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DE LA REPARAREA MAȘINILOR
LA FERTILIZAREA OGOARELOR
totul trebuie pregătit cu cea mai mare răspundere!

Evoluția vremii la acest sfîrșit de 
iarnă impune luarea unor măsuri care 
să asigure executarea mai devreme a 
lucrărilor agricole. Timpul s-a încăl
zit foarte mult, înregistrîndu-se, la 
începutul acestei săptămîni, tempera
turi de 12—14 grade. Zăpada s-a topit, 
excepție făcînd zone restrinse din 
munți și din Moldova. Ploile din ul
timele zile — mai abundente în Ba
nat și Oltenia, unde s-au înregistrat 
în decurs de numai 24 de ore 25—30 
de litri de apă pe metrul pătrat — 
au completat rezerva de apă în sol. 
Cu alte cuvinte, deși filele calendaru
lui indică încă zile de iarnă, pentru a- 
gricultură a sosit primăvara. în a- 
ceste condiții trebuie grăbite pregăti
rile în vederea executării lucrărilor a- 
gricole în cîmp și chiar începerea se
mănatului.

Sarcinile mari care revin In acest 
an agriculturii în ce privește spori
rea producției impun ca organele de 
partid și. de stat, direcțiile agricole și 
uniunile “cooperatiste, toți oamenii 
muncii din agricultură să se îngri
jească de executarea la un înalt ni
vel agrotehnic a tuturor lucrărilor. 
Aceasta presupune să intrăm în cam
pania agricolă de primăvară te
meinic . pregătiți, îneît la declan
șarea muncilor agricole în cîmp să 
se poată lucra neîntrerupt, fie
care plantă agricolă să fie însămîn- 
țată in limitele timpului optim și în 
condiții de calitate stabilite în teh
nologiile respective. Faptul că însă- 
mînțările și alte lucrări de primă
vară încep mai devreme face necesar 
ca toate pregătirile să fie înche
iate. în fiecare județ a fost anali
zat stadiul pregătirilor in ce pri
vește repararea tractoarelor și ma
șinilor agricole, asigurarea și condi
ționarea semințelor și fertilizarea te
renurilor. Citeva concluzii.

Din datele centralizate la minister 
rezultă că în întreprinderile pentru 
mecanizarea agriculturii tractoarele 
au fost reparate în proporție de 8S 
la sută, semănătorile de cereale — 
peste 91 la sută, iar grapele cu disc 
— 98 Ia sută. în unele județe, prin
tre care Constanța. Dolj, Galați, Ia

lomița, Mehedinți, Olt, Bihor, Har
ghita și Mureș, repararea tractoare
lor este avansată, dar se constată 
rămîncri in urmă. îndeosebi în ju
dețele Alba, Covasna, Dîmbovița, 
Gorj și Maramureș. La 12 februarie 
erau încă 12 001) tractoare nereparate. 
Această situație se datorește atît ne
ajunsurilor în organizarea muncii în 
ateliere, cit și lipsei unor piese de 
schimb. întrucît tractoarele trebuie 
puse în stare de funcționare pentru 
a putea fi scoase la cîmp, au fost 
luate măsuri în vederea grăbirii li
vrării pieselor de schimb și recondi- 
ționării celor care nu pot fi asigu
rate.

Experiența celorlalți ahi a ară
tat cît de important este să existe 
garanția bunei funcționări a trac
toarelor pe toată durata lucrărilor 
agricole. în aceste zile, echipe de 
specialiști controlează modul cum au 
fost reparate tractoarele și celelalte 
mașini agricole. în afara acestui con
trol, fiecare mecanizator trebuie să 
se convingă personal că mașina în
credințată este în perfectă stare de 
funcționare, că nu va avea surprize 
în timpul lucrului. Conducătorii de 
I.A.S. și S.M.A., șefii de fermă, care 
poartă întreaga răspundere a execu
tării la timp a lucrărilor agricole, 
să se asigure de modul cum au fost 
pregătite utilajele.

Spre deosebire de alți ani, au fost 
. asigurate semințe pentru toate cul

turile. Dar fapt este că s-a trecut 
destul de tîrziu la repartizarea lor. 
ceea ce, evident, â întîrziat și pre
luarea lor de către unitățile agri
cole. Este necesar ca fiecare uni
tate agricolă .să-și procure toate se
mințele necesare pentru că timpul 
se încălzește repede și momentul op
tim pentru semănat se apropie.

Fertilizarea terenurilor este o ac
țiune care nu se bucură peste tot de 
atenția cuvenită. în întreprinderile 
agricole de stat, pînă la 11 februarie, 
au fost transportate la cîmp nu
mai 66 la sută din cantitățile de 
îngrășăminte naturale prevăzute, 
iar în cooperativele agricole — 
63 la sută. în decurs de o săp- 
tăminâ (4—11 februarie) —. dacă
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ȘEDINJA COMITETULUI 
EXECUTIV 

AL C. C. AL P. C. R.
In ziua de 15 februarie 1972 a avut loc 

ședința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri și alți 
conducători ai unor organe centrale.

Cu acest prilej. Comitetul Executiv a 
examinat și aprobat propunerile privind 
realizarea Complexului hidrotehnic și 
energetic Cerna-Motru-Tismana; progra* 
mul privind valorificarea complexă a șistu
rilor bituminoase ; proiectul de hotărîre cu 
privire la înființarea și organizarea stațiu*

nilor pentru mecanizarea agriculturii șl a 
trusturilor stațiunilor pentru mecanizarea 
agriculturii, precum și propunerile cu pri
vire la unele lucrări de investiții care ur
mează să fie puse în funcțiune în actualul 
cincinal.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a 
hotărît instituirea unei comisii care să 
elaboreze propuneri în legătură cu dezvol
tarea transportului în comun în municipiul 
București, îndeosebi prin construirea unor 
căi de comunicație dotate cu mijloace elec
trice de mare capacitate și viteză, precum 
și construirea metroului

RELATĂRILE CORESPONDEN-

de toamnă, 
s-a făcut. în 
numai pe 48
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TILOR NOȘTRI DIN JUDEȚELE OLT BOTOȘANI Șl NEAMȚ
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La aniversarea
marilor băiălii
de clasa ale

tot- 
mai

parti- 
■avut 

anii

in Șirul marilor 
perioada 1929—

și viață, 
. . a liber

tăților cetățenești au dus la crește
rea acțiunilor de

luăm de bune cifrele comunicate de 
direcțiile generale agricole județene 

in cooperativele agricole din ju
dețul Olt au fost transportate la 
cîmp circa 3 270 tone îngrășăminte 
naturale, în Buzău — 7 600 tone, in 
Gorj — 2 500 tone etc.

Suprafețe mari de teren rezervate 
atît semănăturilor de toamnă, cit și 
terenuri care se vor Insămînța în a- 
ceastă primăvară, se fertilizează cu 
îngrășăminte chimice. Spre deosebi
re de anul trecut, industria livrează 
cantități mai mari de îngrășăminte. 
S-a luat măsura să se urgenteze a- 
cordarea creditelor de producție coo
perativelor agricole pentru a-și 
procura aceste îngrășăminte. Este ne
cesar ca toate formalitățile să fie făcu-

te eît mai repede pentru ca aprovizio
narea cu îngrășăminte și fertilizarea 
terenurilor să fie făcute la timp. în
deosebi trebuie acordată atenția fer
tilizării semănăturilor 
unde această lucrare 
cooperativele agricole, 
la sută din suprafețe,

Ocupîndu-se de întreaga activitate 
economică a comunei, comitetele de 
partid și consiliile populare sînt da
toare să, asigure ca unitățile agri
cole din raza comunei să-și repare 
utilajele, să se aprovizioneze cu 
semințe, să mobilizeze pe coopera
tori la fertilizarea terenurilor, să în
treprindă tot ce este necesar pentru 
a se obține recolte mari.în acest an.

ÎN ZIARUL DE AZI
• ROLUL NAȚIUNII IN 
SOCIALISM (Consultație 
în sprijinul celor care 
studiază în învățămîn 
tul de partid) ® RÂS 
PUND CHEMĂRILOR LA 
ÎNTRECEREA SOCIALIS
TĂ • Un adevăr ele
mentar : învățămîntul 
presupune stabilitate ! 
TOT PE DRUM, PE 
DRUM... Și LA CATEDRĂ 
NICICUM ? • 0 FRU
MOASĂ TĂLMĂCIRE ÎN 
LIMBA MAGHIARĂ A 
FOLCLORULUI ROMA
NESC O FAPTUL DIVERS 

• SPORT

răscolea conștiința 
proletariatului"

în actualitate pe ogoare: administrarea îngrășămintelor chimice, care vor aduce, în mod sigur, un spor însemnat 
de recolta. O imagine surprinsă pe terenurile cooperativei agricole din Pâulești, județul Satu-Mare

6000 DE MANDATE
PENTRU FORUMUL

COMPETENTEI
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OMUL FAȚA IN FAȚA 
cu el Însuși...— —- j

• „Parazitul cu principii" la ora lucidității amare
• „Amîndoi să fim deopotrivă... dar ea să mă slujească I”
• La capătul unui marș bărbătesc, spre noi aliniamente 
ale vieții • De ce și-a cumpărat un ospătar mașină

de scris..'.

sub razele să- 
inie, a Su
mai al. ță

rii, pină la Beba Veche, locali
tatea cea mai vestică, soarele are ne
voie de numai 38 de minute. Ceva 
mai mult de o jumătate de ceas pen
tru a escalada cei mai bătrîni munți 
ai Europei — Hercinicii dobrogeni, 
pentru a lumina podișul Transilvani
ei peste coama Carpaților și a coborî 
dincolo de Munții Apuseni, în cîmpii- 
le dinspre Tisa. De mii și milioane 
de ani, timpul și distanța dintre 
punctele acestea sînt neschimbate, 
dar, de peste un sfert de secol, tim
pul istoriei pe acest pămînt este al
tul. El nu se mai măsoară decît con
vențional prin minute, ore și zile, rit
mul său adevărat fiind dat de numă
rul evenimentelor trăite, de intensi
tatea și importanța lor. Desincronizat 
cu timpul calendarelor, timpul isto
riei este mereu altul, mereu bătind 
în alte cadențe, și, întotdeauna, ire
versibil. Astrul zilei străbate Româ
nia de la un capăt, la altul în nu
mai o jumătate de oră, dar în 
scurtul răstimp de la o săptămînă la 
alta sau de la o lună la alta se petrec 
in acest colț de lume atîtea eveni
mente, au loc atîtea înfăptuiri cîte 
se puteau petrece mai înainte nu
mai în ani și decenii.

Această constatare poate să apară 
exagerată unui ochi care nu ne cu
noaște îndeaproape. Și, totuși, reali
tatea li atestă valabilitatea. In 1971

am realizat producția globală indus
trială a României din anul 1938 în 
numai 24 de zile. 16 regate de atunci, 
in Republica de astăzi I 16 Românii, 
într-una ! în 1975 întreaga producție 
industrială a României antebelice va 
fi realizată în 13 zile. In 1980, în 
zilele lucrătoare dintr-o singură săp- 
tămînă. în 1990. în numai două zile !

Ce se află îndărătul acestor cifre 
spectaculoase ? Ce determină acest 
progres fără precedent ?

Eliberarea de exploatare, socialis
mul au dat tuturor celor ce mun
cesc, în calitatea lor de proprietari 
și producători, dreptul nu numai de 
a se integra din plin în procesul e- 
conomic al țării, dar și de a decide 
asupra evoluției acestuia. Este o re
alitate încărcată de semnificații ma
jore. Tn acest proces de participare 
Ia deciziile asupra viitorului, în bi
valenta funcției de proprietari și 
producători, in înțelegerea și stăpi- 
nirea plenară, profundă a mecanis
melor politico-economice se află in
clus un întreg proces istoric parcurs 
de clasa noastră muncitoare in anii 
de după preluarea puterii. A decide 
înseamnă a face o „pătrundere, în 
viitor". înseamnă a angaja viitorul, a-1 
dirija. Decizia — nervul vital al ac
tivității de conducere — se află as
tăzi în miinile clasei muncitoare 
chemată de partid ca, prin toate 
formele colective de conducere in- 
stituționalizate prin legi, să răspun-

mersul

la noi 
identi-
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DIN LUMEA ȘTIINȚEI Șl TEHNICII

Maiestății Sale Imperiale

MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR
Șahinșahul Iranului

TEHERAN.

In legătură cu calamitățile ce s-au abătut asupra regiunilor din nord- 
vestul Iranului și care au pricinuit pierderi de vieți omenești și pagube 
materiale, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
al poporului român și al meu personal, exprim Maiestății Voastre, poporu
lui iranian și familiilor care au avut de suferit sentimentele noastre de 
profundă și sinceră compasiune.

dă direct și nemijlocit de 
inainte al țării.

