
consfătuire de la Praga a statelor 
participante la Tratatul de la Var-; 
șovia, subliniază că „participanții 
Ia consfătuire sînt de părere că 
securitatea și colaborarea euro
peană reclamă crearea unui sistem 
de angajamente care să excludă orice 
folosire a forței sau amenințarea cu 
folosirea ei în relațiile reciproce din
tre state în Europa, să ofere tutu
ror țărilor garanția că se află la adă
post de acte de agresiune și să con
tribuie la bunăstarea și prosperitatea 
fiecărui popor".

într-adevăr, excluderea forței și 
amenințării cu forța din relațiile in
tereuropene, traducerea consecventă 
în viață a acestui principiu reprezintă 
cerința sine qua non a edificării unui 
sistem trainic de securitate europea
nă. Aceasta decurge ca o concluzie 
fundamentală din întreaga experien
ță a istoriei universale, inclusiv 
din însăși istoria acestui continent. 
O experiență milenară a arătat 
concludent că, în pofida pretenții
lor adepților ei, politica bazată pe 
forță nu a adus popoarelor secu
ritate ; dimpotrivă, a subminat-o, i-a 
adus grave prejudicii și nu arareori 
a împins lucrurile spre războaie sîn- 
geroase. Lozinca pe cit de veche, pe 
atit de falimentară : „si vis pacem, 
para bellum" (dacă vrei pace, pregă- 
tește-te de război), sloganul atribuit 
regelui Frederic al II-lea al Prusiei 
„Gott ist mit den stărkeren Bataillo- 
nen" (dumnezeu ține cu batalioanele 
cele mai puternice) ; cuvintele lui 
Bismarck „Macht geht vor Recht"

dezvoltarea și diversificarea schim
burilor economice intre cele două 
țări.

*
Joi seara a sosit în Capitală 

A. M. Kaissouni, președintele Băncii 
egiptene internaționale pentru co
merț exterior și dezvoltare din . 
Cairo, care face o vizită în țara 
noastră.

Pe aeroportul Otopeni oaspetele 
a fost întîmpinat de Vasile Voloșe- 
niuc, președintele Băncii Române de 
Comerț Exterior, și Vasile Răuță, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior.

A fost de față Ibrahim Youssri, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Arabe Egipt la București.

B B B B B B
(forța trece înaintea dreptului), teza 
celebră a jurisconsultului german din 
secolul trecut- Rudof von Ihering cum 
că „forța creează dreptul" — sînt nu
mai cîteva din formulele care încercau 
să justifice, in baza forței, politica de 
dominație, de nesocotire brutală a 
dreptului altora, de impunere a pro
priei voințe în mod unilateral, de a- 
gresiune și anexiune. în același sens, 
este cunoscută politica „marii bite" a 
lui Theodor Roosevelt, președinte al 
S.U.A. la începutul acestui secol, ca 
doctrină care exprima poziția arbi
trară și lntervenționistă a unei mari 
puteri imperialiste față de țări mai 
mici începînd cu Declarația de 
la Pillnltz din 1791, prin care 
suveranii Austriei și Prusiei ame
nințau revoluția franceză cu inter
venția europeană, continuînd cu a- 
cordurile din 1793/95 de împărțire a 
Poloniei, cu constituirea Sfintei Alian
țe, care a proclamat deschis dreptul la 
intervenție, istoria contemporană a 
Europei consemnează atîtea și atitea 
exemple flagrante de acorduri și 
acte care, exclusiv pe baza forței Și 
amenințării cu forța, au urmărit înă
bușirea în singe a mișcărilor re
voluționare, sfîrtecarea în bucăți a 
unor state, împărțirea piețelor și a 
sferelor de influență, impunerea unor 
privilegii — combinații care au cul
minat cu primul măcel mondial.

în perioada interbelică, teoria și 
practica forței și-au găsit o expresie 
și mai cinică în politica fascismului 
hitlerist și mussolinian, concretizată 
în agresiunea împotriva Abisiniei, în 
intervenția din Spania, în faimoasa 
axă Berlin—Roma—Tokio, în Ansch
luss și în acordul de la Mtinchen și 
dictatul de la Viena — toate ante
cedente ale celei mai mari conflagra
ții din istorie — cel de-al doilea 
război mondial.

In lumina acestei amare experien
țe istorice este firesc ca să-și fi croit 
drum ideea necesității de a se pune 
capăt politicii de forță, de a se în
locui doctrina „dreptului forței" cu 
aceea a „forței dreptului". Trebuie 
spus că încă de acum două secole 
filozofi și oameni de cultură și de 
drept celebri ca Montesquieu, Diderot, 
Voltaire iau poziție față de conoep- 
țiile care justificau „jus ad bellum" 
(dreptul de a dezlănțui război) și se 
pronunță pentru relații interstatale 
noi, mai democratice.

Este insă meritul incontestabil 
al socialismului de a fi inițiat bă
tălia decisivă pentru transfor
marea relațiilor internaționale, do
minate de „dreptul celui mai tare" 
— adevărată lege a junglei — în ra
porturi corespunzătoare unor națiuni

CURIER
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„OLIMPIADA ALBĂ'
ZIUA A 8-A

TELEGRAME EXTERNE

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

„Tehneco '72"
La Craiova au început manifestă

rile cuprinse in programul de pro
pagandă tehnico-economică pe anul 
1972. Aflată la cea de-a treia ediție, 
această acțiune cuprinde numeroase 
concursuri pe meserii, consfătuiri, 
dezbateri, simpozioand', schimburi 
de experiență. Atrag in mod deose
bit atenția consfătuirea cu tema : 
„Valorificarea superioară a poten
țialului de inteligență tehnică a 
specialiștilor", concursurile „Stăpin 
pe volan" (pentru conducătorii 
auto), „Buna servire" (pentru lu
crătorii din comerț) si „Cel mai bun 
crescător de animale și păsări".

fesori, medici, juriști expun aproape 
300 de lucrări de pictură, grafică, 
scuip tur d, artă decorativă și cera
mică infățișind scene de muncă și 
viață, portrete, peisaje. Ținind sea
ma de puternica dezvoltare pe care 
o cunoaște arta plastică in rindul 
oamenilor muncii români, germani, 
maghiari, sirbi din acest oraș, s-a 
hotărit ca, anual, să se deschidă a- 
semenea saloane, oferind creatori
lor amatori posibilitatea unui rodnic 
dialog artistic cu publicul vizitator.

CONSTANȚA

TULCEA â

„Iarna tulceana"
Sub acest titlu, în județul Tulcea 

s-a inițiat organizarea unei decade 
a manifestărilor cultural-artistice 
consacrate Congresului Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție. Timp de 10 zile, in sa
tele și comunele județului, vor avea 
loc simpozioane, vernisaje de expo
ziții, jurnale literare avind ca te
matică realitatea socialistă a satu
lui românesc, dezbateri privind 
căile de sporire a producției agri
cole, consultații, spectacole artisti
ce. Iși vor da concursul numeroși 
oameni de știință și cultură din ju
deț, precum și invitați de la institu
ții culturale și științifice din țară.

Noutăți 
pentru oaspeții 

litoralului
In plină iarnă, constructorii con- 

stănțeni sînt angajați in executarea 
unor importante lucrări de moder
nizare a căilor rutiere. Este vizată, 
îndeosebi, circulația turistică. Ma
gistralei litoralului, care măsoară in 
prezent 65 km, i se vor adăuga 11 
km pe distanța Ovidiu — aeropor
tul Mihail Kogălniceanu. Se creează 
noi centuri de ocolire a stațiunilor 
Eforie Nord și Mangalia. Totodată, 
se vor asfalta 55 km de drumuri ju
dețene, lungimea căilor rutiere mo
dernizate din județ depășind in 
prezent 650 km.

