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Citeva întrebări și opinii întemeiate
pe experiența dobindită

DE IEȘIT
LA GIMP!

Recomandări 
ale Ministerului 

Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor

în ziua de 12 februarie, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, a primit la Săvîrșin-Arad pe 
tovarășul Stane Dolanț, secretar 
al Biroului Executiv al Pre- 

din
Biroului Executiv al 

zidiului Uniunii Comuniștilor 
Iugoslavia, care se află în 
noastră într-o scurtă vizită 
prietenie.

Au participat tovarășii 
Gheorghe Maurer, membru al 
miletului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri,

Ion 
Co

Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.

în aceeași zi, tovarășul Stane 
Dolanț a avut o întrevedere cu 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, la 
care a luat parte tovarășul Gheor- 
ghe Cioară, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehno
logie.

în cursul convorbirilor s-a făcut 
o informare reciprocă asupra operei 
de construcție socialistă în cele două 
țări. Reliefîndu-se evoluția pozi-

relațiilor dintre Partidul 
Român și Uniunea Co- 
din Iugoslavia, a fost 
hotărîrea comună 

dezvoltarea 
viitor.

făcut un

cu 
acestor 
aseme-

de
De
schimb 

probleme ac- 
îndeosebi re-

tivă a 
Comunist 
muniștilor 
subliniată 
privire la 
relații în 
nea, s-a
păreri despre unele 
tuale internaționale, 
feritoare la securitatea europeană, 
precum și ale mișcării muncitorești 
internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

Diversificarea si creșterea

(Continuare în pag. a IlI-a)

acestei ac- 
nu vedeți

tehnolo- 
contribuie 
instalații- 
mînuiesc. 
lansată la

Opinii consemnate de 
Cornelia CÂRLAN

ci te tre- 
plus, nimic

tînără 
care 

ce o 
astăz*

La Combinatul de articole tehnice 
din cauciuc Pitești Geneza unei

ediție tragi
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Mihai CARANFIL

(Continuare in pag. a II-a)
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POVESTEA UNORA CARE IȘI DORESC 

„LEGI ÎN PROPRIETATE PERSONALĂ"

Războiului de 100 de ani

Sînt cunoscute măsurile aplicate în ultimii ani cu privire la activi
tatea de aprovizionare tehnico-materială și de desfacere a producției, 
îmbunătățirea structurală a mecanismului relațiilor economice dintre 
întreprinderi, întărirea disciplinei de plan și contractuale. In general, 
cadrul creat de reglementările în vigoare, legate de lărgirea atribuții
lor, competențelor și răspunderilor întreprinderilor și centralelor in 
acest domeniu, a favorizat desfășurarea în mai bune condiții a pro
ceselor de aprovizionare și desfacere, a permis să se introducă mai 
multă ordine și stabilitate în relațiile dintre unitățile economice. To
tuși, pe anumite trepte ale relației întreprindere-centrală-minister se 
mai mențin încă unele carențe. De aceea, pe ordinea de zi a apropiatei 
conferințe pe țară a cadrelor de conducere din întreprinderi și centrale 
industriale și de construcții figurează și problema îmbunătățirii apro
vizionării tehnico-țnateriale și desfacerii producției și, legată de aceasta, 
aceea a respectării disciplinei contractuale. Pe această temă, ani orga- 
nî-Zăt la redacție 6 1,masă' rotundă"; Redăm, succint, propunerile care 
au fost relevate in timpul discuțiilor.

ICe calificare să aibă 
cadrele de resort ?

— Deși s-au adus o serie de perfec
ționări sistemului de aprovizionare 
tehnico-materială — era de părete 
dr. D. Fundătură — structura orga
nizatorică a compartimentelor de 
resort din întreprinderi și centrale 
nu s-a schimbat prea mult, și — fie 
din inerție, fie din neînțelegerea sar-

RONDUL
I» mai multe uzine șl fabrici 

din țară, colectivele de muncă 
au luat o inițiativă deosebită : 
ori de cite ori un tînăr este an
gajat, in ■prima lui zi de lucru, 
insoțit fiind de un muncitor cu 
vechi state de serviciu, 
„rondul proprietarului", 
vizitate, astfel, pe îndelete, ab
solut toate secțiile, tinărul cu
noaște procesul de producție in 
ansamblul său, află detalii asu
pra felului in care arătau ace
leași locuri altădată. Pus in fața 
complexei realități, condus cu 
bunăvoință tovărășească, tină
rul simte d.lntr-o dată, puternic, 

r ce valoare 
dubla calitate 
de proprietar 
producție.

Efectele educative ale pune
rii in practică a inițiativei a- 
mintite mai sus nu intirzie să 
se arate. în primul rind, scade 
substanțial numărul amatori
lor de... transferări, deoarece 
proaspătul salariat, deși o sim
plă „rotiță" in uriașul angrenaj 
al întreprinderii, se vede de
finitiv implicat in tot ceea ce 
se petrece acolo, în tot ceea ce 
se produce, are revelația ne
asemuitei forțe pe care ți-o dă 
stăpînirea, în colectiv, a aces
tei averi colective. Totodată, se 
precizează răspunderea pentru 
bunurile ce-i sînt încredințate, 
fie că e 
nealtă extrem de complicată, fie 
că e 
șubler.

Niciodată, în zbuciumata și în
delungata istorie a omenirii, 
n-a existat o societate în care 
cointeresarea să fi fost mai 
profundă ; tinărul care abia a 
pășit peste pragul uzinei sau al 
fabricii, făcîndu-și — cum se cu
vine — „rondul proprietarului", 
înțelege pregnant în ce 
in socialism dialectica 
doi factori fundamentali 
ducător—proprietar.

Luarea în primire a 
niului" este, in fond, o discretă 
trecere a ștafetei din mîinile 
experimentate ale celor care au 
lucrat aici o viață de om. 
mîinile dornice și capabile 
fapte mari, ale generației 
nere Producătorul de astăzi, 
eliberat de exploatare de peste 
două decenii, conducîndu-l pe 
tînăr pe întinsele „domenii co
lective". încearcă sentimentul 
firesc, curat, că se află în casa 
lui. că muncește pentru el. pen
tru ai lui Lucru pe care îl 
transmite și celui căruia ii 
lăuzește primii pași — la 
priu și la figurat.

Mihai STOIAN

face
Sini

inestimabilă are 
de producător și 
al mijloacelor de

vorba de o mașină-u-
vorba de un elementar

constă 
acestor 
: Dra
„dome-

in 
de 
ti-

cinilor noi care au apărut — în unele 
unități se lucrează in același stil ca 
mai înainte. După părerea mea, a- 
provizionarea și desfacerea trebuie 
orientate în două direcții : pe de o 
parte, este vorba de activitatea cu
rentă pentru asigurarea bazei mate
riale a producției în perioada de plan 
și a desfacerii produselor, iar, pe de 
altă parte, de activitatea comercială 
de viitor. Elementul nou care apare 
în acest context este prospectarea 
pieței. Cu alte cuvinte, să se organi
zeze cunoașterea furnizorilor posibili, 
să se discute cu aceștia căile con
crete de dezvoltare a colaborării în 
viitor. Totodată, să se studieze posi
bilitățile de desfacere in perspectivă, 
să se depisteze viitorii beneficiari și 
să se cerceteze cerințele potențiale 
ale acestora. Or, această activitate, 
atît de necesară pentru stabilirea 
direcțiilor de dezvoltare a unităților 
economice, nu se desfășoară în mod 
corespunzător într-o serie de centrale 
industriale ; se impune ca, pe viitor, 
să se treacă Ia organizarea efectuării 
marketingului industrial.

— O cauză a îndeplinirii defec
tuoase a atribuțiilor ce revin com
partimentelor comerciale — sublinia 
Șt. Nuțică — rezidă in faptul că 
in activitatea de aprovizionare și 
desfacere din întreprinderi și centrale 
nu sînt cuprinse cele mai compe
tente, cele inai calificate cadre de 
specialiști, deși — așa cum practica 
a dovedit — in cazul multor unități 
economice, de bunul mers al sectoru
lui comercial depinde in măsură ho- 
tărîtoare derularea corespunzătoare a 
procesului de producție, ridicarea e- 
ficlenței activității economice. Și a- 
oeasța( deoarece-nivelul-sala» izării - în; 
aceste compartimente este inferior 
celui din sectoarele tehnice șau de 
producție, cu toate că activitatea co
mercială este foarte complexă și 
impune rezolvarea competentă, ope
rativă a unei multitudini de pro
bleme în ultimul timp, s-ar putea 
afirma că personalul ocupat în sfera 
de aprovizionare și desfacere s-a 
dublat, dar structura lui nu s-a îm
bunătățit, ci dimpotrivă. Deși se 
poate calcula că este mai eficient să 
angajăm un inginer sau un econo
mist cu experiență, totuși, ■ uzinele 
Sînt nevoite să recruteze în locul a- 
cestora merceologi, care însă nu îi pot 
suplini decît parțial. Și atunci unde 
este eficiența ?

— Trebuie realizată o mai bună le
gătură între sectoarele comerciale și 
cele de producție, tehnice, de con
cepție — este de părere D. Petrescu. 
Aceasta nu se poate realiza însă de
cît prin încadrarea în compartimen-

PITEȘTI (Corespondentul „Scinteii", 
Cîrstca). — în zona industrială de nord a Pi- 
teștiului, unde se află un mare' și modern 

.. • combinatde .articol®, t.eijnice din cauciuc, 
s-a născut, nu de mult, mărea „ROLÂST" ' 
devenind repede cunoscută atît în țară, 
cit și peste hotare. Aici se produc piese din 
cauciuc de mare cornplexitate și în cantități 
mereu sporite pentru acoperirea necesarului 
intern, cît și pentru export. Este vorba de 
benzi transportoare, covoare și pînze cau- 
ciucate pentru combine, valțuri și roți cau- 
ciucate, rezervoare pentru depozitarea uleiu
rilor etc. ..Rolast" — marca acestor produse 
piteștene — este în plină afirmare.

Deși tînăr, harnicul colectiv al combinatu
lui piteștean șe’ străduiește în permanență 
pentru creșterea producției și a calității a- 
cesteia. în acest scop, se acordă o atenție 
deosebită pregătirii profesionale, pentru ca 
toți, salariații să cunoască și să stăpînească 
tot mai bine echipamentul din dotare, ca
racterizat printr-un înalt grad de tehnicitate. 
In cadrul liniei de benzi transportoare, care 
a atins. înainte de vreme, capacitatea pro
iectată, s-au realizat pentru prima oară în 
țară, benzi transportoare cu inserții de oțel 
de mare rezistență, utilizate în 1 exploatările 
miniere. De la serviciul C.T.C. aflăm că pină 
în prezent nu au fost semnalate refuzuri de 
calitate ci, dimpotrivă, furnizorii au adresat 
combinatului scrisori de mulțumire, preiun- 
gindu-și contractele cu solicitări de produse 
în cantități tot mai mari.

Am primit la redacție un 
memoriu lung și împănat 
de date. Ni se înfățișează 
situația grea a unei familii 
și nedreptățile pe care i 
le-ar fi făcut sistematic 
justiția, pe toate treptele, 
de la judecătoria de sector 
pină la Tribunalul Suprem 
și Ministerul Justiției... Dar 
să-l lăsăm pe autorul me
moriului să ne vorbească :

„...vin cu această plînge- 
re la dv. spre a vă ruga 
să mă sprijiniți, fiind ulti
ma speranță ce mi-a mai 
rămas... fiind nedreptățit, 
spre durerea mea sufle
tească. chiar de către 
bunal într-un proces 
chiriașul meu. P. A... 
sînt un fost, meseriaș, 
tualmente pensionar pe 
de boală... M-am zbătut un 
an și jumătate pe la ușile 
tribunalelor pentru a-mi 
putea cîștiga dreptatea 
care este de partea mea... 
Dacă sîrit un om simplu... 
în apartamentul meu. pro
prietate personală, am ca 
chiriaș, din anul 1945 și 
pînă în prezent pe numi- 
tul P. A., fost industriaș de 
mezeluri, om cu posibilități 
materiale și astăzi și po
sesor a două mașini Opel 
Rekord l 700 și una ma
șină Fiat 124..." etc., etc.

Se continuă astfel, pe a- 
proape treisprezece pagini 
dactilografiate, șirul avata
rurilor... încercăm să des
prindem. esențialul (dacă 
ați cunoaște memoriul ați 
vedea cit e de greu acest 
lucru) : P. A„ nici cînd era 
industriaș, nu și-a plătit 
chiria... între anii 1945— 
1947. meseriașul proprietar 
s-a judecat cu industriașul

chiriaș ca sâ-i „smulgă" a- 
cestuia două camere. Apoi 
a evitat să-l acționeze in 
judecată pentru neplata 
chiriei și, ca să-și mai 
scoată din pagubă, nu i-a 
plătit industriașului chiriaș 
lumina (contorul era la 
el)... Dar P. A. a avut o 
condamnare pentru dare 
de mită... Meseriașul pro
prietar de casă l-a dat în 
judecată pe industriașul 
chiriaș în 1968 pentru ne
plata chiriei. Judecătoria »

procuratura respinge... 
Chiriașul din nou nu plă
tește chiria... Așa că pro
prietarul meseriaș îl ac
ționează din nou in jude
cată pe chiriașul fost in
dustriaș formulînd 2 (două) 
capete de acuzare : 1) chi
ria ; 2) pretenția de a-i 
smulge chiriașului una din
tre camere (întrucît fiica 
chiriașului s-a căsătorit, iar 
tînăra pereche a primit un 
apartament nou, pe cind 
mama... mama proprietaru-

decis evacuarea chiriașului 
ca rău platnic... Dar chi
riașul industriaș l-a dat și 
el în judecată: pe proprie
tarul meseriaș susținînd și 
dovedind că. in contul chi
riei, a fășut unele repara
ții la imobil și mai dove
dind și că nu i-a fost plă
tită lumina. Cîștigă... Tot 
el declară recurs împotriva 
sentinței de evacuare și... 
„Intră relațiile pe fir..." 
(titlu de capitol in memo
riu). Lui P A. instanța de 
recurs îi dă cîștig de cauză 
Dar proprietarul nu se lasă. 
Declară și el recurs în 
cauza cîștigată de chiriaș... 
(„...Fiind nemulțumit 
pronunțarea instanței 
recurs am făcut reci»4 
supraveghere asupra ; 
tinței recursului").

lui meseriaș stătea singură 
intr-o altă locuință).

Se cere o expertiză. Se 
tace. Nemulțumit de rezul
tat chiriașul cere o alta Se 
tace și a doua expertiză Se 
cere 
face, 
mul 
plăti proprietarului 
lei. Sentința pentru al 
lea capăt : proprietarul nu 
va primi camera pentru că 
proprietarul n-a dovedit că 
persoana care urmează s-o 
ocupe este mama.... Se face 
recurs. Recursul nu acordă 
nici el camera. Deznodă- 
mînt dramatic Intre timp, 
mama moare Cînd trăia, 
gătea si pentru fiu și noră. 
Acum, camera ei și bu
cătăria au fost repartizate 
altcuiva, iar fiul și nora

(meseriașul proprietar) gă
tesc (scuzați) în closet. De 
ce ? Pentru că n-au obți
nut și a treia cameră de la 
chiriaș...

Dacă rezistați, putem 
continua. Putem povesti. în 
continuare, cum că P. A. 
mai deține un apartament 
într-o localitate de lingă 
București unde lucrează ca 
specialist mezelar. cum 
fiica mezelarului ține a- 
partamentul numai pentru 
oaspeți, cum mezelarul și 
meseriașul își dau telefoa
ne și se înjură. Cîteodată 
— plini de năduf — co
municarea invizibilă nu-i 
mai satisface, așa incit ies 
la fereastră și se înjură... 
(Am vrut să propunem su
biectul studiourilor de film 
pentru o veritabilă come
die).

Dar cine este, in f< 
meseriașul proprietar ? 
cine este, mă rog. industria
șul chiriaș 7 Cine este ,.o- 
primatul" și cine „oprima
torul" ?. Sărmanul ..opri
mat". meseriașul proprie
tar, este un fost cofetar, 
fost proprietar de cofetării, 
fiul unui fost proprietar 8 
mai multor cofetării din 
București. în 1945. atunci 
cind încă nu se sfirșise 
bine războiul, cind vremu
rile erau încă tulburi, ee-a 
făcut meseriașul ?. Ce pu
tea să facă și el. bietul : s 
cumpărat un apartament e- 
legant cu 8 
mansardă, 
de dedesubt

.. .Timp de citeva zile ziarele 
au publicat insuflețitoave 
chemări ale unor mari în
treprinderi din țară către 
toate colectivele muncito
rești din ramurile de acti
vitate cărora, le aparțin, la 
desfășurara unor 
socialiste de o 
fără precedent.

Fenomenul e.ste 
nit de mai mulți 
viața României 
căpătînd cu timpul valorile 
unei tradiții capabile să 
caracterizeze și să defi
nească o atitudine bi
valentă, față de munca in
dividului și a colectivității, 
în efortul general pentru 
transformarea în realitate a 
parametrilor calitativi pe 
care o țară întreagă se stră
duiește să-i înfăptuiască.

M-am dus, deunăzi, la 
grupul industrial de petro
chimie de la Brazi pentru 
a urmări retrospectiv gene
za primei chemări lansate 
în anul acesta in țară 
către toate întreprinderile 
din industria chimică.

De unde pornesc astfel de 
inițiative ? Cum prind ele 
consistență ? Cum devin 6- 
biectul de preocupare al tu
turor ?

Patru semnături angajau 
într-o competiție la nivel 
republican un colectiv de 
mii de oameni, de- 
clanșînd cu promptitudine 
un amplu ecou în nume
roase colective cu alte mii 
și mii de muncitori, tehni
cieni, ingineri, cadre de 
conducere dintr-o întreagă 
ramură, a industriei româ
nești. Voiam să-i cunosc 
pe acești oameni. Locurile 
îmi erau știute. O cetate a 
industriei petrochimice ro
mânești. una dintre cele 
mai moderne, durată la sud 
de Ploiești. în ultimul de
ceniu. Reporterii au ase
muit-o cu o nouă constelație 
de lumini răsărită. în cel 
mai sudic punct a! văii 
prahovene și imaginea ei 
și-a găsit loc în artă. Pentru 
mine, ea este înainte de 
orice atribute metaforice o 
constelație umană. O școală 
de cadre pentru una dintre 
cele mai noi industrii ale 
secolului. Un loc de rodnic 
pionierat. în care s-au for
mat specialiștii care. în ul
timul deceniu, au pus în 
funcțiune instalațiile mari
lor giganti ai chimiei răsă- 
riți Ia Turnu-Măgurele, Ia 
Năvodari. Borzești. Pitești. 
Rîmnicu-Vîlcea. O 
constelație umană in 
vîrsta medie a celor 
compun nu depășe-te 
32 de ani

însuși directorul genera.' , 
al acestui mare grup in
dustrial. comunistul Adrian 
Stoica, cel care semneaz’ 
-ecent.a chemare In numele

întreceri 
amploare
încetățe- 
ani în 

socialiste

consiliului oamenilor mun
cii de la Brazi,' n-are decât 
32 de ani. Este un bărbat 
voinic, al cărui chip poartă 
încă toate însemnele tine
reții. O față senină, ochi 
care privesc adine, o vor
bire calmă, așezată, cuvinte 
măsurate, atitea 
buie, nimic în 
în minus :

— în spatele 
țiuni vă rog să . .. __ ,.
altceva decît oamenii grupu
lui nostru industrial, un ’ 
fond de cadre foarte va
loros, începînd cu muncito
rii de la strunguri sau de la 
tablourile de comandă și 
terminînd cu cercetătorii din 
laboratoare. Acum zece ani, 
pe locurile acestea încă nu 
se bătuse primul țăruș, erau 
doar maidane ri islazuri și 
tot ceea ce vedeți acum aici 
este opera lor, este rodul 
muncii și al avîntului lor 
tineresc. Aici, Ia Brazi, s-a 
format nucleul petrochimiei 
românești și oamenii au 
crescut luptînd cu greutățile 
întimpinate în punerea în 
funcțiune a unor instalații 
cu totul noi pentru industria 
prelucrării petrolului. Au 
pătruns tainele meseriei cu 
atîta profunzime, îneît, 
mulți dintre ei. studiind cu 
atenție procesele 
gice. au putut să 
la perfecționarea 
lor pe care le

— Și chemarea
5 ianuarie ?

— Nu a fost nici vreo 
cutezanță fără acoperire în 
fapte, nici o sfidare la a- 
dresa „concurenților" noștri. 
Ci rodul studierii atente a 
fiecărui .sector de activitate, 
analiza bilanțului încheiat 
după primul an al actualu
lui cincinal. întărirea con
vingerii că putem da mai 
mult, mai bine, antrenîndu-i 
alături de noi pe toți cei ce 
formează ramura chimiei 
industriale românești. Știm 
că nu ne va fi ușor, obiec
tivele propuse și parametrii 
stabiliți în chemarea la în
trecere sînt de mare exi
gență. dar înainte de a le 
înscrie în aceste citeva 
pagini date publicității s-a 
discutat în consiliul oame
nilor muncii și cu toți fac
torii de răspundere ai 
grupului. adînc. uneori 
aprins, cu simț critic, pen
tru descoperirea tuturor 
căilor optime de rezolvare 
a problemelor. Aici, stilul 
de muncă nu este dulceag, 
nici de măgulire reciprocă. 
După o lungă chibzuință, 
..Brazii" au răsnuns acestei 
inițiative un „da" răspicat, 
egalînd cu o angajare fer
mă.- fără echivoc. Cred că 
asta este în fond caracte
ristica genezei tuturor che
mărilor lansate în ultimele 
zile din toate colturile țării.

— O mie cind 
comîmiști d,in grupul nostru 
industrial s-au adresat în 
primul rînd tuturor comu
niștilor din ramura chimiei 
— adaugă Mircea Izbășoiu. 
Angajamentul lor este ga
ranția că întregul colectiv 
îi va urma. Prima întrebare 
pe care și-au pus-o a fost : 
„Sîntem capabili, sîntem 
suficient de organizați, 
avem condiții pentru lansa
rea cu succes a unei astfel 
de chemări ?“ Obiectivele 
propuse sînt foarte nume
roase, implicînd un efort 
susținut pentru antrenarea 
tuturor salariaților. pentru 
ca fiecare să devină con
știent de importanța și se
riozitatea acțiunii noastre.

Petre Frone, președintele 
comitetului sindicatului, ne 
spune :

— în actualul cincinal va
loarea produselor petrochi
mice produse de . noi se va 
dubla. Combinatul nostru a 
cucerit însă doi ani conse
cutiv drapelul de unitate 
fruntașă pe ramură, .iar 
rafinăria, la fel., a deținut 
acest titlu mulți ani în șir. 
Nu vrem să abdicăm de la 
acest titlu de onoare. Am 
început cu bine un an nou 
de muncă și. după încheie
rea primei luni, avem certi
tudinea că celelalte unspre
zece care urmează nu vor 
fi mai prejos.

Inginerul Grigore Pop, 
coordonatorul serviciului de 
cercetare și inginerie din 
grupul industrial, ne spune :

— Mai întîi ne-am în
trebat tovarășii de muncă : 
Sîntem capabili ? Putem ? 
Va trebui să ținem piept în 
întrecere unor giganți ai 
chimiei, cum sînt combina
tele de la Tîfnăveni. Turnu- 
Măgurele. Borzești și Pi
tești. Răspunsul, venit după 
o matură chibzuință, a fost : 
Da ! Putem I Acum nu mai 
avem altă cale decît a de
monstra că este așa. Am 
făcut-o și în anii din urmă, 
dar niciodată pînă acum, 
am putea spune, că nu am 
cutezat să-i provocăm pe 
toți la o întrecere de ase
menea proporții.

Geneza unei chemări sînt 
oamenii. Am reținut această 
evidentă realitate din spu
sele tuturor celor cu care 
am discutat Ia Brazi. Oame
nii, succesele lor din pri
mul an al actualului cinci
nal. planurile lor imediat 
viitoare care își găsesc aco
perirea în convingerea ne
strămutată că vor reuși să 
se mențină în frunte. Nu 
este o chestiune de cute
zanță sau de orgoliu, ci ex
presia conștiinței unei noi 
condiții umane, socialiste.

Ioan GRIGORESCU
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CETĂȚENESC
într-un articol publicat 

tot la pagina de „dialog", 
pornind de la un sondaj 
întreprins de sociologi in 
ce privește distribuirea 
bugetului de timp al gos
podinei salariate, arătam 
că o bună parte din 
timpul extraprofesional 
este consumat de trebu
rile gospodărești ; 3,16 ore 
femeia și le petrece in 
bucătărie. Această cifră 
ar putea fi diminuată, se 
scria în articol, dacă : 1) 
în arsenalul de ustensile 
de bucătărie s-ar afla și 
unele care să ușureze 
munca gospodinei și 2) ar 
dispune, din belșug, de 
semipreparate și prepa
rate produse de industria 
alimentară. într-adevăr, 
nemaifiind luat de la A 
la Z. „procesul de fabri
cație" al meniurilor 
scurtează, economia 
timp realizată 
considerabilă.

mătate de an — se obține 
omologarea, vremea legu
melor necesare a trecut.