Muncitorul nu face parte 
din acea „majoritate tăcută" 
ficată de teoreticienii burghezi in
„ființa unidimensională" asociată cu 
noțiunea „clasică" de individ aflat pe 
o treaptă elementară a evoluției, 
component al unei mase amorfe, ce
nușii, rudimentare. Muncitorul Româ
niei socialiste multilateral dezvoltate 
știe că a cunoaște înseamnă a putea, 
el este conștient de faptul că apar
ține1 unei clase care a devenit forță 
motrice a istoriei din momentul uni
rii, socialismului cu știința. Acest om 
știe că numai prin manifestarea ple
nară a rolului clasei sale în socie
tate, numai prin creșterea compe
tenței economice a muncitorimii se 
ajunge la sporirea eficienței partici
pării sale Ia conducere. Conștiința a- 
cestui fapt a provocat un adevărat 
salt calitativ în evoluția din ultimii 
25 de ani a muncitorimii românești și 
numai ea a putut impune cu succes 
imperativul randamentului și al efi
cienței în tot ceea ce construim și 
producem.

Ea este rezultatul încrederii ne
strămutate a partidului in clasa 
muncitoare și a clasei muncitoare in 
partid. în ea constă forța muncitori
mii noastre de a perfecționa conti
nuu activitatea noastră industrială și 
de construcții prin ridicarea pe noi 
trepte ale eficientei economice a in
dustriei — expresie a traducerii în 
viață de către clasa muncitoare, de 
către întregul popor a politicii 
Partidului Comunist Român.

— Perfecționarea pregătirii cadre
lor este pentru noi cea mai eficientă 
investiție — îmi spunea deunăzi co
munistul Adrian Stoica, purtătorul 
primului mandat încredințat de co
lectivul grupului industrial de la 
Brazi la marele forum al cadrelor 
de conducere din industrie și con
strucții care își va deschide mîine 
lucrările la București. Numai pre
gătirea, plus experiența, plus per
fecționarea dau potențialul uman al 
eficienței activității noastre, și cind 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se adre
sa recent muncitorilor uzinelor de 
vagoane din Arad îndemnindu-i „să 
Învețe" înțelegeam că el se adresa 
tuturor celor ce formează puternicul

• Tezaurul „minereurilor sărace” • Calculatorul electro
nic — piesa cheie in sistemul informaticii • „Cursa gigan- 
tilor”... pe planșete și oceane • Din creațiile aîndirii 

tehnice originale

Eroicele lupte ale ceferiștilor și pe
troliștilor pe care clasa muncitoare, 
oamenii muncii de la orașe și sate 
le aniversează în aceste zile grăiesc 
peste vremuri despre înalta oonștiin- 

. ță patriotică, combativitatea, abne
gația și spiritul de sacrificiu ale pro
letariatului din țara noastră, în frun
te cu partidul său comunist, puse în 
slujba cauzei oamenilor muncii, a 
înaltelor idealuri ale poporului român 
de libertate, independență națională și 
progres social.

Punct culminant 
bătălii sociale din 
1933, luptele 
muncitorești

. acum 39 de ani 
reprezintă, 
odată, cele 
viguroase acțiuni 
proletare organi
zate și conduse 
de Partidul Co
munist Român
pînă la cel de-al .. 
doilea război
mondial, o mani
festare elocventă 
a capacității cla
sei noastre mun
citoare de a uni 
în jurul ei pături 
muncitoare din 
cele mai largi ale 
populației. Prin 
amploarea și in
fluența lor asu
pra evoluției social-politice a tării, 
eroicele lupte ale ceferiștilor și pe
troliștilor au . ilustrat pregnant că. 
în pofida condițiilor grele ale ilega
lității, Partidul Comunist Român s-a 
afirmat statornic ca stegarul inte
reselor fundamentale ale maselor 
muncitoare,’ organizatorul și condu
cătorul lor încercat in lupta de elibe
rare socială și națională.

Grefate pe fondul contradicțiilor 
proprii Orînduirii. capitaliste din Ro
mânia, luptele muncitorești din pe
rioada 1929—1933 au avut drept cau
ză imediată .situația extrem de grea 
creată pentru masele muncitoare de 
criza economică care a zguduit în
tregul sistem capitalist. Urmările 
crizei au fost resimțite cu intensitate 
în România. datorită unor factori 
specifici, ca predominarea în econo
mia românească a unei agriculturi 
înapoiate, cu însemnate resturi se
mifeudale, pozițiile economice pu
ternice deținute de monopolurile 
străine și încercările acestora de ie
șire din criză pe seama accentuării 
exploatării țărilor aservite. Apogeu! 
crizei a fost atins în 1932, cînd indi
cele general al producției industriale 
a scăzut, valoric la 57 la sută fată de 
1929. „Criza este generală și tota
lă...". consemna C. Argetoianu.

Marii capitaliști autohtoni, în înțe
legere cu cercurile monopoliste in
ternaționale, au găsit „soluția" : a- 
rhn.carea greutăților provocate de 
criză pe spinarea oamenilor muncii

de la orașe ?! sate. în acest scop s-a 
intensificat exploatarea maselor, au 
fost reduse salariile prin intermediul 
„curbelor de sacrificiu" ; sporirea im
pozitelor s-a îmbinat cu concedieri 
masive. Lovind cel mai dureros in 
clasa muncitoare, efectele crizei s-au 
răsfrint și asupra altor categorii so
ciale — intelectuali, funcționari, mici 
negustori și meseriași, ca și 
țărănimii muncitoare

Condițiile grele de muncă 
șomajul, încălcarea brutală

protest ale maselor 
largi populare. 
Numai în .între
prinderile 
culare au 
loc. între 
1929—1933. 377 de 
greve, la care au 
participat munci
tori din 1 054 de 
fabrici și uzine. 
După eroica gre
vă a minerilor de 
la Lupeni. repri
mată sîngeros de 
guvern, au izbuc
nit greve și alte 
acțiuni de luptă 
ale muncitorilor 
metalurgiști din 
București. Reșița, 
Arad, Brașov, ale 
muncitorilor din 
industria ușoară 

’ etc. Este un merit ai partidului co
munist faptul 
Congresul al 
bric 1931. a 
hotărit spre 
sale corespunzător ________ __
mănești. acordind o deosebită aten
ție marilor întreprinderi și centre in
dustriale, îmbinării muncii ilegale cu 
folosirea variatelor posibilități legale, 
ca o condiție a întăririi legăturii cu 
masele.

O atenție excepțională a acordat 
partidul făuririi unității de acțiune a 
muncitorilor, indiferent de apartenen
ța lor politică. Capacitatea sa creatoa
re s-a concretizat în acei ani în. folo
sirea unor variate forme de organiza
re, a unor metode noi. care să înlă
ture manifestările de închistare și 
sectarism. Astfel, a fost făurită o am
plă și complexă structură politico-or- 
ganizatorică a frontului unic de jos al 
muncitorimii ceferiste — de la 
Comitetul central de acțiune.. ales la 
20 martie 1932, avînd ca secretar pe 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pînă Ia co
mitetele de acțiune constituite pe re
giuni. localități, ateliere și secții fe
roviare, ca organe larg reprezentative, 
alese de întreaga masă a muncitori
lor. Organe similare au fost create in 
întreprinderile petroliere. Concomi
tent, partidul a acționat, perseverent

Gheorțjhe MATEI

ceferistilor
si petroliștilor

că. îndeosebi după 
V-lea din decern- 
luat un curs mai 

orientarea activității 
realităților ro-

(Continuare în pag. a IV-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Ioan GRIGORESCU

„...Pe strada Roma, 
unde locuiesc, atmos
fera e mereu 
cată de fum, 
pîclă înecăcioasă care 
se strecoară prin gră
dini, pătrunde în lo
cuințe, viciind aerul 
pe care îl respirăm. 
De unde această otra
vă 1 Din țevile de 
eșapament ale mași
nilor, mai ales ale au
tobuzelor I.T.B. (31 și 
76), care, de cîte ori își 
fac apariția, lasă în 
urma lor nori groși 
atît de dăunători să
nătății omului".

Am transcris în rîn- 
durile de față scrisoa
rea primită de la citi
toarea ziarului nostru, 
Vasilica Pop. nu ca un 
fapt divers. în ulti
mele săptămîni, nume
roși cetățeni din Ca
pitală au semnalat că 
îndeosebi pe traseele 
I.T.B. atmosfera este 
din ce în ce mai poluată 
de gaze de eșapament.

într-adevăr. . într-un 
decor de iarnă, pe șo
seaua Cătelu. gonește 
către capătul liniei 42 
autobuzul „Skoda" 
31-B-7 407. în urma 
lui. copaci, case și tre
cătorii suportă vrînd- 
nevrînd miasma ga
zelor eșapate. Cursa 
este întreruptă de cei 
doi ofițeri de miliție

încăr- 
de o

însoțesc tn

debit mare 
de injecție 

să se scuze

care ne
„raid".

— Are 
la pompa 
— caută
șoferul AI. Rizea.

în realitate, mașina 
avea instalația de ali-

ceau unul în spatele 
celuilalt : 31-B-7 419
și 31-B-412... (ultima 
cifră, la cel de-al doi
lea, n-am mai dis
tins-o), lăsînd în urma 
lor o dîră mai ceva ca 
o locomotivă de tipul

menul" cu greu), sco
teau fum ca niște co
șuri de fabrică, dato
rită unor defecțiuni 
nedescoperite la timp 
sau neglijate (unele 
autobuze erau nere
glate și nerevizuite

că o dată cu mașina în 
cursă ! — au tipa* la 
mine maistrul și șeful 
garajului 
fără să țină
că autobuzul are țea
va înecată" (Nicolae 
Dută)... „Ne dau ma

Floreasca, 
seama

(Continuare în pag. a III-a)

ANCHETA PE URMELE UNOR SCRISORI

COȘURI FUMEGlNDE JN
GOANĂ PE PA TRU ROȚI

• Sute de tone de substanțe poluante injectate anual în atmosfera Capi
talei ® „închideți ferestrele de ia case, vine autobuzul!" • Cînd șoferii 
„pedalează" puternic, pe stradă „nu se mai vede om cu om" ® De ce 

serviciile de circulație sînt „cu mîinile legate" ?

mentare dereglată și 
injectoarele uzate...

Pe strada Barbu 
Văcărescu, una, două, 
trei gospodine . (atîtea 
am surprins) își în
chideau la repezeală 
ferestrele larg deschi
se. Și. nu intimplător. 
două autobuze tre-

celor pe care le mai 
vedem doar la muzeul 
Căilor Ferate.

Am 
dajul 
iul 
Albă) 
Din 30 de mașini con
trolate. cel puțin 20 

. (restul au trecut „exa-

continuat aon- 
in stațiile Bara- 
Dunării (Balta 
și Piața Muncii.

de 4 luni : „Skoda" 
nr. 930, de exemplu, 
condusă de Ion Do- 
bre). Iresponsabilita
tea celor ce dau cale 
liberă pe bulevardele 
orașului unor aseme
nea mașini de... intoxi
cat reiese și din rela
tările șoferilor : „Plea-

șini prost revizuite și, 
cind pornim în cunsă, 
nu se mai vede om cu 
om din cauza fumu
lui" (Grigore Mihăi- 
toriu)... „Mașina e ne
reglată" (Tănase Șer- 
ban). De unde și oon- 
cluzia că în garaje, 
lipsa de exigență. în-

găduința, toleranța 
sînt „în floare". Pen
tru că. după cum s-a 
putut constata, în ma
joritatea sau in unani
mitatea cazurilor de
pistate, .nu este vorba 
decît de neglijență in 
întreținere, neglijentă 
în executarea repara
țiilor. neglijență in 
exploatarea autovehi
culelor. Cine suportă 
consecințele acestor a- 
bateri de la îndatori
rile profesionale ? De
sigur, deopotrivă, pie
tonii și călătorii, vic
time ale acestui... su
pliment de „confort*.

Evident, investiga
țiile noastre n-au sur
prins decît o parte 
infimă din parcul de 
mașini al I.T.B. Dacă 
ne gîndim însă eă pe 
arterele Bucureștiului 
circulă zilnic peste 
150 000—160 000 de au
tovehicule și că multe 
prezintă o stare teh
nică asemănătoare cu 
cea semnalată, dacă 
nu șl mai rea, ajun
gem la concluzia că 
apărarea purității at
mosferei orașului con
stituie, fără îndoială, o

Dumitru 
MINCULESCU

(Continuare 
in pag. a n-a)
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lolul națiunii în socialism■7

în teoria marxist-leninistă, pro
blema națiunii ocupă un loc deose
bit de important, concepția mate- 
rialist-istorică oferind singurul 
răspuns științific privitor la rolul 
istoric al națiunii in dezvoltarea so
cietății umane. Marx, Engels. Lenin 
au examinat multilateral și au a- 
dus clarificări esențiale într-un șir 
de aspecte majore ale acestei pro
bleme, cum sînt definirea șl ca
racteristicile națiunii, raportul din
tre viața social-economică și exis
tența națiunii, corelația dintre 
lupta de eliberare socială a clasei 
muncitoare, a oamenilor muncii și 
eliberarea națională a popoarelor 
în condițiile capitalismului ; ei au 
schițat linia de evoluție a națiuni
lor și a raporturilor dintre na
țiuni în perspectiva trecerii la so
cietatea socialistă și comunistă.