De la prăvălioare,
BACĂU la complexe

Acasă la navetiști
în unitățile platformei industria

le Borzești lucrează numeroși 
vetiști din cele nouă sate 
preajmă. Și pentru că acești 
miști pot fi găsiți acasă numai 
minica, s-a luat inițiativa de , 
trimite săptăminal în 
respective brigăzi științifice și for
mații artistice care să prezinte pro-

na- 
din 
chi- 
du-ă 

a se 
localitățile

moderne
Zilele acestea, în satul Ruja s-a 

dat in folosință, cu patru luni mai 
devreme, un complex comercial cu 
un magazin universal și bufet. Com
plexul a fost construit, în mare 
parte, prin contribuția cetățenilor, 
care au prestat 15 000 ore de muncă 
patriotică. De la vechile prăvălioa
re de altădată, in numeroase sate 
sibiene — și nu numai in centre 

in
, ■ „ QoC/IC/pC . T v» fiu Tt/UsHlAfLb . T/111 :

grame., pentru navetiști.. ,Q :data..,cu... -comunale ^-se înalță azi modeme- 
aceste-■formații vm .„acasă la nave- complexe comerciale. Asemenea 
tiști“ șl cadre de conducere, care 
discută cu salariații și familiile 
cestora.

a-

Primul salon 
al creatorilor 

amatori
La galeriile de artă din incinta 

bastionului vechii cetăți a Timișoa
rei s-a deschis primul salon de artă 
plastică al amatorilor din acest oraș. 
80 de muncitori, funcționari, pro-

complexe comerciale urmează să 
fie construite în acest an și în satele 
Dobirca, Presaca, Valchid și altele.

B B B B B B B
egale în drepturi. Marx proclamă 
sarcina istorică a clasei muncitoare 
de a lupta pentru, o societate nouă 
„al cărei principiu internațional _ va 
fi pacea, pentru că in sinul fiecărei 
națiuni domnește același principiu — 
munca". „Decretul asupra păcii", for
mulat de Lenin a doua zi după Re
voluția din Octombrie, consacră ideea 
că războiul imperialist constituie cea 
mai mare crimă împotriva omenirii 
și enunță posibilitatea coexistenței 
pașnice între state cu orînduiri dife
rite, pe baza principiilor egalității in 
drepturi și respectului cuvenit inte
reselor fiecărei națiuni.

Ideea punerii în afara legii a războ
iului de agresiune și a recurgerii la 
forță și la amenințarea cu forța ca 
instrument al politicii externe își gă-

BRĂILA

Casa căsătoriilor
Din inițiativa comitetului execu

tiv al consiliului popular munici
pal, la Brăila a fost inaugurată 
casa căsătoriilor. Dotat cu mo
bilier nou și adecvat, deopotrivă 
de intim și solemn, noul lăcaș oferă 
un cadru cu adevărat sărbătoresc 
pentru unul din cele mai frumoa
se momente din viața oamenilor : 
oficierea căsătoriei lor.

fl

sacrare lntr-o serie largă de docu
mente internaționale cum sînt decla
rațiile Conferinței de la Bandung a 29 
de țări afro-asiatice (1955), Carta U- 
nității Africane, adoptată de 31 state 
africane la Addis Abeba (1963), De
clarația cu privire la intărirea păcii 
și securității în Europa, adoptată la 
Consfătuirea de la București din iu
lie 1966 a Comitetului Politic Consul
tativ al- țărilor participante la Trata
tul de la Varșovia, Declarația de la 
Lusaka, adoptată la conferința ță
rilor nealiniate Ia care au fost 
reprezentate un număr de 63 sta
te (1970). în sfirșit, Declarația adop
tată prin consens unanim Ia sesiunea 
jubiliară a O.N.U. (24 octombrie 1970), 
proclamă că fiecare stat „are obliga
ția de a se abține de a recurge la

Unul din marii favoriți ai întrece
rilor olimpice de schi, italianul Gus
tavo Thoeni, deținătorul „Cupei 
mondiale", și-a văzut — în fine — 
visurile împlinite, după ce se părea 
că nu mai are nici o șansă. Aflat 
în poziția a treia, miercuri, după 
prima manșă a slalomului uriaș, 
Thoeni a dat întreaga măsură a ta
lentului său joi. în cea de-a doua 
manșă, repurtînd, în fața a peste 
25 000 de spectatori, o victorie des
tul de categorică în fața schiorilor 
elvețieni, care aspirau și ei la me
dalia de aur. Specialiștii consideră 
că victoria italianului n-ar mai fi 
fost atit de clară dacă norvegianul 
Erik Haaker, învingător în prima 
manșă, n-,ar fi abandonat, după ce, 
dezechilibrat la una din porți, a că
zut la 44 de secunde de la plecare. 
Medaliile de argint și bronz au re
venit elvețienilor Edmund Brugg- 
mann (la 1”13/100) și, respectiv, Wer
ner Mattle (la l”37/100). Traseul ce
lei de-a doua manșe a slalomului 
uriaș a măsurat 1 130 m, cu 67 de 
porți.

Schiorii români au ocupat urmă
toarele locuri : 26 — Dan Cristea (la 
10 sec.) și 33 — Virgil Brenci (la 
18 sec.).

Gustavo Thoeni (22 de ani) s-a re
marcat anul trecut obținînd victorii 
spectaculoase în competițiile de la 
Lauberhorn. Madonna di Campiglio, 
Heavelly Valley. Succesul deplin în 
„Cupa mondială" l-a impus printre 
cei mai buni schiori alpini din lume.

în cursa de fond pe distanța de 
50 km, schiorii norvegieni au făcut 
o adevărată demonstrație, reamintind 
de glorioasa tradiție a acestui sport 
în țara fiordurilor. Ei au cucerit me
dalia de aur cu Paal Tyldum (30 de 
ani), pe cea de argint cu Magne 
Myrmo și numai tenacitatea sovie
ticului Vedenin, intercalat pe locul 
trei, i-a împiedicat să realizeze un 
„triptic" spectaculos. La startul „ma
ratonului" zăpezii s-au aliniat 40 de 
concurenți din 13 țări. Pista de la 
Makomanai a fost excelentă. Atacul 
decisiv al celui care va fi încununat 
campion olimpic a fost foarte tar
div, dar nu mai puțin eficace. La 
jumătatea cursei, Tyldum trecea în 
poziția a 10-a, la un minut și 44 de 
secunde față de elvețianul Werner 
Geeser, care conducea. Cu 10 km 
înainte de sosire, Tyldum a început 
să accelereze, a urcat în poziția a 
treia la 36 de secunde de Geeser, 
mereu în frunte, și la 2 secunde de 
«sovieticul Simașov, trecut în poziția 
a doua. în final, Tyldum este ire
zistibil și termină cu aproape 15 se
cunde avans față de Myrmo și cu

circa 45 de secunde înaintea lui Ve
denin.

Concursul de patinaj viteză femi
nin a continuat cu proba de 500 m. 
Victoria a revenit celei mai tinere 
concurente, americana Anne Hen
ning, in vînstă de 16 ani, dar nu este 
vorba de o surpriză. Noua stea a 
patinajului feminin de viteză era 
prima favorită a probei ca urmare 
a numeroaselor concursuri cîștigate 
în acest sezon și a recordurilor mon
diale stabilite la Davos în probele 
de 500 m (42”50/100) și 1 000 m 
(1’27’’30/100). La Makomanai, Anne 
Henning a corectat de două ori re
cordul olimpic al Lidiei Skoblikova, 
în ambele curse însă Henning a de
pășit recordul olimpic : 43”73/100 și 
43”33/100. Fosta deținătoare a titlului 
olimpic, Ludmila Titova (U.R.S.S.), 
deși nu a fost in formă prea bună, 
a obținut medalia de bronz (cu 44” 
45/100), în timp ce compatrioata sa, tî- 
năra Vera Krasnova, și-a adjudecat-o 
pe cea de argint (cu 44”01/100).

Organizatorii „Olimpiadei albe" au 
fost nevoiți să acorde joi două me
dalii de aur în plus față de cele 
prevăzute de protocolul întrecerilor. 
Aceasta, pentru că in proba mascu
lină de săniuțe — 2 persoane, pe 
primul loc s-au clasat cu același 
timp, la egalitate, două echipaje : 
Paul Hildgartner-Walier Plaikner 
(Italia) și Horst Hoerniein-Reinhard 
Bredow (R.D.G.). în schimb, nu a 
mai fost acordată medalia de ar
gint, cea de bronz revenind unui alt 
echipaj al R.D. Germane (Claus 
Bonsack-Wolfram Fiedler). Fapt cu
rios, dar și locurile 5—6 au fost 
atribuite, la egalitate, unor echipaje 
(Polonia și R.F.G.), care au obținut 
același timp.