— Eu cred — ne spune 
tov. Gh. Mihalca — că 
procedura de omologare 
ar putea fi mult simplifi
cată. Ea ar trebui să nu 
dureze mai mult de 15—20 
de zile, astfel incit noul 
preparat să prindă cam
pania de fabricație. Am și 
făcut Centralei 
ducție și 
legumelor 
propunere 
în același 
aprobarea .
rea unor cantități mici, de

de pro- 
valorificare a 
și fructelor o 
in acest sens, 

timp, s-a cerut 
pentru fabrica-

I

treagă gamă de semipre- 
parate din legume și fruc
te congelate. Celor 41 de 
sortimente, care se produc 
în prezent; li se vor ală
tura, în 1972, alte 19. A- 
ceste produse merită o 
mențiune specială, din 
mai multe motive : 1) u- 
șurează substanțial mun
ca gospodinei ; 2) rețetele 
sînt elaborate de cei mai 
buni specialiști în arta 
culinară și în nutriție ; 
3) datorită conservării 
prin frig, se păstrează in
tacte substanțele nutritive 
— Vitaminele, proteinele.

aproape deloc de organi
zațiile comerciale.

— Față de posibilitățile 
de care dispunem, con
tractele încheiate cu di
recțiile comerciale jude
țene reprezintă foarte 
puțin, ne informa tovară
șul dr. A. Muși, director 
general adjunct al Cen
tralei industriale a cărnii. 
Sînt localități și jude
țe (București, Timișoara, 
Constanța ș.a.) Unde can
titățile vîndute cresc de 
la an la an. în multe ju
dețe însă — Galați, Hu
nedoara, Iași, Caraș-Se- 
verin etc., cu o foarte nu-

SCRISOAREA 
E PE DRUM 
DE SEARĂ

Va~De la spitalul din 
Iea Sadului ne-a sosit o 
depeșă semnată de mai 
bine de cincizeci de sala- 
riați. Dumnealor zic 
aveau asigurată masa
prînz la cantina spitalului 
și că de la 1 ianuarie

lua 
nu 
de

De

că 
de

Acum, din două stații nu 
mai este nici una.

D-aia mă întreb 
napotonul ajută ?

eu :

£ Șl A SUNAT 
CLOPOȚELUL

se 
de 

poate fi 
Prin ur

mare, întreprinderile in
dustriei alimentare pot 
juca un rol de cea mai 
mare importanță în viața 
gospodinei salariate. Cum 
își îndeplinesc ele acest 
rol ?

Să ne oprim mai întii 
la sectorul 
clasice : 
dinelor 
verde, 
și... cam 
bârnele, dovleceii, prepa
ratele dietetice, cele pen
tru copii sînt apariții ac
cidentale. Ne reîntilnim 
aici cu o vizibilă înclina
ție către produse lesne de 
realizat. Deși, în teorie, 
sînt livrate comerțului 
60 de sortimente de con
serve de legume, din cele 
97 omologate și cu preț 
aprobat, prezența pe piață 
a celor mai multe dintre 
ele trece, 
servată, 
cantități 
1971 a fost 
plan de diversificare pro
mițător, care cuprindea și 
produse din categoria ce
lor care ne interesează : 
borș de legume concen
trat, fasole boabe in apă 
și fasole boabe in bu
lion ; din gama produse
lor dietetice — dovlecei 
cu orez,, conopidă. .in sos 
tomat. cremă „de conopi-. 
dă, cremă de felinii, ar
dei și . roșii ’ umplute cu •1 
orez etc. Totuși, apariția 
lor în magazine nu s-a 
produs nici pînă în pre
zent. De ce ?

Tovarășul Gheorghe Mi
halca. director științific al 
Institutului de cercetări 
și proiectări pentru valo
rificarea legumelor și 
fructelor, ne dă o expli
cație : omologate abia la 
sfîrșitul anului trecut, în 
decembrie (de unde să 
mai iei dovlecei și conopi
dă ?), nu vor putea fi 
puse la dispoziția consu
matorilor deeît o dată cu 
recolta viitoare. Este greu 
de crezut, dar piedicile se 
află pe „tărîmul" formali
tăților. al hîrtiilor. în mo
mentul de fată, omologa
rea este 
mai greu de trecut pen
tru noile produse. Anul 
trecut, de pildă, cercetă
torii noștri au propus 10 
produse (cam puțin pen
tru forțele unui institut 
de asemenea anvergură
— n.n.), majoritatea die
tetice, dar nici unul n-a 
intrat în producție.

Procedura de omologa
re continuă, intr-adevăr, 
să fie foarte anevoioa
să și nu este pentru 
prima dată cind subli
niem. intr-un articol, 
acest lucru : pentru a fi 
prezentat comisiei, produ
sul trebuie să fie însoțit 
de o rețetă de fabricație, 
analiza prețului de cost, 
tehnologia preparării lui, 
norma internă. întocmi
rea lor cere timp — du
rează cel puțin, două luni
— și ii scoate pe cercetă
tori din circuitul produc
ției pentru a se ocupa de 
asemenea formalități. Ur
mează apoi avizele de la 
diferite alte foruri cen
trale — Ministerul Sănă
tății. Comitetul pentru 
prețuri — și, in sfîrșit, 
examenul final — prezen
tarea în fața comisiei de 
omologare. De multe ori, 
cind — după circa o ju-

conservelor 
ele oferă gospo- 
mazăre, fasole 

ghiveci, tocană 
atît 1 Zacusca,

practic. neob- 
fiind vorba 
simbolice.

întocmit
de 
în 

UD

obstacolul cel

Stau la coadă 
pentru omologare

i

5—10 tone, pentru o con
fruntare cu gusturile pu
blicului consumator.

Ambele propuneri ale 
Institutului de cercetare 
și proiectare pentru valo
rificarea legumelor și 
fructelor sînt. firește, ju
dicioase. Dar. paralel cu 
impulsionarea cercetării, 
a sondării gustului public, 
departamentul de resort 
al M.A.I.A.A. ar trebui să 
găsească modalitatea de a 
obliga fabricile de conser
ve să producă nu ceea ce 
le convine lor, adică Sor
timente puțincț și în can
tități, mari. ci. așa cum 
stipulează Legea contrac
telor economice, ceea- ce 
se cere pe piață. Gustul 
publicului nu poate fi în
grădit în limitele cîtorva 
produse ușor realizabile. 
Pînă nu de mult, fabri
cile de conserve erau în 
permanent conflict cu fur
nizorii de legume și fruc
te din agricultură. Acum 
și producția de legume și 
cea de conserve — deci și 
plinea și cuțitul — se află 
în aceleași miini.

Ce ar mai putea contri
bui la pregătirea rapidă a 
unui meniu variat și hră
nitor ? Să ne închipuim 
că gospodina, Ia ora 3 
după amiază, cînd iese de 
la muncă, in 
spre casă, face 
la „Polar", 
nute ea are 
ce trebuie 
prînz, de la

■ la desert : o supă 
de conopidă sau un borș 
moldovenesc, o friptură 
cu garniturile de rigoare 
sau un pilaf de mărun
taie de pasăre, o plăcin
tă cu vișine sau cu caise. 
Ajunsă acasă, ea nu va 
depune alt efort deeît a- 
cela de a desface pungile 
de polietilenă în care 
sînt ambalate, de obicei, 
preparatele culinare con
gelate și de a le pune la 
încălzit. Cit poate dura 
această treabă ? Maxi
mum o jumătate de oră.

Toate acestea nu sînt o 
simplă ipoteză, 
gospodine din București, 
din Timișoara
Constanța fac zilnic apel 
la preparatele și semipre- 
paratele culinare conser
vate prin frig, pentru 
masa familiei. Alte zeci 
și sute de gospodine, nu 
numai din localitățile ci
tate, ar putea să procede
ze identic, realizind o 
prețioasă economie de 
timp. Industria frigului 
dispune de posibilități 
pentru a produce o in

0

drumul ei 
un popas 
cinci mi- 
sacoșă tot 

pentru un 
aperitiv pînă 

bună

în 
în

Mii de
sau din

eon- 
dis- 

de

zaharurile — dozate în 
proporțiile corespunzătoa
re necesităților organis
mului : 4) sînt preparate, 
ambalate și păstrate în 
condițiile celei mai per
fecte igiene. Acestor ca
lități, de o incontestabi
lă valoare li se adaugă 
și avantajul, demn de 
semnat, că industria 
pune de capacități 
producție și materie 
mă suficiente. în
este prevăzută o creștere 
a volumului, la aceste 
produse, de aproape două 
ori și jumătate, față de 
1971 ; această creștere 
este totuși "departe‘ de a 
acoperi capacitatea actua
lă și de perspectivă a în
treprinderilor de indus
trializare a cărnii din țară.

în ciuda acestor exce
lente „recomandări", pre
paratele și ’ semiprepara- 
tele congelate, apreciate 
de firme din multe țări 
ale lumii, nu sînt cerute

meroasă populație femi
nină activă, comerțul nu 
oferă publicului nici un 
fel de produse congelate. 
De ce ? Este invocată lip
sa „lanțului frigorific", 
într-adevăr. comercializa
rea produselor congelate 
își are exigențele sale : 
ele trebuie păstrate la 
minus 18 grade, de la 
producător pînă la cum
părător. Ca atare, în ma
gazine ar trebui să existe 
utilaje care să asigure a- 
ceastă temperatură joasă. 
Aceste utilaje lipsesc. în 
absența lor, nici vorbă 
nu poate .fi.de. păstrarea 
sehnprepâ’făîeld? și pre
paratelor culinare conser
vate prin frig. Acum 
vreo doi ani, cind am pu
blicat un articol referitor 
la acest „lanț", de la Mi
nisterul Comerțului Inte
rior ni s-a comunicat că 
s-au dat indicații, pentru 
ca organizațiile comercia
le să-și doteze unitățile

și cu astfel de utilaje. 
Constatăm că lucrurile 
încă nu au avansat. De 
ce ? E greu de găsit o 
explicație serioasă. Am 
crezut la început că a- 
ceste utilaje se aduc de 
peste mări și țări. Dar 
nu ! Se produc în țară, 
la „Tehnoutilaj“-Odorheiu 
Secuiesc și costă 13 200 lei 
bucata, față de . 14 000 lei 
cit costă cea mai banală 
vitrină frigorifică din cite 
există în rețeaua comer
cială. Deci, în cel mai 
mic dintre orașe se pot 
găsi mijloacele bănești 
necesare pentru cumpăra
rea a două-trei asemenea 
conservatoare, care să 
permită vînzarea prepa
ratelor culinare congela
te. Nu fondurile lipsesc, 
ci interesul pentru intro
ducerea unor produse de 
o calitate indiscutabilă. 
Cum pot explica autorii 
indicațiilor amintite fap
tul că, pentru 1972, între
prinderea din Odorheiu 
Secuiesc a primit, din 
partea a 39 de județe, 
comenzi doar pentru 179 
de conservatoare, 
774 cerute de 
coop ? ■ Această 
nere“, probabil.
tește și pentru anul vii
tor răspunsul : „nu pu
tem contracta produsele 
congelate ; lipsește «lan
țul frigorific»". Desigur, 
autonomia în decizii a 
direcțiilor comerciale tre
buie respectată. Dar cînd 
ea se opune modernizării 
propriei rețele, introduce
rii unor produse care îm
bogățesc oferta, aduc un 
real folos gospodinelor, 
credem că trebuie găsite 
mijloace de convingere 
adecvate.

Iată, așadar, cîte posibi
lități există pentru a o 
scuti pe gospodina salaria
tă de multe ore de trudă 
în jurul plitei. Și aceasta 
nu intr-un viitor îndepăr
tat, nedefinit, ci chiar de 
mîine, în viitorul cel mai 
apropiat. Fiecare dintre 
factorii de răspundere cu 
care am discutat în 
cursul acestei investigații, 
cunoaște din propria fa
milie, din propriul său 
colectiv de muncă, cît de 
mari sînt datoriile neono
rate ale comerțului și in
dustriei alimentare față' 
de femeia salariată. Foar
te bună și această recu
noaștere. Dar credem că 
ea trebuie însoțită, fără 
întîrziere, de 
concrete pe 
factori sînt 
le ia.

Rodfca
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CURIER JURIDIC

Răspuns la întrebările cititorilor

Cum se calculează

cheltuielile comune

de întreținere

au 
A- 
de 
se

(Urmare din pag. I)

sora lui. Era o ocupație 
de... mărunți meseriași pe 
vremea cînd o țară se 
zbatea în lipsuri și mizerie. 
Dar apartamentul era în 
parte, ocupat de un copro
prietar al unei mari fabrici 
de mezeluri. Nu este ne
voie, și nici cazul, de a 
scormoni detaliile legate de 
originea unor astfel de pro
prietăți... Asta doar in pa
ranteză, ca să știm cu ce 
fel de „oprimați" avem 
de-a face.

Cofetarul și mezelarul 
intrat astfel in conflict, 
tunci, in urmă cu 27 
ani 1 Un conflict care
desfășura intr-o mentalita
te și într-o manieră tipice 
pentru lumea din care fă
ceau parte Și — ciudat lu
cru ! — așa au înțeles să 
continue pină in zilele 
noastre. între timp, au fost 
alungați patronii, burghe-

zia, moșierii, s-a înfăptuit 
revoluția socialistă, ordinea 
socială s-a schimbat fun
damental, s-a construit o 
lume, o realitate economi
că și socială nouă, s-a con
struit din temelii o nouă 
țară, relațiile interumane 
s-au purificat, luminate de 
umanismul socialist. Dar 
ei. fostul industriaș și fos
tul patron de cofetării, au 
rămas imperturbabili. De 
27 de ani. sfidînd timpul 
(în toate sensurile !). s-au 
angrenat într-o cumplită 
bătălie tragi-comică ..de 100 
de ani" !

Ba nu. ceva s-a schim
bat și la ei : și-au adao- 
tat vechile ambiții la noile 
condiții. Au făcut apel la 
noile legi, le-au studiat și 
le-au exploatat în folosul 
perpetuării vechiului lor 
mod de a înțelege relațiile 
dintre oameni. Au tîrît în 
conflictul tor absurd orga
nele justiției, le-au corisu-

față de 
Centro- 

„reți- 
pregă-

măsurile 
care acești 
datori să

ȘERBAN

în mai multe scrisori pri
mite la redacție, cititorii 
formulează întrebări in le
gătură cu modul de stabi
lire a cheltuielilor comune 
privind folosința și întreți
nerea imobilelor în care lo
cuiesc. în cele ce urmează, 
răspundem unora dintre a- 
ceste Întrebări.

Instrucțiunile nr. 
din 16 august 1968
în baza Legii nr. 10/1968 re
feritoare la administrarea 
fondului locativ și regle
mentarea raporturilor din
tre proprietari și chiriași și 

a- 
în 
de 

între locatarii 
a cheltuielilor 
folosință și in- 
a locuințelor, 
pentru apă și 

în

33 HO 
emise

a locuințelor
*

e

a H.C.M. nr. 1651/1968 ” 
aplicare a dispozițiilor 
cestei legi, stabilesc, 
mod amănunțit, normele 
repartizare 
principali 
comune de 
treținere 
Cheltuielile 
canal se repartizează, 
cazul imobilelor prevăzute 
cu aparate de înregistrare, 
după numărul de persoane 
ce locuiesc permanent îm
preună cu locatarul princi
pal. în spiritul prevederilor 
instrucțiunilor amintite, ur
mează ca cei absenți din 
imobil un anumit timp — 
peste 15 zile — șă fie scu
tiți de plată, dacă, bineîn
țeles, este anunțat, în prea
labil, de acest lucru comite
tul asociației locatarilor. 
Tn cazul găzduirii de către 
titular, în apartamentul său. 
a unor persoane pe timp de 
peste 15 zile, urmează 
acesta

ca
să suporte cota par-

mat energia, unul ca să ob
țină o cameră de care n-a- 
vea practic nevoie deeît ca 
s-o închirieze din nou (cum 
a mai făcut intr-un alt caz 
de care nu ne-am ocupat

tuțiile de ale căror auspicii 
abuzau în diferendul lor a- 
naeronic. Și iată-i cum se 
lamentează. cameleonic : 
„Vai de bietul om care este 
fără sprijin ca mine, care

— Are 
gă unul 
lui 1) zice 
punctul „slab" : echitatea.

— Are „Grilndig". ste
reofonic ! preia celălalt. în

trei mașini 1 stri
care (după ontica 

că lovește în

1972 Direcția Sanitară ju
dețeană Gorj, prin adresa 
nr. 3887, le-a interzis să 
mai ia masa pe motiv că 
și-au adus aminte de 
H.C.M. 2853/1955 care pre
vede că numai instituțiile 
izolate pe distanțe de 
peste 300 km au acest 
drept.

— Și abia după 17 ani 
și-au adus aminte de acest 
H.C.M. ?

— Nu avem nimic 
obiectat in legătură 
memoria tovarășilor, 
un alt alineat al aceluiași 
H.C.M. prevede și urmă
toarele : „Personalul uni
tăților sanitare neizolate, 
care nu se pot afilia 
cantinele salariaților, 
propiate, poate lua 
de amiază 
deservește 
tind costul 
sei“. Așa 
spitalul a _____
2784 prin care a zis că se 
integrează în H.C.M.-uI 
pomenit mai sus.

— Și Direcția Sanitară 
ce-a zis ?

— Cu adresa 3877 a zis 
că de fapt nu din cauza 
H.C.M.-ului a dat aceas
tă dispoziție, ci din cauză 
că la această cantină s-au 
constatat o serie de ne
reguli și, ca atare, gata !

-- De ce nu s-au luat 
măsuri împotriva neregu
lilor constatate și s-au 
luat împotriva noastră ?

Stimați tovarăși, am 
trimis scrisoarea dumnea
voastră (cred că e pe 
drum de seară) la Direc
ția Sanitară a Gorjului și 
deja am și început să 
string pumnii și să mă 
rog pentru „însănătoșirea" 
situației de la cantină.

. — Cam cu cîți stilpi 
ne-ai putea servi ?

— Zeci !
— La ce preț ? c-aș 

și eu vreo șase, că 
prea găsesc prăjină 
rufe.

— Cum la ce preț ? 
pomană, tovarăși !

— Cum îți convine du- 
mitale să dai de pomană 
mște stîlpi de ' 
siune care au 
avere ?

— Pe mine 
costat nimic și 
nici un stăpîn

— Cum au ajuns 
stăpin ?

— Cu ocazia construirii 
barajului de pe rîul 
Doamnei (Drăghina) a 
fost, construită linia de 
înaltă tensiune Slatina 
Drăghina, linie ce a ser
vit la executarea lucrării 
barajului și a tunelelor. 
Construcția s-a terminat 
în 1966 și această linie a 
rămas părăsită și, mai 
ales, în paragină. Conduc
torii, izolatorii, suporții au 
dispărut. Au rămas doar 
stilpii pe o distanță de 
circa 10 km. Acești stîlpi 
n-au mai fost prinși in 
nici un inventar. îi vreți 
de pomană ?

— Numai dacă fostul 
proprietar I.C.H.C.-ul Ar
geș face și o colivă

înaltă ten- 
costat o

nu m-au 
nu mai au 
din 1966.

fără

la 
a- 

masa 
la cantina care 
bolnavii, plă- 
integral al me- 
stind lucrurile, 
trimis adresa

în comuna Horia-Tul- 
cea a fost dată în folo
sință la inceputul acestui 
an de invățămint o școa
lă cu 8 săli de clasă, se 
laudă profesorul Ion Cor- 
leancă.

— Cit v-a costat ?
— Cam un milion.
— Cu banii ăștia o 

ceați nouă.
— E nouă !
— Cum să fie nouă ? 

Așa, nefinisată cum e, 
pare să fi trecut prin vreo 
trei războaie. Ușile sint 
cîș, tocurile ușilor și mai 
ciș, instalația, electrică 
parcă e făcută nu de e- 
leotrioieni, ci de orchestră 
de mandoline între două 
concerte, sobele parcă au 
fost executate de niște 
precupeți de ciuperci o- 
trăvite.

— Părerea mea e că a- 
ceastă clădire ar fi bine 
să fie folosită ca material 
didactic. Să-i învățați ps 
viitorii constructori 
nu trebuie să 
că atunci cînd 
constructori.

— Și lecțiile 
ținem ?

— Păi dacă ați dat a- 
proape un milion, să vă 
facă o școală într-adevăr 
nouă.

Și a sunat clopoțelul !

fă-

cum 
construias- 
vor deveni
unde să le

AȘA E UNEORI 
PE LUMEA ASTA !

niște colarezi cu lapte. 
Pomană fără colivă și co
larezi ? Vreau să văd din 

fonduri fac coliva 1cc

NAPOTONUL 
AJUTĂ ?

Scrisoarea este semna
tă de tov. Mircea Crăciun, 
din comuna Ștefăriești- 
Argeș, și povestea relata
tă, pe cuvîntul meu că 
e de domeniul spitalului 

N apoleon 
Napoelon

DIN CE FONDURI 
SE VOR FACE 

COLIVA Șl COLA- 
REZII ?

A-Zice tovarășul Ion 
dămoiu, din comuna Nuc
șoara, județul Argeș, că 
dacă eu ori niște prieteni 
de-ai mei avem nevoie de 
niște stilpi de înaltă ten
siune să ne adresăm la 
dumnealui cu încredere.

nr. 9. secția 
Bonaparte și 
Nebonaparte. Iată poves
tea pe scurt : I.T.A. de pe 
ruta Pitești—Topoloveni— 
Leordeni avea o stație și 
la „Vinificație". Lumea 
se obișnuise cu stația asta 
și într-o zi a venit o e- 
chipă de I.T.A.-iști și au 
plantat o altă stație la o 
sută de metri mai înspre 
Topoloveni de vechea 
stație „Vinificație". Cind 
pasagerii așteptau la ve
chea stație, autobuzul o- 
prea la noua stație ; cind 
pasagerii așteptau la noua 
stație, autobuzul... Și ui- 
te-așa s-a declanșat ne
bunia. Probabil a recla
mat cineva și în altă bu- 
năzi șoferul de pe auto
buzul 3I-Ag.*115 a oprit 
Ia amîndouă stațiile și a 
luat tablele indicatoare.

Constantin I. Strîmbea- 
nu din satul Broșteni, ju
dețul Olt, ne informează 
că mama dumnealui. Con
stantina Strîmbeanu. a 
decedat de bătrînețe la 20 
iulie 1967.

— Să-i fie țărîna ușoară.
— Și noi am zis așa, 

dar uite că... Din ’67 de 
cind a murit, mi se tot 
fac popriri pe salariu.

— Popriri în legătură 
cu ce ?

— Sînt pus să plătesc 
pentru electrificare în 
contul mamei. Nefiind 
ștearsă de pe rol din re
gistrul agricol, m-au pus 
să plătesc și l'ond 
și alte 
rioada 
cind a 
mereu 
vestea

Nene Strîmbeanu, așa-i 
uneori pe lumea asta. 
Moare cine nu trebuie. 
Dar moare ea, pină 
urmă, și birocrația...

silvic, 
impozite pe pe- 
’68—’69—’70... De 
murit biata mamă, 
sînt sicîit cu po- 
asta.

DE CE
SĂ CLĂNȚĂNE 

CELE 24 
DE MĂSELE ?

la

O scrisoare sosită din 
Caracal zice că Liceul a- 
gricol pregătește lăcătuși 
de vagoane. Poate să pre
gătească liceul ăsta.agri-

col și scafandri, treaba 
lui, altceva ne deranjează 
pe noi. Zice scrisoarea că 
de foarte, foarte multă 
vreme li s-a luat măsură 
elevilor pentru paltoane 
și n-au paltoane nici a- 
cum. Drept pentru care 
i-au cazat pe elevi într-o 
baracă de plăci aglomera
te și cu dușumea de be
ton. Nici asta n-ar fi 
cine știe ce, dar baraca 
este așezată la marginea 
orașului și mai ales in 
bătaia vîntului. Ca să 
pună capac la toate astea, 
uneori nu li se dă nici un 
fel de căldură și. așa stind 
lucrurile, oltenașilor le

elănțăne cele 24 de mă
sele.

Păi, vericule, dacă ad
ministratorului acestui li
ceu nu-i este milă de cele 
24 de măsele ale oltena- 
șilor, să-i fie barem milă 
de postul lui din schemă 1

UN STÎLP ALB 
Și NIȘTE SPECIA* 
LIȘTI CU MUSTAȚĂ 

FALSĂ

Maistrul miner Ovidiu /
Ionescu din comuna Broș- j
teni, județul Suceava, na X
scrie în numele a citeva \
mii de suflete. Ce ne \
scrie ? Că în anul 1971 a <
venit o brigadă de specia- ?
liști de la Radioteleviziu- /
nea română, secția Iași, >
și a stabilit locul unde să J
fie ridicat un stilp și cele S
necesare recepționării un- X
delor. Cetățenii, văzînd o X
comisie atît de serioasă C
(98 la sută din componen- (
ții comisiei aveau mus- 2
țață), și-au cumpărat te- >
levizoare. A venit apoi o )
altă brigadă și, pe la mij- S
locul lui august, stilpul cu X
o înălțime de 22 de metri X
(capacitatea toracică ne <
scapă) a fost vopsit in r
alb. și alb a rămas și în Z
ziua de azi. N-a mai ve- Z
nit nimeni să echipeze /
stilpul alb cu aparatura >
necesară și, așa stind lu- X
crurile, televizoarele cum- X
părate tot „oarbe" au ră- C
mas, iar locuitorii lipsiți <
de orice mijloc de petre- Z
cere a timpului liber, )
pentru că și clubul a de- /
venit neîncăpător, iar ci- J
nematograful are doar 150 X
de locuri... Cum i-am pu- \
tea urni pe " tovarășii in \
cauză, secția Iași ? A

Dacă cei 98 la sută din X 
comisie aveau mustață X
falsă, aș zice că s-ar pu- C
tea urni din loc cu un X 
„Reflector". Dar să nu le X
ziceți c-am zis eu. <

Nicută TĂNASE

te de cheltuieli pentru a- 
ceste persoane. Cheltuielile 
pentru apă La clădirile care 
nu au aparate de înregis
trare, precum și cheltuieli
le pentru canal se reparti
zează după numărul de 
persoane, indiferent de nu
mărul zilelor din cursul u- 
nei luni în care aceste per
soane au fost prezente la 
domiciliu. Cei absenți din 
imobil una sau mai multe 
luni nu participă in lunile 
respective la plata acestor 
cheltuieli, dacă au anunțat, 
în prealabil, comitetul aso
ciației locatarilor. în cazul 
clădirilor în care numai o 
parte din apartamente au 
prevăzute instalații de baie 
sau duș, numărul persoa
nelor ce locuiesc împreună 
cu locatarii principali în 
apartamentele care au ast
fel de instalații se soco
tește dublu la calcularea 
cheltuielilor pentru apă și 
canal.