Dezvoltarea națiunilor în zilele 
noastre a pus în evidență un șir de 
elemente noi — in prim îl rind, 
apariția națiunilor socialiste ca 
realitate istorică, apoi formarea a 
zeci de națiuni pe ruinele vechilor 
imperii coloniale, dar și intensifi
carea eforturilor burgheziei mono
poliste de a submina dezvoltarea 
națională a popoarelor — elemen
te care se impun cu cea mai 
mare acuitate preocupărilor miș
cării revoluționare internaționa
le, ridică probleme complexe în 
fața gindirii teoretice și activității 
practice a partidelor comuniste.

Toate acestea explică atenția pri
mordială acordată de Partidul Co
munist. Român investigării și anali
zării aprofundate a rolului națiunii 
și al relațiilor dintre națiuni în con
dițiile contemporaneității. Ampla 
activitate teoretică a partidului, re
flectată cu deosebire in documentele 
Congreselor ai IX-lea și al X-lea, 
în lucrările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, activitatea politică și 
practică avînd drept obiectiv înflo
rirea multilaterală a națiunii socia
liste române și larga ei afirmare pe 
arena internațională, așezarea rela
țiilor cu alte state pe baza principii
lor de natură să asigure dezvoltarea 
liberă a fiecărei națiuni reprezintă 
contribuții de seamă la îmbogăți
rea teoriei marxist-leniniste a na
țiunii în general, a națiunii socia
liste și relațiilor dintre națiuni in 
special. (Vezi Nicolae Ceaușescu : 
Rapoartele la Congresul al IX-lea, 
cap. 3 ; Congresul al X-lea, cap. 3 ; 
„P.C.R. — continuator al luptei re
voluționare și democratice a po
porului român, al tradițiilor mișcă
rii muncitorești și socialiste din 
România", cap. „Dezvoltarea și în
florirea națiunii noastre socialiste" ; 
„Semicentenarul glorios al P.C.R", 
cap. „Un obiectiv esențial al etapei 
actuale — perfecționarea continuă 
a organizării societății").

Istoria arată că apariția națiunii, 
ca formă de comunitate umană și 
dezvoltarea vieții naționale a po
poarelor, reprezintă un proces so
cial legic, o etapă necesară și obli
gatorie in evoluția tuturor popoare
lor. Printre principalele trăsături 
care configurează națiunea se în
scriu comunitatea de limbă, de teri
toriu, de viață econorniăă și de fac
tură psihică, 'afifmârea'unei culturi' 
spirituale proprii, originale, conco
mitent cu receptarea valorilor fun
damentale ale culturii universale.

Formată în condițiile istorice ale 
capitalismului, națiunea a exercitat, 
încă de la început, o puternică în- 
riurire asupra progresului econo
mic și social, asupra mersului îna
inte al societății. Istoria țării 
noastre constituie, în această pri
vință. un exemplu concludent. Ast
fel, vitalitatea idealului național 
și-a găsit o strălucită expresie în 
Unirea Moldovei cu Țara Româ
nească în 1859 și cucerirea inde
pendenței de stat în 1877. Dez
membrarea statului a frinat mult 
timp dezvoltarea națiunii noastre ; 
tocmai în acest sens, într-o referire 
directă la România, Lenin sublinia 
in 1917 că aci procesul construcției 
de stat nu s-a terminat, mulți ro
mâni trăind in afara granițelor na
ționale (Opere, voi. 23, p. 276). 
Desăvîrșirea, după primul război 
mondial, a unității statului român, 
împlinire de importanță crucială a 
aspirațiilor înflăcărate ale poporu
lui, a dat un nou curs procesului 
de dezvoltare a națiunii. O analiză 
obiectivă a evoluției istorice relevă 
însă că, prin contradicțiile și anta
gonismele de neîmpăcat generate 
de relațiile social-economice spe
cifice orinduirii burgheze,, capita
liste, aceasta a împiedicat, pe mul
tiple planuri, afirmarea plenară a 
rolului națiunii ca forță, dinamică a 
progresului. Clasele dominante au 
căutat, de-a lungul timpului, să fo
losească, în scopurile lor înguste, de 
clasă, roadele luptei maselor pen
tru independență, recurgînd, nu o 
dată, la acte cu un vădit caracter 
antinațional — măsuri de înfeudare 
economică și politică față de capi
talul monopolist internațional, 
care, alături de știrbirile aduse in
dependenței naționale ca urmare a 
dominației marilor puteri imperia
liste, au constituit tot atîția fac
tori de frinare a dezvoltării na
ționale.

Orînduirea socialistă a asigurat 
condițiile economice, social-politice 
și spirituale prielnice deplinei în
floriri a națiunii noastre. în pro
cesul statornicirii și dezvoltării noii ■ 
orinduiri se realizează, ca o parte 
componentă a operei de construire 
a socialismului, o formă nouă, su
perioară, de comunitate națională, 
națiunea socialistă, moștenitoarea 

/și purtătoarea. în condițiile noi. a 
celor mai înalte tradiții și însu
șiri ale poporului român. „Socia
lismul — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — duce mai departe 
procesul de dezvoltare a națiunii, 
început în epoca burgheză, creează 
condiții pentru afirmarea deplină 
a vieții naționale a poporului. Revo
luția socialistă, construcția noii o- 
rînduiri sociale descătușează toate 
energiile creatoare ale poporului, 
constituie în viața fiecărei țări o 
epocă de redeșteptare națională, de 
afirmare viguroasă a sentimentelor 
patriotice ale maselor largi. Lozin
ca înfloririi multilaterale a pa
triei socialiste, formulată de par
tidul comunist, mobilizează for
țele oamenilor muncii. consti
tuie un factor dc seamă al 
mersului înainte al poporului". 
(„România ne drumul desăvirșirii 
construcției socialiste" vol. I. P 
396)

Evoluția istorică arată că forma
rea și consolidarea națiunii socia
liste nu se petrec în mod automat, 
mecanic. Spre deosebire de alte 
etape istorice, dezvoltarea națiunii 
socialiste este un proces conștient, 
ca și acela al făuririi societății 
socialiste. Acest proces se desfă
șoară corespunzător cerințelor le
gilor obiective ale dezvoltării so
ciale. ca urmare a faptului că este 
condus. în mod nemijlocit, de către

avangarda marxist-leninistă a clasei 
muncitoare, Partidul Comunist Ro
mân. Tocmai în virtutea rolului său 
de forță conducătoare a societății 
noastre, de exponent fidel al celor 
mai înalte interese și năzuințe ale 
poporului, și-a asumat partidul mi
siunea istorică de a asigura înflo
rirea socialistă a națiunii române, 
considerînd aceasta drept îndatori
rea sa fundamentală pe plan națio
nal, un mandat suprem încredințat 
de popor. (Vezi și lucrarea „Eseuri 
despre națiune" Editura politică, 
1971, precum și articolul „Tipologia 
națiunii" in „Revista de filozofie" 
nr. 2/1971).

Baza dezvoltării națiunii socialiste 
o formează noile relații sociale în
temeiate pe proprietatea socialistă, 
relații care s-au statornicit în în
treaga economie, ca urmare a na
ționalizării principalelor mijloace 
de producție, a trecerii micii pro
ducții de mărfuri pe făgașul socia
lismului ; eliminînd orice exploa
tare a omului de către om, ele au 
generat comunitatea de interese a 
întregii națiuni. (Vezi și Raportul 
la Conferința Națională a P.C.R., 
capitolul 1).

Economia socialistă unitară con
stituie temelia ritmului înalt al 
creșterii economice în anii socia
lismului. Politica de industrializare 
socialistă, de dezvoltare intensivă 
și multilaterală a agriculturii, de 
repartizare rațională a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țării, 
a dus la o puternică dezvoltare a 
forțelor de producție, la creșterea 
masivă a producției, ridicarea ar
monioasă a tuturor județelor țării 
în vederea asigurării unui nivel su
perior de civilizație materială. Toa
te aceste elemente definitorii pen
tru evoluția economiei noastre na
ționale reprezintă baza materială a 
propășirii și progresului națiunii so-

artistice remarcabile create In ar.ii 
socialismului, ridică patrimoniul 
cultura! al națiunii pe o treaptă 
superioară, îl îmbogățește cu valori 
originale, oglindind noile realități 
sociale.

Totodată, are o însemnătate ex
cepțională faptul că — prin prodi
gioasa dezvoltare a învățămîntului 
de toate gradele (între altele, apro
piata generalizare a invățămîntului 
de 10 ani), extinderea continuă a 
rețelei instituțiilor științifice, cul- 
tural-artistice, a așezămintelor cul
turale de masă, prin amplificarea 
considerabilă a activității editoriale 
și creșterea tot mai accentuată a 
numărului abonaților la radio și te
leviziune — are loc o amplă 
lărgire a orizontului cultural al ma
selor populare, puternica revoluție 
culturală desfășurată sub conduce
rea partidului exercitînd o profun
dă influență asupra procesului de 
dezvoltare a națiunii noastre socia
liste, afirmîndu-se ca unul din fac
torii esențiali de afirmare a poten
telor ei creatoare.

Sub influența marilor trans
formări revoluționare petrecute în 
viața societății, a vastei activități 
Ideologice și politico-educative des
fășurate de partid, se realizează 
mutații substanțiale în modul de 
gindire al oamenilor. Reflectînd ce
rințele reale ale evoluției sociale, 
stimulînd această dezvoltare, con
știința socialistă se transformă in
tr-o puternică forță motrice a pro
gresului social. De aci și atenția ex
cepțională acordată de partid acti
vității ideologice-educative, con
cepută ca o activitate complexă, de 
largă perspectivă, vizînd făurirea 
unui om nou, multilateral dezvol
tat. în această optică, programul e- 
ducării comuniste a maselor adop
tat de Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971 a trasat liniile di-
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noii orinduiri sociale și, implicit, la 
creșterea forței de atracție a socia
lismului, ceea ce e de natură să fa
vorizeze și să stimuleze lupta clasei 
muncitoare, a forțelor progresiste 
din alte țări.

Partidul nostru dă expresie con
cretă internaționalismului său con
secvent, punînd în centrul politicii 
sale externe extinderea și adîncirea 
relațiilor de prietenie și alianță cu 
toate țările socialiste, de care ne 
leagă ideologia comună a marxism- 
leninismului, comunitatea orindui
rii sociale, unitatea de țeluri și 
sarcini fundamentale ; militează cu 
fermitate pentru cauza libertății 
tuturor popoarelor, manifestîndu-și 
pe multiple planuri sprijinul și 
solidaritatea activă ; acționează 
perseverent pentru statornicirea 
trainică, în viața internațională, în 
relațiile dintre toate statele a prin
cipiilor menite să asigure înflori
rea fiecărei națiuni, apropierea și 
cooperarea între popoare.

Preocuparea pentru dezvoltarea 
propriei națiuni este astfel în de
plină concordanță cu cerințele in
ternaționalismului, reprezentând 
principala contribuție proprie la 
victoria cauzei generale a pro
gresului social. Firește că aceasta 
nu are nimic comun cu naționalis
mul. In concepția marxist-leninistă 
naționalismul se caracterizează prin 
promovarea inegalității între na
țiuni, dominarea și infeudarea a- 
cestora, încălcarea dreptului sacru 
la dezvoltarea liberă și suverană a 
acestora. Tocmai prin acest carac
ter nociv, tendințele și practicile 
naționaliste au adus întotdeauna 
mari daune dezvoltării libere a 
națiunilor și colaborării lor, stimu
lînd, în mod artificial, învrăjbirea 
și antagonismul între națiuni. Pen
tru marxist-leniniști, care consi
deră ca sacră teza libertății și e- 
galității în drepturi a tuturor na
țiunilor, eforturile consacrate dez
voltării pe toate planurile a pro
priei națiuni, care nu se realizează 
pe seama altora, prin lezarea inte
reselor legitime ale altor po
poare, reprezintă o expresie 
concretă a îmbinării organice a pa
triotismului și internaționalismului 
socialist. (Aspectele legate de le
gătura indisolubilă dintre aceste 
două componente organice ale po
liticii Partidului Comunist Român 
vor fi abordate in cadrul unei con
sultații distincte).