Echipa de hochei pe gheață a 
U.R.S.S. continuă să se mențină pe 
primul loc în clasamentul turneului 
olimpic de la Sapporo. în meciul cu 
selecționata Poloniei hocheîștii so
vietici au făcut o adevărată demon
strație, obținînd victoria cu scorul 
de 9—3 (4—0, 4—2, 1—1). Harlamov 
a fost cel mai eficace jucător, mar- 
cînd trei puncte. Tot în grupa „A" 
echipa Cehoslovaciei, la capătul unei 
partide spectaculoase, a reușit să în
vingă cu 2—1 (0—0. 0—0, 2—1) echipa 
Suediei. Au marcat Holik, Nedo- 
manski și respectiv Lind. în cel 
de-al treilea meci. selecționata 
S.U.A. a.eiștigat cu 4—1 (2—1, 1—0, 
1—0) jocul cu echipa Finlandei.

în grupa „B" echipele Elveției și 
Iugoslaviei au terminat la egalitate: 
3—3 (1—3, 1—0, 1—0). Norvegia a 
dispus cu 5—4 (2—2. 2—1, 1—1) de 
Japonia.

Convorbiri pentru 
stabilirea planului 

de relații intre
P.C.R. si P.S.U.G.>

BERLIN 10 — Corespondentul nos
tru, Șt. Deju, transmite : La 10 fe
bruarie, tovarășul Teodor Marinescu, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., care 
se află la Berlin pentru stabilirea 
planului de relații între Partidul Co
munist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania pe anii 1972— 
1973. a fost primit de tovarășul Paul 
Verner, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G.

La convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au participat Paul Markowski, șeful 
secției relații externe a C.C. al 
P.S.U.G., și Nicolae Ghenea, amba
sadorul României în R. D. Germană.

Se extinde colaborarea
României cu Ungaria

Sportivi români peste hotare
Handbaliștii în Spania și

Franța ~ Astăzi, pe ruta Bucu
rești—Roma—Madrid—Barcelona, lo
tul nostru reprezentativ de handbal 

"’“tîrmeăză să 'plech'îh Spania, tinde va 
susține două meciuri amicale cu re
prezentativa țării gazdă. în continua
rea turneului, handbaliștii noștri — 
din rindul cărora fac parte, printre al
ții, Gruia, Gațu, Penu, Samungi, Bota, 
Voinea, Ștef — vor evolua în orașele 
franceze Caen și St. Maur ; în ambele 
partide, formația noastră întilnește 
reprezentativa Franței.

Patinatorii la Zakopane. -
La concursul internațional al sprinte
rilor pe gheață, ce va avea loc sim- 
bătă și duminică in Polonia, la Za
kopane, vor fi prezenți și Crista Tra- 
cher și Victor Sotirescu, campionii ab- 
soluți ai României la patinaj viteză 
pe 1972.

Lotul național de fotbal ia
Istanbul. — După cum 56 știe> 
lotul reprezentativ de fotbal se află de 
citeva zile la Istanbul, unde mîine 
după-amiază va întîlni într-o partidă 
amicală echipa Fenerbahce, fruntașă 
a fotbalului turc. Interesul în jurul a-

B. B B B B B B
și ideea că securitatea europeană se 
poate clădi pe formule tributare 
într-un fel sau altul politicii de pe 
poziții de forță — în speță pe divi
zarea Europei în blocuri militare 
ostile. „Echilibrul de forțe" sau „echi
librul groazei" — formule pe care le 
invocă adepții imperialiști ai politicii 
de forță — este un echilibru nu numai 
extrem de fragil, ci' și extrem de pe
riculos, în care oricînd o seînteie poa
te da naștere unui incendiu. Existența 
blocurilor, stimulînd încordarea și 
cursa înarmărilor, departe de a gene
ra securitate, alimentează un climat 
de neîncredere, de suspiciune și încor
dare. Se știe că unii din partenerii 
S.U.A. au recunoscut că apartenența 
la blocul N.A.T.O. este un factor de 
insecuritate, pentru a justifica măsu-

O CERINȚĂ PRIMORDIALĂ A SECURITĂȚII EUROPENE

Repudierea forței din relațiile internaționale
sește unele consacrări de drept .in
ternațional în perioada interbelică, 
de piidă, în pactul Briand-Kellog 
(1928), care o proclamă cu aplicabili
tate numai intre statele participante, 
în aceeași perioadă istorică, juristul 
și omul de stat român N. Titulescu 
folosește formula devenită celebră 
„nu dreptul forței, ci forța dreptului".

Dar numai ca rezultat al experien
ței celui de-al doilea război mondial, 
ea își găsește consfințirea în Carta 
O.N.U., care proclamă obligația sta
telor membre de a se abține in rela
țiile cu alte state de la amenințarea 
cu forța sau folosirea ei împotriva 
integrității teritoriale sau a indepen
denței politice său in oricare alt mod 
incompatibil cu scopurile Națiunilor 
Unite (art. 2, pct. 4). în condițiile 
schimbărilor progresiste care au avut 
loc pe arena internațională după cel 
de-al doilea război mondial, al in- 

. fluenței tot mai puternice a lumii so
cialiste, a forțelor păcii și democra
ției, principiul abolirii forței cîștigă 
tot mai mult teren și iși găsește con-

orice măsură de constrlngere care ar 
lipsi popoarele... de dreptul lor la 
autodeterminare, la libertate și inde
pendență".

După cum rezultă și din acest ci
tat, dreptul tinde să consacre tot mai 
mult, ca o tendință și o necesitate 
istorică, repudierea nu numai a for
ței militare folosite pentru interven
ții armate și agresiuni in scopul a- 
nexării de teritorii, modificării fron
tierelor etc., ci și orice altă metodă 
— proprie politicii imperialismului — 
de a folosi puterea în relațiile dintre 
state, prin aceasta avîndu-se in ve
dere presiunile economice și politice, 
încercările de dictat și de șantaj, 
practica de a oferi „ajutor" cu con
diții politice. O asemenea incrimi
nare pornește de la considerentul că 
orice formă de constrîngere în ra
porturile dintre state falsifică și vi
ciază aceste raporturi, alimentează 
tensiunea și neîncrederea, contravine 
astfel cerințelor securității interna
ționale.

Se dovedește cu totul inconsistentă

rile de îndepărtare față de N.A.T.O. 
și a se apropia de ideea întemeierii 
securității europene pe destindere, în
țelegere și colaborare, pe principiile 
generale ale dreptului și moralei in
ternaționale.

Atit teoria, cit și practica interna
țională demonstrează, de altfel, totala 
incompatibilitate între securitate și 
încălcările de orice fel aduse princi
piilor echității, moralei și legalității 
internaționale și, în primul rind, drep
tului fiecărui popor de a-și hotărî sin
gur destinele. Politica forței pornește 
aprioric de la sfidarea conceptului de 
egalitate in drepturi, ea urmărind să 
asigure celui puternic privilegii față 
de cel slab : în același sens, constrin- 
gerea, presiunile de orice fel vin în 
contradicție cu respectarea indepen
denței și suveranității naționale, cu 
principiile neamestecului și avantaju
lui reciproc, deci cu toate acele prin
cipii care sint de natură să asigure 
bunele relații și colaborarea între sta
te. Iată de ce o reală securitate recla-

cestui meci rezultă chiar și numai din 
faptul că toate biletele au fost deja 
vîndute. De altfel, la antrenamentele 
făcute miercuri și joi pe stadionul 
„Mithat Pașa", care va găzdui și jo
cul de sîmbătă, au asistat numeroși 
curioși. (circa 2 000 — miercuri), deși, 
cum se spune, antrenamentele s-au 
făcut cu „porțile închise". Vremea este 
admirabilă, adevărată primăvară : cer 
senin, temperatura + 6 grade. La an
trenamentul de miercuri, un joc cu 
formația de rezerve a clubului Fener
bahce, au participat toți membrii lo
tului.

Nâstase și Țiriac în Spate
le Unite. _ La Los Angeles au 
continuat întrecerile primului turneu 
internațional de tenis pentru „Marele 
premiu — F.I.L.T.". Ilie Năstase s-a 
calificat pentru turul trei, învingîn- 
du-1 cu 6—2, 6—3 pe americanul Tom 
Gorman. Ion Tiriac însă a fost între
cut cu 3—6, 6—2, 6—3 de Pancho Gon
zales. Două surprize au marcat aceas
tă fază a turneului : francezul Pierre 
Barthes l-a eliminat cu 7—6, 6—2 pe 
americanul Clark Graebner, iar brazi
lianul Thomas Koch a dispus cu 6—2, 
5—7, 7—6 de iugoslavul Zeliko Franu- 
lovici.

si industriei alimentare
BUDAPESTA 10 — Coresponden

tul nostru Al. Pintea transmite : 
Ion Moldovan, șef al Departamentu
lui industriei alimentare din Minis
terul Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor al României, și 
Istvan Gergely, adjunct al minis
trului agriculturii și industriei ali
mentare al Ungariei, au semnat joi, 
la Budapesta, protocolul de colabo
rare tehnico-științifică pe anul 1972 
dintre cele două ministere.