Cu privire fa plata con
sumului de energie electrică 
de către locatari ni s-au so
licitat precizări privind 
două situații. Prima : cînd 
nu există aparate de înre
gistrare a consumului pen
tru fiecare locuință, dar 
există unul pe întreaga clă
dire. în această situație, 
plata se face după sistemul 
paușal. A doua, privește 
consumul de energie elec
trică la părțile comune ilu
minate, pentru care 
tizarea cheltuielilor 
tace în funcție de

repar
se va 
numă-

rul persoanelor din fiecare 
apartament în parte.

în cazul ascensoarelor, 
cheltuielile se vor calcula 
pentru fiecare locatar prin
cipal, indiferent de numărul 
persoanelor din apartament. 
Se înțelege că locatarii care 
ocupă suprafețe locative 
situate la subsol, demisol 
sau mezanin nu vor contri
bui la plata acestora dacă 
imobilul respectiv nu are 
prevăzute instalații comune 
situate la etajele superioa
re, cum ar fi : băi, spălă
torii, terase etc.

Există și o altă 
de _ cheltuieli — 
incălzire (în cazul 
centrale). Ele 
costul combustibilului — 
păcură, cărbune, gaze etc.
— la prețul de livrare ; 
costul transportului aces
tui combustibil pină la lo
cul de consumație ; chel
tuielile efectuate cu prile
jul curățirii centralelor ter
mice, precum și salariile 
muncitorilor care deservesc 
aceste centrale. Cheltuielile 
de încălzire, în cazul încă
perilor cu destinație de lo
cuință, precum și al celor 
aflate în folosință comună
— casa scării, culoare, spă
lătorii, holuri — se vor re
partiza în funcție de supra
fața locativă deținută în 
exclusivitate de fiecare lo
catar 
Atunci 
mente 
mulți

categorie 
cele de 
încălzirii 
cuprind :

cota de plată ce revine fie
căruia din contribuția cal
culată pe apartament se 
stabilește proporțional cu 
suprafața locativă deținută. 
Costul combustibilului ne
cesar preparării apei calde, 
în anotimpul călduros, cind 
acesta este consumat nu
mai pentru încălzirea apei, 
se repartizează intre loca
tarii principali după consu
mul de apă stabilit potrivit 
criteriilor amintite măi sus. 
în anotimpul friguros, cind 
nu există montate aparate 
separate pentru înregistra
rea consumului de combus
tibil necesar preparării a- 
pei calde, acesta se stabi
lește corespunzător mediei 
consumului din lunile iu
nie, iulie și august, suma 
repartizîndu-se între loca
tarii principali, proporțional 
cu consumul de apă.

Cheltuielile pentru con
sumul de gaze la sobe, dacă 
nu există aparate de mă
surare pentru fiecare apar
tament, se repartizează 
după suprafața locativă de
ținută. In cazul consumu
lui de gaze la bucătării și 
spălătorii, cheltuielile se 
repartizează după numărul 
persoanelor care folosesc 
instalațiile respective.

Instrucțiunile nr. 33 110/ 
1968 prevăd obligația pentru 
locatarii principali ai clădi
rilor cu destinație de 
cuință să
cheltuielile efectuate 
plata personalului admi
nistrativ, de întreținere și

de serviciu, precum și 
la cheltuielile administra- 
tiv-gospodărești necesare 
desfășurării activității aso
ciațiilor de locatari : ele se 
repartizează 
persoanelor 
partament.

O ultimă 
care o facem este aceea 
legătură cu plata de către 
locatari a costului lucrări
lor de întreținere și repa
rații efectuate la părțile 
comune ale clădirilor sau 
apartamentelor — lucrări 
specificate în contractul de 
închiriere. Aceste cheltuieli 
se vor repartiza între loca
tarii beneficiari ai părților 
și instalațiilor de folosință 
comună, tot în funcție de 
numărul persoanelor. în 
practică se intîlnesc și si
tuații cind clădirile au o 
destinație mixtă (de locu
ință și spații ocupate de in
stituții sau ateliere). Chel
tuielile comune de întreți
nere și reparații ale clădiri
lor respective se defalcă în 
raport cu suprafețele loca
tive deținute de cele două 
categorii de beneficiari și 
sumele rezultate se reparti
zează, pentru locuință, după 
numărul de persoane, iar 
pentru instituții sau atelie
re — după suprafața o- 
cupată de fiecare în parte.

după numărul 
din fiecare

precizare

a~

pe 
in

pune mina pe o cameră) 
locuiește, împreună cu so
ția. în două camere splen
dide, pe hol, într-o foarte 
frumoasă vilă. Apartamen
tul e ticsit de mobile ..stil"

O ediție tragi-comicâ
aici), iar altul ca să nu ce
deze nimic din ceea ce î-a 
devenit de prisos. S-au fo
losit copios de minciună, 
de tirade lacrimogene, de 
injurii, intrigi, invective, 
mergînd cu îndrăzneala 
pînă acolo încît să împroaș
te cu noroi chiar si insti-

nu-mi pot 
dreptate !“ 
moriu).

— Ei se

cîștiga biata 
(citat din me-

pling ? — spun 
cobeligeranții — ei care au 
camerele de la stradă, pe 
cind noi trebuie să urcăm 
pe scara de serviciu și să 
trecem prin bucătărie ?

același falset, melodia. 
(„Sînt lipsit de auz" — se 
supără în memoriu, cu toa
tă seriozitatea, proprietarul 
„Griindigului" stereofonic).

Cofetarul care se zbate 
cu atita ardoare „să-și 
cîștige dreptatea" (citiți : a

și. intr-adevăr, pe o aleasă 
comodă din lemn de nuc 
tronează un 
TK-164 Stereo 
consignație; 12 000). 
doar ce se vede.

Mezelarul, care 
plătește chiria, are și 
apartament din care nu lip-

„Griihdig" 
(prețul de 

Asta

nu-șî 
el un

Cil

principal în parte, 
cind unele aparta- 
sînt locuite de mai 
locatari principali.

lo- 
contribuie la 

cu

Alexandru BOGHIU

sește nimic. O mașină (Re- 
---- îî) stă parcată innault-16) 
curte.

Ce vor acești oameni 7 
Ce le lipsește 7

Ne aflăm în fața unui caz 
de patologie socială, de 
crincenă rezistență a unor 
mentalități rămase din altă 
lume. După cum a înțeles 
cititorul (poate ceva mai 
greu cititorul tînăr care 
n-a apucat „domnia banu
lui"), nu despre camera în 
litigiu este vorba și nici 
măcar despre o ambiție de 
procesoman, de tipul „am, 
n-am dreptate, eu merg 
pină în pinzele albe". Nu 1 
Beligeranții mi pricep, nu 
pot pricepe, după 27 de ani, 
că „legile nu aparțin lui X 
sau Y, că nu pot fi folosi
te, adaptate «la comanda 
clientului»". într-un tel, cei 
asemenea lor — firește nu 
e o circumstanță atenuan
tă — sînt niște infirmi : re-

lațiile de tip burghez care 
mai stăruie sub frunțile lor 
înfierbîntate ii determină 
să acționeze după o axio
mă sui-generis — „tot ce 
e in interesul meu, al meu 
personal, este implicit și 
drept". Deci, judecă be- 
ligeranții întîrziați, drepta
tea este egală cu ce-mi 
convine mie, independent 
de celălalt, independent de 
relațiile sociale, de legi 
(scrise sau nescrise), de so
cietate.

La urma urmelor, îi pri
vește personal, vai lor că 
au această fixație anacro
nică sub frunțile aprinse de 
furia posesiunii ! Da. dar 
lucrurile nu se mărginesc 
la „amabilitățile" reciproce, 
ei vin să-și reclame „drep
tatea" de la justiție, de la 
societate. Au pretenții... 
Dar în numele a ce ? țn 
numele căror principii și 
temeiuri ? ale celor pe care, 
în mod ridicol, anacronic.

vor ei să le impună ? So
cietatea noastră nu cunoaș
te legi „în folosință pri
vată" !

Firește, cele de mai sus 
ar fi o nouă risipă, un nou 
tribut _ plătit absurdului 
„război de 100 de ani" dacă 
ar fi scrise pentru cazul în 
sine. Situația este, cum 
spuneam, ieșită din comun, 
însă nu-i mai puțin ade
vărat că, într-o măsură 
mai redusă, mai estompa
tă, asemenea mentalități — 
ale unora care confundă 
dreptatea și adevărul cu 
interesul lor meschin, 
judecata lor strîmbă
mai apar ici-colo. Și, fiind 
adesea camuflate, „blinda
te", insinuante, nu primesc 
totdeauna replica fără echi
voc pe care o merită.

Acesta este. în fond, 
sensul pentru care am a- 
buzat de. răbdarea cititoru
lui cu o istorie de pe altă 
lume.

A

I

fi.de
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ÎN MULTE ZONE ALE TĂRII*

E TIMPUL 
DE IEȘIT LA C1MP!
Recomandări ale Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor

în acest an, evoluția vremii impune ca 
lucrările agricole in cîmp — îngrijirea 
culturilor de toamnă și semănatul celor 
de primăvară — să înceapă mai devreme. 
Cu toate că ne aflăm la mijlocul lunii 
februarie, în unele unități agricole de stat 
și cooperatiste se muncește de zor la 
cimp. La cooperativa agricolă din Diniaș, 
județul Timiș, a început semănatul ovăzu
lui, iar de luni se va trece la semănatul 
leguminoaselor. în unele cooperative a- 
gricole din județul Ilfov se face între
ținerea ogoarelor de toamnă. De ce se 
impune grăbirea 
crărilor <—

în continuare 
vederea cu- 

suferite în 
și vigurozi- 
pe această 

care se

l lu- 
agricole de 

,. primăvară și ce ele- 
mente trebuie respec
tate la executarea 
lor ? La minister a a- 
vut loc o analiză in a- 
ceastă problemă din 
care se desprind 
va concluzii pe 
le prezentăm în 
durile care urmează.
Evoluția vremii 

din acest an prezintă 
citeva caracteristici 
care trebuie avute în 
vedere. în această 
privință, tov. O. Ber- 
becel, de la Institutul 
de meteorologie și hi
drologie, ne-a prezen
tat citeva date privind 
temperatura și rezer
vele de apă ale solu
lui : „Deși în cursul, 
lunii ianuarie, datori
tă gerurilor puternice, 
în unele locuri solul a 
înghețat pe o adînci- 
me de 80 cm, în a- 
ceste zile, ca urmare 
a încălzirii vremii, în 
multe zone ale țării 
temperatura la adînci
mea de semănat a de
venit pozitivă. Aceas
ta permite începerea _______

; pregătire a terenulpi și semănat. Eventua
li Iele, scăderi dej tenț'per^tpj-ă care pot in-- 
' terveni la sfîrșitul lunii. februarie și în--'' 
' ceputul lunii martie nu trebuie să ne"r'd-' 

țină în ce privește executarea lucrărilor, 
însă elementul cel mai caracteristic al 
acestei primăveri îl constituie umiditatea 
insuficientă a solului. Institutul nostru a 
întocmit hărți din care rezultă rezervele 
de umiditate din sol și zonele în care a- 
cestea sînt în cantități mai mici. Ele se 
găsesc îndeosebi în vestul și centrul Tran
silvaniei, Banat și sudul Olteniei. în Ol
tenia, de exemplu, chiar dacă la supra
față, pe o adîncime de 10 cm, solul este 
umed, rezervele de apă din profunzime 
sînt mici. S-ar putea să avem ploi în lu
nile martie și aprilie. Dar cantitățile de 

• apă, de obicei, nu sint prea mari pentru 
a completa în întregime rezerva din sol“. 

în condițiile cînd solul este deficitar în 
umezeală. în fața specialiștilor din uni
tățile agricole, a direcțiilor generale a- 
gricole se pune problema adaptării teh
nologiilor de lucru pentru a permite păs
trarea apei .în sol și valorificarea ei cît 
mai eficientă. Pe baza cercetărilor știin
țifice și a experienței practice ministe
rul a făcut citeva recomandări de care

este bine să se țină seama. Ce trebuie 
să se întreprindă in aceste zile ?

Semănăturile de toamnă : Este 
necesar să se examineze
modul cum au iernat ele în 
noașterii exacte a pierderilor 
urma gerurilor, a viabilității 
tății plantelor și stabilirea 
cale a măsurilor agrotehnice 
impun cu precădere. Apoi trebuie să se 
procedeze ia îngrășarea suplimentară cu 
azot a culturilor de toamnă, cu atît mai

CpOCii I trebuie început îndată după 
dezgheț. în această primăvară, timpurie 
și săracă în precipitații, sămînța trebuie 
pusă în pămînt, la data cînd se realizează 
temperatura de germinație. -în vestul ță
rii, temperatura solului la adîncimea de 
semănat, adică la 5—6 cm, a ajuns la 2—3 
grade. Asemenea temperaturi se vor în
registra, în perioada imediat Următoare, în 
podișul someșean,

cite- 
care 
rîn-

■ Se poate însămînța. în multe 
cooperative se lucrează de zor

■ Caracteristica acestei primăveri: 
puțină umiditate în sol

■ La C. A. P. din Diniaș a încolțit 
floarea-soarelui semănată îna-
intea gerurilor din ianuarie. 
Ce concluzii se pot trage din
acest fapt?

lucrărilor de devreme cu cit în zona respectivă a în
ceput dezghețul solului și,, pierderea, ^nu
dității din stratul 1 de la .snprafâță." .Gui- 

.; tușile care prezintă fenomenul de dezrar 
dăcinare, după ce au" fost fertilizate,’ tre
buie tăvălugite.

Pregătirea terenurilor. Arături’ 
le de toamnă, imediat ce se poate intra în 
cîmp, trebuie grăpate pentru a evita 
vaporația și întărirea bulgărilor prin us
care. De asemenea, trebuie grăbite arătu
rile de primăvară, cu grăpare concomi
tentă. îndată ce stratul de la suprafață 
s-a dezghețat și zvîntat, trebuie lucrat cu 
grapa cu discuri, în agregat cu grapa re
glabilă. La pregătirea patului germi
nativ pentru culturile din prima ur
gență a epocii I (mazăre, borceag, ovăz, 
grîu de primăvară, orz, orzoaica, lucernă, 
trifoi) trebuie să se lucreze cu cultivato
rul în agregat cu grapa reglabilă. Măsura 
este indicată pentru o primăvară ca a- 
ceasta mai uscată, deoarece afinează so
lul fără a-1 întoarce și denivela, contri
buind la o mai bună păstrare a apei.

Semănatul culturilor de pri
măvară din prima urgență a

e-

în cîmpia din sud și 
Dobrogea și apoi 
zonele 
estul 
centrul 
dovei.

în ce 
rea-soareîui, 
tatea specialiștilor sînt 
de părere că trebuie 
semănată mai devre
me. Prof. dr. docent 
Gh. Văluță susține că 
a experimentat, ani la 
rind, semănatul florii- 
soarelui în ferestrele 
iernii, obținîndu-se 
producții superioare. ■ 
De altfel, la coopera
tiva agricolă din Di
niaș, județul Timiș, 
s-au semănat, înaintea 
gerurilor din ianuarie, 
120 ha cu floarea-soa- 
relui, iar acum, avînd 
temperatură și ume
zeală suficiente, se
mințele încep să încol
țească. Trebuie combă
tută părerea după 
soiurile noi, avînd 
jă mai. subțire și 
ținut de ulei mai 
cat, trebuie semănate 
mai 
care, la avem suportă 
temperaturi de 2—3 

grade in sol, folosesc bine umezeala de 
după ,dezghșț;, pen.tj’U a răsări. De aceea, , 
mai ales îfi'?zonel& afectate de .secetă,, 
fldareă-soarelui frdbfffe^ serrfănată în ur
gența a două a epocii întîi. în caz contrar,' 
pierzîndu-se umiditatea din stratul de la 
suprafață, semințele nu pot încolți re
pede.

Iată deci că sîntem în pragul însămînță- 
rilor de primăvară, lucrări care, începînd 
de săptămîna viitoare, se vor desfășura 
din plin în multe zone ale țării. Pentru 
aceasta se cer încheiate rapid toate pre
gătirile necesare : repararea tractoarelor 
și mașinilor agricole, fertilizarea terenuri
lor, aprovizionarea cu semințe și condițio
narea lor. Or, în multe județe — unele 
situate chiar în zonele unde lucrările agri
cole de primăvară încep mai devreme — 
pregătirile amintite nu au fost încheiate. 
Ținîndu-se seamă de caracteristicile 
timpului din acest sfîrșit de iarnă este 
necesar ca direcțiile agricole și specialiștii 
din unități să ia măsuri în vederea înce
perii lucrărilor de pregătire a terenului 
și semănat imediat ce solul permite. Cu 
cit mai devreme se vor însămînța cultu
rile din prima epocă cu atît recoltele vor 
fi mai mari.

în 
: submontane, 
Transilvaniei, 

și nordul Mol-
privește floa- 

majori-

care 
coa- 
con- 
ridi-

tîrziu. Soiurile

Ion HERȚEG

(Urmare din pag. I)

tele comerciale a unor specialiști 
care cunosc bine problemele pro
ducției în unitatea respectivă. Și, 
totodată, se impune organizarea ca- 

, lificării lor în această meserie, ca și 
acumularea cunoștințelor de tehnică 
și de producție de către cei care lu
crează în activitatea comercială, do
meniu în care se face încă prea 
puțin.

Ar fi necesară o re
distribuire a compe
tențelor

— Consider că este bine ca între 
centrală și întreprindere problemele 
să se rezolve operativ, fără mani
festări birocratice — relata Gh. Chi
tic. în cazul desfacerii producției 
uzinei „Timpuri noi", de pildă, con
sider că s-a greșit atunci cînd s-a 
stabilit coordonarea balanței de mo
toare și compresoare în sarcina 
Grupului de uzine „23 August”, din 
care facem parte. Grupul, nefiind în 
posesia tuturor cererilor beneficiari
lor, ne trimite doar graficele cadru 
pe care, la rîndul său, le primește 
de la minister, iar noi, pe baza în
tregului portofoliu de comenzi, echi
librăm balanțele de produse. Elimi
năm oare în acest fel birocratismul ? 
Este bine ca atunci cind se ia o măsu
ră ca aceea a competenței de coordo
nare a unei balanțe materiale să se 
studieze și posibilitățile concrete in 
care urmează să se ducă la bun sfîrșit 
această activitate.

Un alt avantaj pe care nu toate 
centralele îl valorifică constă în si
tuarea în aceeași localitate a mai 
multor întreprinderi. In această si
tuație este posibil ca anumite con
tracte de aprovizionare să se încheie 
de către centrală, urmînd ca dirija
rea materialelor care fac obiectul 
contractului să se facă pe măsura 
necesităților efective. Se poate asi
gura, de asemenea, o ritmicitate mai 
bună , a aprovizionărilor, evitarea 
.„golurilor" sau a imobilizărilor în 
,stocuri. Grupul nostru are o bună 
experiență în acest domeniu.

— O soluție oarecum similară a 
adoptat și Centrala industrială de 
țevi și trefilate — a intervenit M. 
Ivanov, Contractele pentru un no
menclator de 21 de poziții de materii 
prime și de materiale se încheie de 
către centrală pentru toate uzinele,

RĂSPUND CHEMĂRILOR 
LA ÎNTRECEREA 
SOCIALISTĂ:

COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE 

AZOTOASE DIN TG. MUREȘ
• Depășirea planului producției globale cu 25 milioane lei și a pro- 

ducției-marfă cu 23 milioane lei, prin obținerea peste plan a 8 000 tone 
amoniac, 14 000 tone acid azotic, 17 500 tone azotat de amoniu, 700 000 mc 
oxigen tehnic îmbuteliat și altele ;

O Creșterea productivității muncii anuale cu 4 000 lei pe salariat ;
o Livrarea suplimentară la export a cantității de 10 000 tone azotat 

de amoniu ;
o Obținerea de beneficii suplimentare în sumă de 5 milioane lei ;
o Reducerea cheltuielilor planificate cu 3 milioane lei ;
o Asigurarea condițiilor pentru punerea în funcțiune cu 30 de zile înainte 

de termen a fabricii -de argon ;
• Scurtarea duratei de cercetări cu 4 luni la un procedeu tehnologic 

original pe baza căruia se va realiza o instalație industrială în anul 1973 ;
• Asimilarea prin procedee originale a 4 produse noi, care, pînă în prezent 

nu s-au realizat in țară ;
• Mărirea stabilității în funcționare a instalațiilor, pregătirea din timp 

a reviziilor și reparațiilor pentru mărirea timpului de exploatare a utila
jelor și instalațiilor ; generalizarea schimbului 2 la mașini-unelte și extin
derea schimbului 3 pînă în trimestrul III 1972.

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ BARZA
o Depășirea planului la producția globală cu 3 milioane lei și la pro- 

ducția-marfă cu 3 milioane lei ; se vor extrage suplimentar 15 000 tone 
minereu auroargintifer ;

• Sporirea productivității muncii planificate pe salariat cu 367 lei în
Întregul an ; ' "

o Extinderea metodelor de susținere cu toreretat, metalică în galerii 
și abataje și reducerea, pe această bază, a consumului de lemn de mină cu 
100 mc față de sarcina planificată ;

o Calificarea, prin cursurile din cadrul minei, a 150 mineri, 30 artificieri, 
60 operatori la preparare, 90 mașiniști și 25 dulgheri pentru construcții 
generale.

FABRICA DE ZAHĂR DIN BUZĂU
• Depășirea cu 1 500 tone de sfeclă de zahăr a fondului de stat planificat.
• Realizarea unei producții globale peste plan în valoare de 5 321 000 lei, 

reprezentind 1 000 tone zahăr, 20 000 G/cal energie termică și 250 MW ener
gie electrică.

o Prin reducerea cu 0,25 la sută a pierderilor totale de zahăr se va 
obține o producție suplimentară de 1 000 tone zahăr.

o Prin folosirea mai judicioasă a forței de muncă vom crește produc
tivitatea muncii cu 1 la sută, reprezentind în plus o producție de 3 401 lei 
pe salariat.

o Reducerea cheltuielilor de remont față de anul 1971 cu 12 la sută și 
realizarea de economii în valoare de 1 144 000 lei. /

• îmbunătățirea permanentă a calității zahărului prin organizarea supe
rioară a C.T.C., introducerea autocontrolului pe faze de fabricație, astfel ca 
în anul 1972 să nu șe. înregistreze refuzuri sau reclamații dm partea bene
ficiarilor interni și externi privind calitatea zahărului,',

ÎNTREPRINDEREA DE

TRANSPORTURI AUTO ORADEA
• Depășirea planului producției globale cu 1 la sută, ceea ce corespunde 

unui vol-um suplimentar de circa 4 milioane tone/km convenționale ;
© Depășirea indicatorului tone-transportate cu 4 la sută, ceea ce repre

zintă 500 000 tone peste plan ;
o Creșterea productivității muncii pe salariat cu 1 la sută ;
• Reducerea prețului de cost planificat cu 700 000 lei.

UZINA METALURGICĂ DE METALE 
NEFEROASE DIN COPȘA MICĂ
• Depășirea planului producției marfă cu 50 milioane lei pe seama de

pășirii planului la următoarele sortimente de bază : zinc metalurgic 1600 tone, 
plumb 300 tone, acid sulfuric 1 000 tone, sulfat de zinc 250 tone ;

— Se' vor livra suplimentar la export față de plan 100 tone zinc ;
— Pentru folosirea deplină a capacităților de producție vom prelucra 

pentru partenerii externi 5 000 tone materii prime.
• Creșterea productivității muncii cu 5 000 lei pe salariat.

însă executarea acestora se face la 
unitățile productive. în felul acesta 
izbutim să stabilim cu furnizorul un 
program reciproc avantajos de li
vrare. Rezultatele sînt bune și am 
putea extinde metoda dar trebuie 
să avem totuși în vedere că, Ia ora 
actuală, centralele nu au capacitatea 
să preia întregul proces de aprovi
zionare a uzinelor.

— Este necesar să se delimiteze 
mai bine activitatea comercială a în
treprinderii de cea a centralei — a- 
precia D. Petrescu. Desigur, este 
bine că legislația nu stabilește rigid 
competențele și atribuțiile. tocmai

sfera clauzelor asupra cărora urmea
ză să decidă ministerele de resort.