Practica socială confirmă în mod 
strălucit teza programatică a parti
dului nostru, potrivit căreia valo
rificarea plenară a tuturor valențe
lor națiunii reprezintă o cerință le
gică a procesului de făurire a noii 
orinduiri sociale. A construi socie
tatea socialistă și comunistă în
seamnă a asigura dezvoltarea 
rapidă a întregii economii națio
nale, un înalt nivel de civilizație 
și bunăstare, adîncirea continuă a 
democratismului, o prodigioasă e- 
flprescență a culturii, fructificarea 
tezaurului de gindire a maselor, a 
talentelor fiecărui cetățean pre
cum și situarea, propriei națiuni pe 

......................  sf;tin loc demn în concertul nâțiuhi- 
natțftipși esenței orinduirii sbcia- lor lțțmii. Iar toate aceste procese 
liste, partidul își dovedește o dată fundamentale ăîe' construcției ' so
mai: .jnjult,.. {naltul spirit de răspun- , eialiste nu reprezintă altcevă' decît ’ 
dere pentru destinele națiunii.

Realitățile proprii României con
temporane relevă strînsa corelație 
între procesul de întărire a statu
lui socialist, de perfecționare a 
funcțiilor și activității sale, de dez
voltare continuă a democrației so
cialiste prin atragerea celor mai 
largi mase Ja rezolvarea treburilor 
obștești și procesul de înflorire a 
națiunii socialiste. Puterea de stat 
constituie în miînile forțelor sociale 
fundamentale ale națiunii noastre 
— clasa muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea — pîrghia de dezvol
tare social-economică a țării, de e- 
ducație socialistă a maselor, de a- 
părare și întărire, a noii orinduiri so
ciale. Lărgirea bazei sociale a sta
tului, continua omogenizare socială 
a societății contribuie, deopotrivă, 
la întărirea statului socialist, pre
cum și a națiunii socialiste, ca fac
tori dinamici de progres 
rinduiri.

Programul dezvoltării 
rale a socialismului în 
elaborat de Congresul al 
P.C.R., reprezintă in fapt cadrul de 
afirmare a roiului activ, creator, al 
națiunii noastre socialiste. în con
ținutul și direcțiile acestui program, 
concludente pentru concepția par
tidului nostru despre socialismul 
multilateral dezvoltat ca societate 
superioară în toate componentele ei 
vechii societăți românești, vechiului 
cadru de viață a națiunii noastre, 
se găsesc punctele de confluență ale 
intereselor întregului popor cu cele 
ale intereselor fundamentale ale 
fiecărui cetățean. In acest sens, și 
pe această bază, unitatea social- 
politică a națiunii constituie unul 
dintre elementele propulsoare fun
damentale ale progresului societății 
socialiste și, în același timp, reaze
mul hotăritor al stabilității sale 
istorice, garanția principală a ire
versibilității procesului de dezvol
tare ascendentă spre comunism, 
(Vezi și articolul „Victoria socialis
mului și unitatea social-politică a 
întregului popor" in „Lupta de cla
să". nr. 3, 1971).

Viața, evoluția istorică verifică în 
mod strălucit adevărul marxist-le- 
ninist că înflorirea națiunii socia
liste se realizează în condițiile am
plei colaborări cu celelalte națiuni. 
Departe de a ilustra tendințe de 
izolare națională, de închistare sau 
autarhie — pe care partidul nostru 
le respinge cu hotărîre, întrucît 
orice obstacole în calea extinderii 
cooperării internaționale sînt con
trarii intereselor vitale ale fiecărui 
popor, ca și ale cauzei generale a 
socialismului — preocuparea stator
nică pentru dezvoltarea multilate
rală a propriei națiuni este o ce
rință fundamentală, o premisă pri
mordială a îndeplinirii sarcinilor 
naționale și internaționale ale fie
cărui partid comunist. Partidul Co
munist Român călăuzește întreaga 
operă de făurire a noii orinduiri so
ciale pornind de la concep
ția relației de unitate și in
terdependență dialectică dintre 
factorul național și cel in
ternațional. care nu numai că nu 
se exclud, dar se condiționează și 
se completează reciproc in mod ne
cesar. (Vezi și articolul „Dialectica 
naționalului și internaționalului in 
dezvoltarea societății socialiste", in 
„Lupta de clasă" nr 1. 1970). înflo
rirea națiunii socialiste române în 
procesul făuririi noii orinduiri so
ciale este, firește, o sarcină națio
nală în esența ei. avînd 
un caracter internațional, 
tribuția directă pe care 
ce pe calea construcției

N S U L T A Ț I E
In sprijinul celor 

care studiază 
în învătamîntul de partid]

rectoare și cadrul organizatoric al 
unei vaste acțiuni vizînd afirmarea 
multilaterală a personalității uma
ne, îmbogățirea cunoștințelor cul- 
tural-științifice, formarea unor te
meinice convingeri comuniste, în
nobilarea spirituală a omului, înră
dăcinarea și generalizarea trăsătu
rilor moralei socialiste. Prin prin
cipialitatea cu care acționează pen
tru dezvoltarea conștiinței socialiste 
și formarea omului nou, prin com
bativitatea și intransigența față de 
mentalitățîfe și practicile-' -’âtră'itib'

eialiste române. Aceasta are drept 
efect nemijlocit făurirea unei comu
nități de viață economică de tip su
perior, cu noi valențe calitative.

Profunde repercusiuni în viața 
națiunii au avut transformările pe
trecute în structura socială a so
cietății noastre. în timp ce. în con
dițiile capitalismului, orice națiune 

. este scindată datorită contradicții
lor antagoniste dintre clasele soci
ale ce o alcătuiesc, în orînduirea 
socialistă lichidarea claselor. . ex
ploatatoare, înlăturarea exploa-.:, 
tfcii, au pus capaU-acestor con-/ 
tradicții antagoniste. _.și conflicte : .
carș '.acționau ca .'.factpri.. qg/scin// 
dare a națiunii, înlesnind apariția 
națiunii socialiste, formată exclusiv 
din clase și pături de oameni ai 
muncii, avînd aceleași interese fun
damentale. Pe această bază se dez
voltă unitatea social-politică a na
țiunii noastre socialiste, uriașă forță 
motrice a progresului continuu al 
acesteia Se confirmă astfel previ
ziunea lui Marx care, generalized 
experiența Comunei din Paris, pe 
ca.re o numea „cîrmuire cu adevă
rat națională", a enunțat ideea. re
luată mai tîrziu de Lenin, că ex
pulzarea de la conducerea statului 
și a economiei a claselor exploata
toare va coincide cu eliminarea 
principalilor factori de scindare a 
comunității naționale. .” 
țiunii nu urma să fie distrusă 
dimpotrivă, să fie organizată 
baza orinduirii Comunei — •
Marx Unitatea națiunii avea să 
vină o realitate prin nimicirea 
terii de stat, care pretindea că 
truchipează această unitate, 
care voia să fie independentă 
națiune și să se situeze deasupra 
acesteia, deși nu era decît o excres
cență parazitară pe corpul aces
teia". (Marx-Engels. Opere voi. 17 
p. 357).

în cursul procesului de făurire a 
orinduirii socialiste au loc schim
bări în poziția socială și ponderea 
numerică a diferitelor clase, acestea 
dobîndesc, treptat, însușiri calita
tive noi, specifice, determinate de 
esența orinduirii socialiste, de ra
porturile de colaborare și întraju
torare tovărășească închegate între 
ele. Apropierea continuă a clase
lor și categoriilor sociale care com
pun națiunea socialistă, procesul de 
ștergere treptată a deosebirilor e- 
sențiale dintre munca fizică și cea 
intelectuală, dintre sat și oraș re
flectă procesul de omogenizare so
cială ce are loc în cadrul națiunii 
noastre, proces ce se va încheia în 
comunism, prin dispariția completă 
a deosebirilor de clasă, (tn legătură 
cu schimbările petrecute in poziția 
socială a clasei muncitoare, țărăni
mii și intelectualității vezi consul
tația „Configurația societății româ
nești. expresia unor 
ceri revoluționare" 
din 17. XI. 1971).

Un factor esențial 
a coeziunii națiunii

Unitatea na- 
i ci, 

pe 
scria 

de- 
pu- 
în- 
dar 
de

adinei prefa- 
în „Scînteia"

de cimentare 
_ __________ ,___  noastre socia
liste îl constituie unitatea și prie
tenia frățească dintre oamenii mun
cii români și cei aparținînd națio
nalităților conlocuitoare, efect ne
mijlocit a) rezolvării marxist-leni
niste de către partid a problemei 
naționale, al aplicării ferme, fără 
abateri, a principiului deplinei ega
lități în drepturi a tuturor cetățe
nilor tării. (N.R. Politica partidu
lui în problema națională, rapor
turile intre dezvoltarea națiunii 
noastre socialiste și a naționalită
ților conlocuitoare vor forma o- 
biectul unei consultații distincte).

După cum e cunoscut, națiunea 
se afirmă în istorie nu numai prin 
creația materială, ci și prin bogă
ția vieții spirituale, prin ceea ce 
adaugă tezaurului cultural al țării 
și, totodată, al omenirii Construc
ția socialistă a creat condiții pro
pice unei dezvoltări prodigioase a 
vieții spirituale a națiunii noastre, 
înfloririi multilaterale a culturii si 
științei Aceasta își găsește expre
sie, în primul rînd, în crearea unei 
culturi noi. unitare din punct de 
vedere al conținutului ei ideologic 
— marxism-leninismul — și al 
scopurilor pe care le servește. A- 
ceast.ă cultură asimilează din cul
tura epocilor anterioare tot ce a 
dat aceasta mai valoros si înaintat, 
tradițiile umaniste și democratice. 
Ideile progresiste, materialiste, dar 
în același timp, prin numeroasele 
lucrări științifice, opere literare și

ai noii o-
multilate- 
Romănia, 
X-lea al
creator ai

totodată. 
prin con- 

o adu- 
socialiste 

la întărirea forțelor mondiale ale 
socialismului și progresului, la de
monstrarea ,,pe viu" a superiorității

inseși procesele de afirmare inte
grală, pe toate planurile, a na
țiunii. In acest sens, apare lim
pede că realizarea operei de în
florire multilaterală a națiunii, va
lorificarea deplină a potențialului ei 
creator — material și spiritual — 
sînt sinonime cu înfăptuirea socia
lismului multilateral dezvoltat.

întreaga evoluție a lumii contem
porane pune pregnant în lumină a- 
devărul că afirmarea liberă a na
țiunilor constituie o necesitate obiec
tivă, o lege a progresului social. Ex
periența istorică a permis cristaliza
rea principiilor independenței națio
nale, suveranității, egalității în 
drepturi, integrității teritoriale, ne
amestecului în treburile interne, co
laborării reciproc avantajoase, a 
căror aplicare creează cadrul optim 
al dezvoltării libere a oricărei și tu
turor națiunilor, al statornicirii unui 
climat de încredere și colaborare 
rodnică. Aceste principii, pentru 
care se pronunță toate țările socia- • 
liste, se află în totală opoziție cu 
relațiile promovate de imperia
lism, caracterizate prin negarea 
dreptului la neatîrnare al popoare
lor, imixtiuni în treburile interne 
ale altora, tendințe și practici de 
șantaj economic și politic, de ne
socotire a drepturilor legitime 
ale altor națiuni, de dictat și 
subordonare a acestora unor in
terese hegemoniste. Intr-adevăr, 
așa cum sublinia Lenin : „Intere
sele solidarității proletare, ale uni
tății tovărășești în lupta de clasă 
pe care o duc muncitorii, cer să se 
asigure o deplină egalitate în drep
turi a națiunilor, pentru a înlătura 
chiar și cea mai mică neîncredere, 
înstrăinare, suspiciune și vrajbă în
tre națiuni", (Vezi și Opere .voi. 20, 
p. 11—12 ; voi. 23. p. 62 ; voi. 26. p. 
73 ; voi. 27. p. 264).

întregul tablou social-politic al 
epocii contemporane reliefează 
convingător rolul crescînd al na
țiunilor în evoluția istorică: a ome
nirii. într-adevăr, pe lingă puternica 
afirmare a națiunilor socialiste, 
asistăm la vertiginosul avînt al 
mișcării de eliberare națională și 
formarea în ultimele două decenii 
a peste 70 de state, care acționează 
neobosit spre a-și cuceri, apăra și 
consolida, pe toate planurile, ființa 
națională. Chiar în țări capitaliste 
dezvoltate, unde națiunea burgheză 
a ajuns în stadiul maturității, a- 
părarea intereselor naționale se si
tuează în centrul confruntărilor 
vieții politice și sociale. (Vezi și 
culegerea de studii „Națiunea și 
contemporaneitatea". Editura știin
țifică. 1971).