Protocolul prevede dezvoltarea 
schimburilor de specialiști în dife
rite domenii ale agriculturii și pre
lucrării producției agricole, schim
buri de documentații tehnice pentru 
cultura plantelor și creșterea anima
lelor și diferite studii în domeniul 
proiectelor de investiții. De aseme
nea, se prevede dezvoltarea schim
burilor de materiale documentare in
formaționale. precum și a schimbu
rilor între instituții de învățămint. 
superior .din domeniul agriculturii 
din cele două țări. Facilitînd cunoaș
terea reciprocă, în avantajul ambe
lor țări, a celei mai valoroase expe
riențe acumulate în domeniul agri
culturii și industriei alimentare din 
țările noastre,, protocolul prevede 
pentru acest an o creștere cu 50 lâ 
sută față de 1971 a schimburilor in 
domeniile respective.

*
PRAGA 10. — Corespondentul Ager

pres. C. Prisăcaru, transmite : Joi a 
fost semnat la Praga protocolul de 
colaborare economică și tehnico-ști
ințifică între Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor al 
Republicii Socialiste România și Mi
nisterul Agriculturii și Industriei A- 
limentare al Republicii Socialiste Ce
hoslovace.

Documentul prevede continuarea 
schimbului de specialiști și de ex
periență, de material documentar, 
publicații și filme de specialitate în
tre cele două ministere.

Din partea română protocolul a 
fast semnat de Gheorghe Moldovan, 
prim-adjunct al ministrului, iar din 
partea cehoslovacă de Emil Cakajda, 
adjunct al ministrului.
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mă în mod necesar abandonarea prac
ticilor politicii de forță și, ca o contra
pondere, așezarea relațiilor internațio
nale pe temelia de granit a amintite
lor principii. Numai astfel se poate 
instaura domnia moralei și legalității 
între toate statele continentului euro
pean, fără deosebire de orînduire so
cială, de mărime și potențial economi- 
co-militar, se pot crea condiții pentru 
realizarea a ceea ce constituie esența 
securității europene și internaționale: 
posibilitatea ca fiecare națiune să se 
afirme liber, nestingherit, să-și va
lorifice deplin resursele sale mate
riale și spirituale în folosul propriei 
dezvoltări și, totodată, în cadrul co
laborării, să poată contribui la pro
gresul general.

Eliberarea popoarelor de spectrul 
politicii de forță ar avea și însem
nate consecințe economice. Pe lingă 
faptul că ar favoriza dezvoltarea co
laborării și cooperării multilaterale 
între state, resurse materiale și inte
lectuale sporite ar putea fi puse la 
dispoziția producției civile. Este știut 
că politica de forță presupune — ca 
unul din instrumentele principale de 
exercitare a ei — armele. Or, dat 
fiind costul tot mai ridicat al teh
nicii militare moderne și faptul că 
acțiunile pe linia politicii de forță re
clamă contraacțiuni de pregătire în 
vederea apărării, această politică 
constituie principalul stimul al spira
lei înarmărilor. Ca o concluzie logică, 
eliminarea politicii de forță din rela
țiile intereuropene postulează necesi
tatea dezarmării, in primul rind a 
dezarmării nucleare, inclusiv măsuri 
regionale sau parțiale, la scară euro
peană sau chiar subregională, de na
tură a promova această cauză, 
în plus, este incontestabil că ple
carea trupelor neeuropene de pe 
continent, lichidarea bazelor militare 
străine, retragerea tuturor trupelor în 
granițele lor naționale ar constitui 
un aport de cea mai mare însemnă
tate la destindere, la promovarea 
principiului independenței și suvera
nității naționale a statelor. Ia dezvol
tarea încrederii.

Constituie, fără îndoială, un pas po
zitiv faptul că, in ultimii ani, princi
piul abolirii forței a și fost înscris 
intr-o serie de acorduri cu forță ju
ridică, cum sînt tratatele sovieto— 
vest-german și polono—vest-german. 
Ar fi de aceea de o mare însemnătate 
dacă, în cadrul conferinței general- 
europene pentru securitate și colabo
rare, toate statele participante și-ar 
asuma solemn obligația de a nu re
curge la forță și Ia amenințare cu 
forța, ca unul din punctele esențiale 
ale sistemului de angajamente de na

tură să realizeze un grad sporit de 
securitate.

Militînd ferm pentru înfăptuirea 
securității europene, promovînd con
secvent principiile menite să asigure 
dreptul fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, România s-a prontințat 
în mod constant in favoarea aboli
rii forței în relațiile internațio
nale. „Considerăm — a declarat tova
rășul Nicolae Ceaușescu — că dez
voltarea evenimentelor internaționale 
demonstrează în mod pregnant că 
trebuie pus cu desăvirșire capăt poli
ticii imperialiste de forță, de dictat 
și amestec în treburile altor state, că 
dezideratul păcii internaționale nu se 
poate realiza decit prin renunțarea la 
politica de război, Ia orice fel de pre
siuni împotriva altor state".

în concordanță cu aceste cerințe, 
România a militat și militează împo
triva intervențiilor militare în alte 
state, pentru încetarea agresiunii im
perialiste în Indochina, pentru' stin
gerea focarelor de război și conflict, 
apărute ca rezultat' al politicii de 
forță, a oricăror acte de amestec în 
treburile interne ale altor state. Ca 
un punct cardinal al politicii sale ex
terne, țara noastră subliniază necesi
tatea soluționării conflictelor dintre 
state, exclusiv prin mijloace pașnice, 
politice, pe calea tratativelor. Așa 
cum este cunoscut, România a pre
zentat la O.N.U., în Comitetul pentru 
dezarmare de la Geneva și în alte 
foruri, numeroase propuneri și rezo
luții în scopul transformării Balcani
lor într-o zonă a păcii și colaboră
rii, liberă de arme nucleare, pen
tru dezvoltarea relațiilor de bună 
vecinătate între toate statele euro
pene, pentru destinderea militară 
în Europa și promovarea cauzei 
dezarmării — între care cele pri
vind lichidarea bazelor străine, 
retragerea trupelor străine în- 
lăuntrul granițelor naționale, re
nunțarea la manevre militare pe 
teritorii sau in apropierea granițelor 
altor state — pentru promovarea lar
gă, fără discriminări și ingerințe de 
orice fel, a relațiilor de colaborare 
economică, tehnico-științifică și în 
alte domenii. Acționînd și de acum 
înainte potrivit liniilor directoare ale 
politicii ei externe și în spiritul do
cumentelor adoptate în comun cu 
celelalte țări socialiste, România va 
milita pentru împlinirea dezideratu
lui securității europene, pentru o 
Europă în care toate națiunile să 
trăiască și să se dezvolte în pace și 
prosperitate.

ProS. imâv. dr. docent 
Edwin GiASER



viața internațională
Europa să devină 

țin continent al păcii, 

înțelegerii și colaborării!
HOTĂRÎREA PLENAREI C.C. AL P.M.U.P.

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, cea de-a treia 
Plenară a C.C. al P.M.U.P. a adoptat o 
hotărîre privind rezultatele Consfătui
rii de Ia Praga a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia. Comitetul 
Central al P.M.U.P. aprobă acti
vitatea delegației poloneze la Con
sfătuirea de la Praga, arătând că ho- 
tăririle adoptate de Consfătuire re
prezintă un nou pas important pe 
calea reglementării problemelor in
ternaționale majore. Relevînd că De
clarația de la Praga trasează un vast 
program de transformare a continen
tului nostru într-o zonă a păcii trai
nice și a unei fructuoase colaborări 
economice, științifice și tehnice, ho- 
tărîrea arată că Declarația, precum 
și Hotărîrea Congresului al VI-lea

al P. M. U. P. reprezintă pentru 
P. M. U. P. și guvernul R. P. Polone 
baza activității in favoarea convo
cării conferinței general-europene 
pentru securitate și colaborare și a 
deplinei normalizări a relațiilor in
terstatale in Europa.

A fost, de asemenea, adoptată o 
hotărîre privind sarcinile organelor 
și organizațiilor de partid in campania 
electorală pentru Seim. In hotărîre 
se arată, că C.C. al P.M.U.P. își 
exprimă convingerea că această cam
panie și participarea largă a cetățe
nilor la alegerile pentru Seim vor 
constitui o mărturie importantă ■ a 
aprobării de către întregul popor a 
programului social-economic al dez
voltării socialiste în continuare a 
Poloniei, conținut în Hotărîrea Con
gresului al VI-lea al P.M.U.P.