— După cum se știe, reglementările 
în vigoare pun un deosebit accent pe 
deplasarea centrului de greutate a 
activității de planificare, conducere 
și realizare a aprovizionării și des
facerii Ia centrale și întreprinderi — 
preciza dr. D. Fundătură. Totuși con
sider că, în fapt, ministerele nu au 
dat încă „din mină" probleme care 
nu mai sînt de competența lor și nu 
au sprijinit centralele și întreprin
derile în găsirea formulelor organi
zatorice prin care ele să-și exercite 
atribuțiile ce le revin. Din această

lor nu au la bază decît date pre
zumtive care, de regulă, sînt infir
mate de practică. O soluție ar fi 
să se acționeze mai insistent, la di
ferite niveluri, pentru crearea unui 
decalaj între primirea documentației 
(sau aprobarea investiției) și data 
de încheiere a contractelor. Alta, 
provizorie, să se permită perfectarea 
contractelor de aprovizionare mai 
tîrziu, cînd se cunosc toate elemen
tele necesare.

— Subscriu la acest punct de ve
dere — opina D. Petrescu, întrucît 
am remarcat că în mod inutil ni se 
cer în lunile aprilie-mai calcule de

Aprovizionarea tehnico-materială
pentru că și gradul de integrare a 
centralei în activitatea economică a 
unităților este diferit în funcție de 
ramură, de specificul producției. Dar 
a sosit timpul să se precizeze la ce 
nivel trebuie să se oprească func
țiile de aprovizionare ale unei între
prinderi constructoare de mașini, A- 
ceasta, deoarece calculul și funda
mentarea necesarului de aprovizio
nat se fac de către întreprindere, iar 
centrala este aceea care susține ce
rerile uzinelor cu prilejul echilibră
rii balanței. Și, uneori, centralele 
„cedează" poate prea ușor atunci 
cînd se pune problema reducerii so
licitărilor inițiale. Cred că ar tre
bui instituționalizat principiul ca, în 
asemenea situații, la discuții să par
ticipe și cei care au fundamentat 
cererile respective de materiale.

— Există încă unele neajunsuri în 
domeniul rezolvării litigiilor precon- 
tractuale — aprecia Șt. Nuțică. Mai 
întîi de toate, foarte multe neîn
țelegeri cu privire la încheierea 
unor contracte sint „pasate" de cen
trale ministerelor, deși ele puteau 
fi soluționate la nivelul lor. Ar tre
bui mai bine precizat termenul in 
care divergențele să fie inaintate spre 
rezolvare la diferite niveluri de com
petență, ar trebui mai bine definită

cauză, unele centrale apar ca verigi 
intermediare și nu ca organe lucra
tive, economice de aprovizionare și. 
desfacere. Se. constată în acest sens 
că mai ușor au fost adoptate atribu
țiile și competențele în domeniul co
merțului exterior la nivelul centralei, 
în timp ce problemele relațiilor cu 
furnizorii și beneficiarii din țară se 
rezolvă în cea mai mare parte la 
nivelul întreprinderilor sau al... mi
nisterelor.

3 Cine decide asupra 
priorităților ?

— Cu toate străduințele noastre 
— spunea Gh. Chitic — nu reușim 
să cunoaștem în timp util structura 
planului de producție pentru anul 
viitor, în scopul fundamentării nece
sarului de aprovizionat, deoarece 
beneficiarii — ori din cauză că nu 
au aprobată investiția, ori pentru că 
nu sînt în posesia documentației — 
nu ne pot comunica nici un fel de 
date privind comenzile sau contrac
tele ce urmează să fie încheiate cu 
noi. Astfel, nu putem perfecta con
tracte de aprovizionare cu 6 luni 
înainte de începerea perioadei de 
plan, deoarece calculele necesități

necesar, la metal îndeosebi, deoarece 
încheierea programelor de fabricație 
și, implicit, a contractelor, nu se face 
decît în ultimele două luni ale anu
lui pentru primul semestru al anului 
următor. Sîntem nevoiți, de aceea, să 
tot refacem, lucrările de planificare 

. a aprovizionării.
— Noi am și adoptat acest sistem în 

relațiile cu furnizorii — remarca M. 
Ivanov — și lucrurile merg foarte 
bine.

;— în privința metalului și a altor 
materiale mai importante, arăta 
P. Gherman, cred că trebuie să se 
mențină sistemul de coordonare cen
tralizată a balanțelor și programelor 
de fabricație. în fond trebuie să se 
opteze între avantajele optimizării, la 
nivelul economiei, a utilizării capaci
tăților de laminare și acelea ale des
centralizării coordonării balanțelor la 
nivelul centralelor sau întreprinderi
lor producătoare. Din calculele noastre

rezultă însă că, în acest din urmă caz, 
s-ar pierde însemnate capacități de 
producție din cauza schimbării prea 
dese a proceselor de laminare și, 
pentru acoperirea producției ne
realizate, ar trebui să se recurgă la 
import. Consider util să se rezerve 
o parte din capacitățile de laminare 
pentru satisfacerea unor comenzi ne
prevăzute inițial, nedereglîndu-se 
astfel raporturile contractuale sta
bilite.

— Deși optez pentru soluția coordo
nării centralizate a balanțelor de 
metal — afirma Șt. Nuțică — totuși 
aceasta nu înseamnă că operația tre
buie făcută numai în interesul pro
ducătorului, care poate _ manifesta 
tendința ca, de dragul obținerii u- 
nei eficiențe cît mai ridicate, să nu 
țină seama de anumite cereri în
dreptățite ale beneficiarilor. Con
cret, uneori s-au exportat anumite 
sortimente de laminate, deși, după 
părerea mea, ele ar fi trebuit pre
luate de unități din ramura con
strucțiilor de mașini și înglobate în 
mașini și utilaje care ar fi fost mai 
eficient valorificate la export.. De 
aceea sînt de părere că ar trebui 
studiată posibilitatea înființării unei 
centrale sau oficiu de desfacere a 
metalului în subordinea unui organ 
economic neutru, cum ar fi, de pil
dă, Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe.

— Ar trebui să se definească mai 
ferm orientarea cu privire la locul 
unde trebuie să se constituie stocu
rile de materii prime sau materiale : 
la furnizor, la beneficiar sau în 
baze neutre, comerciale — a precizat 
D. Petrescu. Personal, consider că 
este mult mai avantajos ca o serie 
de stocuri de materiale cu cerere 
mare să fie concentrate sau la coor
donatorul de balanță sau la între
prinderile teritoriale de aprovizio
nare. Sînt convins că se va asigura 
economisirea unor resurse materiale 
și am putea ajunge chiar la concluzia 
că există posibilități de satisfacere 
a cererilor multor întreprinderi fără 
a se recurge la import.

La masa rotundă au participat : dr. DUMITRU FUNDATURA, director 
general în Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, ing. ȘTEFAN NUȚICĂ, director general 
in Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, ing. PAVEL GHER
MAN. director general in Ministerul Industriei Metalurgice, MIHAI 
IVANOV, șeful serviciului aprovizionării al Centralei industriale de țevi 
și trefilate, GHEORGHE CHITIC, director comercial al uzinei „Timpuri 
noi“ și DUMITRU PETRESCU, șeful serviciului aprovizionării al 
Uzinei de pompe, ambele din București.

Din fabrici și institute,

de pe șantiere și ogoare

SEMNAL^ 
PRELUATE

La ordinea zilei, alături de alte probleme de o în
semnătate excepțională pentru economia națională, se 
află și aceea care prevede REDUCEREA CHELTUIE
LILOR MATERIALE DE PRODUCȚIE. Ea se situează 
pe un loc central în întrecerea socialistă din industrie 
și construcții, declanșată în aceste zile ; frecvent apare 
și în scrisorile pe teme economice sosite la redacție 
în ’ ultima săptămînă.

Uneori, acțiunea de reducere a cheltuielilor ma
teriale de producție intîmpină obstacole chiar 
din prima fază a organizării fabricației — care 
începe, cum se știe, cu aprovizionarea tehuico-mate- 

rială. Nicolae Hobincu, șeful biroului de aprovizionare 
de la întreprinderea de construcții și montaje side
rurgice Galați, ne scrie : „întreprinderea noastră — 
antreprenor general al lucrărilor de investiții pe plat
forma industrială a combinatului siderurgic — este 
obligată să suporte multe cheltuieli neeconomice. Mo
tivul ? Unele ministere și centrale industriale ne re
partizează materiale nu de la furnizori apropiați, cum 
ar fi normal, ci de la furnizori situați în celălalt capăt 
de țară, ceea ce duce implicit la scumpirea indirectă a 
materialelor de construcții. Exemple : placajul de co- 
fraje, în loc să-1 mai primim de la Gugești sau Comă- 
nești (140 și, respectiv, 204 km) ne va sosi, in acest an, 
tocmai de la Tg. Jiu (540 km). Cheresteaua de stejar 
va fi livrată tot de la Tg. Jiu, lemnele de foc de la 
Sighet (supliment de 415 km !) ș.a.“.

Scrisoarea mai înfățișează și alte anomalii de acest 
fel. Pînă nu de mult, întreprinderea respectivă se a- 
proviziona cu vată minerală și produse derivate de la 
I.M.I. Berceni. începind din acest an, Centrala indus
trială a geamurilor și materialelor izolante (Ploiești) 
a desemnat un alt furnizor : Fabrica de materiale de 
construcții Bîrcea, județul Hunedoara. Se putea și mai 
de departe, dar n-a prea fost timp pentru studii „eco
nomice". Și încă un exemplu, care le pune capac la toate: 
o fabrică din Azuga trimite mortar refractar la Hune
doara, iar o fabrică din Alba Iulia — la Galați ! Se 
încrucișează trenurile pe drum, pe o distanță de 278 km, 
mecanicii de locomotivă se salută prin sirene, fără să 
știe că de fapt ce transportă unul înainte, celălalt cară 
înapoi.

Conchide semnatarul scrisorii : „Este regretabil că 
mai există asemenea oameni care planifică în mod 
superficial operațiile de aprovizionare. O asemenea re
partizare furnizor-beneficiar se abate de la cele mai 
elementare norme de economie". Pînă la proba con
trară, subscriem la cele spuse de semnatar și între
băm : dar pagubele cine le suportă ?

★

Din Tg. Jiu, tovarășul V. Costin ne scrie în aceeași , 
încurcată problemă a aprovizionării,„cu ochii S 
închiși", generatoare a unor transporturi încruci- > 
șa te și, prin urmare, inutile, "desjpffe care scriam mai ' 

înainte. Da, mai există, pe ici pe colo și adeseori în... 
punctele esențiale, cite un vajnic responsabil cu „miș
carea hîrtiilor". Ca în cazul pe care vi-1 relatăm. în
treprinderea de foraj Arad aparține de G.I.F.E.T. 
București care, la rîndul său, are o bază de aprovizio
nare la Băicoi (Prahova). Și, pentru că are o bază mai 
aproape de casă, respectivul G.I.F.E.T. a hotărît : toată 
aprovizionarea se face prin această bază de... bază. 
Drept care : toate tobele de cablu vin de la Cimpia 
Turzii, intră , in baza de la Băicoi, ies din baza de la 
Băicoi și pleacă.»., unde ? La depozitul din Zădăreni, 
care pe urmă le expediază la Arad. Și pe urmă vin 
sitele vibratoare. De la Timișoara. Intră la Băicoi, 
spun șefului bazei „Hai noroc și la mâi mare", (pentru 
că baza, oricît ar fi de mare, are totuși și un centru) 
fac stînga-mprejur la Zădăreni și după numai citeva 
6ăptămîni, iată-le la Arad ! Și după asta, le urmează 
cimentul... și grafitul... și fulgii de mică... Toate alear
gă ca apucatele pe circuitul acesta inutil, pînă ce pre
țul de cost se îngroașe binișor.

Se spune că drumurile rabdă orice. Chiar și obtuzi
tatea. Cu o condiție : să aibă, cît de cît, o bază...

alutară este, din punctul de vedere al reducerii 
costurilor, inițiativa Institutului de cercetări in 
construcții și economia construcțiilor (ÎNCERC) 

care — sub semnătura directorului său, ing. I. Ște- 
fănescu — ne scrie : „Institutul nostru are azi posibi
litatea de a veni în întimpinarea cererii arhiteeților 
privind necesitatea ușurării construcțiilor. Bunăoară, 
s-a procedat la înlocuirea luminatoarelor pentru aco
periș, din schelet de oțel și geam armat, cu cupolete 
din polimetacrilat de metil". Și acum solicităm arhi
teeților și constructorilor noștri întreaga atenție : 
„Primele cupolete — precizează directorul institutului 
— s-au dovedit corespunzătoare. însă tehnologia de 
fabricare obișnuită, cu vacuum, ducea la un preț, de 
cost ridicat. De aceea, s-a elaborat la ÎNCERC 1 un 
agregat de formare prin suflare, care permite o redu
cere apreciabilă a prețului de cost și obținerea unor 
cupolete cu dimensiunile golului de luminare mărite, 
în trimestrul acesta, agregatul va fi montat la uzina 
„Carbosim" din Copșa Mică. Eficiența economică : cu- 
poletele noi au o luminozitate pe metrul pătrat mai 
mare față de luminatorul cu schelet metalic ; greu
tatea pe bucată se reduce de la 50 de kilograme la nu
mai 8 kilograme. Practic, se elimină total consumul de 
16 kg metal/bucată".

Iată și o a doua realizare a aceluiași institut, care 
dovedește, de asemenea, apropierea de producție a 
activității sale de cercetare : „S-a înlocuit și cadrul de 
beton pe care se montează luminatoarele și cupoletele. 
Față de cele din beton, cadrele din poliesteri armați 
cu fibre de sticlă (izolație din spume de polimeri) au 
o greutate de numai 15 kg (față de 120 kg), se elimină 
complet consumul de metal, iar manopera de montaj 
la fiecare bucată scade de la 31 lei la numai 5 lei".

Cu alte cuvinte, s-au creat, la modul cel mai con
cret, posibilități pentru folosirea (și extinderea) cupole- 
telor din material plastic. Așteptăm din partea insti
tutului și alte asemenea realizări care se înscriu pe 
linia uneia dintre principalele probleme ce preocupă 
azi întreaga noastră economie națională : reducerea 
cheltuielilor materiale de producție. întrebarea care se 
pune este : cînd vor reuși proiectanții și constructorii 
să generalizeze utilizarea acestor procedee ?

edăm, pe scurt, din conținutul a două scrisori :
Ing. Dumitru Dobrescu, Slatina : Știrea pe care ne-o 

aduceți este îmbucurătoare. O semnalăm tuturor celor 
interesați. Grupul de șantiere Slatina, care continuă 
lucrările de extindere a Uzinei de prelucrare a alumi
niului, a trecut la folosirea cofrajelor din aluminiu. 
Eficiența : o echipă de 5 muncitori are o productivitate 
egală cu una de 18 muncitori ; numărul de refolosiri 
a cofrajelor trece de 200 ; se obține un preț de cost 
foarte scăzut. în plus, se asigură o foarte bună cali
tate a betoanelor turnate.

Ing. N. Revschi, Institutul de studii și proiectări hl- 
droenergetice-București : Scrisoarea dv, prin care sem
nalați inexistența unui organ tehnic competent in pro
blemele privind calitățile lubrifianților, prescripțiile, 
echivalarea uleiurilor străine cu cele indigene, pentru 
un mai bun sistem de ungere a mașinilor și utilajelor 
din industrie (unde, după cum afirmați, ungerea se 
face după priceperea fiecăruia și, de aici, consecințele) 
o vom trimite, în copie, mai multor ministere econo
mice, spre studiu.

Ștefan ZIDĂRIȚA
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.Șl ACUM, ÎNCOTRO?
Opțiunea absolventului de liceu

Sînt 200 de elevi și eleve 
din ultimul an al unor școli 
din localități diferite : Li
ceul din Comănești — ju
dețul Bacău, liceul „M. E- 
minescu" din Buzău și li
ceul „Nicolae Bălcescu" din 
București. Au preocupări, 
preferințe, aptitudini _ și nă
zuințe diverse. La fel de 
multiple sînt și căile care 
acum, la. încheierea studiu
lui liceal, la ora uneia din
tre cele mai importante op
țiuni din viață — alegerea 
profesiunii — li se deschid 
în față. Ii unește' însă o 
trăsătură comună, o năzu
ință comună : hotărîrea 
puternică de a-și lărgi con
tinuu orizontul cunoașterii, 
de a-și perfecționa necon
tenit pregătirea pentru â fi 
cit mai de folos poporului 
și țării cărora aparțin. Răz
bat, din răspunsurile date 
la sondajul nostru — reali
zat cu concursul profesori
lor diriginți de la clasele 
respective — dincolo de 
fantezia și generozitatea 
specifice vîrstei, un pro
nunțat simț al realității, o 
gîndire in evidentă maturi
zare, receptivă Ia înaltele 
îndatoriri cetățenești și e- 
tice pe care tînăra noastră 
generație le are față de so
cietatea socialistă.

Dar să dăm cuvîntul vii
torilor absolvenți ai promo
ției 1972, pentru a ne răs
punde la întrebarea : „Ce 
veți face după terminarea 
liceului 1“

Elena Anghel (liceul din 
Buzău) : „Vîrsta la care 
sîntem. ne permite să ne 
hotărîm noi înșine, în func
ție de aptitudini, putere de 
muncă, posibilități, talent, 
profesiunea pe care o vom 
îmbrățișa nu peste mult 
timp. Sînt hotărîtă să mă 
prezint la concursul de ad
mitere în facultatea de 
chimie industrială. Chimia 
am ales-o pentru că îmi 
place materia în general, 
dar mai ales pentru că a- 
ceastă disciplină aparține 
viitorului și posibilitățile de 
exploatare ale noului sînt, 
după mine, nelimitate în 
acest domeniu. Mai există 
și un alt factor care m-a 
determinat în această ale
gere : industria chimică 
este strîns legată de dez
voltarea orașului și a jude
țului Buzău și aș fi fericită 
să mă întorc să lucrez 
aici".

Dorința de a se încadra 
cît mai repede în activita
tea productivă, de a contri
bui la dezvoltarea econo
mică și socială a ținutului 
lor natal, este exprimată 
de 30 dintre colegii săi de 
promoție din Buzău și Co
mănești (nici unul din 
București), participant la 
sondaj, care s-țțu. decis . să. 
urmeze școli de calificare 
poștliceală sau șă .s.e. anga
jeze direct în pi'odticțiel - ..

Deci, 31 din 200. Cores
punde acest procent unor 
cerințe obiective ale vieții 
noastre social-economice ?

— înclin să cred că nu — 
apreciază prof, emerită Clo
tilda Constantinescu, direc
toarea liceului „M. Emi- 
nescu" din Buzău. Mă gîn
desc însă că promoția a- 
cestui an, cu toate multi
plele acțiuni organizate de 
școală pentru a o ajuta în 
orientarea sa profesională, 
a beneficiat prea puțin de 
acel cadru deosebit de pro
pice pentru cunoașterea și 
îndrăgirea muncii producti
ve pe care-1 oferă activita
tea în atelierul-școală, de 
care vor beneficia din plin 
absolvenții din anii viitori.

Și încă 6 opinie, a profe
sorului Gheorghe Movilă,

directorul liceului din Co
mănești :

— Dacă numărul celor 
nedeciși încă (3 din 66, la 
noi în școală) nu e in mă
sură să ne îngrijoreze — de 
altfel, cei trei au o situa
ție precară la învățătură, 
îneît pentru ei problema 
principală, în momentul de 
față, este... evitarea repe- 
tenției — în schimb nu poa
te să nu ne surprindă fap
tul că doar un singur elev 
optează pentru integrarea 
în munca productivă. în
seamnă că activitatea edu
cativă de orientare desfășu
rată de școală nu și-a găsit 
încă formele cele mai efi
ciente.

Se pare că acesta este 
adevărul. Cercetînd răspun
surile elevilor, o primă re
marcă vizează numărul 
mare — 68 — al celor care

lua cunoștință de profilul 
facultăților dacă noi, cei 
aflați în Capitala țării, nu 
putem cunoaște cu exacti
tate aceste lucruri ?“

Analizăm răspunsurile e- 
levilor, împreună cu profe
sorii.

— Date fiind condițiile 
de care aminteam mai îna
inte, respectiv lipsa unei 
legături mai directe cu 
producția — remarcă prof. 
Clotilda Constantinescu — 
este explicabil de ce acești 
tineri nu se gîndesc că o 
bună cunoaștere a specifi
cului unei meserii se poate 
realiza cel mai bine nu atît 
prin discuții sau prin lectu
ra unor broșuri, ci printr-un 
contact prealabil cu ea, prin 
verificarea aptitudinilor de 
bază, absolut obligatorii, în 
procesul muncii.

Desigur ! Numai că solu

200 de tineri 
răspund la întrebarea: 

ce veți face 
după bacalaureat?

doresc să devină ingineri 
în diferite ramuri ale in
dustriei și agriculturii (de 
menționat că sondajul nos
tru a inclus în părți egale 
clase de real și uman). Cum 
se explică o asemenea op
țiune unilaterală ? Răspun
sul ni-1 furnizează elevii în
șiși. „Pînă acum, deși sîn
tem în ultimul an de liceu, 
în cadrul școlii nu ni s-a 
făcut o prezentare mai 
precisă a facultăților și a 
meseriilor pe care le-am 
putea alege — scrie o elevă 
de la liceul bucureștean. 
Fiind o clasă reală, majo
ritatea tovarășilor profesori 
au certitudinea că vom da 
cu toții la Politehnică, iar 
acest institut este atît de 
cunoscut îneît nu s-a cre
zut necesar să ni se mai 
facă o prezentare a secții
lor acestuia și a perspec
tivelor pe care le avem. 
Marea majoritate a colegi
lor își aleg la întîmplare 
facultatea pe care o vor 
urma și deci și meseria 
pe care o vor profesa. 
Socotesc că ar fi fost nece
sară o întrevedere cu diver
se cadre didactice sau chiar 
cu studenți de la diferite 
facultăți (nu numai din 
Institutul politehnic) pentru 
a le cunoaște mai bine".

Alți cîțiva colegi susțin, 
în linii mari, același punct 
de ..vedere. Că au dreptate, 

. o. dovedesc, prin franchețea 
Uor, alte răspunsuri. „Eu 
doresc să urmez facultatea 
de stomatologie. Nu pot să 
afirm că am aptitudini 
pentru așa ceva (nici nu 
știu care ar trebui să fie 
acestea), dar pot să spun 
că-mi place. Cred că în ziua 
de azi această meserie 
este foarte apreciată de 
societate în sensul că 
ajută foarte mult oame
nii". (C. V.) ; „Doresc să 
urmez facultatea de econo
mie a producției. Nu pot să 
spun că-mi place în mod 
deosebit, dar... cred că a-’ 
ceastă profesiune corespun
de (subl. ns.) cerințelor so
ciale actuale". La rîndul 
său. elevul V. T. remarcă, 
pe bună dreptate : „Mă în
treb, cam în ce fel elevii 
de la sate sau chiar din 
localitățile îndepărtate pot

țiile nu pot și în nici un 
caz nu trebuie să se limi
teze numai la atît. Este 
necesar ca toți viitorii ab
solvenți de liceu să cunoas
că mai concret profilul deo
sebit al vastului evantai de 
profesiuni existente astăzi 
și în perspectivă în diferi
tele ramuri ale economiei, 
culturii, vieții sociale din 
țara noastră, pe care le pot 
îmbrățișa. Această cunoaș
tere nu se poate realiza 
însă numai din lecturi și 
prospecte (cum afirmă 11 
din cei 66 elevi din Comă
nești). In plus, ei trebuie 
ajutați să înțeleagă, că nu 
este suficient să-și „alea
gă" o meserie numai pen
tru că „este de viitor". Me
seria aleasă trebuie să co
respundă cît mai deplin și 
aptitudinilor, posibilităților 
fizice și psihice ale celui 
care o îmbrățișează. (Doar 
cîțiva foarte „curajoși" din
tre cei 200 de elevi în
drăznesc să facă cît de cît 
o legătură între situația la 
învățătură la anumite o- 
biecte fundamentale pentru 
meseria aleasă și opțiunea 
făcută). Tocmai existenta 
unei multitudini de meserii 
utile și necesare economi
ei și vieții sociale oferă tî- 
nărului posibilitatea fericită 
de a opta pentru aceea 
.care îi este mai potrivită, 
pe care o îndrăgește rații 
mult, în cunoștință, de cau- . 
ză. Este exact ce remarcă 
și eleva Sanda Ioana (de 
la liceul bucureștean) : 
„Desigur că fiecare dintre 
noi ar dori să devină ceva 
sau cineva. Nu întotdeauna 
însă reușește să devină1 
ceea ce a dorit el. Asta 
poate pentru că apti
tudinile sale. înclinațiile 
nu-i permit acest lucru". 
Acesta ar putea fi un răs
puns direct adresat colegei 
sale care „momentan" nu 
dorește decît „să devină... 
studentă" sau acelui coleg 
care dorește, nici mai mult 
nici mai puțin, să devină 
„poet, scriitor, cît se poate 
de cunoscut și apreciat" 
pentru că „am citit enorm 
și am făcut anumite studii 
asupra foneticii" !

Dar numai dorința, apti
tudinile, interesul ajung

oare celui care își alege 
viitoarea profesiune ?

— Evident, nu — afirmă 
prof. Ioan Roman, cercetă
tor la Filiala din Iași a In
stitutului de cercetări peda
gogice. Adresați absolven
ților o întrebare suplimen
tară — „cum înțelegeți să 
vă pregătiți pentru profe
siunea pe care doriți să o 
îmbrățișați" — și veți des
prinde unele concluzii reve
latoare cu privire la înțele
gerea necesității efortului 
de cunoaștere și de auto- 
cunoaștere pe care-1 impli
că optarea pentru o anume 
profesiune.