în lumina acestor realități apare 
cu atît mai pregnant falsitatea di
feritelor teze diversioniste referitoa
re la „apusul" sau „declinul" națiu
nii. la caracterul ei perimat. Evolu
ția vieții internaționale demonstrea
ză inconsistența acestor „teorii", e- 
fectele negative ale practicilor ce 
nesocotesc interesele naționale ale 
popoarelor. Departe de a fi o comu
nitate umană istoricește depășită, 
națiunea 
progresistă
care 
fiind 
sebit 
rică 
victoria 
mului. Națiunile, ca și 
care decurg pentru relațiile inter
naționale din existența acestora, re
prezintă fenomene esențiale ale 
epocii noastre. îndeplinind un rol 
de forță motrice a progresului 
istoric.

reprezintă o mare forță 
a contemporaneității, 

va dăinui încă multă vreme, 
chemată să joace un rol deo- 
de important în evoluția îsto- 
a societății. în lupta pentru 

socialismului și comunis- 
principiile

Ion MITRAN

O statistică
a... curajului

De obicei, statisticile privitoa
re la incendii evaluează pagu
bele. N.u de puține ori însă ar 
putea și trebuie să fie luate în 
considerare și bunurile mate
riale salvate din Vîlvătăile mis
tuitoare. O asemenea statistică 
ne-a sugerat, de curînd. lectura 
cîtorva scrisori din partea unor 
întreprinderi (Uzina de repa
rații auto, combinatul „1 Mai"), 
cooperative agricole sau a unor 
cetățeni cu gospodării particu
lare din orașul și județul SatU' 
Mare adresate pompierilor din 
localitate, pentru intervențiile 
lor energice in lupta cu focul. 
Valoarea bunurilor materiale 
salvate de pompierii militari și 
civili din județul Satu Mare în 
luna ianuarie 1972 depășește 
cifra de 3 milioane lei. O sta
tistică a promptitudinii și a cu
rajului, pentru care li se cuvin 
cele mai calde felicitări, dar 
care, sperăm, nu-i va lăsa „reci* 
nici pe cei ce au... prilejuit-o 1 

Măsură
pentru 
măsură

Coșuri fumeginde 
...în goană pe patru roți

(Urmare din pag. I)

problemă a cărei abor
dare nu mai poate fl 
intirziată.

— „Una dintre prin
cipalele sunse de po
luare a atmosferei — 
releva profesorul uni
versitar George Bă- 
rănescu, membru co
respondent al Acade
miei, președintele Co
misiei pentru comba
terea poluării mediu
lui — o constituie ga
zele evacuate de 
autovehicule. Cele 
peste 1 000 autobuze 
din dotarea I.T.B. par
curg anual mai mult 
de . 75 milioane kilo
metri, ceea ce repre
zintă un. . consum de 
motorine//de aproxi
mativ 25 000 tone din 
care se produc 500 
tone oxid de carbon, 
100 tone hidrocarburi, 
325 tone oxizi de azot 
și 125 tone de fum... 
Iar produșii poluanți 
cresc dacă starea teh
nică a motoarelor 
e necorespunzătoare... 
Dezvoltarea accelera
tă a parcului auto 
în țara noastră, deter
minată . de ridicarea 
continuă a nivelului 
de trai al populației 
și de existența unei 
industrii de autovehi
cule, impune să se ia 
măsuri în vederea li
mitării volumului de 
noxe ; un act norma
tiv în acest sens fiind 
urgent și strict in
dispensabil... Comba
terea poluării at
mosferei (datorită mo
toarelor cu ardere in
ternă) a devenit o ac
țiune scadentă".

Desigur, emiterea 
unor asemenea norme 
legale, menite să in
terzică circulația pe 
drumurile publice a 
tuturor autovehicule
lor care prezintă pe
ricolul poluant — așa 
cum ne arată și tov. 
col. Ștefan Bodnăres- 
cu, adjunct al șefului 
I.M.M.B. — este o so
luție recomandabilă în 
vederea protejării at
mosferei. în felul a- 
cesta s-ar crea posi
bilitatea obligării tu
turor deținătorilor de 
autovehicule de a 
menține în circulație 
doar mașini bine re
glate care nu emit 
substanțe poluante 
peste limitele stabi
lite.

Lipsa unei aseme
nea reglementări face 
ca, practic, organele 
de miliție să fie cu

mlinile legate In fața 
acelora care împroș- 
că cu nori de fum 
mediul înconjurător. 
Pe bună dreptate se 
poate pune întreba
rea : în timp ce le
gea circulației preve
de măsuri precise pen
tru o singură claxo
nare abuzivă, de ce 
nu există și preve
deri care să interzi
că accesul pe arte
rele orașului al co
șurilor fumegînde pe 
patru roți ? Oare 
grija pentru plămînii 
oamenilor trebuie să 
fie mai mică decît a- 
ceea pentru timpane ?

La Inspectoratul sa
nitar de stat al muni
cipiului București,'... ca 
și la Direcția; tehnică 
a C.P.M.B.’ arii’ aflat 
că in Capitală s-au 
întreprins studii și 
măsurători — pe bu
levarde, la intersecții 
și noduri mai impor
tante de circulație — 
în vederea determină
rii concentrației de 
gaze nocive. Aceste 
măsurători au stabilit 
că în multe locuri s-a 
depășit pragul ad
misibil al substan
țelor chimice dău
nătoare. Totuși, n-a 
fost luată nici o mă
sură concretă de com
batere a fenomenului. 
Decizia C.P.M.B., nr. 
1 742 din 1968 în legă
tură cu poluarea,, nu 
prevede nici o restric
ție în acest sens. Tn 
continuare, se preco
nizează noi măsură
tori. noi determinări.

Nu contestă nimeni 
importanța unor ast
fel de cercetări. Dar, 
atît timp cît ele nu 
sînt finalizate. pe 
străzi vor continua să 
circule autobuze cu 
motoare cu ardere in
completă. aparținînd 
I.T.B. sau altor insti
tuții. în ceea ce pri
vește I.T.B.-ul, din 
păcate, n-am putut 
consemna intenții de 
natură să conducă la 
curmarea acestei stări 
de fapte. Atît șeful 
garajului Floreasca, cit 
și Inginerul-șef al 
I.T.B., Al. Sterian, 
ne-au reamintit de 
greutățile pe care le 
întimpină în legătură 
cu lipsa unor piese de 
schimb dar au „uitat" 
să ia măsuri eficiente 
împotriva șoferilor 
care rup sigiliile pom
pelor de injecții a- 
tunci cînd le vine chef 
să apese „tare și cu 
forță" pe accelerator

și împotriva celor care 
nu respectă obligația 
reglării motoarelor 
după parcurgerea a 
7 500 km.

Care este forul che
mat să inițieze o ase
menea reglementare ? 
După părerea tov. 
Corneliu Stănescu —
directorul Direcției 
tehnice a C.P.M.B. — 
la elaborarea unui a-
semenea proiect 
trebui să concure 
puțin patru 
teresate :
Sănătății, 
Industriei

ar 
cel 

foruri in- 
Ministerul 
Ministerul 
Construc

țiilor de Mașini, Mi
nisterul Transporturi
lor și , Telecomunica
țiilor și' Ministerul i An 
facerilor Interne.: Poa-

V----

Acum cîteva zile s-a efectuat 
un control la restaurantul „Sta
dion" din Craiova. Cu acest 
prilej s-a constatat că barma
nul Marin Boloi vindea conia
cul „Tomis" cu 96 lei litrul, în 
loc de 86 lei ! In afară de a- 
ceasta, tot dumnealui își servea 
clienții cu lipsă la gramaj. La 
o sută de grame de alcool, „a- 
justa", in medie, cite 20 de gra
me. Chipurile, avea . grijă de 
consumatori să nu depășească... 
măsura. Acum îl așteaptă com
pensația de rigoare. După titlu! 
piesei lui Shakespeare : măsură 
pentru măsură !

Epilog la
| un accident 
| evitat

, țe mai sînt și alte -. 
instituții, chiar și 
C.P.M.B. Oricare ar fi 
acestea^ ele trebuie 
să-și conjuge efortu
rile și să acționeze 
de asemenea manieră, 
îneît să contribuie e-
fectiv la asanarea, at
mosferei urbane : LA 
LEGIFERAREA U- 
NOR NORME CARE 
In esența sa pre
vadă : Â) OBLIGA
TIVITATEA VERIFI
CĂRII TEHNICE. PE
RIODICE. LA TOATE 
AUTOVEHICULELE — 
DIN PUNCT DE VE
DERE AL REGLA
JULUI ȘI CONTRO
LULUI ARDERII ; B) 
NEADMITEREA JN 
CIRCULAȚIE A MA
ȘINILOR CARE E- 
LIMINA CANTITATI 
MARI DE NOXE ȘI 
C) POSIBILITĂȚI DE 
SANCȚIONARE A 
CONTRAVENIENTI- 

LOR.
Am consemnat în 

rîndurile de mai sus 
cîteva constatări și 
opinii în legătură cu 
una din cauzele, nu 
dintre cele mai se
cundare, ale poluării 
atmosferei — proble
mă de actualitate 
pentru ocrotirea sănă
tății populației. Im
portanța ei este cu 
atît mai mare dacă 
avem în vedere creș
terea de la an la an 
a numărului de auto
vehicule care circulă 
pe arterele Capitalei 
și ale altor municipii, 
orașe și centre indus
triale din țară. Adop
tarea și aplicarea unor 
măsuri menite să re
ducă gradul de polu
are a aerului pe care-I 
respirăm vor contri
bui nemijlocit la a- 
părarea sănătății popu
lației.

Cu cîteva luni tn urmă rela
tam la această rubrică („Scinte- 
ia“ nr. 8 874) despre un accident 
de cale ferată care (datorită 
intervenției prompte a doi tre- 

- cătorî'priit cartierul- Turnișor 
din SibiU);i. nu a avut loc. Ob- 

•! servind , că un pod de cale fe- 
1 - ratăndet pelinia.Sibiu—Vințu de 

Jos â fost tamponat și deplasat 
de la locul său de către un au
tovehicul care transporta un 
excavator, cei doi pietoni au 
trecut imediat la acțiune, reu
șind să amine plecarea perso
nalului 2051 pînă după reme
dierea defecțiunii. „Dar negli
jența condamnabilă a șoferului 

v care risca să provoace un grav 
' accident, periclitînd vieți ome

nești și bunuri materiale nu ar 
trebui pedepsită ?“ — ne-au în
trebat atunci unii cititori. Zi
lele acestea s-a încheiat Ia Si
biu procesul intentat șoferului 
în cauză, Constantin Conț, din 
comuna Gura Riului, Acesta a 
fost condamnat la 7 luni închi
soare.

De la două
bilete
de peron

După o noapte lungă petrecu
tă prin restaurantele „Păcii" și 
„Vulcan" din Capitală, soții Ve
ronica și Niculae lonescu, din 
Calea Dudești nr. 241—245 in 
jurul orei 5 dimineața, se în
dreptau spre Gara de Nord 
să-și cumpere țigări. La intrare, 
portarul Gheorghe Dinu le-a 
cerut să scoată bilete de peron. 
Dumnealor au refuzat insă ca
tegoric să se conformeze aces
tei reguli, dezlănțuind, dintr-o 
nimica toată. un scandal care a 
necesitat intervenția organelor 
de ordine. Conflictul n-atinsese 
însă punctul culminant Căci, 
la un moment dat, Vero
nica lonescu a pus mina pe un 
scaun și. lovindu-l pe portar in 
cap, i-a provocat o leziune care 
a necesitat cîteva zile de îngri
jiri medicale . tn această situa
ție, cei doi au fost trimiși in 
judecată și. in locul biletelor de 
peron, li s-au asigurat urgent 
bilete pentru... penitenciar !