Trupa mercenare taiiandeze capturate de ostași ai Armatei de eliberare 
din Laos

DECLARAȚIA GUVERNULUI R.D. VIETNAM 
cu privire la reglementarea pașnică 

a problemei vietnameze

ACȚIUNI ALE COMITETELOR PENTRU SECURITATE 
EUROPEANĂ

ÎN U.R.S.S.

La Casa centrală a Ziariștilor din 
Moscova a avut loc miercuri o întâl
nire organizată de Comitetul sovietic 
pentru securitatea europeană și de 
conducerea Uniunii Ziariștilor.

Luînd cuvîntul, A. P. Sitikov, preșe
dintele Sovietului Uniunii al Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., a subliniat că 
una din problemele-cheie ale luptei 
mondiale pentru pace este realizarea 
unei securități trainice pe continentul 
european — o importanță deosebită 
in acest sens avînd conferința gene- 
ral-europeană. Referindu-se la ecoul 
larg pe care îl are inițiativa convocă
rii conferinței, vorbitorul a relevat că 
mișcarea amplă în favoarea securi
tății europene intră într-un stadiu 
nou, în numeroase țări se constituie 
comitete, asociații, grupe de inițiativă.

Comitetul sovietic pentru securitate 
europeană, recent înființat în U.R.S.S., 
iși propune să acționeze în direcția 
mobilizării opiniei publice, identifi
cării căilor care duc spre colaborarea 
economică și culturală între țările eu
ropene, elaborării de idei noi în fa
voarea obiectivului păcii pe continent, 
extinderii contactelor cu organizații 
similare din alte țări, cu cercuri poli
tice, economice, cu oameni de știință 
și cultură, activiști pe tărîm obștesc 
din alte țări europene — între care 
se înscrie inițiativa reprezentanților 
opiniei publice belgiene de a se orga
niza în luna iunie Ia Bruxelles Adu
narea forțelor opiniei publice euro
pene.

Au mai luat cuvîntul L. Tolkunov, 
vicepreședinte al grupului parlamen
tar al U.R.S.S,, redactor șef al ziaru
lui „Izvestia", care s-a referit la re
centa întîlnire consultativă de la 
Bruxelles a reprezentanților opiniei 
publice din țările europene, și V. Cer- 
nișev, vicepreședinte al Uniunii Zia
riștilor Sovietici, care s-a oprit asu
pra contribuției pe care presa o poate 
aduce Ia popularizarea largă a ideii 
securității și colaborării europene.

S. PODINA
Moscova, 10

ÎN R. P. BULGARIA

SOFIA 10 (Agerpres). — După cum 
s-a mai anunțat, Comitetul național 
bulgar pentru securitate și colabo
rare in Europa a adoptat o declarație 
prin care sprijină concluziile Consfă
tuirii Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante Ia Tratatul de 
la Varșovia.

Relevînd că pregătirea conferinței 
general-europene a intrat într-o nouă 
fază practică, existînd posibilitatea 
convocării ei pînă la sfîrșitul anului 
1972, declarația subliniază că opinia 
publică bulgară privește cu speranță 
noile perspective care se deschid in 
fața securității europene. Comitetul 
național bulgar iși desfășoară tot mai 
amplu activitatea în scopul promo
vării inițiativelor în favoarea păcii, 
securității și colaborării în Europa, 
astfel îneît aceasta să devină un con
tinent al păcii și colaborării trainice.

HANOI 10 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. informează că guvernul R. D. 
Vietnam a dat publicității o declara
ție cu privire la reglementarea paș
nică a problemei vietnameze. în care 
se arată că soluția în șapte puncte a 
cărei esență este reafirmată in decla
rația din 2 februarie 1972 a Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud este cu to
tul conformă propunerii în nouă 
puncte prezentate la 26 iunie 1971 de 
guvernul R. D. Vietnam. Ea exprjmă 
voința întregului popor vietnamez de 
a lupta pentru independență și pace 
reală și răspunde aspirațiilor pașnice 
ale întregii lumi. Guvernul R.D. Viet
nam, se arată în declarație, nu ac

ceptă planul președintelui Nixon și 
sprijină fără rezerve soluția în șapte 
puncte a G.R.P., ale cărei două pro- 
bleme-cheie au fost precizate — re
tragerea tuturor trupelor americane, 
încetarea războiului aerian și a orică
ror acțiuni de război ale S.U.A. în 
Vietnamul de sud, respectarea strictă 
a dreptului suveran al populației sud- 
vietnameze la autodeterminare. Gu
vernul R. D. Vietnam cere guvernului 
S.U.A. să răspundă pozitiv la soluția 
în șapte puncte prezentată de Guver
nul Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud și să încea
pă tratative serioase la Conferința de 
la Paris cu privire la Vietnam.

La încheierea vizitei delegației ungare la Hanoi

ÎNTÎLNIREA REPREZENTANTELOR UNOR ORGANIZAȚII 
DE FEMEI

HANOI 10 (Agerpres). — La Hanoi 
a fost semnată, in urma vizitei oficia
le a delegației de partid și guverna
mentale ungare, condusă de Jeno 
Fock. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., președintele guver
nului, o declarație comună în care 
se arată că delegația de partid și 
guvernamentală vietnameză și delega
ția ungară au avut convorbiri cu pri
vire la actuala situație din Vietnam 
și Indochina, la întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare intre R. D. 
Vietnam și R. P. Ungară, precum și 1 
cu privire la probleme internaționale 
de interes comun.

Cele două părți cer ca guvernul 
Statelor Unite să înceteze imediat 
războiul de agresiune, să pună capăt 
politicii de „vietnamizare", să răspun
dă Ja soluția în șapte puncte, din 
care cele două probleme-cheie au fost 
precizate în declarația din 2 februarie 
1972 a Guvernului Revoluționar Pro-, 
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud : retragerea tuturor trupelor a- 
mericane, încetarea războiului aerian 
și a oricăror acțiuni de război ale 
S.U.A. în Vietnamul de sud, respec
tarea strictă a dreptului suveran al 
populației sud-vietnameze la autode
terminare.

P.M.S.U., guvernul și poporul ungar 
afirmă hotărîrea lor de a sprijini și 
de a ajuta poporul vietnamez în lupta 
sa patriotică pînă la victoria totală și 
in construirea socialismului în R. D. 
Vietnam.

Cele două părți, se spune în decla
rație, sprijină lupta țărilor socialiste 
europene pentru menținerea păcii și 
a securității în Europa și in lume. Ele 
consideră că tratatele semnate între 
Uniunea Sovietică și R.F.G., între 
R.P. Polonă și R.F.G., precum și acor
durile în problema Berlinului occiden
tal au afirmat inviolabilitatea actua
lelor frontiere între țările Europei și 
au creat premisele pentru stabilirea 
unor relații de egalitate între toate 
țările și R.D.G., în conformitate cu 
normele dreptului internațional.

Cele două părți au semnat acorduri 
cu privire la ajutorul militar neram
bursabil, cu privire la noi credite a- 
eordate de R. P. Ungară Republicii 
Democrate Vietnam și la schimbul de 
mărfuri și plățile între cele două țări 
pe anul 1972. Jeno Fock a invitat o 
delegație de partid și guvernamentală 
vietnameză să facă o vizită oficială 
de prietenie în R. P. Ungară. Invita
ția a fost acceptată, data vizitei ur- 
mind să fie stabilită ulterior.

CHILE

Reuniunea
de la Arrayan

SANTIAGO DE CHILE 10 (Ager
pres). — In localitatea chiliană 
Arrayan a avut loc, în prezența pre
ședintelui Salvador Allende, o reu
niune a conducătorilor partidelor 
și mișcărilor care fac parte din 
Frontul Unității Populare, pentru a 
face o analiză a situației politice 
din țară. La sfîrșitul reuniunii, după 
cum s-a mai anunțat, a fost dat pu
blicității un document intitulat 
„Noile sarcini ale guvernului popu
lar și ale poporului chilian" sau 
„Declarația de la Arrayan". care 
urmează să fie supus dezbaterii 
maselor populare pentru a fi cunos
cut pe larg și îmbogățit cu noi pro
puneri.