O asemenea întrebare a 
fost formulată în sondajul 
nostru. Răspunsurile celor 
200 de tineri relevă, cu o 
excepție de numai. 1—2 la 
sută, că viitorii absolvenți 
de iiceu consideră — în 
principiu — opțiunea pentru 
o anume profesiune sino
nimă cu o pregătire inten
să, mai exact cu un studiu 
teoretic intens. Și cum cei 
mai mulți și-au ales... fa
cultatea și nu meseria pe 
care doresc să o exercite 
în viață, pregătirea se re
duce la studiul pentru con
cursul de admitere. Cînd e 
vorba însă 'de fapte, pentru 
124 dintre ei, „pregătirea 
intensă" și „contactul" cu 
viitoarea meserie se reduce 
la... rezolvarea de probleme 
și exerciții (din programa 
liceului sau din „arhiva" 
concursurilor de admitere); 
10 la sută recunosc că „pină 
acum nu au întreprins încă 
nimic deosebit". Numai 57 
de elevi afirmă că „în 
plus", față de lecțiile cu
rente de la scoală, citesc 
literatură de specialitate, 
presa, rezolvă probleme din 
revistele de profil etc.

Acestea sînt, relatate suc
cint, opiniile.

Unele concluzii se impun 
evident în atenție. Mai în- 
tîi, faDtul că simpla cunoaș
tere și sondare a opțiunilor 
viitorilor absolvenți — pe 
care cele mai multe licee le 
fac periodic — nu trebuie 
să rămină în dosare sau, în 
cel mai bun caz, să forme
ze obiectul unor studii și 
comunicări științifice. Ele 
trebuie să ducă efectiv la 
o mai realistă îndrumare a 
acțiunilor de orientare șco
lară și profesională a elevi
lor. în sensul de a răspun
de dorinței lor firești de 
cunoaștere mai exactă, în 
amănunt, a obiectivului ale
gerii și, concomitent, de a 
le oferi argumente știin
țifice pentru o asemenea 
importantă opțiune cum 
este, meseria pentru. întrea
ga viață.

Esențial este ca. în sfirșit. 
să se pună la punct un sis
tem precis de orien țâre,, pro- . 
fesională a tineretului șco
lar. Experiența, viata' ar^țg,' 
că un asemenea sistem ‘ tre
buie să depășească cît mai 
grabnic stadiul studiilor și 
să devină o realitate. Dar 
depinde în cea mai mare 
măsură de profesori, de pă
rinți, de oamenii maturi și 
cu experiență din produc
ție. ca un procent tot mai 
mare de tineri să-si aleagă 
profesiunea cea mai po
trivită. ca toți tinerii — fe
riți pe cît e cu putință de 
eventualitatea unui eșec, a 
unei onțiuni greșite, cu re
percusiuni asupra persona
lității lor în formare — să 
beneficieze din plin de con
dițiile optime pe care so
cietatea noastră socialistă 
le oferă pentru formarea 
profesională și umană.

Florica DINULESCU I

Din primii ani de viață și 
pînă la senectute asociem 
numele lui Vasile Alecsan- 
dri cu „Hora Unirii", iar pe 
al lui Andrei Mureșanu cu 
„Răsunetul". Am luat nu
mai două din lungul șir de 
exemple cînd numele unor 
scriitori, întregul lor destin 
poetic rămin nedespărțite 
de cîntecele care în momen
te cruciale ale istoriei au 
dat expresie răscolitoare 
simțirii și gîndirii societății 
românești, aspirațiilor sale 
celor mai înalte.

în ultimul sfert de veac 
au fost create numeroase 
cintece patriotice, unele 
dintre ele („Steagul parti
dului" sau „Republică, mă
reață vatră", de exemplu) 
— intrînd în conștiința 
noastră a tuturor.

Este îndeobște recunoscu
tă forța de înnobilare a cu
getelor și puterea educativă 
a unor asemenea cintece ; 
versurile inspirate ale poeți
lor, melodiile dinamice, ac
cesibile, ale compozitorilor, 
au făcut din ele adevărate 
documente sonore ale epo
cii.

Problemele cînteculuf pa
triotic, ale cîntecului de 
masă, sînt multiple și nu 
este cu putință să fie cu
prinse într-o scurtă însem
nare. Au mai fost semnalate 
cu diferite prilejuri monoto
nia, aria relativ restrînsă te
matică și melodică a acestui 
gen ; trebuie spus că pen
tru dezvoltarea neobișnuită 
pe care au luat-o în toată 
tara formațiile corale avem 
încă prea puține cintece în 
stare să-l emoționeze și să 
îl înalțe pe om, să-i trans
mită întreaga bogăție sufle
tească a acestor vremuri.

Ce-i drept, niciodată o 
poezie bună nu a putut pă
trunde în inimi cu ajutorul 
unui text muzical neizbutit 
și nu arareori se întîmplă 
ca melodii frumoase să se 
rateze din pricina textului.

Ne este însă dat prea des 
să ascultăm cintece șablo
narde, lipsite de. orice fan
tezie creatoare, care ne lăsă 
mai curînd un slmțămînt de 
amărăciune decît de înăl
țare.

Cred că în domeniul cân
tecului patriotic un loc de 
temelie trebuie să-i revină

altor cîntece, texte ce se 
remarcă doar prin banali
tatea și neîmplinirea lor, nu 
pot constitui rampa de lan
sare pentru noile cintece 
patriotice.

Concursurile pentru cinte- 
cul de masă ar trebui să 
aibă două etape și să în
ceapă, firește, prin alegerea

POEZIA
Șl CINTECUL
PATRIOTIC

puncte de vedere

versului. La începutul aces
tor rinduri aminteam cinte
ce scrise pe versuri de Alec- 
sandri și Mureșanu. Multe 
alte nume ilustre ale poeziei 
românești clasice sau con
temporane ar putea fi ală
turate. Există o anumită 
tendință de subestimare a 
valorii versului ori, de fapt, 
de aici trebuie pornit. Se 
pare că la ora actuală ni
meni, nici un for, nu se 
preocupă de calitățile poe
ziei pe care după aceea 
compozitorul o va transpu
ne în cîntec. Texte care pre
iau uneori fără jenă ideile

versurilor. Altfel, dirijorilor 
le vor fi impuse în conti
nuare își multe lucrări me
diocre.

Au apărut și continuă să 
apară, tineri poeți înzestrați, 
cu o viziune adeseori proas
pătă, generoasă, asupra vie
ții. Mulți dintre ei au dat 
remarcabile poezii patrioti
ce. De ce nu încearcă ni
meni să-i atragă spre cînte- 
c.ul patriotic, spre' cînteeul 
de, masă, lărgind în acest fel 
cercul colaborărilor 7

Avem, compozitori deose
bit de talentați, avem însă 
și funcționari închistați in

practici rutiniere care, de 
mai mulți ani, își îngăduie 
regretabile acte de impie
tate ; este bine că primii fo
losesc tot mai des versurile 
lui Eminescu. Coșbuc, Bla- 
ga, Arghezi, Bacovia, Minu- 
lescu, dar este întristător că 
ceilalți își îngăduie să omită 
cu consecvență, cu diferite 
prilejuri, numele marilor 
noștri poeți. Același lucru 
se întîmplă și cu poeții con
temporani.

Acum doi ani, după des
chiderea popularului con
curs „Cîntare patriei", 
„Scîiiteia" semnala ca o o- 
misiune regretabilă tăcerea 
sub care au fost trecute nu
mele celor ce au scris ver
surile cîntecelor interpreta
te. Citez : „Aceasta cu atit 
mai mult cu cît nu este pen
tru prima dată cind in di
verse concerte, în emisiuni 
de radio și televiziune, in 
programul artiștilor amatori 
remarcăm o asemenea re
gretabilă omisiune. Regreta
bilă pe de o parte pentru că 
ascultătorii nu au cum să a- 
fle că printre semnatarii 
versurilor, celor mai suges
tive cîntece patriotice scrise 
în ultimele decenii se re
marcă ounoscuți poeți ca : 
Eugen Jebeleanu, Maria 
Banuș, Mihai Beniuc, Ion 
Brad, Al. Andrițoiu, iar pe 
de alta pentru că un astfel 
de tratament nu este de na
tură să stimuleze apropierea 
unor noi și viguroase talente 
poetice de un gen artistic ce 
dispune de o mare forță de 
convingere", (s.n.). Trebuie 
spus că in cadrul respecti
vului concurs lucrurile au 
fost după aceea îndreptate.

Dar, așa cum se pare că 
notița de atunci nu a fost 
citită de toți cei în cauză, 
s-ar putea să nu fie citită 
nici î.n reluarea de acum. 
Păcat. Ea sesiza lucruri e- 
sențiale aș zice pentru dez
voltarea cintecului patriotic.

Tiberiu UTAN

Programul I : 8,15 Gimnastica 
pentru toți. 8,30 Cravatele roșii : 
• ...din județul Alba ; © Tolba cu 
scrisori ; • Film serial „Aii și 
cămila" — Episodul „Scufundăto
rul". 10,00 Viața satului : • în în
tâmpinarea celui de al II-iea Con
gres al Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție ; • 
Un început de an agricol și un plan 
de producție bine chibzuit — re- 
portaj-anchetă © învățătoarea — 
reportaj ; © Ne preocupă în aceste 
zile ; © Muzică populară cu Polina . 
Manoilă, Nicolae Turcitu și forma
ția dirijată de Tudor Pană. 11,10 Să 
înțelegem muzica. Ciclu de educa
ție muzicală prezentat de celebrul 
dirijor Leonard Bernstein. Emisiu
nea a XlV-a. „Ce este melodia ?" 
12,00 De strajă patriei. 12,30 Emi
siune în limba maghiară. 14,00 
Sport : © Hochei pe gheață :
România-R. P. Chineză. înregistra
re de la Patinoarul „23 August" ; 
© Marele Premiu de sărituri din 
cadrul concursului hipic interna
țional de la Berlin — manșa I. 16,30 
Postmeridian. Din sumar : Made 
iii... „Gherghița" — reportaj de 

Valeriu ; Itinerar euro- 
Italia (XI). Comentează 
de artă Dan Hăulică ; 
Dan Er. Grigorescu ; Să 
Amza Pellea ; Un muzeu 
depozit ; Desen animat ;

cinema
© Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte : PATRIA — 10; 12,30; 
16; 18,30; 21, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9,30; 
12; 14,30; 17,15; 20.
• Farmecul ținuturilor sălbatice : 
FESTIVAL, — 9; 11,15; 13,45; 16; 
18,30; 21.
© Pe poteca nețărmuritei iubiri : 
CAPITOL - 9,15; 11,30; 14; 16,15; 
18,30; 20,45.
• 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; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Ultimul războinic : SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, MO
DERN — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
a Fuga : CENTRAL — 10; 15; 19.
• Aventuri în Ontario : FERO
VIAR — 9,15; 11,15; 13,30; 16; 18,15;.
20.30, EXCELSIOR - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MELODLA - 9; 
ll.lF; 13,30; 16;
• O duminică 
15,30; 18; 20,15.
• Love Story
11,15; 13,30; 16;
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
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.
• Baltagul — 10; 12 
o moară pe Șiret 
și cei 40 de hoți — 18,45, Prin foc 
nu se trece — ?1 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Mirii anului II : GRlVIȚA
11.15; 13,30; 16; 18,15; ~~ — 
GA — 9; 11,15; 13,30;
20,15, MIORIȚA — 9; 
15,45; 18; 20,30.
© Livada (lin stepă :
16; 18; 20.
• Program de desene animate

- v -T, v . IX, IO , 
MELODIA - 

18,30; 20,45.
pierdută : LIRA

: VICTORIA — 9
18,30; 20,45, AURO-

14,15, Venea
16,30, AU Baba

9;
20,30, VOL- 

15,45; 18:
11,15; 13,30;

MUNCA —

pentru copii : DOINA —
11,30; 12,45.
• Anna celor o mie de zile :
NA — 16; 19,30.
• Decolarea ; RAHOVA —
18; 20,15.
• Trenul : POPULAR — 15,30; 18; 
20,15.
• Misiunea tinerei Nhung : COS
MOS - 15,30; 18; 20,15.
• Copacii mor în. picioare : BU- 
CEGI — 15,45; 18; 20,15, FLACĂRA
— 1(5,30; 18; 20,15.
• Fablio magicianul : ' 9-^18,30
în continuare ; Program de docu
mentare — 20,15 f TIMPURI NOI.
• Waterloo : VITAN — 15,30; 19.
• Neînfricatul Gyula, vara și iar
na : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Castanele sînt bune : UNIREA
— 15,30; 18; 20,15.
• Duel straniu : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 17,45; 20.
• Mihail Strogoff : MOȘILOR — 
15,30; 17,45; 20.

După vulpe : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE ~ 15,30; 17,45; 20.

• Floarea de cactus : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20.
• Pădurea de mesteceni : GIU- 
LEȘTI - 15,30; 18; 20,30.
• Steaua de tinichea : PACEA — 
15,45; 18; 20, LAROMET — 15,30;

r 17,30; 19,30.
• Vagabondul : LUMINA — 9,30— 
12,45 în continuare; 16; 19,30.
0 O floare și doi grădinari : FLO- 
REASCA — 11; 15,30; 19.
• Cea mai frumoasă soție : ARTA
— 15,30; 18; 20,15.
• Petrecerea : PROGRESUL — 18; 
18; 20.

15,30;

teatre
• A.RjI.A. prezintă (în sala Ope
rei Române) spectacolul cu opera 
revoluționară „Marea de singe" în 
interpretarea Ansamblului Operei 
„Pliibada“ din Phenian (R.P.D. 
Coreeană) — 19,30.

• Filarmonica „George
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Recital instrumental susținut de 
elevii liceelor de muzică nr. 1 și 2 
din București — 11.
• Teatrul de. operetă : Se mărită 
fetele — 10,30; Lăsați-mă să cînt 
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : O scrisoa
re pierdută — 10,30; Coana Chirița

-Stu- 
10,30; 
15,30;

— 15,30; Fanny — 20; (sala
dio) : Părinții teribili — 
Moartea ultimului golan — 
Travesti — 20
• Teatrul de Comedie : Nicnic — 
10,30; Interesul general — 15; 
Antoine — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra“ (sala din bd. Schitu 
gureanu) : Ziariștii — 10;
Strindberg — 15; D-ale carnavalu
lui — 20; (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Mincinosul — 10: Iubire
pentru iubire — 15; Domnișoara 
de Belle-Isle
• Teatrul
— 19.30.
• Teatrul
Magheru) : . _
Fîntîna Blanduziei — 15,30; Bună 
seara, domnule Wilde — 19,30;
(sala Studio) : O lună la țară — 
10,30; Sus. pe acoperiș... în sac
— 16.
• Teatrul Giulești Geamandura
— 10; De viață, de dragoste — 16; 
Freddy — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Școala 
din Humulești — 10; 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Elefănțelul curios
— 11; (sala din str. .Academiei' : 
Punguța cu doi bani — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Ba- 
rașeum ’72 — 11; 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Cînd revolverele 
tac — 10; 19,30.
• Teatrul satiric-musical ,,C. Tă-
nase" ' * ~ “...............
19,30;
174) : 
19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Legendă și dor — 19,30.
• Circul Globus : *72 Circ ’72 
10; 16; 19,30.

Cliei*

20.
Mic : Pisica sălbatică

„C. I. Nottara" . (sala
Adio Charlie — 10:

(sala Savoy) : Bimbirică — 
(sala din Calea Victoriei nr. 
Și femeile joacă fotbal

„Educația pioniereasca" 

intr-o nouă serie
Apărută — incepînd cu 

acest an — într-o serie 
nouă, substanțial îmbunătă
țită sub raport tehnico- 
grafic, „Educația pionie
rească", revistă a Consiliu
lui Național al Organizații
lor Pionierești, își propune, 
de fapt, să materializeze o- 
biective mai vechi : lărgi
rea și aprofundarea proble
maticii tratate, imprimarea 
unui mai accentuat sens po
litico-militant articolelor ti
părite, o ținută publicistică 
pe măsura exigențelor ci
titorilor săi — comandanți- 
instructori de pionieri, pe
dagogi, psihologi, cercetă
tori (Științifici,, părinți. Două 
sînt —' ni se pare — solu
țiile concrete prin oare re
vista își propune să răs
pundă exigențelor formulate 
la adresa sa : depășirea op
ticii așa-numitei „pedagogii 
de cabinet" — prin atrage
rea in analiza și soluționa
rea fenomenului educațional 
a celor mai diferite și mai 
avizate categorii ale opiniei 
publice, și, în al doilea 
rînd, străduința de a evalua 
procesul complex al educa
ției comuniste a pionierilor 
îhtr-0 mai strînsă determi
nare a exigențelor actuale 
și de perspectivă ale socie
tății noastre. în aceste sen
suri. numărul pe ianuarie 
al revistei inserează. în pa
ginile sa|e, articolul O operă 
de mare răspundere socială, 
sub semnătura tovarășului 
Dumitru Pooa, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal 
București al P.C.R.. o dez
batere pe tema informării

politice a pionierilor, punc
tele de vedere ale coman- 
danților-instructori, cu pri
vire la rolul activului pio
nieresc în viața unității și a 
detașamentului.

Noua serie a revistei 
vine, totodată, cu iniția
tiva de a publica un supli
ment tematic ale cărui file 
pot fi detaișate și transfor
mate intr-o cărticică utilă 
atît comandanților-instruc- 
tori, cit și pionierilor înșiși. 
Primul număr mai cuprin
de, de asemenea, o rubrică 
de interviuri solicitate lup
tătorilor comuniști din ile
galitate, concluzii și fapte 
inserate la „Din experiența 
noastră", portretul unui co- 
mandant-instructor, con-

semnarea legăturilor pe 
care organizațiile noastre de 
pionieri le întrețin cu orga
nizații similare de peste 
hotare ș.a. Dar o dată cu 
remarcarea utilității lor, nu 
putem să nu atragefn a- 
tenția și asupra faptului că 
prin felul cum sînt distri
buite în cuprinsul revistei, 
aceste rubrici riscă să-și 
piardă individualitatea spe
cifică. alimentînd impresia 
de conglomerat acolo unde 
exigența lectorului solicită 
distincție detașată, bogat re
liefată și sub raport grafic.

Noua prezență a „Educa
ției pionierești" obligă re
vista să se situeze perma
nent în fruntea acțiunilor 
inițiate din inspirația și sub 
conducerea nemijlocită a 
partidului pentru ca proce
sul educației comuniste a 
tinerei generații să dobin- 
dească cele mai înalte atri
bute de organizare și efica
citate practică.

Ion Gh. VASILE
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Puterea talentului
„Sînt o actriță adevărată : 

joc cu plăcere, cu entu
ziasm. Scena mă imbată și 
simt că sînt frumoasă... 
Acum știu, înțeleg... că in 
ceea ce facem noi, fie că 
am juca pe scenă, fie că 
am scrie, principalul nu e 
gloria, nu e strălucirea, nu 
e ceea ce visam eu, ci pu
terea noastră de a îndura. 
Să știi să-ți porți crucea și 
să-ți păstrezi credința. Eu 
cred și sufăr mai puțin. Și 
atunci cind mă gîndesc la 
chemarea mea nu mă mai 
tem de viață".

în recitalul său de marți 
— alt eveniment ou oare 
ne-a dăruit televiziunea — 
Clody Berthola n-a mai

„interpretat", ca pe vre
muri, monologul mai. sus 
amintit, al Ninei Zarecihaia, 
eroina „Pescărușului". S-a 
prefăcut, o clipă, că îl ci
tește. Apoi l-a spus. Fără 
nici o greutate, descifrindu-1 
undeva, in adîncul ființei. 
Dialogul cu — de data a- 
ceasta — idealul reporter 
Liviu Ciulei . a devenit pe 
neobservate monolog — fa- 
vorizind, discret, o confe
siune.

A fost unul din cele, mai 
emoționante momente ale 
întregii seri de teatru, care 
ne-a prilejuit — după o atît 
de nedreaptă absență — in- 
tilnirea cu marea actriță 
Clody Berthola.

Recitalul a reînviat pen
tru noi nuanțele unor ro
luri, de fapt niciodată uita
te : vocea tăioasă, sincopată, 
intonația cicălitoare, didac
tică, risul ascuțit, sardonic, 
mișcările insinuante, dulcea, 
copilăreasca, ginga>șa cruzi
me a Alicei („Play Strind
berg") ; visarea meditativă, 
de gravă feminitate a Ro- 
salindei din „Cum vă pla
ce" ; privirea limpede a ță
răncuței din Dotnremy, de
cizia acelui „Am să-ndrăz- 
nesc !“ care va hrăni mitul 
Fecioarei din Orleans, ges
tul larg, rotund cu care 
Ioana dărima, parcă, pereții 
înguști âi celulei în care era 
condamnată și alege liber
tatea — adică rugul („Sfîn- 
ta Ioana"). De asemenea, 
sensibilitatea atît de fragilă 
și vulnerabilă, farmecul du
reros, mirajul irezistibil, 
disperatul apel la iluzie, 
apoi precaritatea iluziei și 
strigătul deznădăjduit al 
Blanchei („Un tramvai nu
mit dorință", alt moment de 
vîrf al recitalului) etc.

Dar mai mult decît o 
imagine strălucită a talen
tului și o chintesență a 
mijloacelor specifice — ra
finate, subtile, atît de greu 
de exprimat prin cuvinte 
— mai mult decît relatarea 
succintă a unei întregi ca
riere (din care n-a lipsit 
nici precizarea rolurilor pre
ferate, nici evocarea afec
tuoasă a unor mari dis
păruți. nici aprecierea ta
lentelor generației tinere), 
„Recitalul Clody Berthola", 
în regia lui Liviu Ciulei, ni 
s-a părut a exprima o pro
fesiune de credință. El ni 
ș-a părut, a fi o încercare 
generoasă de autodezvăluire 
a acelui mister care trans
formă orice evoluție a ar
tistei Clody Berthola, și 
prin ea a „artistului", intr-o 
creație de excepție.

Natalia STANCU

In afara artei autentice
Am primit în ultima săp- 

tămină pe adresa redacției 
două sesizări care repun în 
discuție civilizația actului 
de cultură, climatul în care 
trebuie să se desfășoare a- 
cesta, respectul pe care ac
torul, interpretul aflat pe 
scenă trebuie să-l dove
dească față de sutele de 
spectatori veniți să-l aplau
de. Aceasta cu atît mai 
mult cu cit oricare mani
festare artistică (de la ver
nisajul unei expoziții pînă 
la concertele de muzică u- 
șoară, ca în cazurile pe care 
le vom cita), au menirea să 
constituie și acte de educa
ție pentru publicul larg. De 
multe ori, de cele mai mul
te ori, așa se și petrec lu
crurile. Și, totuși, ecouri i- 
zolate ale unor manifestări 
care au puține puncte de 
contact cu arta autentică, 
continuă să se mai audă.

De curînd, Casa de cultu
ră din Sinaia a găzduit un 
spectacol de muzică 
ră cu participarea 
necunoscuți soliști, 
formația „Venus" 
zentat la un nivel
dacă Aurelian Andreescu 
s-a impus printr-o interpre
tare nuanțată, de bun gust, 
nu același lucru se poate 
spune despre ceilalți artiști 
anunțați cu tam-tam pe afiș 
— ne scrie prof. Ion Flori
cică din localitate. Este 
vorba de binecunoscuta for
mație „Sincron". Dornici să 
„încălzească sala", după 
cura se exprima însuși con
ducătorul ei, Cornel Fuga- 
ru, instrumentiștii au de
pășit prin exhibițiile la 
care s-au dedat pe scenă.

prin acrobații ieftine li
mita decenței, a unui 
minim respect față de 
public. Prin gesturi (specta
torii au fost invitați să- 
fluiere, după exemplul per
sonal al „dirijorului"), prin 
cuvintele aruncate sălii (pe
nibilă încercare de a stabili 
un contact cu cei care re
fuzau să aplaude asemenea 
mostre de antiartă) „re
citalul" Sincronilor a fost o 
demonstrație de ceea ce nu 
ar trebui să găzduiască să
lile noastre de spectacol".

Calificative asemănătoa
re ar putea fi acordate și 
formației studențești „A- 
micii" din Timișoara, care, 
cu cîteva zile în urmă s-a 
aflat în turneu in orașul 
Bistrița (în paranteză fie 
spus, oare cine aprobă a-

ceste „excursii artistice" 
ale studenților în zilele fier
binți ale sesiunii de exa
mene ?). După cum ne sem
nalează corespondentul nos
tru Petre Dobrescu. spec
tacolul a abundat în rit
muri brutale și în stridențe. 
La toate acestea s-a adău
gat și ținuta complet ne
corespunzătoare, în 
cu exigențele scenei, 
tagoniștilor — de la 
ba lor capilară pînă 
nuta vestimentară.