Frigo

LA FABRICA DIN AGNITA

450 noi modele de încălțăminte
Profilată de mai mulți ani pe 

producția de încălțăminte pen- 
j tru femei — de la sandale și 
l pantofi pînă la cizmulițele „Muș- 
ț chetari" — fabrica de încălță- 
l minte și piele Agnita (F.I.P.A.) 
i și-a cîștigat un binemeritat pres- 
) tigiu. mai ales prin mobilitatea 
i cu care reușește să se adapteze 
/ la cerințele modei și gusturilor 
) cumpărătoarelor, ca și prin ca- 
i litatea. rezistența și comodita-
1 tea Încălțămintei pe care o pro- 
l duce. Pe lingă preferințele ma- 
? nifestate la contractări de co- 
j merțul intern pentru incălțămin- 
l tea cu marca „F I.P.A.". fabrica 
> reușește să aibă astăzi parteneri 
l constanți și în alte țări, printre 
i' care Anglia, U.R.S.S., Iugoslavia. 
1 Olanda, R.F a Germaniei.
I — Ținem mult la prestigiul 
J cîștigat și facem totul pentru a-1 
I menține și consolida - ne-a spus 
i tovarășul Aurel Bucur, directorul 
1 fabricii. Iată de ce. o dată cu

centrala

măsurile luate pentru realizarea )
în cele mai bune condiții a sar- 1
cinilor de producție din acest *
an (cu 43 la sută mai mari ca 1
in 1971). sîntem preocupați con- i
tinuu de problemele creației de 1
noi modele, pentru realizarea l
unei sortimentații cît mai va- 
riate in conformitate cu linia ț
modei „la zi". Prin reorgani- i
zarea atelierului nostru de crea- 1
ție, de pildă, am reușit să rea- i
lizăm pentru producția acestui 
an 450 de modele noi de incăl- )
țăminte pentrp comerțul intern (
și pentru beneficiarii externi, >
majoritatea acestora fiind con- i
cepute pentru sezonul de pri- .
măvară și vară Tehnologiile mo- )
derne și materialele folosite l
conferă noilor modele de încăl- '
țăminte fabricate la Agnita ele- ț
ganță și durabilitate. i

Nicolae BRUJAN i
corespondentul „Scinteii*

în comuna Aghlreșu-Fabrici 
(Cluj) a fost construită și dată 
în folosință, nu de mult, o școa
lă nouă, prevăzută cu un sistem 
de încălzire centrală. Din cite 
șe pare însă, instalatorii șan
tierului 402 au executat această 
instalație cu atîta „căldură su
fletească" incit altfel de căldură 
n-a mai rămas disponibilă. Așa 
se face că, la începutul acestei 
luni, școala a funcționat, timp 
de o săptămînă. fără încălzire. 
Și termometrul (atît in clase 
cît și afară) a înregistrat, une
ori, minus 12 grade ! Cadrele 
didactice care, vrînd-nevrind, 
judecă lucrurile... Ia rece, se în
treabă dacă nu cumva instala
ția respectivă a fost . făcută 
pentru a furniza căldură nu
mai... vara 1 Și. după frigul care 
le-a fost. asigurat pînă acum la 
discreție, cine ar putea să le 
contrazică. Doar organele de re
sort care ar fi cazul să-i ia pu
țin ...in focuri pe constructorii 
în cauză !

Rubrică redactata de i 
Dumitru URCOB 
Gheorqhe DAVID 
și eoresr identii „Scînteii"
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în pragul lucrărilor
agricole de primăvarăRĂSPUND CHEMĂRILOR

LA ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ Să nu încolțească 
sămînța... în sac

în răspunsul său, colectivul COITlbilia" 
tulul siderurgic din Galați arată: 
se vor depăși sarcinile de plan la 
producției marfă cu 150 000 mii lei, 
— cu 20 000 tone, la oțel — cu 24 000 
minate finite — cu 21 000 tone, la 
schimb — cu 20 000 mii lei ; se va asigura 
reducerea consumului specific cu 2 400 tone 
cocs, 4 000 tone metal, 1 100 tone material re
fractar ; se va obține un beneficiu suplimen
tar de 52 milioane lei. Producția de oțet aliat 
va crește cu 5 la sută față de nivelul pla
nificat în 1972 ; se vor asimila 43 noi mărci 
de oțeluri în tablă groasă și benzi laminate 
la. cald și rece ; producția de laminate de ca
litate superioară va spori cu minimum 5 la 
sută față de anul 1971. Prin activitatea de 
inovații, invenții și raționalizări se vor obține 
economii în valoare de 5 milioane lei. Se Va 
asigura depășirea planului anual de investi
ții cu 20 milioane lei.

colectivul uzjnei constructoare de 
mașini din Reșița se ^jeazs să asi
gure depășirea planului producției globale 
cu 20 milioane lei. a planului producției 
marfă cu 20 milioane lei, depășirea produc
tivității muncii anuale cu 0.5 la sută pe sa
lariat, realizarea unui beneficiu suplimentar 
in valoare de 2 milioane lei, asimilarea, îna
inte de datele stabilite în grafice, a următoa
relor produse noi : compresor L. 25 m.c., 
grup convertlzor de 700 kW, echipamentele 
pentru agregate de 330 MW, reductorul in- 
versor naval, să asigure devansarea punerii 
în funcțiune a noii capacități pentru fabri
carea utilajului chimic cu 60 zile, realiza
rea unei economii de metal de 200 tone.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii uzi
nei „Electromotor" din Timișoara, 
răspunzînd chemării la întrecerea socialistă, 
se angajează să depășească planul produc
ției marfă cu 20 milioane lei, planul de pro
ducție la motoare electrice cu 100 000 kW și 
la relee pentru echipament auto și tractor cu 
15 000 bucăți, planul de export cu 500 mii lei 
valută ; să realizeze mașini și utilaje de 
mare complexitate tehnică prin autoutilare, 
în valoare de 6 milioane lei. La rîndul său, 
colectivul uzinei „Independența" din 
Sibiu își propune să depășească preve
derile planului, în modul următor : producția 
marfă, în preț de calpul, cu 2 la șută, pro- 

. ducția marfă vîndută și încasată cu 1 la sută.i__ ,__________ __ _ .. ......... ... -
să realizeze, sarcinile anuale de export în 11 
luni și economii suplimentare de 200 tone 
metal ; prin autoutilare să confecți6neze pro
duse în valoare de 10 milioane lei. O altă 
întreprindere constructoare de mașini, uzina 
„Electroaparataj" din București, 
își ia următoarele angajamente : depășirea 
planului producției marfă cu 12,0 milioane 
lei. depășirea planului producției marfă vîn- 
dută și încasată cu 12.0 milioane lei. crește
rea suplimentară a productivității muncii eu 
1 la sută, ridicarea . calității producției prin 
creșterea ponderii produselor noi și moder
nizate la 44 la sută din producția fabricii, 
ș.a. De asemenea, se urmărește realizarea, 
prin reducerea cheltuielilor la 1 000 lei pro
ducție marfă, a unor economii suplimen
tare de 1 000 000 lei, depășirea planului de 
export cu 2 la sută, depășirea beneficiului 
planificat cu 1,5 la sută, scăderea cu 50 tone 
a consumului de metal față de cel planificat. 
In domeniul autoutilării se au în vedere rea
lizarea unei instalații pentru sudarea elec
trică a contactelor, renunțîndu-se la o insta
lație din import în valoare de 50 000 lei va
lută, construirea a 3 agregate pentru mon
tajul semiautomat al aparatelor electrice, care

(Urmare din pag I-a)

detașament al clasei muncitoare, în
tregului nostru popor.

A învăța" a devenit astăzi si
nonim cu „a fi eficient". Pe 
drept cuvînt, s-a spus că, de-a 
lungul celor peste două decenii 

și jumătate de eforturi susținute, rod
nice pentru edificarea noii orînduiri, 
o dată cu construirea economiei so
cialiste, viguroase, cu statornicirea 
relațiilor noi, socialiste, cu transfor
marea radicală a întregului chip al 
țării, ne-am transformat noi înșine — 
milioanele de muncitori, țărani și in
telectuali, făurarii tuturor prefaceri
lor atit de esențiale de pe pămintul 
României.

Dialogul permanent dintre partid și 
popor, dintre conducătorii de partid 
și de stat și clasa muncitoare a con
stituit prin el însuși o înaltă școală 
politică, înscriindu-se ca o caracte
ristică fundamentală a activității 
Partidului Comunist Român. De fie
care dată, acest dialog desfășurat fie 
acolo unde se produc bunurile mate
riale, fie în consfătuiri sau forumuri 
în Capitală, a constituit prilej de 
studiere minuțioasă a realităților, 
contacte nemijlocite cu muncitorii, 
țăranii, tehnicienii și inginerii, dis
cuții directe și examinări profunde 
ale tuturor problemelor de Interes 
vital pentru țară.

întotdeauna, înainte de elaborarea 
oricăror hotărîri, de luarea oricăror 
decizii, s-a desfășurat acest larg dia
log în cadrul consfătuirilor de lucru, 
al întilnirilor dintre conducători și 
mase intr-un stil de muncă propriu, 
distinct .și conturat cu precizie, intr-o 
metodică urmărită și aplicată siste
matic. Spiritul tovărășesc, comunist, 
de profundă încredere, receptivitate 
și stimă reciprocă, în lumina unor 
înalte exigențe, a caracterizat întot
deauna acest dialog permanent, deve
nit în anii noștri cea mai elocventă 
demonstrație a conducerii treburilor 
statului de către partid, împreună cu 
poporul.

„Partidul nostru — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — pornește de la 
premisa că rezolvarea tuturor pro
blemelor privind dezvoltarea socie
tății noastre privește nemijlocit în
tregul popor, pe muncitori, pe țărani, 
pe intelectuali, pe toți cei care mun
cesc din patria noastră și că nu există 
problemă ce nu trebuie cunoscută 
de mase, asupra căreia oamenii 
muncii să nu-și spună cuvintuî. Nu
mai în felul acesta se creează ga
ranția că măsurile elaborate de partid 
și de guvern corespund pe deplin in

valoarea 
la fontă 
tone, la- 
piese de

înlocuiesc utilaj* din Import în valoare d« 
500 000 lei valută.

Angajamente deosebite, de mare însemnă
tate economică, își iau și unitățile de con
strucții. colectivul întreprinderii de 
construcții și montaje siderurgice 
din Galați va aP^'ca toate măsurile pen
tru a asigura respectarea termenelor de pu
nere în funcțiune prevăzute în planul de 
stat pe anul în curs la aglomerarea furnalu
lui nr. 3 de 1 700 metri cubi. uzina cocso chi
mică, bateria 1 și devansarea punerii în 
funcțiune a celulelor nr. 27 și 28 de la lami
norul Slebing cu 15 zile ; depășirea produc
tivității muncii planificate cu 0.2 la sută, rea- 
lizîndu-se pe această bază o producție su
plimentară de 2 milioane lei ; se va depăși 
planul inițial de construcții-montaj pe anul 
1972 cu 150 milioane lei, asigurîndu-se redu
cerea cheltuielilor planificate La 1 000 lei pro
ducție, în prețul de deviz, cu 4 lei față de 
sarcina planificată, obținîndu-se pe această 
cale economii suplimentare de 3,5 milioane 
lei. Obiective majore își propune și ȚfUS“ 
tul de construcții industriale din 
municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, județul Bacău, care se angajează să 
realizeze darea în exploatare, înainte de ter
men. a următoarelor capacități : colector ca
nalizare Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
cu 120 zile, Fabrica de nutrețuri combinate 
Roman cu 90 zile, Antrepozitul frigorific Su
ceava cu 30 zile, Complexul de creștere și 
îngrășare industrială a porcilor Bacău, prima 
capacitate cu 30 zile, a doua capacitate cu 
45 zile, a treia capacitate cu 45 zile și închi
derea, șantierului în trimestrul III 1972. Cu 
30 zile mai devreme va fi pusă în funcțiune 
înnobilarea PAL Fălticeni, cu 90 zile secția 
de fabricat betoniere I.M. „Ceahlăul" Piatra 
Neamț, cu 360 zile secția de echipamente mo
bile de irigat I. M. „Ceahlăul" Piatra Neamț 
(50 la sută din capacitate), cu 45 zile Fabrica 
de șuruburi Bacău, cu 60 zile întreprinderea 
mecanică Suceava și altele. Totodată, alte 
capacități vor fi predate la montaj înainte 
de termen. Se vor asigura creșterea produc
tivității muncii cu 7 300 lei pe salariat fată 
de cea realizată în 1971, obținerea, unor be
neficii suplimentare de 500 mii lei, reduce
rea consumurilor specifice și înregistrarea 
următoarelor economii de materiale : metal 
100 tone, material lemnos 200 mc, ciment 80 
tone, material zidărie 20 mii bucăți echiva
lent cărămizi.

Realizări demne de remarcat vor consemna 
unitățile din industria ușoară. Colectivul 
Fabricii de articole de sticlărie 
din București “ voiumui
producției globale de sticlărie va fi depășit 
cu 5 000 000 lei. reprezentînd din punct de 
vedere fizic o creștere a producției cu 
6 000 000 bucăți butelii, planul de export pe 
1972. care prezintă o creștere de 82,6 la sută 
față de realizările anului 1971, va fi depășit 
cu 550 000 lei valută, productivitatea mun
cii va crește, fată de sarcina planificată, cu 
2.5 la sută, planul de autoutilare va fi depă
șit cu 800 000 lei. se va asigura asimilarea 
și executarea în cadrul întreprinderii și terți 
a unor piese de schimb, economisindu-se în 
acest tel 450 000 lei valută Economiile supli
mentare vor însuma 500 000 lei și beneficiile 
peste plan 1 100 000 lei, se vor reduce consu
murile specifice la energie electrică cu 2,5 la 
sută. La uzinele textile din Cisnă- 
die, prin utilizarea mai completă a capaci
tăților utilajelor se va realiza peste plan o 
producție marfă de 5 milioane lei, depășin- 
du-se sarcinile fizice cu 15 mii mp la co

tereselor întregii noastre națiuni, se 
asigură mersul hotărit înainte al pa
triei noastre".