„Este necesar — se arată în de
clarație — să se mențină o legătură 
funcțională permanentă, o conducere 
eficientă și autentic colectivă Ia 
toate nivelurile. Pentru consolidarea, 
dezvoltarea și aprofundarea pro
cesului revoluționar este necesar 
sprijinul majorității chilienilor, ceea 
ce presupune nu 
maselor, ci și o 
tivă a 
concretă 
vernului.
tatea

numai efortul 
mobilizare ac- 
participarea lor 

realizările gu- 
posibili-

acestora, 
la toate
Necesitatea și

de realizare — se subliniază
in continuare — decurg din natura 
programului Unității Populare, care 
reprezintă interesele marii majori
tăți a poporului chilian. Această 
sarcină este incompatibilă cu atitu
dinile și metodele sectare". Decla
rația afirmă că „partidele coaliției 
guvernamentale se angajează să a- 
corde o maximă prioritate muncii 
ideologice duse în mijlocul maselor 
pentru înțelegerea integrală a proce
sului revoluționar".

Deși puterea marilor monopoluri a 
fost îngrădită, menționează documen
tul, forțele reacționare dispun încă de 
importante baze de rezistență, înce- 
pînd să devină mai agresive. „In 
primele zile de guvernare, ele au 
rămas în expectativă, în speranța că 
procesul revoluționar se va trans
forma într-un program reformist. 
Năruirea speranțelor lor le-a deter
minat să semneze noi înțelegeri și 
să încurajeze acțiunile sedițioase îm
potriva guvernului".

Totodată, sînt relevate succesele 
obținute de guvernul Unității Popu
lare în cursul anului 1971.

Pentru anul 1972, guvernul și-a 
fixat ca sarcini de bază creșterea 
rapidă a proprietății sociale prin ex
proprierea tuturor latifundiilor cu o 
suprafață mai mare de 70 hectare 
și îmbunătățirea condițiilor de viață 
ale muncitorilor. Partidele de guver- 
nămînt declară că, pentru realiza
rea acestor sarcini, sint necesare 
asigurarea conducerii centralizate a 
economiei, instituirea controlului asu
pra sistemului financiar și bancar 
care să dea un suport dezvoltării 
sectoarelor economice-cheie.

„Declarația de la Arrayan" men
ționează că guvernul Unității Popu
lare acordă o importanță deosebită 
colaborării cu țările socialiste pen
tru realizarea proiectelor sale.'

Vizita in Suedia a delegației 
conduse de tovarășul Leonte Răutu

STOCKHOLM 10 (Agerpres). — 
Delegația condusă de tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, care face o vizită în Suedia, 
a fost miercuri la Upsăla. Aici s-a 
întîlnit cu conducerea organizației 
districtuale a Partidului Social-De
mocrat și a vizitat străvechea uni
versitate.

Joi dimineață, delegația a avut la 
Stockholm o întrevedere cu Sven 
Moberg, ministrul educației. în

cursul după-amiezii, Ia sediul Par
lamentului suedez oaspeții români 
au avut o întîlnire cu Ingvar Svan- 
berg, liderul grupului deputaților 
social-democrați, și cu alte perso
nalități marcante, deputați ai Farti- 
dului Social-Democrat.

Cu prilejul vizitei întreprinse de 
delegația condusă de tovarășul 
Leonte Răutu în Suedia, ambasado
rul României la Stockholm, Eduard 
Mezincescu, > oferit joi seara un 
cocteil.

Ședința ordinară 
a Comitetului miniștrilor apărării

ai statelor participante la
BERLIN 10 (Agerpres). — In zilele 

de 9 și 10 februarie 1972, in capitala 
Republicii Democrate Germane, ora
șul Berlin, a avut loc ședința ordina
ră a Comitetului miniștrilor apără
rii ai statelor participante la Trata
tul de la Varșovia.

La ședința Comitetului au partici
pat miniștrii apărării ai statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via, comandantul suprem al Forțe
lor Armate Unite și șeful Statului 
major al Forțelor Armate Unite.

In timpul desfășurării lucrărilor 
au fost analizate situația politico- 
militară în Europa și problemele 
perfecționării pe mai departe a căilor 
de comunicații și mijloacrlor de 
transport, precum și alte probleme 
ale activității Forțelor Armate Unite.

Tratatul de la Varșovia
Comitetul miniștrilor apărării ai 

statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia a adoptat hotăriri co
respunzătoare, într-o atmosferă de 
deplină înțelegere reciprocă și imi
tate de vederi.

Ședința a fost prezidată de minis
trul Apărării Naționale al Republicii 
Democrate Germane, general de ar
mată Heinz Hoffmann.

★
Agenția A.D.N. informează că 

Erich Honecker, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., i-a primit joi pe mi
niștrii . apărării ai statelor partici
pante la Trata tril de Ia Varșovia, cu 
ocazia încheierii ședinței ordinare a 
Comitetului miniștrilor apărării ai 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

Dezbaterile din parlamentul finlandez
Cuvîntarea președintelui Kekkonen

HELSINKI 10 (Agerpres). — Re
ferindu-se în cadrul dezbaterilor 
de politică externă ce au loc in par
lament, la posibilitatea realizării de 
către Finlanda a unui acord comer
cial cu Piața comună, președintele 
Urho Kekkonen și-a manifestat 
profunda nemulțumire față de propu
nerile făcute de C.E.E. țărilor neu
tre, membre ale Asociației Europene 
a Liberului Schimb (A.E.L.S.), care 
nu sînt. candidate la intrarea in co
munitatea economică vest-europeană.

Relevînd faptul că, datorită unor 
clauze ale Tratatului de la Roma ce 
îngrădesc independența și suverani
tatea statelor membre ale Pieței 
comune, Finlanda nu poate avea — 
în baza statutului său de neutralitate 
— decît relații comerciale cu 
C.E.E., Urho Kekkonen a declarat 
că propunerile preliminare făcute de 
Comisia Pieței comune „conțin formu
lări care ar echivala cu sancțiuni e- 
conomice pentru industria finlandeză 
de prelucrare a lemnului".

Mesajul de politică externă adresat 
de președintele Nixon Congresului S. U. A.

PARIS 10 (Agerpres). — Din ini
țiativa Uniunii Femeilor Franceze, la 
Paris s-a desfășurat o întîlnire a re
prezentantelor organizațiilor de fe
mei din Franța, R.D. Germană și R.F. 
a Germaniei, consacrată securității 
europene, anunță ziarul „L’Humani- 
t.e“. Printre personalitățile prezente 
s-au aflat Herta Jung, membră a 
Camerei Populare din R.D.G., Jore 
Kruger, combatantă a mișcării de re
zistență antifascistă, Ursula Falck, 
membră în conducerea landului Ba- 
den-Wiirtemberg, și Victoria Krutz- 
mer, membră în conducerea landului 
Renania de nord-Westfalia din R.F. 
a Germaniei.

într-un comunicat dat publicității, 
participantele la întîlnire „relevă cu 
satisfacție .progresele realizate pe con

tinentul european, acordurile recent 
încheiate", și subliniază că procesul 
de destindere facilitează convocarea 
in acest an a conferinței statelor in 
problemele securității și cooperării în 
Europa. Participantele consideră, în
tre altele, că „făurirea unei Europe 
pașnice presupune recunoașterea, pe 
baza dreptului internațional, a R.D. 
Germane, admiterea celor două state 
germane în O.N.U. și in toate insti
tuțiile specializate ale Națiunilor U- 
nite, reducerea forțelor armate în 
Europa și dizolvarea celor două 
blocuri militare, dezvoltarea relații
lor și schimburilor economice, sociale, 
științifice și culturale între toate sta
tele, care să contribuie Ia cooperarea 
pașnică intre toate popoarele euro
pene".

PARIS

Lucrările Conferinței cvadripartite
PARIS 10 (Agerpres). — La Paris 

a avut loc, joi. cea de-a 144-a șe
dință a Conferinței cvadripartite in 
problema Vietnamului. Nguyen Minh 
Vy, adjunctul șefului delegației R.D. 
Vietnam, a criticat raportul de poli
tică externă al președintelui Nixon 
ca pe o încercare de a justifica pla
nul de „vietnamizare" și extindere a 
războiului în întreaga Indochină.

Nguyen Van Thien, adjunct al șe
fului delegației G.R.P., a arătat că

soluționarea problemei vietnameze 
poate fi înfăptuită numai pe calea 
convorbirilor pașnice și ea depinde de 
două probleme-cheie. Este vorba, în 
primul rînd, de retragerea tuturor 
trupelor americane și de încetarea 
războiului aerian și a oricăror acțiuni 
de război ale S.U.A. în Vietnamul 
de sud, iar, în al doilea rînd, de res
pectarea reală a dreptului suveran 
al populației sud-vietnameze la au
todeterminare.