Cu astfel de spectacole, 
cei ce se dau in... spectacol 
nu numai că aruncă o um
bră pe faima și prestigiul de 
care încă se bucură (in ca
zul profesioniștilor), nu nu
mai că aduc un prost ser
viciu instituției pe care o 
reprezintă (în cazul amato
rilor) dar impietează grav 
asupra spiritului general al 
vieții noastre artistice.

raport 
a pro- 
podoa- 

la ți-

Dan BOGDAN

„Extratereștrii"...
ușoa- 

unor bi- 
„Și dacă 
s-a pre- 
onorabil,

extra-repudiați
„Urmare,sc — și cine nu 

urmărește ? — serialele de 
televiziune, fie pentru ca
litățile lor instructive, fie, 
cîteodată, pur și simplu 
ca deconectante — ne 
scrie prof. Angela Dobre. 
între acestea, aș înscrie și 
serialul prezentat acum, 
„Invadatorii" — o ficțiune 
care imaginează lupta unui 
om temerar împotriva unor 
„extraterestri" porniți să ne 
cotropească planeta. Urmă
rind acest serial, măr
turisesc că nu mi-ar fi

trecut niciodată prin minte 
să vă scriu despre el. Dacă, 
răsfoind revistele, n-aș fi 
constatat că unii comenta
tori cu autoritate s-au aple
cat asupra lui discutîndu-1 
într-o manieră care m-a 
cam deconcertat — la „mo
dul grav", cu o impresio
nantă desfășurare de argu
mente, considerații, deduc
ții și sentințe nițeluș cam... 
dramatice, ca pe o chestiu
ne foarte alarmantă și seri
oasă. peste care nu se poate 
trece așa ușor, cu una cu 
două. Ca simplu telespecta-

Emanuel 
pean — 
criticul 
imaginea 
rîdem cu 
într-un
Orchestra din vitrină ; Cîntă Mi- 
ra.bela Dauer ; Pe poante cu Ele
na Dacian. 17,50 Film serial pentru 
tineret : „Planeta giganților". 18,40 
Cînt și joc de bucurie. Nestemate 
din folclorul muzical și coregrafic 
al diferitelor zone folclorice ale 
țării. își dau concursul : orchestra 
populară a Radioteleviziunii, diri
jată de Radu Voinescu, echipa de 
dansuri și formația de tamburași 
ale ansamblului artistic „Banatul" 
din Timișoara, ansamblul Casei 
municipale de cultura din Arad, 
ansamblul „Chindia" al sindicate
lor Grupului industrial petrochimic 
din Pitești, ansamblul „Harghita" 
al Consiliului județean sindical 
Harghita ; ansamblul folcloric 
„Pandelașul" al județului Constan
ța, formația de dansuri a sindica
tului U.I.L. din Bixad, județul 
Satu Mare și ansamblul „Mugurel" 
al Uzinelor „Electroputere" din 
Crâiova. 19,20 1001 de seri : Aven
turile lui Pehacik. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Reportajul săptămînii. Ziua 
în care se sparg ghețurile. Scena
riul și imaginea Horia Vasiloni. 
20,20 Film artistic „Pasărea 
Phoenix". Regia Robert Aldrich. 
22,40 Telejurnal. Sport.

Programul II : 20,00 Concert sus
ținut de orchestra de studio a 
Radioteleviziunii la Clubul Combi
natului siderurgic Hunedoara. Di
rijori : Carol Litvin și Ludovic 
Baci. Soliști : Teodora Lucaciu și 
Mihai Constantinescu. în program : 
Mozart, Caudella. Brediceanu. A- 
dalbert Winkler. 20,50 Săptămîna 
culturală bucureșteană. 21.05 Bu
letin de știri. 21.15 Noutăți științifi
ce și tehnice din lumea întreagă, 
prezentate de Dumitru Cucu și An
drei Bacalu. 21.35 Melodii nocturne 
— emisiune 
realizată de 
21,50 Film 
(reluare).

de muzică ușoară 
Televiziunea sovietică, 

seria] „Invadatorii"

Tipografie nouă
la Botoșani

f
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I
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I

ț

I
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BOTOȘANI (Corespondentul „Scîn- 
teii", N. Zamfirescu). — Ziarill jude
țean „Clopotul“-Botoșani este tipărit 
într-o nouă tipografie, realizîndu-se, 
astfel, un mai vechi deziderat al lo
calnicilor. Da inaugurarea tipografiei, 
au luat parte tovarășul Gheorghe 
■Ghi.nea, prim-secretar al comitetului 
Județean de partid, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
tipografi, ziariști. Noua unitate tipo
grafică este înzestrată cu utilaje mo
derne. cu o rotativă care poate tipări 
un ziar in patru culori și 16 pagini, 
secții de stereotipie, paginație, ze- 
țărie, mașini plane, mașini de matri-
țat, precum și un corp administrativ. 
Pe lingă ziarul „Clopotul" aici se vor 
putea tipări, în bune condiții grafice, 
afișe, pliante, broșuri, cărți.

tor, firește, nu cred că se
rialul se poate lua „tale- 
quale" : totuși, am trecut 
de vîrsta cînd crezi că „ce-i 
afară pe pînză (sau pe e- 
cran), e înăuntru viu și na
tural !“ Și cum urmăresc 
serialul fără crispări, ci cu 
un zimbet amuzat, nu am 
avut deloc impresia că el 
mi-ar inocula morbul neîn
crederii în semenii mei — 
cum m-au lăsat să înțeleg 
comentariile amintite. După 
părerea mea, e de reținut 
mai curînd o altă idee 
a serialului, anume re
pudierea „Invadatorilor" ; ei 
își pot lua. pot împrumuta 
aparențe umane — dar ră- 
min „fără suflet", rămîn 
niște corpi străini, eterogeni 
în mediul în care încearcă 
să se împlinte. Cu alte cu
vinte, ideea că niște ființe 
străine, chiar dacă ar îm
prumuta o înfățișare ome
nească, ar fi inevitabil iden
tificate și respinse de cei 
din jur, pentru că ar fi lip
site de inimă, de suflet. Pe 
micul ecran „extratereștrii" 
sint, de aceea, izolați, și fi
nalmente vulnerabili, con
damnați la pieire. Asta nu 
înseamnă că „Invadato
rii" ar fi o realizare 
fără cusur. Adeseori mă 
deranjează repetările, și u- 
nele serii nu excelează de
loc ca inventivitate. Urmă
rind, cum spuneam serialul 
cu pricina, aș fi foarte 
bucuroasă dacă televiziunea 
ne-ar oferi și alte produc
ții de acest gen, poate mai 
bine făcute, poate mai an
trenante, poate chiar mai 
spirituale și mai generoase 
ca idei. Dar. vorba scriito
rului, aceasta e altă po
veste. .“



SCINTEIA — duminică 13 februarie 1972 PAGINA 5

FAPTUL
DIVERS
însemnări 
dintr-un 
caiet

La magazinul cu autoservire 
„Unic" din Iași se găsesc cîteva 
caiete pline cu zeci și zeci de 
înseninări care se aseamănă 
între ele aproape ca două pică
turi de apă. în ciuda acestui 
fapt însă — și poate tocmai de 
aceea — ele nu sînt mai puțin 
demne de luat în seamă. Autorii 
lor aduc mulțumiri lucrătorilor 
magazinului pentru că ..au păs
trat și înapoiat o geantă cu 
acte și 650 lei", ..un portmoneu 
cu acte și 950 lei", „o umbrelă", 
„un coș cu diferite lucruri", „un 
balonzaid" etc., etc. Toate — 
uitate în magazin, pe rafturile 
de unde cumpărătorii respectivi 
și-au luat marfa, pe tejghelele 
de la casă sau pe mesele 
aflate la intrarea în raioanele cu 
autoservire. Nu vrem să anti
cipăm, dar, din cite se pare, nu 
sînt deloc puține șansele ca la 
aceste însemnări să mai fie a- 
dăugate încă multe altele simi
lare. Dar. în același timp, 
poate că unii nu vor uita totuși 
să-și spună că este spre binele 
lor să nu mai... uite !

Somnul 
dulce... 
foc aduce

într-una din serile trecute. Ia 
scurt timp după ce și-a luat 
schimbul in primire, îngrijitorul 
Virgil Soceanu, care, printre al
tele. avea datoria de a suprave
ghea și aeroterma de la mater
nitatea de porci a cooperativei 
«gricole Osmancea, din comuna 
Mereni (Constanța), s-a gîndit 
că n-ar fi rău să-și înceapă ser
viciul cu... un pui de somn 1 A 
pus capul jos și... s-a trezit în- 
tr-o mare de flăcări 1 A încercat 
el să le mai oprească înaintarea, 
dar totul s-a dovedit zadarnic, 
în incendiul dezlănțuit au pierit 
100 de scroafe și 650 de purcei. 
Pag'uba totală se ridică la peste 
360 000 lei. Acum, V.S. nu mai 
are somn. Dar e prea tirziu.

Tovarășul Emil Bodnaraș a primit 
pe senatorul american Gale Mc Gee

Vicepreședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Emil Bodnaraș, a primit, sîm- 
bătă dimineața, pe senatorul ame
rican Gale Mc Gee. membru al Co
misiei. pentru politică externă a 
Senatului S.U.A., care face o vizită 
în țara noastră.

A fost de față Robert J. Mar
tens. însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rfm al S.U.A. la București.

. întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

întoarcerea de la Berlin 
armate ale Republicii 

Sîmbătă dimineața s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Berlin, gene
ralul de armată Ion Ioniță, ministrul 
forțelor armate ale Republicii Socia
liste România, care a participat la șe
dința ordinară a Comitetului miniștri
lor apărării ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La sosire. în Gara de Nord, au fost 
prezenți generalul-colonel Ion Gheor- 
gbe. prim-adjunct al ministrului for
țelor armate și șef al Marelui Stat 
Major, generalul-colonel Ion Coman.

Lucrările Comisiei 
și silvicultură a Ma 
în ziua de 12 februarie a.c„ Comi

sia pentru agricultură și silvicultură a 
Marii Adunări Naționale a dezbătut, 
sub conducerea tovarășului Dumitru 
Coliu, președintele comisiei, raportul 
Ministerului Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor și rezultatele a- 
nalizei efectuate de comisie în unele 
județe privind dezvoltarea pomicultu- 
rii în unitățile agricole socialiste și în 
gospodăriile populației în perioada 
1966—1970 și măsurile ce urmează să 
fie luate în actualul cincinal.

La ședință au participat ing. Nicolae 
Ștefan, adjunct al ministrului agricul
turii, industriei alimentare și apelor, 
Nicolae Ionescu, adjunct al ministru
lui industriei chimice, conducători ai 
unor stațiuni experimentale pomicole 
și specialiști din aparatul de stat ce 
lucrează în domeniul pomiculturii.

în cursul dezbaterilor au fost evi-

a ministrului forțelor 
Socialiste România 

adjunct al ministrului forțelor armate 
și secretar al Consiliului Politic Su
perior, generalul-colonel Vasile Ionel, 
adjunct al ministrului torțelor arma
te, generali și ofițeri superiori.

Au fost de față dr. Hans Maretzki, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Democrate Germane în 
România, precum și col. Horst Beut- 
ling, atașat militar, aero si naval al 
R. D. Germane la București.

(Agerpres) 

pentru agricultură 
rii Adunări Naționale

dențiate rezultatele obținute în dez
voltarea patrimoniului pomicol, măsu
rile întreprinse pină în prezent și cele 
preconizate în vederea sporirii pro
ducției de fructe și ridicării calității 
acestora.

Deputății și invitații au subliniat 
necesitatea continuării în ritm susți
nut a eforturilor pentru înlăturarea 
unor neajunsuri manifestate ,în exe
cutarea lucrărilor de întreținere a 
plantațiilor, precum și pentru crește
rea și diversificarea mecanizării lu
crărilor în pomicultură. în acest sens 
s-au făcut numeroase propuneri con
crete, menite să contribuie la îmbună
tățirea activității ministerului de re
sort și a organelor din subordinea sa.

Concluziile și propunerile reieșite 
din raport, din analiza efectuată și 
dezbaterile ce au avut loc în comisie 
vor fi înaintate Consiliului de Stat.

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Dumitru Popescu, mem

bru al Comitetului Executiv, secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului Culturii și Educației Socialis
te, a primit sîmbătă, 12 februarie, de
legația de cineaști sovietici condusă 
de Aleksei Filipovici Barinov, vice
președinte al Comitetului pentru ci
nematografie de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S., care se află 
în țara noastră pentru a semna în
țelegerea de colaborare între cine
matografiile din România și Uniunea 
Sovietică pe anul 1972.

La primire a participat Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. A

luat parte, de asemenea, V. I. Droz
denko, ambasadorul U.R.S.S. la Bucu
rești.

întrevederea, în cadrul căreia s-a 
discutat despre dezvoltarea în conti
nuare a colaborării dintre cele două 
țări în domeniul cinematografiei, s-a 
desfășurat într-o atmosferă de cor
dialitate și caldă prietenie tovără
șească.

★
Delegația sovietică a mai avut în

trevederi la Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, a vizitat studiourile 
Buftea, a luat contact cu cineaști ro
mâni și a participat la vizionarea ci- 
torva filme din creațiile recente ale 
cinematografiei românești.

Vizitele delegației guvernamentale
a R.P.D.

Delegația guvernamentală a Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
condusă de Hă Dam, ministrul aface
rilor externe, a făcut sîmbătă o vizită 
în municipiul Pitești.

însoțiți de George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste România, 
și de Lucian Petrescu, director a.i. în 
M.A.E., precum și de Kang Iăng Săp, 
ambasadorul Republicii Populare De
mocrate Coreene în țara noastră, oas-

Coreene
pețiî au vizitat Uzina de autoturis
me din Pitești,

Dumitru Petrescu, prim-vicepreșe- 
dinte al comitetului executiv al con
siliului popular județean, a oferit un 
dejun în onoarea oaspeților.

După-amiază, membrii delegației 
guvernamentale a R.P.D. Coreene și 
persoanele oficiale care îi însoțesc, 
s-au înapoiat în Capitală.

(Agerpres)

Cronic
Președintele Companiei de Stat 

A. B. Atomenergi din Suedia, dr. 
Bo Ăler, care a făcut o vizită în țara 
noastră, la invitația președintelui 
Comitetului de Stat pentru Energia 
Nucleară, prof. Ioan Ursu, a părăsit 
Capitala.

Cu prilejul vizitei a fost semnat 
un acord de colaborare în domeniul 
aplicațiilor pașnice ale energiei nu
cleare între Comitetul de Stat pen
tru Energia Nucleară și Compania de 
Stat A. B. Atomenergi.

Sîmbătă, la amiază, a părăsit Ca
pitala N’Famara Keita, ministru al

a zilei
domeniului schimburilor al Repu
blicii Guineea, care ne-a vizitat tara 
cu prilejul semnării Protocolului de 
schimburi comerciale pe anul 1972 
dintre țara sa și Republica Socialistă 
România.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior.

Au fost de față Fassou Mathias Mo- 
riba, ambasadorul Republicii Guineea 
în Republica Socialistă România, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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„OLIMPIADA ALBĂ'
ZIUA A 10~A (penultima)

HOCHEI

Zile negre 
pentru...
ciori

___ înmulțirea lor' ’ rapidă, 
ciorile negre au devenit, in ulti
ma vreme, un real pericol pen
tru culturile vegetale ale unită
ților agricole de producție din 
județul Satu-Mare. tn consecin
ță, vînătorii sătmăreni au răs
puns prompt apelului forurilor 
de resort, reușind să doboare in
tr-un scurt răstimp peste 10 000 
exemplare, cifră căreia, la pri
măvară, cind ciorile își vor face 
cuib, i se vor aduce corecturile 
necesare. Pină una alta, drept 
argument că nu umblă cu... cioa
ra vopsită, vînătorii prezintă la 
asociație picioarele răpitoarelor 
ochite.

Prin

Una dintre cele mai interesante pro
be ale penultimei zile a Jocurilor de 
la Sapporo a fost ștafeta feminină <1b 
3X5 km, încheiată cu victoria repre
zentativei U.R.S.S. Primele trei e- 
chipe in ștafeta 3X5 km au rea
lizat următoarele rezultate : 1.
U.R.S.S. (Liubov Muhaceva. Alevtina 
Olunina, Galina Kulakova) — 48’46” 
15/100 ; 2. Finlanda - 49T9”37/100X 3. 
Norvegia — 49’51”49/100..

Concursul de bob — 4 persoane 
și-a consumat ultimele două manșe, 
încununînd cu laurii olimpici echina- 
jul Elveției : Jean Wicki — pilot. 
Hans Leutenegger, Werner Camichel 
și Eddy Hubacher.

Clasamentul probei de bob — 4 per
soane : 1. Elveția I — 4’43”07/100 : 2. 
Italia I - 4’43”83/100 ; 3. R.F. a Ger
maniei I — 4’43”92/100 ; 4. Elveția II
- 4’44”56/100 ; 5. R.F. a Germaniei II
— 4’45”09/100 ; 6. Austria I - 4’45” 
77/100. Echipajul României, condus 
de Ion Panțuru, a ocupat locul 10 cu 
timpul de 4’47”12/100.

în proba de 3 000 m — patinaj vi
teză. olandeza Christina Baas-Kaiser 
a repurtat o victorie categorică, cu 
mai mult de șase secunde față de a 
doua clasată, americana Dianne Ho- 
lum. “

Clasamentul probei feminine de 
patinaj viteză — 3 000 m : 1. Stien 
Baas-Kaiser (Olanda) — 4’521’1^/100 ; 
2 Dianne Holum (S.U.Ă.) 4’58”;
67/100 ; 3. Atie Keulen-Deelstra . (O- 
•landa) - 4’59”91/100 .

tn grupa „A" a turneului de hochei 
pe gheată, echipa S.U.A. a dispus cu 
scorul de 6—1 (2—0. 2—0 2—1) de e- 
chipa Poloniei. în urma acestui suc
ces, echipa americană are șanse să 
intre în posesia medaliei de bronz.

înaintea ultimelor jocuri ale gru
pei „A", care vor avea loc astăzi, cla
samentul se prezintă după cum ur
mează : 1. U.R.S.S. 7 puncte ; 2. Ceho
slovacia 6 puncte : 3. S.U.A. 6 puncte ; 
4. Suedia 6 puncte ; 5. Finlanda 2 
puncte : 6. Polonia 0 puncte.

MECI AMICAL INTRE REPREZENTATIVELE 
ROMÂNIEI Șl R. P. CHINEZE

Selecționata de hochei pe gheață a 
R. P. Chineze, care se află în țara 
noastră într-un turneu pregătitor 
pentru campionatele mondiale (gru
pa C). a susținut aseară în Capitală, 
pe patinoarul artificial din parcul 
sportiv „23 August", un meci amical 
în compania reprezentativei . țării 
noastre. Hocheiștii români, au termi
nat învingători cu scorul de 6—4 
(2—1, 3—1, 1—2).

Astăzi, de la ora 18.30, pe același

patinoar, o selecționată de tineret a 
țării noastre va intilni echipa oas
peților. Pină în prezent hocheiștii din 
R. P. Chineză au jucat, de la sosirea 
în țara noastră, cinci întîlniri. După 
meciul de duminică, echipa de hochei 
a R. P. Chineze va pleca în Suedia, 
iar apoi se va întoarce în țara noas
tră. pentru-a participa la campionatul 
mondial (grupa C), programat la 
Miercurea Ciuc.

(Agerpres)

FOTBAL

“REPREZENTATIVA ROMÂNIEI - FENERBAHCE 2-0

„Detectivul"
era...

ATLETISM

Patru recorduri la campionatele naționale in sala
infractor

într-o noapte, pensionarul I.R. 
din Pădureni (Vaslui) s-a pome
nit pe nepusă masă cu un musa
fir în ușa casei. Pretinzînd că 
este ofițer de miliție și se află 
în urmărirea unui infractor, a- 
cesta i-a cerut lui I.R. să-i per
mită efectuarea unei perchezi
ții în locuință. Deși „detectivul" 
nu i-a prezentat nici un ordin în 
acest sens, I.R. l-a poftit în lo
cuință. După cîteva minute, cel 
ce efectua „percheziția" a des
coperit, printre altele, suma de 
25 000 lei ! Din clipa în care a 
dat cu ochii de ei. a uitat brusc 
scopul „percheziției" și, luindu-1 
din scurt pe posesor pentru că 
„tine în casă atîția bani", l-a in
vitat să dea explicații Ia postul 
de miliție. în timp ce I.R. în
cerca să se îmbrace, „detectivul" 
l-a doborit dintr-o lovitură la 
pămînt, a luat banii, a stins lu
mina și a dispărut. Nu după 
mult timp însă, el a fost desco
perit. Era Mircea Surugiu, în 
virstă de 18 ani, din Iași, str. 
Argeș nr. 75. Dar, o dată cu el, 
a mai fost descoDerit încă un 
infractor — Ion Mîndru, de 19 
ani. domiciliat la aceeași adresă 
— care colaborase cu el la a- 
ceastă „lovitură". Acum, amîn- 
doi se află la loc sigur. în aș
teptarea pedepsei ce Ii se cuvine.

tn sala de sporturi „23 August" din 
Capitală au început ieri campiona
tele de atletism rile seniorilor pe te
ren acoperit. Iată învingătorii din 
prima zi : triplu salt : Carol Corbu 
16,94 m (nou record), 60 m plat mas
culin : Tamaș Szabo 6”6/10 (nou re
cord), 60 m plat feminin : Aurelia 
Mărășescu 7”4/10 (nou record), lun

gime feminin : Viorica Viscopoleanu 
6.40 m. greutate feminin : Ana Sălă- 
jan 17,01 m (nou record).

Astăzi concursul începe la ora 
16,00. în program figurează finalele 
la 60 m garduri femei, 60 m garduri 
masculin,, înălțime femei, lungime 
bărbați și greutate bărbați.

ISTANBUL (prin telefon, de la tri
misul nostru, Valentin Păunescu). — 
Ieri după amiază, la Istanbul, echipa 
noastră reprezentativă de fotbal și-a 
început turneul de pregătire pe care 
îl întreprinde în Turcia și Grecia, 
jucînd cu Fenerbahce, formație cla
sată pe locul al cincilea în campiona
tul țării gazdă.

Buna reputație a echipei noastre 
reprezentative și faptul că Fenerbahce 
obținuse cu o săpțămînă în urmă o 
netă victorie (3—1) împotriva 11-lui 
brazilian Botafogo (cu Jair. Roberto 
Ney și Zequino etc. în formație) au 
făcut ca la ora începerii meciului de 
ieri tribunele stadionului să fie pline, 
aproximativ 40 000 de spectatori.

Rezultatul. 2—0 în favoarea jucăto
rilor români, a fost stabilit fără efor
turi deosebite, fiind mai ales conse
cința evidentei diferențe de clasă 
dintre cele două formații. Lucescu a

marcat în minutul 44. după o combi
nație de efect cu Nunweiller VI, Ior- 
dănescu și Dumitrache. Al doilea gol 
I-a înscris Deleanu, în minutul 84, 
printr-un șut senzațional de la 30 de 
metri. Să mai adăugăm că Iordă- 
nescu a avut o bară în minutul 7, iar 
pe parcursul celor 90 de minute re
prezentanții noștri mai puteau mar
ca cel puțin trei goluri, în timp ce 
gazdele au avut o singură ocazie. în 
minutul 57. prin Osman, dar Ada- 
mache a parat excepțional.

Iată formația în care a jucat lo
tul nostru reprezentativ : Adamache— 
Crețu, Lupescu, Dinu, Deleanu — Du
mitru, Nunweiller VI — Lucescu, Do- 
brin, Dumitrache. Iordănescu.

Astăzi, duminică, tot la Istanbul, 
lotul reprezentativ susține cel de-al 
doilea joc din turneu, întîlnind pe 
Gafata Saray, campioana Turciei, e- 
chipă aflată în prezent pe locul I in 
clasament.
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La aniversarea eliberării

Au trecut 27 de ani 
de la istorica „bătălie 
pentru Budapesta" — 
moment de seamă în 
lupta aprigă purtată 
pentru înfringerea 
fascismului și cuceri
rea victoriei definitive 
asupra celui de-al 
treilea Reich. Această 
bătălie s-a înscris în 
șirul glorioaselor o- 
fensive ale armatei 
sovietice, care, purtind 
pe umerii săi princi
pala povară a războiu
lui antihitlerist, a dat 
cele mai mari jertfe 
în zdrobirea mașinii de 
război naziste. îm
preună cu unitățile 
Frontului 2 Ucrainean, 
la epopeea eliberării 
Budaoestei și-au adus 
din plin contribuția de 
sînge trupele armatei 
române.

Mulți cetățeni ai ca
pitalei ungare își a- 
mintesc de fiecare eta
pă a acestei bătălii 
care a început în nri- 
ma zi a anului 1945, 
cind ostașii sovietici 
împreună cu ostașii 
români. după ce au 
sfărîmat ultima centu
ră de apărare ridicată 
de dușman, au oătruns 
în oraș. Trunele hitle- 
riste și szălasiste o- 
ouneau o rezistență 
înverșunată. Pe tot 
timpul acțiunilor o- 
fensive ce au urmat, 
ostașii . români din 
Corpul 7 Armată au 
dat impresionante do
vezi de curai și vite
jie, s-au bătut eroic 
pentru cucerirea fie
cărei străzi, a fiecărei 
case.

La 13 februarie 1945 
bătălia pentru Buda
pesta a 
strălucită 
marcînd 
unui sir de 
operațiuni 
purtate de-a lungul a 
138 de kilometri de la 
Tisa pină în centrul 
capitalei ungare. Tn a- 
cest răstimp, truoele 
Corpului 7 Armată au 
eliberat peste 
localități, 
forțelor 
semnate 
oameni, 
tehnică de lUDtă. Nu
mai în timpul lunte- 
lor care s-au desfășu
rat de' la Vest de Tisa 
și pină la Budanesta 
au căzut eroic 11 000 
de ostași si ofițeri ro
mâni. Dînd o înaltă 
apreciere contribuției

aduse de 
mâni la
Budapestei, 
ungar Csatari Daniel 
sublinia în lucrarea 
„Relații româno-unga- 
re“ : „Participarea la 
eliberarea Budapestei 
a fost o însemnată 
faptă de arme a tru
pelor române pe teri
toriul Ungariei, poate 
cea mai mare dintre 
toate ; ele au ajutat la 
eliberarea capitalei 
unui popor în renaș
tere".