Permanentul dialog cu poporul își 
găsește valoarea sa principială în 
înalta eficiență practică permițînd 
acea cunoaștere directă și acea le
gătură vie între partid și mase care 
conduc la înțelegerea clară a Impe
rativelor momentului și de perspec
tivă.

— Esențialul pentru noi, îmi spu
nea muncitorul comunist Gheorghe 
Firiza, de pe șantierul de la Petri- 
manu, este că, în țara noastră, nimic 
nu se face, nu se spune, despre noi, 
muncitorii, fără noi. Tot ce ne-am 
propus și am stabilit a înfăptui a avut 
întotdeauna la bază consultarea noas

6000 DE MANDATE
tră și atunci cînd partidul ne spunea 
„să se facă așa 1“ știa bine că nu
mai „așa" voia și clasa muncitoare !

— Noi, clasa muncitoare, am făurit, 
sub conducerea partidului, o nouă 
țară. Și o vom face și mai . înflo
ritoare ! — spunea cu îndreptățită 
mindrie secretarul comitetului de 
partid al combinatului siderurgic gă- 
lățean, primindu-și din partea celor 
zece mii de comuniști ai combinatului 
mandatul de a-i reprezenta în foru
mul celor 6 000 de la București.

Procesul concentrării continue a 
clasei muncitoare în mari uni
tăți economice, caracteristic a- 
nilor construcției socialiste, a 

dus la crearea unor puternice deta
șamente care participă efectiv nu nu
mai la producerea bunurilor mate
riale. ci și la conducerea activității 
economice în ansamblul ei. în 1950. 
ponderea întreprinderilor din indus
tria republicană cu pînă la 100 de 
muncitori era de 28 la sută și numai 
3.5 la sută din întreprinderile țării 
numărau peste 2 000 de salarați. 
Douăzeci de ani mai tîrziu mai mult 
de 52 la sută din numărul muncito
rilor din industria republicană lu
crau în întreprinderi cu peste 2 000 
de muncitori, ponderea acestora 
ajungind la aproape 18 la sută din 
totalul întreprinderilor.

Procesul concentrării, realizat con
comitent cu orientarea către dez
voltarea prioritară a ramurilor mo
derne ale economiei, purtătoare ale 
progresului tehnic, au dus la impor
tante modificări în însăși structura 
clasei muncitoare. Față de 1950, nu
mărul muncitorilor din industrie a 
crescut pînă în 1970 de aproape trei 
ori, în construcții de 4,3 ori. Numai 
ponderea muncitorilor din trei ra
muri ale industriei cum sint chimia, 
electroenergetica, construcția de ma
șini și prelucrarea metalelor a 
ajuns în acești 20 de ani la peste 48 
la sută din total, adică la aproape o 
jumătate din întregul detașament al 
clasei noastre muncitoare. Aceste 
modificări de structură au avut im
plicații deosebite asupra pregătirii 

profesionale și culturale ale clasei 
muncitoare de la noi. Pe ansamblu, 
din cinci muncitori, patru sint cali
ficați (lăsînd la o parte ramurile în 
care muncă necalificată practic nu 
mai există), iar fiecare al patrulea 
muncitor are astăzi studii medii. 
Programul făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate, așa cum a 
fost el trasat de Congresul al X-lea 
al partidului, arată că clasa munci
toare va deveni tot mai puternic 
preponderentă în structura socială a 
țării, îndeosebi în ramurile industria
le de cea mai înaltă tehnicitate.

însoțeam nu de mult un coleg de 
breaslă, un ziarist francez. Discu- 
tînd în timpul documentării sale cu 
numeroși muncitori, el mi-a spus la 
un moment dat : „Ei toți vorbesc așa 
de doct, sînt atît de bine informați, 
ori îmi traduci dumneata ceva mai 
colorat decît vorbesc în realitate ?“ 
I-am spus că eu însumi, practicing 
de mai bine de 20 de ani reportajul 
și fiindu-mi dat să revin deseori 
prin aceleași locuri despre care am 
mai scris, prilejuri cu care reîntîl- 
nesc oameni cunoscuți mai de mult, 
sînt uimit de saltul tăcut în modul 
lor de a se prezenta ca interlocutori.

Cei ce pe drept cuvînt. prin apor
tul lor major la propășirea tării, se 
consideră proprietarii și producătorii

voare și cu 10 mii mp la pături și pleduri ; 
se va lărgi gama sortimentală prin crearea a 
25 desene noi la covoare și a 400 structuri 
noi la celelalte țesături tip lină, se va depăși 
producția planificată de piese de schimb, ac
cesorii, subansamble și utilaje, utilaje tehno
logice cu 1 milion lei, se va asigura devansa
rea punerii în funcțiune a centrului pentru 
sortarea și spălarea linii cu 30 de zile față de 
termenul planificat și atingerea cu 3 luni 
mai devreme a nivelului final al parametri
lor tehnico-economici proiectați. Iar colec- 
Uvul Fabricii de confecții din Foc
șani se an6aicază să obțină peste plan o 
producție globală industrială de 25 milioane 
lei, prin depășirea sarcinii fizice cu 126 000 
bucăți confecții, să sporească productivitatea 
muncii cu 3,5 la sută față de sarcina plani
ficată, să economisească următoarele mate
riale : 8 000 m p țesături din lină în amestec 
cu materiale textile de origine chimică, 
20 000 mp țesături din bumbac și tip bumbac, 
25 000 mp alte țesături, să reducă cheltuieli
le de producție planificate cu 3 lei la 1 000 lei 
producție marl'ă și să asigure depășirea pla
nului de beneficii cu 5 milioane lei.

Prevederi mobilizatoare și-au propus și alte 
unități din domeniul materialelor de con
strucții. De pildă, întreprinderea de 
prefabricate de beton din Roman 
se angajează să asigure depășirea planului 
producției globale și marfă cu 5 milioane lei, 
economisirea a 50 tone oțel pentru beton ar
mat, 20 tone sîrmă și cabluri pentru precom- 
primare, 450 tone ciment, 30 mc cherestea 
pentru ambalaje și 180 mii kWh, realizarea 
prin autoutilare a 100 tone utilaje și instala
ții, precum și a unui volum de piese de 
schimb în valoare de 500 mii lei, mărirea in
dicelui de calitate la producția de tuburi din 
beton armat precomprimat cu 3,5 la sută. 
In ceea ce îl privește, colectivul fabricii 
„Mondial" din Lugoj3 hotărît să rea- 
lizeze următoarele : depășirea planului de 
producție marfă cu 2 la sută, obținerea peste 
prevederi a 500 mii bucăți blocuri de beton 
în echivalent cărămizi normale. 200 mii 
bucăți țigle ceramice și 300 mii bucăți pla
caje ceramice, construirea prin autoutilare de 
mașini și utilaje în valoare de 1 milion lei, 
depășirea planului de calitate cu 4,2 la sută 
la cărămizia și 2 la sută la țigle presate, dind 
astfel peste plan 1,4 milioane bucăți cără
mizi calitatea I și 360 mii bucăți țigle ca
litatea I, depășirea planului de export cu 
7 la sută.

Și-au mai luat angajament* în întrecerea 
socialistă pe anul 1972 Combinatul de îngră
șăminte azotoase Piatra Neamț, C.E.I.L. Si- 
ghetul Marmației. întreprinderea mecanică 
din Roman, Fabrica de zahăr din Bucecea și 
multe alte unități din industrie, transporturi 
și construcții.

colectivul institutului de proiec
tări tehnologice pentru industria 
UȘOară rasPuncle 0X1 entuziasm la chema
rea în cadrul întrecerii socialiste și își ia 
următoarele angajamente : să depășească pla
nul la producția globală cu 5 la sută, să 
reducă lucrările de construcții în proiectele de 
execuție cu 12 000 mii lei, să diminueze im
portul față de studiile tehnico-economice cu
1 milion lei valută, să obțină economii prin 
refolosirea proiectelor tip de 0,2 la sută, să 
reducă durata de execuție a proiectelor cu
2 000 om-zile ; economiile de materiale în 
proiectele de execuție vor însuma : 110 tone 
metal, 85 mc material lemnos,' 160 tone ci
ment, iar beneficiile peste plan se vor ridica 
la 200 mii lei.

bunurilor materiale au înțeles că nu 
își pot exercita cu temeinicie această 
bivalentă funcție decît prin continua 
ridicare a nivelului lor tehnic, pro
fesional și cultural. Extinderea for
melor colective de conducere, ca o 
expresie a democrației socialiste, im
plică necesitatea unei înalte pregă
tiri, nu numai a cîtorva vîrfuri, ci a 
detașamentelor muncitorești, pe an
samblul lor, tocmai pentru ca ideea 
participării clasei muncitoare la re
zolvarea problemelor fundamentale 
ale dezvoltării și perfecționării in
dustriei noastre să devină o realitate 
generalizată.

Sub marea cupolă a sălii Expozi
ției Economiei Naționale, 6 000 de 
deținători ai mandatelor încredințate 
de detașamentele clasei noastre 
muncitoare vor participa la lucrările 
Conferinței pe țară a cadrelor de 
conducere din unitățile industriale ș.i 
de construcții. Marele și permanen
tul dialog dintre partid și clasa 
muncitoare din sinul căreia acesta 
s-a plămădit va înscrie o nouă pa
gină. Ea se deschide sub imperativul 
randamentului și al eficienței în- 
tr-un cadru de efervescență politică 
de o deosebită intensitate caracteri
zată de momentul cînd întregul nos
tru popor ă luat cunoștință cu satis
facție și legitimă mîndrie de rezul
tatele muncii primului an din cinci
nalul calității".

Șase mii de deținători ai mandate
lor muncitorimii românești,, la un 
adevărat forum al științei conducerii 
la care vor lua parte cei mai buni 
muncitori, ingineri și tehnicieni din 
întreaga țară. Dialogul continuă. El 
face parte din metodele democra
tice, statornicite ca practică curentă 
de conducerea partidului și statului 
nostru, de a se intilni și dezbate în 
mod nemijlocit cu oamenii muncii 
cele mai importante probleme ale 
vieții economice și sociale, de a le 
cere părerile și a stabili împreună 
măsurile pentru perfecționarea în 
continuare a activității în domenii 
care privesc dezvoltarea generală a 
țării.

Sub binecunoscuta cupolă de sticlă, 
timp de trei zile, vor bate iar la uni
son inimile întregii clase muncitoare 
românești. Cei ce spuneau cu mîn
drie : „Noi. clasa muncitoare, am 
făurit sub conducerea partidului o 
țară nouă ! Noi o vom face și mai 
înfloritoare 1” vor arăta, apelînd la 
marea lor experiență revoluționară, 
care sînt căile cele mai eficiente 
pentru a face acest proces de înflo
rire a țării și mai temeinic, și mai 
grabnic, și mai profund.

In primăvara acestui an, coopera
tivele agricole din județul Olt au 
de efectuat un volum mare de lu
crări. Ele vor pregăti terenul și vor 
însămînța circa 100 000 hectare cu 
porumb, 20 000 hectare cu floarea- 
soarelui, 8 000 hectare cu sfeclă de 
zahăr, precum și însemnate suprafețe 
cu plante furajere. Calitatea semin
ței ce se va încorpora în sol este, 
după cum se știe, un factor determi
nant în stabilirea nivelului viitoarei 
recolte. Care este stadiul aprovizio
nării cu semințe în cooperativele a- 
gricole de producție din județ ? Sînt 
unitățile gata ca miine. dacă timpul 
permite, să se înceapă semănatul ? 
Sînt întrebări la care am căutat răs
puns efectuînd in ziua de 10 februa
rie un raid anchetă prin cîteva coo
perativ*? din județ. Mai întîi, o scur
tă discuție cu ing. Vasile Ciuciu, di
rector adjunct al direcției agricole 
județene, care ne-a spus :

— Aprovizionarea cu sămînță se 
desfășoară, în general, mai bine de
cît în anii trecuți. Pentru a evita u- 
nele neajunsuri in ceea ce privește 
calitatea, specialiștii au luat probe 
de sămînță din toate loturile centru
lui de condiționare și ambalare a se
mințelor, care au fost reanalizate de 
laboratorul de control al semințelor 
Balanța semințelor atestă că, la ni
velul județului, nu avem deficit de 
sămînță. Aprovizionarea se desfă
șoară normal, cu excepția sortimen
telor pentru care nu există aprobare 
din partea forurilor tutelare (floarea- 
soarelui, fasole, mazăre etc.) și care 
urmează a se repartiza.