Convorbirile
G.Pompidou-W.Brandt

PARIS 10 (Agerpres). — Cancela
rul Republicii Federale a Germaniei, 
Willy Brandt, a sosit joi la Paris, 
într-o vizită oficială de două zile, 
efectuată în cadrul consultărilor pe
riodice la nivel înalt franco—vest- 
germane conform tratatului încheiat 
în 1963. Cancelarul vest-german și 
președintele Franței, Georges Pompi
dou, au avut, in aceeași zi o primă 
întrevedere la Palatul Elysee. Au fost 
discutate, după cum informează un 
purtător de cuvînt oficial francez, 
problema conferinței general-euro
pene pentru securitate și cooperare, 
relațiile Est-Vest și alte probleme de 
interes, general.

B SI @ @ Ei &

agențiile de presă transmit:
Convorbiri sovieto-sue- 

d@Z6. La Moscova s*au încheiat joi 
convorbirile dintre ministrul afaceri
lor externe al Uniunii Sovietice. An
drei Gromiko, și ministrul afacerilor 
externe al Suediei, Krister Wickman. 
Cei doi miniștri au examinat proble
me ale dezvoltării relațiilor sovieto- 
suedeze, precum și o serie de ches
tiuni internaționale de interes co
mun. In aceeași zi, Krister Wickman 
a avut o convorbire cu Alexandr Ba- 
ciurin, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării al U.R.S.S.

A 18-a întîlnire prelimi
nară dintre reprezentanții societă
ților de Cruce Roșie din R.P.D. Co
reeană și Coreea de sud a avut loc 
la Panmunjon, anunță agenția 
A.C.T.C. Reprezentantul Crucii Ro
șii din R.P.D. Coreeană a insistat 
ca partea sud-coreeană să accepte 
fără amînare noile propuneri cu pri
vire la agenda de lucru a convorbi
rilor propriu-zise, avansate de partea 
R.P.D.C. la întîlnirea preliminară 
precedentă.

IVtm POPOV, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, ministrul construcțiilor de 
mașini, l-a primit pe Alexandr Sa
veliev. adjunct al secretarului gene
ral al Organizației Maritime Consul
tative Interguvernamentale a O.N.U. 
(I.M.C.O.). aflat în vizită în Bulga

Zilele acestea, la Istanbul, In 
editura „Habcira" a apărut ro
manul „Desculț" de Zahar,ia 
Stancu. Traducerea în limba 
turcă este semnată de Z. Erman.

ria. în legătură cu înfăptuirea pro
iectului de construire a unei baze
experimentale hidrodinamice a șan
tierelor navale bulgare, în cadrul 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.) — informează 
agenția B.T.A.

Tratatul privind interzi
cerea amplasării de arme
nucleare și alte arme, de dis
trugere m masă pe fundul mărilor 
și oceanelor a fost aprobat de Co
mitetul pentru afacerile externe al 
Senatului S.U.A. Comitetul a reco
mandat Senatului să ratifice trata
tul. Ratificarea poate avea loc prin 
aprobarea a două treimi din membrii
Senatului.

Krste Țrvenkovski, vice- 
președinte al Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia, a primit delegația Partidu
lui African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde, condusă de Amilcar Cabrai, 
secretar general al partidului, care 
se află într-o vizită la Belgrad. Cu 
acest prilej, menționează agenția Ta- 
niug, oaspeții au informat . despre 
succesele obținute de poporul din 
Guineea-Bissau în lupta de elibe
rare.

Vizita la Varșovia a lui 
Herbert Wehner,
fracțiunii parlamentare a P.S.D. . in 
Bundestagul vest-german, vicepre
ședinte al partidului, efectuată la in
vitația lui Andrzej Werblan, vicema- 
reșal al Seimului, președintele grupu
lui polonez al Uniunii Interparlamen
tare, s-a încheiat joi. Intr-o declara

ție făcută presei, relevă agenția 
P.A.P., Herbert Wehner și-a expri
mat satisfacția în legătură cu faptul 
că, în timpul convorbirilor purtate, 
problemele au fost abordate cu sin
ceritate. El a adăugat că schimbul de 
păreri va continua, în vederea nor
malizării relațiilor dintre cele două 
țări.

Grevă la Birmingham. 
Aproximativ 40 000 de metalurgiști 
din Birmingham au hotărît să decla
re o grevă de 24 de ore în sprijinul 
acțiunii revendicative a minerilor. O 
parte dintre metalurgiști vor intra în 
pichetele care se opun încercărilor 
autorităților de a organiza transpor
tul de cărbune.

Mareșalul Nikolai Krilov 
a încetat din Viață. A«enUa 
T.A.S.S. Informează că a încetat din 
viață, în vîrstă de 68 de ani, mare
șalul Uniunii Sovietice, Nikolai Kri
lov, comandantul. suprem al trupe
lor de rachete cu destinație strate
gică ale U.R.S.S.. membru al C.C. al 
P.C.U.S., deputat în Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. în necrologul semnat de 
Leonid Brejnev. Nikolai Podgorriii, 
Alexei Kosîghin și al ți conducători 
de partid și de stat sovietici se a- 
rată că mareșalul Krilov a fost 
un talentat conducător de oști în 
războiul civil și in Marele Război 
pentru Apărarea Patriei. Pentru or
ganizarea funeraliilor a fost consti
tuită o comisie guvernamentală.

Atentate neofasciste la 
Milano noaPtea de miercuri 
spre joi, în curtea tipografiei unde 
apare ediția din Milano a ziarului 
„L’Unitâ" a explodat o bombă, pro- 
vocind pagube materiale. Un munci

tor tipograf a fost rănit. Acest nou 
atentat de factură neofascistă a 
fost urmat de altul, în Piața Domu
lui, din centrul orașului. Aici, o în
cărcătură de exploziv a fost plasată 
în fața plăcii comemorative închinată 
unor partizani. Explozia a provocat 
pagube cîtorva clădiri din apropiere.

Guvernul cubanez a re
cunoscut Republica Bangla
desh și și_a exPrimat dorința de 
a stabili cu ea relații diplomatice — 
anunță agenția Prensa Latina.

Din cei 
reiugiați,

10 milioane de
aproximativ 7 740 000

s-au reîntors pînă în prezent la ca
sele lor din Republica Bangladesh — 
a anunțat la Dacca un purtător de 
cuvînt guvernamental, citat de agen
ția Reuter. Agenția menționează că 
autoritățile indiene intenționează să 
faciliteze repatrierea în Bangladesh 
a tuturor refugiaților, pînă la sfîrși
tul lunii martie a.c.

Guvernul japonez a recu
noscut Republica Bangla
desh Ș1 a hotai'ît sa stabilească re
lații diplomatice cu această țară, a 
anunțat ministrul de externe al Ja
poniei, Takeo Fukuda. Totodată, din 
Tokio se ,-anunță că premierul Sato 
a adresat o telegramă președintelui 
Zulfikar Aii Bhutto, în care exprimă 
dorința țării sale de a menține și 
dezvolta relații prietenești cu Pakis
tanul.

Primul ministru al Iranu
lui, Amir, Abbas Hoveyda, a chemat 
autoritățile civile și militare iraniene 
să facă tot posibilul pentru salvarea 
vieții miilor de persoane izolate sau 
îngropate de zăpada care a căzut în 
cantități neobișnuit de mari asupra 
unor regiuni din nord-vestul țării. 
Potrivit ultimelor știri, sosite la Te
heran, joi seara, cel puțin 6 000 de 
persoane au fost date dispărute.

Acord chino-cehoslovac.
La Pekin a fost semnat joi acordul 
privind schimbul de mărfuri și plă
țile pe 1972 între Republica Popu
lară Chineză și Republica Socialistă 
Cehoslovacă — informează agenția 
China Nouă. La ceremonia semnării 
au fost de față Li Sien-nien. vice- 
premier al Consiliului de Stat, și 
Pai Sian-kuo. ministrul comerțului 
exterior.