Alături de armata 
sovietică, armata ro
mână a participat cu 
numeroase unități — 
însumînd peste 210 000 
de oameni — la elibe
rarea întregului teri
toriu al Ungariei, în 
aceste luote căzînd 
eroic 42 700 de soldați

și ofițeri români. 
„Glorie eroilor români 
care și-au jertfit via
ța în lupta împotriva 
fascismului, pentru e- 
liberarea poporului 
frate ungar" — sînt 
cuvinte dăltuite în 
piatră la cimitirul Râ- 
kosliget, în semn de 
cinstire a memoriei a- 
cestor bravi fii ai po
porului nostru.

Deosebit 
au fost 
pricinuite 
de către fasciști. Dar 
ca urmare a muncii 
pline de abnegație a 
poporului ungar, ora
șul și-a vindecat în 
scurt timp rănile răz
boiului, iar în condi
țiile construcției socia
liste el s-a dezvoltat 
continuu, căpătînd o 
nouă strălucire. As
tăzi, Budapesta se în
fățișează vizitatorilor 
ca o mare și frumoa
să capitală modernă, 
în care viața economi
că. politică, cultural- 
științifică pulsează din 
plin. în anii de după 
eliberare, capitala un
gară s-a îmbogățit cu 
noi cartiere însumînd 
aproape' 165 000 de
locuințe, precum și 
cu 100 de întreprin
deri industriale. Nu
mai în ultimii 10 ani 
s-au ridicat peste 400

de edificii ale unor 
instituții oficiale și 
social-culturale. La 
Budapesta sînt nu mai 
puțin de patru „fa
brici de case", care 
produc anual panouri 
prefabricate din beton 
pentru aproximativ 
10 000 de apartamente.

O construcție cu care 
budapestanii se mîn- 
drosc îndeosebi o con
stituie cea de-a treia 
linie a metroului — 
magistrala Nord-Sud 
— ale cărei lucrări se 
desfășoară asiduu. A- 
vînd o lungime de 15 
kilometri, ea va tra
versa Budapesta, unind 
cu centrul ei două din 
cele mai importante 
cartiere industriale — 
Ujoest și Kispest.

în prezent, orașul a- 
dăpostește o cincime 
din populația tării și 
furnizează 41 la sută 
din întreaga producție 
industrială a Ungariei. 
650 000 ‘ ’
lucrează 
deri de 
sînt. de 
„CseDel", 
.Ikarus", „Ganz“, „Ma- 
vas" și multe altele. 
Budapesta este totoda
tă și un important 
centru al vieții științi
fice și cultural-artistl- 
ce a țării, numărînd 
astăzi aoroape 90 de 
instituții de cercetări 
științifice. 25 de tea
tre. sute de cluburi și 
case de cultură, 
învață 45 000 de 
denti. iumătate 
numărul studenților 
din întreaga tară.

Zilele trecute a avut 
loc o sesiune a sfatu
lui capitalei ungare, 
care a adoptat noi 
măsuri pentru dezvol
tarea și înfrumuse
țarea orașului. După 
cum s-a anunțat, în a- 
cest an se vor construi 
peste 15 000 de noi a- 
partamente și se vor 
înălța noi hoteluri, 
fabrici de produse ali
mentare, comnlexe co
merciale, școli, 
și cămine de

Imaginea în 
nuă înnoire a 
pestei reflectă 
elocvent, o dată cu ta
lentele., creatoare ale., 
ponorului ungar, dez
voltarea' ascendentă a 
întregii sale Datrii so
cialiste pe calea pro
gresului și înfloririi.

T

I

I
I

I
V

Imagine panoramică a Budapestei

Rubrică redoctoto de ■ 
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID 

ți corespondenții „Scînteii1

Divorț 
cu... viața

într-una din zilele trecute, 
Eftimie Niculae. domiciliat in 
str. Pictor Ștefan Luchian din 
Capitală, de indată ce s-a în
tors de la serviciu, a început o 
discuție în 
soția sa, cu 
Scandalul a 
așteptate și, 
de pierdere 
i-a aplicat 
economistă la l.C.R. 
chimice", citeva lovituri in cap 
cu un ciocan, în urma cărora 
aceasta a decedat. Dindu-și 
seama — cind era însă prea 
tirziu — de gravitatea faptei 
săvirșite, E.N. a băut o soluție 
toxică pe care o avea în casă 
ți nu a mai putut fi salvat.

contradictoriu cu 
care era in divorț, 
luat proporții ne- 
într-un moment 

a controlului, E.N. 
Ancuței Niculae, 

„Metalo-

I»

COORDONATE GENERALE. Scăl
dată ia nord de valurile albastre ale 
Mediteranei — care desenează pe o 
distanță de 1 100 de kilometri contu
rurile bizare ale unui litoral de o 
rară frumusețe, — străjuită in sud 
de crestele cenușii ale masivului 
Hoggar, Algeria cuprinde în frontie
rele sale o suprafață de 2 381 741 
kmp, oferind un adevărat caleidos
cop peisagistic. Ogoarele, plantațiile 
de portocaLi și smochini, renumitele 
sale podgorii de pe colinele din 
nord-vest alternează cu lanțul mun
tos al Atlașilor Tellieni. cu podișuri 
pietroase, pentru ca, apoi, cu cit 
înaintezi spre sud. oceanul de nisip 
să devină copleșitor prin imensita
tea Iui. Circa 2 milioane de kilome
tri pătrați fac parte din împărăția Sa- 
harei.

Populația, potrivit datelor din 
1969. numără circa 14 milioane de 
locuitori. în marea lor majoritate 
musulmani. Numeroasele vestigii 
ale trecutului istoric atestă existenta 
unei străvechi civilizații pe aceste 
pămînturi, Atit în zona de litoral, 
cit și în adincul țării, pină în inima 
Sahareî. pot fi întilnite urme ale ci

vilizației namizilor, cei mai vechi lo
cuitori, a căror origine se pierde in 
negura vremurilor, ruine din peri
oada stăpinirii romane (incepind din 
secolul al II-lea î.e.n.), numeroase 
monumente ale civilizației arabo- 
musulmane, datînd din secolul al 
VII-lea. Datorită poziției sale geo
grafice. Algeria a fost și este consi
derată o poartă larg deschisă spre A- 
frica. Prin porturile sale au intrat co
răbiile spaniolilor și apoi cele ale tur
cilor, care au ocupat teritoriul alge
rian, transformîndu-1 într-o provin
cie a imperiului otoman. Timp de 
mai multe decenii, poporul algerian 
a avut de înfruntat intervențiile flo
tei colonialiștilor francezi, care, în 
cele din urmă, au reușit să-și im
pună dominația pentru aproape un 
secol și jumătate. La 1 noiembrie 
1954. în munții Aures, s-a dat sem
nalul luptei de eliberare. Sînt încă 
Vii în memorie faptele de Înalt ero
ism, spiritul de sacrificiu de care a 
dat dovadă poporul algerian, sub 
conducerea Frontului de Eliberare 
Națională, în această epopee, înscrisă 
cu litere de foc în istoria marilor bă
tălii pentru neatîrnare. După ODt ani 
de grele lupte, la 5 iulie 1962, Al
geria devine independentă. Ca o 
consfințire a acestui act, la 25 
septembrie în același an se procla
mă Republica Algeriană Democra
tică și Populară. Din '965, Honari 
Boumediene este președinte al Con
siliului Revoluției și președinte al 
Consiliului de Miniștri.

ANII INDEPENDENȚEI au fost 
ani de grele încercări pentru po
porul algerian. pentru că războiul nu 
a însemnat numai jertfele de singe 
ale fiilor și fiicelor Algeriei — pesțe 
un milion de vieți pierdute — ci și 
ruina economică a țării. Se știe că 
economia algeriană a prezentat in
teres pentru colonialism numai în 
măsura in care ea servea ca sursă 
de materii prime. Putinele si rudi
mentarele. instalații industriale erau 
folosite mai mult la operațiunile de 
asamblare sau întreținere decjt la 
procesele de prelucrare. în același 
time. agricultura, in ciuda posibili
tăților mari existente, nu reușea să 
satisfacă necesarul de alimente al 
populației. De aceea. încă din primii 
ani de independență, în fața poporu
lui algerian a apărut sarcina de co-
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ALGERIA
virșitoare însemnătate a trezirii la 
viață a economiei, a schimbării 
structurilor sale, adaptării ei la 
nevoile cele mai stringente ale 
țării. Iar aceasta s-a dovedit 
nu numai vital necesar, ci și 
pe deplin posibil. Pentru că Algeria 
este totodată „depozitarul" unor ines
timabile comori subterane. Nisipu
rile sahariene acoperă vaste resurse 
de „aur negru", de gaz natural, de căr
bune, de minereuri (fier, plumb, zinc), 
a căror deplină valorificare se impune 
ca o condiție și un imperativ major 
al dezvoltării.

Proclamind deviza „Poporul este 
stăpînul țării", guvernul algerian a 
întreprins, an de an, o serie de mă
suri menite să consolideze indepen
dența politică și economică a Alge
riei. statul preluînd treptat principa
lele pirghli de acțiune . in această 
direcție. între aceste măsuri se în
scriu trecerea în proprietatea po
porului a resurselor miniere, a hi
drocarburilor, a principalelor ramuri 
industriale, a transporturilor, institu
irea monopolului de stat asupra asi
gurărilor, asupra ansamblului acti
vității bancare, comerțului exterior. 
„Planificare, producție, construcție" — 
sint azi cuvintele de ordine pe șantie
re. pe ogoare, in toate instituțiile tării. 
De la cea mai mică comună sau cătun, 
care își construiește cu forțele pro
prii școala sau dispensarul, pină în 
inima țării. Algeria prezintă imagi
nea unui Imens șantier. Se constru
iește intens, zi și noapte. în efortul 
de a recupera anii îndelungatei do
minații străine. Se construiește la 
Alger. Oran. Constantine, dar și în 
alte regiuni ale țării, chiar în plin 
deșert. La Hassi-Messaoud (circa 800 
de kilometri sud de Alger). întinde

rile de nisip sînt intersectate de o 
vastă rețea de conducte de toate di
mensiunile. Ca o pînză de păianjen 
uriaș, ele urcă și coboară peste du
nele de nisip, pierzîndu-se apoi în 
subteran, pentru a transporta „aurul 
negru" . spre Haoud el Hammara, 
stația cea mai apropiată de stocare 
a țițeiului extras. Producția petro
lieră de la Hassi-Messaoud s-a ri
dicat anul trecut la circa 25 mili
oane tone. Acesteia i se adaugă ți
țeiul extras în alte regiuni sahariene, 
situind Algeria in rindul principale
lor state ale lumii, cu o producție 
anuală de petrol evaluată la peste 50 
milioane tone.

Propunîndu-șl ca țel primordial 
recuperarea bogățiilor naționale, Al
geria a scos definitiv resursele de 
petrol și gaz metan, toate bogățiile 
naturale ale țării de sub controlul 
monopolurilor și companiilor străine, 
creînd în acest scop Societatea na
țională pentru hidrocarburi „SONA- 
TRACH". Prin hotărîrile din 24 fe
bruarie și 12 aprilie 1971, adoptate 
de Consiliul Revoluției și de guver
nul algerian. sistemul concesiunilor 
străine asupra rezervelor de hidro
carburi și minereuri a fost abolit 
pentru totdeauna. Algeria iși exercită 
acum suveranitatea deplină asupra 
bogățiilor solului și subsolului.

Prin valorificarea bogățiilor subte
rane. regiuni întregi sînt trezite la 
Viață. Apar ramuri industriala noi. 
Pină la cucerirea independenței. Ar- 
zew era un minuscul port pescăresc. 
Astăzi este cel mai mare centru pe
trochimic algerian. O conductă pe
trolieră care oleacă din inima Sa- 
harei de la Haoud el Hammara. a- 
duce aici anual peste 22 milioane tene 
de țiței. O altă conductă vine de la

Hassi R’Mel și alimentează uzina de 
lichefiere. Tot la Arzew a intrat de 
curind în funcțiune un modern com
binat de îngrășăminte chimice. Da
rea în funcțiune în urmă cu aproape 
trei ani a combinatului de la El 
Hadjar a constituit semnarea actului 
de naștere a industriei siderurgice.

Planul economic de 4 ani (1970— 
1973), în curs de realizare, prevede 
în acest sens alocarea unor sume im
portante în vederea menținerii rit
mului înalt de edificare a unei in
dustrii naționale. Totodată, o atenție 
deosebită se acordă agriculturii. In 
prezent, în agricultură, sectorul de stat 
însumează 2,5 milioane hectare, dis- 
punînd cu fiecare an de un număr 
sporit de utilaje moderne. Astăzi, a- 
gricultura asigură deplina acoperire a 
necesităților de cereale. Reforma agra
ră, pregătită de multă vreme și a cărei 
aplicare a început acum cîteva săptă- 
mîni, va crea condițiile pentru trans
formarea radicală a zonelor rurale. 
Paralel cu aceasta, planul prevede o 
sporire a investițiilor pentru dezvol
tarea învățămîntului, a pregătirii de 
cadre naționale, dezvoltarea științei și 
culturii naționale.

RELAȚIILE ROMANO-ALGERIE- 
NE. Poporul român, care a urmărit 
cu sentimente de caldă simpatie și so
lidaritate internaționalistă lupta eroică 
a poporului algerian pentru cucerirea 
independenței, a salutat cu profundă 
satisfacție victoria sa istorică. Româ
nia s-a aflat printre primele țări din 
lume care au recunoscut noul stat in- 
deriendent și suveran aoărut pe harta 
Africii. La puțin timp după cucerirea 
independentei acestuia. între Româ
nia și Algeria au fost stabilite relații 
diplomatice. în decursul anilor. între 
țările noastre s-au dezvoltat tot mai

ample legături de colaborare reciproc 
avantajoase in diverse domenii de ac
tivitate. Contactele politice la diverse 
niveluri, schimburile de vizite, acor
durile încheiate în diferite domenii 
au contribuit la continua adîn- 
cire a prieteniei, la intensifica
rea și diversificarea relațiilor mul
tilaterale româno-algeriene. O deo
sebită dezvoltare a cunoscut-o co
laborarea economică, țara noastră 
acordînd întregul său sprijin luptei 
poporului algerian pentru recupe
rarea deplină a bogățiilor sale na
turale. eforturilor sale pentru valorifi
carea lor în interesul propriei dezvol
tări. Instalații de foraj de tip „3 DH- 
250“ și „T-50", mînuite de specialiști 
români și algerieni, au efectuat pină 
acum sute de foraje. în căutare de pe
trol, gaz metan și apă în zonele sa
hariene. în cursul anilor, petroliștii 
români și algerieni și-au împărtășit 
reciproc din experiența și priceperea 
lor, șantierele devenind adevărate 
șooli de specializare. Pe lingă sonde 
funcționează cursuri ad-hoc pentru 
Stagiari algerieni; după o anumită pe
rioadă, ei sînt gata să preia sarcina 
întregului complex de lucrări. Două 
din instalațiile de foraj livrate de țara 
noastră sînt acum deservite în exclu
sivitate de personal tehnic algerian. La 
sediul central a! „SONATRACH". din 
capitala Algeriei, un grup de ingineri 
români lucrează în departamentul 
„exploatare-producție". în cadrul a- 
cordului de colaborare dintre cele două 
țări, efectuînd studii geologice și geo
fizice ale zăcămintelor de țiței și gaz 
metan din Sahara. în scopul intensifi
cării colaborării româno-algeriene, re
cent a fost creată societatea mixtă 
„ALCIME", specializată în executarea 
de lucrări în domeniul petrolier. în 
Algeria lucrează de asemenea un 
mare număr de specialiști români în 
domeniul minier, care, împreună cu 
specialiștii algerieni, prospectează în
deaproape ținutul Hoggar pentru 
identificarea de noi zăcăminte utile.

Relațiile de orietenie. stimă și res
pect reciproc dintre România și Alge
ria constituie o premisă din cele mai 
favorabile pentru continua dezvoltare 
a colaborării pe multiple planuri ro
mâno-algeriene. în interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii și progresului.

C. BENGA



viața internațională
Adunarea mondială pentru 

pacea și independența 
popoarelor din Indochina
• Cuvîntul reprezentantului delegației române

PARIS 12 — Corespondentul nos
tru, Paul Diaconescu, transmite : La 
Palatul Congreselor de la Versailles 
a continuat, sîmbătă, Adunarea mon
dială pentru pacea și independența 
popoarelor din Indochina ; lucrările 
s-au desfășurat pe comisii. Luînd cu
vîntul in cadrul Comisiei politice, șe
ful delegației române, prof. dr. Tudor 
Ionescu, președintele Comitetului Na
țional de Solidaritate cu lupta po
porului vietnamez, a reafirmat sen
timentele de prietenie, stimă și soli
daritate pe care poporul român le 
nutrește față de popoarele din Indo
china. El a arătat că un moment im
portant. in dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și solidaritate frățească din
tre popoarele român și vietnamez l-a 
constituit vizita făcută în R.D. Viet
nam, în cursul verii trecute, de o de
legație de partid și guvernamen
tală condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Vorbitorul a evocat apoi manifes
tările de solidaritate și sprijin con
stant față de lupta popoarelor din 
Indochina ale organizațiilor de masă 
din România — Comitetul Național

Mesajul adresat de primul ministru al R. D. Vietnam

în cadrul Adunării mondiale s-a 
dat citire mesajului' lui Fam Van 
Dong, președintele Consiliului de Mi
niștri ai R. D. Vietnam. Tn mesaj se 
relevă că poporul și guvernul R. D. 
Vietnam cer S.U.A. să pună capăt 
politicii de „vietnamizare". să înceapă 
tratative serioase la Conferința de 
pace de la Paris, să răspundă soluției 
in șapte puncte, ale căror principale 
două probleme au fost expuse în De
clarația Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud din 2 februarie 1972.

Subliniind necesitatea retragerii tru
pelor americane și încetării războiului 
aerian și tuturor activităților militare 
din Vietnam, mesajul reafirmă că 
S.U.A. trebuie să fixeze o dată finală 
pentru retragerea totală a tuturor 
trupelor americane, a consilierilor, a 
personalului militar, armelor și mate
rialelor de război, precum și cele ale 
altor țări străine din Vietnamul de 
sud, fără nici un fel de condiții. A- 
ceastă dată finală va fi, de asemenea, 
și data pentru eliberarea tuturor mili
tarilor de ambele părți și civililor 
capturați în război.

0 baza rațională privind 
realizarea păcii în Vietnam 

Declarația guvernului 
R. D. Germane

BERLIN 12 (Agerpres). — Declara
ția Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de Sud 
cu privire la soluționarea pașnică a 
problemei vietnameze se bucură de 
sprijinul deplin al poporului și gu
vernului R. D. Germane și constituie 
o bază rațională și justă pentru reali
zarea păcii in Vietnam și în întreaga 
Indochină — se arată intr-o declara
ție a guvernului R.D.G., transmisă de 
agenția A.D.N.

Relațiile de prietenie și strîn- 
să colaborare cu toate țările 
socialiste reprezintă, după 
cum se știe, elementul cen
tral al politicii partidului și 

guvernului nostru, care manifestă o 
preocupare constantă pentru lărgirea 
acestor relații pe toate planurile. Din 
acest punct de vedere, săptămîna care 
a trecut a cunoscut numeroase con
tacte bilaterale între reprezentanții 
României și reprezentanți ai unui șir 
de țări socialiste. Din bogatul calen
dar consemnăm vizita în țara noastră 
a tovarășului Stane Dolanț, secretar 
al Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I. Primirea oaspetelui iugoslav de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., întîl- 
nirile sale cu alți membri ai con
ducerii partidului nostru constituie o 
nouă confirmare a bunelor re
lații prietenești, trainic statorni
cite intre cele două partide și po
poare. In același context, se înscrie și 
vizita în România a delegației guver
namentale a R.P.D. Coreene. con
dusă de Hă Dam, ministrul afacerilor 
externe. O importanță deosebită o are 
dezvoltarea continuă a colaborării și 
cooperării economice, care se desfă
șoară în interesul reciproc al fiecărei 
țări, precum și al afirmării socialis
mului pe plan mondial. Merită con
semnate. in acest sens, printre altele, 
intîlnirea de lucru de la Praga a pre
ședinților celor două părți ale 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-cehoslovace de colaborare 
economică și tehnico-științifică. 
semnarea unui șir de acorduri și 
protocoale de colaborare în diverse 
domenii economice și tehnico-științi- 
fice intre țara noastră și R. P. Bul
garia. R. P. Ungară și R. P. Polonă.

România desfășoară, totodată, o 
politică activă de extindere a rela
țiilor cu toate statele, fără deosebire 
de orînduire socială, în spiritul prin
cipiilor coexistenței pașnice, partici- 
pind activ la diviziunea internațio
nală a muncii Din recentele evoluții 
in această direcție se impun aten
ției lucrările primelor sesiuni ale co
misiilor mixte guvernamentale de co

de Solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez, Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii, Liga Română de 
Prietenie cu popoarele afro-asiatice, 
organizațiile sindicale, de femei, stu
dențești și de tineret. Poporul ro
mân, a arătat vorbitorul, a militat 
și va milita împotriva oricăror for
me de înfeudare a popoarelor, pen
tru respectarea totală și necondițio
nată a dreptului fiecăruia de a-și 
hotărî singur calea de dezvoltare. în 
conformitate cu propriile năzuințe și 
interese. Această poziție își găsește 
expresia în sprijinul multilateral — 
material, moral, politic și diploma
tic — pe care țara noastră îl acordă 
poporului vietnamez ; în spiritul a- 
cestei. solidarități se dezvoltă legătu
rile României socialiste cu mișcările 
și fronturile de eliberare națională 
din Cambodgia și Laos, cu alte miș
cări de eliberare. Trebuie oprită ime
diat agresiunea imperialistă a S.U.A., 
retrase total și complet trupele ame
ricane și satelite din Indochina pen
tru a se asigura dreptul acestor po
poare de a hotărî singure drumul 
dezvoltării lor.

Guvernul american, se spune în 
mesaj, trebuie să respecte cu adevărat 
dreptul poporului sud-vietnamez la 
autodeterminare, să pună capăt orică
rui amestec în treburile interne ale 
Vietnamului de sud. Nguyen Van 
Thieu trebuie să demisioneze imediat, 
administrația de la Saigon trebuie să 
pună capăt politicii sale războinice, să 
lichideze, imediat organismele de re
presiune și de constrîngere a popu
lației. După aceasta, G.R.P. al Repu
blicii Vietnamului de Sud va discuta 
imediat cu administrația de la Sai
gon formarea unui guvern tripartit al 
înțelegerii naționale în vederea orga
nizării alegerilor generale din Vietna
mul de sud.

Mesajul condamnă continuarea a- 
gresiunii împotriva țărilor indochine- 
ze și exprimă convingerea că Aduna
rea mondială pentru pacea și inde
pendența popoarelor din Indochina va 
contribui activ . la mobilizarea forțe
lor păcii in lupta împotriva agresiu
nii și intervenției în Vietnam și în 
Indochina.

Pentru o Canibodgie 
independentă, suverană 

și neutră 
Declarația Guvernului Regal 

de Vniune Națională
PEKIN 12 (Agerpres). — Guvernul 

Regal de Uniune Națională al Cam- 
bodgiei a dat publicității o declarație 
in care reafirmă hotărîrea fermă a 
poporului khmer de a lupta consec
vent pentru a alunga din Cambodgia 
pe imperialiștii americani și pe sate
liții lor saigonezi și tailandezi, a răs
turna regimul trădător Lon Noi, pen
tru a construi o Cambodgie indepen
dentă, suverană, neutră, pașnică, de
mocratică și prosperă.

laborare economică româno-austriacă 
și româno-elenă.

Activitatea internaționalistă 
bogată a Partidului Comunist 
Român este străbătută, ca un 
fir roșu, de permanenta grijă 
pentru dezvoltarea relații

lor de prietenie, colaborare și soli
daritate frățească cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, pentru am
plificarea și diversificarea raporturi
lor sale cu alte partide și organizații 
politice democratice și progresiste din 
întreaga lume. Intr-un interval scurt, 
de numai șapte zile, reprezentanți ai 
P.C.R. au avut, peste hotare, contacte 
cu conducerile Partidului Comu
nist Italian, Partidului Elvețian al 
Muncii, cu conducători ai Parti
dului Socialist Italian al Unită- 

; tații Proletare, ca și ai Partidului So
cial-Democrat din Suedia. în toate a- 
ceste acțiuni se poate descifra carac
terul profund constructiv al activității 
partidului nostru pe plan internațio
nal, al convingerii sale nestrămutate 
în utilitatea pe care o au întîlnirile, 
schimburile de păreri pentru mai 
buna cunoaștere reciprocă, întărirea 
legăturilor de stimă, prietenie și co
laborare cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu alte forțe de stînga, 
democratice, in interesul cauzei ge
nerale a păcii și progresului social.

In ansamblul preocupărilor 
constante pentru dezvolta
rea raporturilor cu toate po
poarele care se ridică împo
triva colonialismului, neoco- 

lonialismului și imperialismului, se 
cuvine a fi relevat procesul de în
tărire și extindere a relațiilor de 
colaborare ale României cu țările in 
curs de dezvoltare, sprijinirea luptei 
lor pentru emancipare națională și 
socială Recenta vizită în țara noas
tră a ministrului afacerilor externe 
al Republicii Africa Centrală. Joseph 
Potolot. primirea sa la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. documentele de 
colaborare economică, culturală și 
științifică semnate cu acest pri
lej constituie o mărturie eloc

Convorbiri 
pentru stabilirea 

planului de relații 
intre P.C.R. și P.C.U.S.

MOSCOVA 12. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : Dele
gația de activiști ai Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășa Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., aflată la Mos
cova pentru stabilirea planului de re
lații pe anii 1972—1973 intre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, a fost pri
mită de tovarășul K. F. Katușev. se
cretar al C.C. al P.C.U.S.

La convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat K. V. Rusakov, șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S., G. A. Kise
liov, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S., precum și Ion Ciubotaru, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al Româ
niei în Uniunea Sovietică.

SEMNAREA UNUI ACORD 
între guvernul R. P. Chineze 

și guvernul Cambodgiei

PEKIN 12 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că la Pekin a fost 
semnat un acord între guvernul Re
publicii Populare Chineze și Guvernul 
Regal de Uniune Națională al Cam
bodgiei cu privire la ajutorul econo
mic și livrările de materiale militare 
de către China pentru Cambodgia in 
anul 1972.

La ceremonia semnării au fost de 
față Norodom Sianuk. șeful statului 
cambodgian, Penn Nouth. prim-mi- 
nistru al G.R.U.N.K., și Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat, Ie Cien- 
in, vicepreședinte al Comisiei Militare 
a C.C. al P.C. Chinez, și Li Sien-nien, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat.

în favoarea dezvoltării comerțului dintre 
R. P. D. Coreeană și Japonia

PHENIAN 12 (Agerpres). — Comi
tetul R.P.D. Coreene pentru promo
varea comerțului internațional a dat 
publicității o declarație in legătură 
cu refuzul guvernului japonez de a 
permite călătoria delegației și tehni
cienilor comerciali coreeni în Japo
nia. „Ca rezultat al creșterii puterii 
economice a țării noastre și â presti
giului său internațional — se arată 
în declarație — in rinduL poporului 
japonez, al cercurilor economice și 
comerciale se desfășoară o largă 
mișcare in vederea extinderii schim
burilor economice și stabilirii de re
lații diplomatice între R.P.D. Co
reeană și Japonia. Extinderea și dez
voltarea schimburilor comerciale din
tre statele noastre sini întru totul

CURS DE ISTORIE A CIVILIZAȚIEI ROMÂNEȘTI 
LA UNIVERSITATEA COLUMBIA

/ NEW YORK 12 (A- 
) gerpres). — La New 
i York a avut loc inau- 
’ gurarea cursului de 
ț istorie a civilizației ro- 
i mânești. organizat in 
’ cadrul catedrei „Nico- 
l lae lorga". recent 
/ creată printr-un acord 
1 intre Universitatea 

București și Universi
tatea Columbia. Șeful 
departamentului de is
torie al Universității 
Columbia. Rice, a rostit 
un cuvînt introductiv 
prezentind pe primul 
titular al acestei cate
dre. prof. dr. docent 
C. C. Giurescu. care a

ventă a relațiilor de prietenie ro- 
mâno-centrafricane, a atitudinii ferme 
de sprijin și solidaritate a României 
socialiste față de lupta tinerelor state 
de pe continentul african pentru con
solidarea independenței lor. pentru o 
evoluție de sine stătătoare pe calea 
progresului economic și social.

Chemarea țărilor socialiste con
ținută în „Declarația privind 
pacea, securitatea și colabo
rarea europeană", — adoptată 
la recenta Consfătuire de la 

Praga a Comitetului Politic Consulta
tiv al Statelor Participante la Trata
tul de la Varșovia — continuă să sus
cite un viu interes în rîndul opiniei 
publice internaționale. Ca o dovadă a 
puternicului ei ecou, în săptămîna 
care se încheie s-au multiplicat luă
rile de poziție în favoarea acțiunii 
pentru realizarea dezideratului unei 
securități trainice în Europa. Persona
lități și cercuri guvernamentale din 
diferite țări, cum ar fi cancelarul 
Austriei, Bruno Kreisky, președintele 
Senatului belgian, Paul Struye, sau 
ministrul de externe al Danemarcei, 
K. B. Andersen, s-au pronunțat în 
favoarea conferinței europene pentru 
securitate și colaborare. Manifestări 
de adeziune s-au semnalat din par
tea organizațiilor ob~tești — sindica
te. organizații de femei și tineret — 
ale reprezentanților vieții publice din 
toate țările continentului. Și-au spus 
cuvîntul, de asemenea, mulți oameni 
de știință, de cultură și de artă, de 
cele mai diferite convingeri politice, 
filozofice și religioase. Cum este și fi
resc, declarațiile respective sînt va
riate ca formulare și nuanțe. Se poa
te insă constata că toate converg spre 
o idee comună : necesitatea începerii 
imediate a pregătirii multilaterale a 
conferinței general-europene. sarcina 
cea mai urgentă în această privință 
fiind organizarea unor consultări mul
tilaterale cu participarea tuturor sta
telor interesate. Se apreciază, pe bună 
dreptate, că s-au creat toate condi
țiile in acest sens și că, de aceea, se 
cuvine acționat prompt, fără nici un 
fel de întîrzieri.

Întîlnire 
Todor Jivkov - 
Anwar Sadat
CAIRO 12 (Agerpres). — Sîmbătă 

la amiază, la Cairo, au început con
vorbirile între președintele Anwar 
Sadat și Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria 
— informează agenția M.E.N.

Cu prilejul vizitei delegației bul
gare, președintele Anwar Sadat a 
oferit o recepție, la care cei doi con
ducători au rostit toasturi. Șeful sta
tului egiptean a apreciat această vi
zită ca o expresie a relațiilor trainice 
și a colaborării rodnice egipteano- 
bulgare in domeniile politic, econo
mic și cultural. Reafirmînd poziția 
guvernului egiptean față de situația 
clin Orientul Apropiat, președintele 
Sadat a spus : „Noi am exprimat în 
repetate rinduri hotărîrea de a înde
plini intru totul rezoluția O.N.U. E- 
giptul speră că dreptatea va triumfa, 
că in această regiune vor fi restabi
lite pacea și securitatea, care sînt le
gate de pacea și securitatea gene
rală". Vorbitorul a subliniat că, in 
acest scop, sînt necesare retragerea 
trupelor israeliene ,de pe teritoriile 
arabe ocupate și respectarea drepturi
lor poporului palestinean. Arătind că 
lupia poporului egiptean se întărește 
prin solidaritatea țărilor și popoare
lor prietene, președintele a declarat : 
„Noi prețuim sprijinul hotărit și pu
ternic pe care îl primește Egiptul 
din partea tuturor țărilor socialiste".

La rîndul său, Todor Jivkov și-a 
exprimat satisfacția față de evoluția 
rodnică a relațiilor dintre cele două 
țări, relații bazate pe egalitatea de
plină și avantajul reciproc, precum 
și dorința țării sale de a contribui la 
dezvoltarea colaborării economice și 
culturale dintre Bulgaria și Egipt. El 
a relevat că poporul bulgar urmă
rește cu bucurie succesele dobîndite 
de Egipt în urma Revoluției din iu
lie 1952 și a exprimat solidaritatea 
(arii sale cu lupta antiimperialistâ a 
poporului egiptean și a celorlalte 
popoare arabe.

conforme cu interesele popoarelor 
celor două țâri, cu dorința lor de a 
dezvolta relații de prietenie". Reflec- 
tind această dorință — menționează 
declarația — Comitetul R.P.D. Co
reene pentru promovarea comerțului 
internațional și Liga drepturilor pen
tru promovarea prieteniei Japonia- 
Coreeă și Asociația comercială. Japo- 
nia-Coreea au semnat recent un a- 
cofd privind promovarea comerțului 
dintre R.P.D.. Coreeană și Japonia.

în încheiere, șe arată că guvernul 
japonez trebuie să ia măsuri pen
tru aducerea la îndeplinire a preve
derilor acordului, în vederea extin
derii și dezvoltării comerțului dintre 
cele două țări pe baza, principiului 
egalității și avantajului reciproc.

rostit prelegerea inau
gurală intitulată „Din 
istoria relațiilor cultu
rale româno-america- 
ne“.

Prelegerea s-a bucu
rat de o caldă apre
ciere din partea nu
merosului public aflat 
in sală.

1 ț
ț

Desigur, progresele obținute în afir
marea necesității conferinței general- 
europene nu trebuie să ducă la con
cluzia că totul s-a rezolvat, că nu 
mai există nici un fel de obstacole 
și dificultăți în. această direcție. O 
serie de fapte atestă că forțele os
tile ctjrsului spre destindere încearcă 
să amine data convocării foru
mului paneuropean în problemele 
securității și colaborării, să ridice 
piedici artificiale în calea dezvoltării 
contactelor rodnice intre statele eu
ropene Pe acest plan se înscriu de
clarația făcută de J. Luns, secretarul 
general al N.A.T.O., în timpul recen
tei sale vizite în S.U.A., că pregătirea 
unei asemenea reuniuni va trebui pre
lungită mult timp, poziția necon
structivă a U.C.D./U.C.S. față de ra
tificarea tratatelor semnate de 
R.F.G. cu U.R.S.S. și R.P. Po
lonă, precum și propunerea lui 
Rainer Barzel, președintele U.C.D. 
din R.F. a Germaniei, ca, la con
ferința general-europeană. Piața 
comună să fie reprezentată ca o forță 
„supranațională". O asemenea propu
nere nu a fost însă îmbrățișată nici 
chiar de țări membre ale C.E.E., 
cercurile oficiale franceze și din alte 
state occidentale considerînd-o drept 
„absurdă". Precizînd poziția acestor 
cercuri, ziarul „Le Monde" a arătat că 
Franța se opune reprezentării Pieței 
comune la conferința general-euro
peană, atitudine care „este conformă 
doctrinei de mult proclamate de gu
vernul francez în această chestiune, 
și anume că numai statele și nu alian
țele sau asociațiile dintre ele trebuie 
să participe la conferință".

Activitatea forțelor potrivnice des
tinderii impune cu atît mai mult con
jugarea și intensificarea eforturilor 
pentru depășirea tuturor obstacolelor 
în calea pregătirii cit mai grabnice 
a conferinței europene care, va cons
titui, fără îndoială, un pas hotărîtor 
spre transformarea încercatului nos
tru continent într-o zonă a înțelege
rii și cooperării, intr-un factor de 
nădeide al stabilității internaționale.

Cu o tot mai mare fermitate 
iși ridică popoarele de pre
tutindeni glasul pentru a 
cere curmarea agresiunii din 
Indochina și respectarea 

drepturilor popoarelor vietnamez, 
cambodgian și laoțian de a-și hotărî 
singure soarta. O puternică expresie 
a valului popular în acest sens il

Guvernul iugoslav a adoptat proiectul de rezoluție privind

Bazele politicii de dezvoltare socială 
și economică in 1972
Declarația iui

BELGRAD 12 (AgerpresK — Agen
ția Taniug informează că guvernul 
iugoslav a adoptat proiectul de rezo
luție privind bazele politicii de dez
voltare socială și economică în anul 
1972. în prealabil, menționează agen
ția iugoslavă, a avut loc o ședință a 
Comisiei de coordonare a Consiliului 
Executiv Federal, la care au fost puse 
de acord pozițiile republicilor și pro
vinciilor în toate problemele privind 
planul de dezvoltare a .țării și politica 
social-economică pe 1972. Acest acord 
al republicilor și provinciilor se re
feră la măsurile suplimentare pentru 
asigurarea dezvoltării rapide a pro
vinciei autonome Kosovo, asigurarea 
mijloacelor pentru acoperirea surplu
sului de cheltuieli pentru construirea 
liniei ferate Belgrad-Bar, pe teritoriul 
Muntenegrului, și la limitarea con
sumului bugetar și general.

Proiectul de rezoluție va fi înain
tat Adunării Federale.

. într-o declarație făcută agenției Ta
niug, Gemal Biedici. președintele 
Consiliului Executiv Federal, și-a ex
primat satisfacția pentru acordul din
tre republici și provincii In toate pro-

Biroul Politic al P. C. Francez despre

Evoluția situației economice si sociale din tară
1 ’ 4 ’

PARIS 12. — Corespondentul nos
tru transmite : Biroul Politic al 
Partidului Comunist Francez a dat 
publicității un comunicat în care, 
analizind situația economică și so
cială din Franța, relevă creșterea 
prețurilor, intervenită anul trecut, 
precum și faptul că; pentru anul 1972, 
măsurile sociale prevăzute sînt infe
rioare în comparație cu 1971. Accele
rarea ritmurilor de producție merge 
mină în mină cu agravarea crizei șo
majului — subliniază documentul, a- 
rătind că, oficial, au fost înregistrați 
520 000 de șomeri.

Paralel cu aceste aspecte, actualita
tea pune în lumină consecințele unei 
fiscalități de clasă pe care P.C.F. a 
denunțat-o cu perseverență. în con
tradicție cu privilegiile acordate celor 
bogați, există în Franța mai multe 
milioane de muncitori care cîștigă 
puțin, se spune în comunicat. Aceste

agențiile de presă transmit:
In cadrul „stării de ur

gentă" decretate de Consiliul re
gal, la recomandarea guvernului bri
tanic, primul ministru Edward 
Heath a anunțat o nouă serie de 
măsuri drastice. începînd de luni, 
circa 20 000 de fabrici, uzine și alte 
întreprinderi vor fi închise trei zile 
pe săptămînă. Este interzisă folo
sirea curentului electric la încălzirea 
birourilor, magazinelor, hotelurilor și 
sălilor de spectacol. Nerespectarea 
dispozițiilor respective se pedepsește 
cu amendă și închisoare.

Delegația de senatori 
francezi condusă de Jean Peri- 
dier. președintele grupului parlamen
tar de prietenie Franța-R.D.G., vice- 

constituie Adunarea mondială pentru 
pace și independența popoarelor din 
Indochina, ce se desfășoară in aceste 
zile la Versailles Prezența a peste 
1 200 de delegați, reprezentînd 75 de 
țări, intre care și România, și peste 
30 de organizații internaționale, con
stituie o vibrantă manifestare a sim
patiei și solidarității cu lupta popoa
relor vietnamez, cambodgian și lao
țian împotriva agresiunii americane. 
Cuvîntările rostite exprimă un pro
test categoric față de acțiunile agre
sive ale S.U.A., dezavuarea politicii 
de prelungire a conflictului sub di
ferite pretexte și susținerea fermă a 
principiului reglementării politice, 
prin tratative, a problemelor litigioa
se, cu respectarea deplină a dreptu
rilor naționale ale popoarelor Indo- 
chinei și intereselor generale ale 
păcii în Asia de sud-est și în lume.

Extinderea puternicelor lup
te de clasă din lumea capi
talului a dominat și în a- 
ceastă săptămînă peisajul 
social-politic al țârilor oc

cidentale. Sute de mii de oameni ai 
muncii s-au încadrat în ampla miș
care revendicativă împotriva infla
ției, creșterii costului vieții, a ame
nințării cu concedierea, a tuturor fe
nomenelor de înrăutățire a situației 
maselor largi populare. Din Londra, 
Roma, Paris sau Madrid nume
roase informații relatau despre 
mari acțiuni greviste, cu parti
ciparea celor mai diverse cate
gorii de salariați. De mai bine de 
o lună se află in grevă generală cei 
280 000 de mineri britanici. Ca ur
mare a situației create, guvernul 
Heath a hotărit să proclame starea 
de urgență In capitala Italiei, în 
districtul Roma și in alte localități 
din această țară, au avut loc un șir 
de greve generale de 24 de ore în 
semn de protest împotriva șomaju
lui. în Spania se extind acțiunile a 
sute de mii de salariați din numeroa
se ramuri ale economiei acestei țări, 
care revendică îmbunătățirea condi
țiilor de viață și de muncă.

Toate aceste acțiuni constituie in
dicii ale creșterii combativității cla
sei muncitoare, ale fermității cu care 
ea își afirmă forța și unitatea cres- 
cindă in lupta împotriva exploatării 
capitaliste, pentru apărarea dreptu
rilor și intereselor sale vitale.

Eugen IONESCU

Gemal Biedici
blemele asupra cărora nu se căzuse 
de acord pină în prezent. El a spus că 
aceasta înseamnă că Adunarea Fede
rală va putea adopta rezoluția în pri
mele ședințe ale camerelor ei. La una 
din ședințele următoare, guvernul iu
goslav va adopta proiectul planului 
mediu de dezvoltare a economiei și-1 
va prezenta Adunării Federale, a sub
liniat el. Amintind că aceasta este o 
dovadă că în rîndul republicilor și 
provinciilor există hotărîrea de a găsi 
soluții în comun în toate problemtile 
dezvoltării economice și sociale, Bie
dici a relevat că lucrul cel mai im
portant este faptul că va exista un 
plan care va orienta dezvoltarea țării 
pe baza relațiilor social-economice de 
autoconducere.

Biedici a subliniat că în fața guver
nului se află sarcini de mare răspun
dere în vederea aplicării în viață a 
hotărîrilor asupra cărora s-a căzut de 
acord. în acest sens, a menționat el, 
este deosebit de important să se asi
gure traducerea in viață a politicii de 
stabilizare, care constituie un element 
esențial al întregii dezvoltări a Iugo
slaviei.

largi categorii de muncitori — conti
nuă documentul P.C.F. — trag conclu
zia legitimă că se impune de urgen
ță o reformă democratică asupra fis
calității, care să ușureze impozitele 
directe și indirecte ale maselor popu
lare și să prevadă perceperea impo
zitelor efective pentru cei bogați.

Constatînd existența resurselor pen
tru a satisface cererile esențiale pri
vind îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de trai, de pensionare și 
garantarea dreptului la muncă. Biroul 
Politic al P.C.F. subliniază că eficaci
tatea acțiunilor revendicative este eu 
atjt mai mare, cu cit aceste lupte sînt 
duse în mod unitar, sub conducerea 
sindicatelor.

Biroul Politic consideră indispensa
bilă dezvoltarea acțiunilor comune ale 
tuturor forțelor democratice și. mai 
alas, intre partidele comunist și so
cialist, pentru realizarea obiectivelor 
revendicative imediate.

președinte al Comisiei senatoriale 
pentru afacerile externe, care se află 
într-o vizită la Berlin, a fost primită 
de Friedrich Ebert, membru .al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
vicepreședinte al Camerei Populare 
a R.D. Germane. Cu acest prilej — 
informează agenția A.D.N. — a avut 
loc uri schimb de păreri asupra 
problemelor privind convocarea con
ferinței general-europene pentru 
securitate și colaborare, precum si 
în legătură cu activitatea parlamen
tarilor în favoarea reuniunii pan- 
europene. Apreciind succesele obți
nute de oamenii muncii din R.D.G. 
în construcția socialistă, senatorii 
francezi au subliniat necesitatea re
cunoașterii acestui stat de către 
toate țările, pe baza normelor drep
tului internațional, menționează a- 
genția A.D.N.

Președintele Ciprului,alhi_ 
episcopul Makarios, a convocat de 
urgență, simbătă, Consiliul de Mi
niștri pentru a examina situația 
creată în urma conferinței de presă 
ținute de Constantinos Panayotacos, 
ambasadorul Greciei la Nicosia, care 
a formulat aprecieri critice la adresa 
guvernului cipriot.

La Moscova și Washing
ton au f°st sernnate’ Ia U fe
bruarie, de către Boris Petrov- 
ski, ministrul ocrotirii sănătății al 
U.R.S.S. și Elliot Richardson, mi
nistrul sănătății, educației și bună
stării al Statelor Unite, documente 
privind colaborarea dintre cele 
două țări în domeniul ocrotirii să
nătății și al științelor medicale, 
informează agenția T.A.S.S. în con
formitate cu aceste documente este 
înființată o comisie sovieto-ame- 
ricană de colaborare în domeniul 
ocrotirii sănătății.

0 declarație comună a 
Statelor Unite și țărilor membre ale 
C.E.E., prin care acestea se pronunță 
în favoarea inițierii „unei runde de 
convorbiri largi privind liberalizarea 
comerțului", similare negocieriloi- 
cunoscute sub numele de „runda 
Kennedy", a fost dată publicității, 
simultan la Washington și Bruxelles. 
Documentul subliniază necesitatea 
înlăturării obstacolelor din calea dez
voltării unor relații economice nor
male între state.

31 de deținuți politici au 
fost eliberați în Argentina sub 
presiunea opiniei publice. După cum 
arată însă un comunicat al Mișcării 
Naționale Intersindicale (M.N.I.), in 
închisorile din țară se află peste 500 
de persoane arestate și condamnate 
pentru desfășurarea unei activități 
politice progresiste.

Funeraliile mareșalului 
Uniunii Sovietice Nikolai 
KrîlOV locțiitor al ministrului 
apărării al U.R.S.S., au avut loc la 
Moscova. La mitingul de doliu din 
Piața Roșie au participat Aleksei 
Kosîghin, Nikolai Podgornîi. alți 
conducători sovietici, mareșali și ge

întrevederile 
delegației 

române in Suedia
STOCKHOLM 12 (Agerpres). — 

Delegația condusă de tovarășul 
Leonte Răutu. membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., care 
se află în Suedia, la invitația con
ducerii Partidului Social-Democrat, a 
vizitat — vineri și simbătă — ora
șele Malmo și Luns. Oaspeții români 
au avut întîlniri cu Frans Nilsson, 
membru al Comitetului Executiv al 
Partidului Social-Democrat, preșe
dintele organizației districtuale Mal
mo a Partidului Social-Democrat, 
Bertil Goransson, guvernatorul dis
trictului Malmo, și cu alți reprezen
tanți ai autorităților locale. Delegația 
a vizitat șantierele navale „Kockuro", 
primăria oraștllui Malmd, redacția 
ziarului „Arbetet". modernul spital 
clinic din Luns, precum și un car
tier de locuințe noi din Malmo.

Vizita unei delegații M.A.E. 
la Belgrad

BELGRAD 12. — Corespondentul 
nostru, G. Ionescu, transmite : în ca
drul consultărilor obișnuite dintre Mi
nisterul Afacerilor Externe al Repu
blicii Socialiste România și Secretaria
tul Federal pentru Afacerile Externe 
al R.S.F. Iugoslavia, intre 10 și 12 fe
bruarie s-a aflat la Belgrad o dele
gație română, condusă de Nicolae 
Ecobescu. adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Delegația română a fost primită de 
Anton Vratușa, vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal, Iakșa Pe- 
trici, prim-adjunct al secretarului fe
deral pentru afacerile externe, și a 
avut convorbiri de lucru cu Budimir 
Loncear, consilier special al secreta
rului federal, și cu alți funcționari 
superiori.

Cu acest prilej au fost abordate u- 
nele probleme actuale ale vieții in
ternaționale și ale relațiilor româno- 
iugoslave. La primiri și convorbiri a 
participat ambasadorul român la Bel
grad, Vasile Șandru.

nerali ai Armatei sovietice, atașați 
militari și delegații militare din străi
nătate. Din România a fost prezentă 
o delegație militară condusă de ge
neralul locotenent Vasile Alexe, co
mandantul apărării antiaeriene a te
ritoriului.

Noul președinte al Uru-
guayului3 £ost defiemnat in per_
soana lui Juan Maria Bordaberry, 
care a obținut numai 12 580 sufragii 
în plus față de candidatul parti
dului de opoziție. Blanco. . Candi
datul coaliției de stînga. Frente 
Amplio, Liber Seregni. a obținut, 
potrivit agenției Associated Press, 
303 178 de voturi. Noul președinte 
urmează să fie instalat la 1 martie, 
pentru un mandat de 5 ani.

Republica Chile, Consiliul 
Apărării Statului, Agenția Națională 
de Ștat a mineritului și administra
ția fninei „El Teniente" au dai pu
blicității o declarație de protest față 
de hotărîrea Statelor Unite de a 
bloca, la cererea companiei nord- 
americane „Braden Copper Co",' fon
durile depuse în S.U.A. de către 
Corporația chiliana a cuprului 
informează agenția Prensa Latina. Pe 
de altă parte, agenția France Presse 
anunță că, într-o cuvîntare ținută în 
orașul Concepcion, președintele I Sal
vador Allende a condamnat măsurile 
adoptate de Administrația S.U.A., 
avertizind că ele contribuie la în
răutățirea relațiilor economice din
tre cele două țări.

Tîrgul internațional de la 
CairO va *■’ inaugurat, în acest an, 
la 2 martie. în vederea acestei' im
portante manifestări economice,, la 
care vor participa firme și organi
zații din 35 de țări, printre care și 
România, în capitala egipteană se 
desfășoară intense pregătiri.

Procesul revoluționar din 
țară s-a desfășurat pină în pre
zent în mod pașnic, dar guvernul 
nu va ezita să adopte măsurile ne
cesare împotriva celor care în
cearcă să saboteze reforma agrară, 
a. declarat la o conferință de presă 
președintele Perului. Juan Velasco 
Alvarado. El a arătat că guvernul 
a încredințat pămînt țăranilor și 
le-a acordat diferite înlesniri, dar 
că elemente ale partidului A.P.R.A., 
de dreapta, au încercat să com
promită, prin diverse manevre, coo
perativele agrare.

Franța și Italia au hotărit 
să recunoască Republica 
Bangladesh - anuntă agențiile 
France Presse și A.N.S.A. ■

Ploile torențiale, care au 
căzut în ultima vreme in Chile, au 
creat o situație catastrofală în trei 
provincii aflate în nordul țării și 
au afectat. în mod deosebit, activi
tatea la mina de cupru din Chu- 
quicamata.
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