0 nouă calamitate natu
rală în Chile. AsuPra 111101 
sate din provincia chiliană Iquique 
s-a abătut o avalanșă de noroi. Por
nită din înălțimile munților Cordi- 
lieri și avînd o grosime de 7—8 metri 
și o viteză apreciată la 150—300 km 
pe oră. ea a îngropat, parțial, loca
litatea minieră Sâgasca. Mare parte 
din instalațiile, utilajele și depozitele 
minei din localitate au fost distruse. 
Cei 122 de muncitori din Sagasca 
și-au salvat viețile, ca prin minune, 
găsind adăpost pe o înălțime. Dru
murile spre Sagasca au fost blocate 
de aluviuni, reperarea terenului fă- 
cîndu-se doar cu ajutorul avioanelor.

PERU

Noi latifundii expropriate
LIMA 10 (Agerpres). — Printr-un 

decret al guvernului peruan au fost 
expropriate noi latifundii totalizând 
o suprafață de 12 000 hectare, anunță 
agenția Prensa Latina. Decretul pre
cizează că în 8 din cele 19 latifundii 
expropriate măsura se extinde nu 
numai asupra pămintului. ci și asu
pra efectivelor animaliere și unelte
lor agricole.

Cea mai mare latifundie expropria
tă este moșia „Chocorosi". cu o su
prafață de 7 745 hectare, in departa
mentul Puno.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Președintele Statelor Unite, Richard 
Nixon, a adresat Congresului mesa
jul de politică externă. El a subli
niat că in lume au avut loc, în ul
timii ani, schimbări de amploare și 
u reafirmat teza după care „un rol 
conducător american în treburile 
mondiale continuă să fie indispen
sabil". Mesajul arată că politica ex
ternă americană a provocat în Sta
tele Unite satisfacții, dar și . dezamă
giri și că numeroși americani criti
că politica externă a Administrației, 
îndeosebi în legătură cu continuarea 
războiului agresiv in Vietnam.

Referindu-se, în continuare, Ia re
lațiile S.U.A. cu Uniunea Sovietică, 
președintele a vorbit de posibilita
tea unei îmbunătățiri esențiale a a- 
cesțor raporturi. Problemele care des
part Statele Unite și U.R.S.S., a spus 
el, sînt reale și serioase, ele avînd 
rădăcina în căile diferite ale celor 
două țări ; el a relevat că pot fi, to
tuși, înregistrate progrese, concrete 
într-o serie largă de probleme. Opi- 
nînd că o rundă de convorbiri la 
Moscova nu poate duce la soluționa
rea unor probleme acumulate timp de 
două decenii, el a afirmat că există 
dovezi că poate fi realizată „o aco
modare reciprocă a intereselor anta
goniste și că nu este neapărat nece
sar să se traducă competiția prin os
tilitate sau criză. Numărul și am
ploarea evenimentelor pozitive ne-au 
determinat să conchidem că o întîl
nire la cel mai înalt nivel este opor
tună și că ar putea oferi stimulentul 
unui progres suplimentar".

Abordînd apoi raporturile cu R.P. 
Chineză, Nixon a menționat că „în 
februarie 1972, după multe vicisitu
dini, după multe realizări și evoluții 
deosebite, S.U.A. și China încep un 
dialog pe o bază nouă. Vizita mea 
la Pekin nu va aduce în mod cert 
o rezolvare grabnică a profundelor 
divergențe care ne despart de R. P. 
Chineză, dar ea va fi un început și 
va marca sfîrșitul unei pauze sterile 
și sterpe în relațiile dintre cele două 
mari popoare". Ar însemna să fim 
miopi, a spus președintele, dacă nu 
am încerca să stabilim legături și o 
mai bună înțelegere cu un sfert din 
populația lumii. în același timp, însă, 
el a reafirmat poziția Statelor Unite 
de menținere a legăturilor diplomati
ce și angajamentelor cu clankaișiștii.

In continuare, Nixon, a menționat 
că „unii au sugerat ca S.U.A. să fo
losească deschiderea spre Pekin pen
tru a exploata încordarea chino-sovie- 
tică. Am explicat tuturor părților — 
a spus el — că nu vom încerca să 
procedăm astfel, deoarece ar fi dău
nător și primejdios. Vom încerca să 
avem relații mai bune cu ambele 
țări".

în ce privește relațiile S.U.A. cu 
țările Europei occidentale, președin
tele a admis că „partenerii Statelor 
Unite nu mai doresc ca alianțele să 
se bazeze numai pe prescripțiile ame
ricane". Mesajul recunoaște contra
dicțiile existente între Washington și 
principalii săi parteneri, în. problemele 
monetare și financiare și faptul că 
Administrația a adoptat măsuri uni
laterale drastice care au provocat 
profunde nemulțumiri în rîndul alia- 
ților S.U.A. In. decurs de 20 ani, a 
afirmat președintele, s-a produs o 
subminare a predominanței economiei 
S.U.A. și dolarului american pe baza 
căreia fusese construit sistemul co
mercial și monetar occidental. In 
noile condiții, sistemul a devenit 
structural nesănătos — a declarat el

— recunoscând, în continuare, că 
„această schimbare înseamnă sfîrși
tul tutelei americane și sfîrșitul erei 
unității automate".

Președintele.Nixon a pledat pentru 
'întărirea potențialului militar al 
N.A.T.O., al căror element principal 
rămîn forțele nucleare și trupele 
americane aflate in Europa occiden
tală, pentru întărirea forței militare 
a S.U.A., al căror element crucial 
sînt „forțele nucleare strategice".

Președintele s-a referit apoi la pro
punerea țărilor socialiste privind con
vocarea unei conferințe general-eu
ropene de securitate și colaborare ; 
el a reafirmat poziția S.U.A. potrivit 
căreia un acord asupra Berlinului 
occidental ar reprezenta o condiție 
preliminară pentru orice negociere 
europeană mai largă ; dacă o aseme
nea conferință urmează să fie pre
gătită cu grijă și să abordeze proble
mele de fond. Statele Unite se pro
nunță în favoarea ei, a spus Richard 
Nixon.

Cu privire la relațiile cu țările Eu
ropei răsăritene, președintele a re
levat existența . unor ample posi
bilități de cooperare economică, teh
nică și culturală pe bază de reci
procitate. „Am fost primul președinte 
american care a vizitat vreodată 
România și Iugoslavia, a spus Richard 
Nixon. Avem cu aceste țări legături 
bazate pe respect reciproc, indepen
dență, egalitate și suveranitate. îm
părtășim convingerea că aceasta 
trebuie să stea la baza relațiilor 
dintre națiuni, independent de deo
sebirea sau asemănarea sistemelor 
sociale, economice ori politice". 
Relațiile S.U.A. cu Iugoslavia neali
niată, a menționat R. Nixon, sînt un 
factor de pace și stabilitate în Eu
ropa, în Mediterana și în Orientul 
Apropiat.

„Sprijinim legislația pentru acor
darea clauzei națiunii celei mai fa
vorizate României, a spus apoi pre
ședintele S.U.A. Creditele acordate 
de Banca de Export-Import și re
centa aderare a României la G.A.T.T. 
vor facilita relațiile noastre econo
mice. în cadrul primelor noastre 
schimburi de vizite la nivel guver
namental cu Polonia, a spus în con
tinuare președintele Nixon, miniștrii 
Volpe și Stahs au plecat la Varșovia, 
iar ministrul polonez al științei, 
Kaczmarek, a plecat la Washington. 
Directorul general al poștelor din 
S.U.A. a vizitat Ungaria, în cadrul 
dezvoltării con faptelor noastre. Din 
1968 încoace, comerțul S.U.A. cu Eu
ropa răsăriteană a sporit în mod 
substanțial și ne așteptăm ca el să 
sporească în continuare".

Vorbind despre situația din Orien
tul Apropiat, președintele a arătat 
că rezoluția Consiliului de Securi
tate din noiembrie 1967 rămîne ca
drul _ acceptat pentru soluționarea 
conflictului. El a căutat să justifice 
hotărîrea Stateldr Unite de a intensi
fica acordarea de armament ameri
can Israelului, deși a subliniat că 
trebuie stimulată alegerea soluțiilor 
politice în locul celor militare.

In ce privește războiul din Vietnam, 
președintele a admis că multi ame
ricani consideră că Administrația nu 
întreprinde pași hotărîți centru a ob
ține o reglementare pe calea tratati
velor. El a reafirmat hotărîrea Admi
nistrației de a „vietnamiza" războiul 
agresiv dus de Statele Unite și a e- 
vitat să fixeze o dată precisă pentru 
retragerea tuturor trupelor americane 
din Vietnam, cerință ferm exprimată 
de întreaga opinie publică internațio
nală, inclusiv poporul american.
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