Intr-adevăr, în cele mai multe u- 
nități agricole din județ, problema 
aprovizionării cu sămînță a fost re
zolvată. La cooperativa agricolă Măr
gineni, de pildă, inginerul șef al uni
tății, tovarășul Nicolae Potecea, ne 
convinge atît din dosarul semințelor, 
cit și pe viu, în magazie, de preocu
parea care există aici pentru buna 
pregătire și declanșare a campaniei 
agricole. „Sîntem gata pregătiți — a- 
firmă inginerul șef. Așteptăm numai 
ca timpul să ne permită intrarea în 
cîmp".

In alte unități însă locul unei am
ple preocupări pentru asigurarea ce
lor necesare bunei desfășurări a lu
crărilor de primăvară a fost luat.de 
nesfîrșite tărăgănări și așteptări. Am 
auzit de multe ori spunîndu-se ast-

Argumente care pledează 
pentru intensificarea 

fertilizării
Jalonînd direcțiile principale în 

care trebuie îndreptate acum efor
turile in agricultura județului Neamț, 
conferința uniunii județene a C.A.P. 
atrăgea atenția asupra faptului 
că in ceea ce privește acțiunea 
de fertilizare s-a făcut prea puțin. In
tr-adevăr, din situația operativă a 
direcției generale agricole rezultă 
că, pină acum, au fost fertilizate 
abia 1500 ha ocupate cu semănături 
de toamnă din cele peste 30 000 ha 
planificate. Această intîrziere este 
explicată de către factorii răspun
zători în primul rind prin tărăgăna
rea- manifestată de către secțiile 
I.M.A. în reparatul utilajelor. Dar, 
aceeași tărăgănare este manifestată 
și de către consiliile de conducere și 
cadrele tehnice. Ca urmare, acțiunea 
de fertilizare nu a început.

Toată lauda pentru cooperatorii 
din Girov, spre exemplu, care pînă 
în prezent au transportat în cîmp 
2 100 tone gunoi de grajd. Dar nu ace
lași lucru se poate spune despre 
ei în ceea ce privește fertilizarea se
mănăturilor de toamnă. Inițial, ing. 
Stan Iordăchescu a încercat să de
monstreze că aici ar exista prea mul
te terenuri în pantă și că topirea ză
pezii ar duce îngrășămintele la vale. 
La o privire atentă rezultă însă că 
aici există peste 160 ha cu griu 
situate în plin șes și deci, cel puțin 
acestea puteau ti fertilizate, deoarece 
în magazie există 46 tone azotat de 
amoniu. Dar consiliul de conducere 
nu a insistat pentru ca aceste îngră
șăminte să ajungă cit mai repede în 
tarlale, iar la rîndul lor nici mecani
cii nu au insistat pentru reparatul 
mașinii de împrăștiat îngrășăminte 
chimice care și acum stă defectă.

O situație asemănătoare am întîlnit 
și la cooperativa agricolă din Do- 
breț. Ce-i drept, aici s-a început ac
țiunea de fertilizare, dar după nu
mai cîteva brazde, singura mașină 
pentru împrăștiatul îngrășămintelor 
chimice s-a defectat și așa stă de a- 
proape o săptămînă. De altfel, aici

CARTEA ÎNTREPRINDERII
După cum se știe, în cadrul 

măsurilor de perfecționare a or
ganizării, conducerii și planifică
rii economiei, o importanță deo
sebită s-a acordat îmbunătățirii 
cadrului legislativ al activității 
economico-productive. A fost 
creat astfel un cuprinzător me
canism legislativ care reglemen
tează multilateral activitatea în
treprinderilor, a centralelor in
dustriale, precum și relațiile în
tre unitățile economice. Pe linia 
unor preocupări constante de a 
ajuta cadrele de specialiști din 
economie, conducătorii de între
prinderi și centrale, șefii unor 
compartimente tehnico-economi
ce, inginerii, economiștii să-și 
însușească temeinic legile statu
lui, să soluționeze mai operativ 
și competent aspectele juridice 

fel-: „Mai este timp pînă la semă
nat". Lăsînd la o parte previziunile 
meteorologice care anunță o despri- 
măvărare rapidă, nu este oare mai 
bine ca din vreme să fie totul orga
nizat ca la carte ? Desigur. Numai 
că la cooperativa agricolă de pro
ducție din Tătulești, în ziua vizitei 
noastre, abia se selecta ovăzul. Să- 
mința de lucernă și in aștepta să-i 
vină rindul la selector. Cînd va mai 
fi selecționată ? Cînd va mai fi ana
lizată 1 Cooperatorii de aici mai au 
un stoc răma<s de anul, trecut, de 
peste 10 tone de porumb de sămin- 
ță din soiul HD-208. Dar probe la 
laborator n-au fost trimise. O situa
ție asemănătoare întîlnim și la coope
rativa agricolă din Spineni. Ovăzul 
este neselectaț, porumbul nu a fost 
adus de la centrul de condiționare și 
ambalare a semințelor. Tn alte unități, 
lipsa de aprovizionare cu sămînța ne
cesară se încearcă a se pune pe Sea
ma inexistenței adeverințelor de dis
ponibil care să ateste posibilitate»

Primarii ar trebui 
să fie primii...

In nordul țării, este adevărat, se 
desprimăvărează ceva mai tîrziu. 
Totuși, pregătirile pentru lucrările 
agricole trebuie încheiate din vreme. 
Cum se stă din acest punct de ve
dere în județul Botoșani ? S-au fă
cut multe lucruri bune, mult mai 
bune decît in alți ani. De exemplu 
tractoarele au fost reparate în pro
porție de 90 la sută, semănătorile 
pentru păioase — 95 la sută, culti
vatoarele — 97 la sută, grapele cu 
disc — 99 la sută. Este adevărat, lip
sesc unele' piese de schimb, ceea ce 
ține pe loc reparatul unor tractoare. 
Sînt probleme pe care trebuie să le 
rezolve organele centrale.

Motive de îngrijorare există și în 
legătură cu asigurarea semințe
lor. La ’ Centrul de semințe ăl 
I.V.C.P.T. Botoșani, din cantitatea 
de porumb totalizînd 1 793 tone au 
«sosit 1 656 tone. In urma verificări- 

nu au fost reparate nici pînă acum 
remorcile care să înlesnească trans
portul gunoiului în cîmp. Coopera
torii din Gîrcina s-au declarat foarte 
mulțumiți că pînă în prezent au 
depus pe terenurile destinate cultu
rii cartofului peste 1 800 tone îngră
șăminte organice. Dar în privința 
fertilizării semănăturilor de toamnă 
aici nu s-a făcut nimic. La coope
rativa agricolă Bodeștii de Sus am 
aflat, că încă din toamna anului tre
cut 7 000 kg azotat de amoniu a stat 
pină acum prin vecini, respectiv în- 
tr-o magazie a cooperatorilor din 
Gîrcina. fără ca ing. Gh. Preut să se 
intereseze de soarta acestui îngrășă- 
mint. Atunci nu este de mirare de 
ce la Bodeștii de Sus nu s-a admi
nistrat. nici un gram de azotat, deși 
planul prevede fertilizarea a 405 ha 
ocupate cu semănături de toamnă.

In legătură cu întîrzierile înregis
trate în acțiunea de fertilizare, în 
foarte multe cooperative agricole din 
județul Neamț am primit același răs
puns : nu avem îngrășăminte chimi
ce. Acest lucru este adevărat. Dar. 
nici unul din interlocutorii noștri nu 
a suflat un cuvînt despre faptul că o 
atare situație se datorește lipsei lor 
de preocupare pentru onorarea ia 
timp a obligațiilor ce le au in dome
niul aprovizionării cu îngrășăminte. 
Astfel, deși ar trebui să ne aflăm în 
plină campanie de fertilizare a se
mănăturilor de toamnă, totuși un nu
măr de 70 cooperative agricole din 
județul Neamț nu au înaintat nici 
pină acum formele de plată pentru 
cantitatea de îngrășămint solicitat. 
La recenta conferință a uniunii ju
dețene a C.A.P. s-a exprimat anga
jamentul ca, în anul 1972, să se 
muncească astfel ineît la toate cul
turile să depășească nivelurile de pro
ducție atinse pînă acum. Dar, acest 
angajament trebuie însoțit imediat 
de. fapte.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

ale actelor economice, redacția 
revistei „Viața economică" a pu
blicat un supliment : „CARTEA 
ÎNTREPRINDERII". Lucrarea, 
selecționînd o serie de aspecte 
importante ale funcționării apa
ratului economic al întreprinde
rilor și centralelor industriale, 
ale desfășurării relațiilor econo
mice, ale întăririi și apărării in
tegrității proprietății socialiste, 
cuprinde, pe lîngă textele de lege 
mai importante, comentarii care 
au menirea să faciliteze înțelege
rea normelor de drept, aplicarea 
lor corespunzătoare în diverse 
situații ale activității curente. 
Desigur, „Cartea întreprinderii" 
nu își propune să ofere soluții și 
lămuriri pentru toate aspectele 
legislației economice ci, în mod 
deosebit, pentru situațiile cu

plătirii acesteia. La C.A.P. Alunișu, 
bunăoară, inginerul șef al cooperati
vei, Ion Bercan, ne spunea că nu 
au ridicat cantitățile de porumb ne
cesare însămînțărilor pentru că nu 
au credite. Este numai o scuză — 
dacă se poate numi așa — pentru că 
în multe ocazii atît președinților, 
contabililor șefi, cît și inginerilor șefi 
din cooperative, li s-a comunicat de 
către organele agricole județene să 
se prezinte la banca pentru agricul
tură pentru perfectarea formelor ne
cesare aprovizionării cu sămînță. De 
altfel, schimbul de sămînță se des
fășoară greoi. Din cele aproape 2 000 
tone de porumb, de exemplu, cît este 
prevăzut a se ridica de la centrul de 
condiționare și ambalare a semințe
lor, abia s-au ridicat 765 tone. Cu a- 
ceeași greutate se desfășoară și ana
lizarea probelor de semințe, produse 
în cooperativele agricole de producție. 
Pină la aceeași dată, abia au fost a- 
nalizate la laboratorul de control a! 
semințelor 80 de probe din cele peste 
200 necesare.

Este momentul impulsionării tutu
ror operațiunilor de pregătire a cam
paniei pentru ca, la momentul opor
tun. aceasta să se desfășoare în cele 
mai bune condiții.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii'

lor efectuate s-au constatat deficien
țe privind modul de expediere a se
mințelor de oorumb de la stațiile de 
calibrare Călărași și Podu Iloaiei. 
Pe actele lor de livrare și certifica
tele de calitate sint înscrise unele 
loturi cu anumite cantități, iar efec
tiv s-au primit alte loturi, diferite 
cantitativ și ca indice de calitate. 
Multe vagoane au fost expediate 
fără certificate de calitate care să 
ateste valoarea semințelor. Stația 
de livrare de la Podu Iloaiei a ex
pediat patru loturi de semințe de 
porumb în ambalaje necorespunză
toare. Cantitatea de 200 tone porumb 
HD-200, sosită de la Călărași, a fost 
respinsă datorită impurităților și 
diferențelor foarte mari privind mă
rimea boabelor. Din această cauză, 
cooperativele agricole care aparțin 
de bazele de recepție Trușești și 
Dorohoi nu pot intra din vreme în 
posesia semințelor necesare în cam
pania agricolă din primăvara aces
tui an. Pentru celelalte semințe 
(floarea-soarelui. in, fasole, mazăre, 
culturi furajere ele.), încă nu s-au 
primit repartiții de la minister.

Să zicem că și semințele depind, 
in oarecare măsură, de organele 
centrale. Există un domeniu în care 
cuvîntul hotărî tor ii au cooperative
le agricole și membrii lor : fertiliza
rea terenurilor, tn general, la cîmp 
nu s-a transportat decît puțin gunoi 
de grajd. Și iată de ce. La coope
rativa agricolă Brăești atelajele exis
tente nu sînt folosite pentru trans
portul gunoiului pe cîmp. ci la dife
rite treburi care nu necesită urgen
ță. Cele trei camioane au fost repar
tizate pentru rezolvarea unor cereri 
personale ale țăranilor cooperatori. 
Remorcile staționează. Este explica
bil de ce în această cooperativă s-au 
transportat pe cimp doar 200 tone 
gunoi de grajd din cele 6 000 tone 
planificate. Și totul se dă pe seama 
lipsei mijloacelor de transport. La 
cooperativa agricolă Hudești nu s-au 
cărat în cimp decît 1 000 tone gunoi 
de grajd din cele 6 000 tone cit s-a 
stabilit. Aici, în ziua raidului, ate; 
lajele cărau paie, iar trei autocamf- 
oane transportau balast, materiale 
de construcții și mărfuri ia coopera
tiva de consum. Remorcile secției 
de mecanizare erau complet nefolo
site. Asemenea „exemple" sînt mul
te. dar ne oprim aici. Să le găsim 
explicație. Desigur, vina o poartă 
consiliile de conducere din coope
rativele agricole. Trebuie subli
niat însă și faptul că unelte co
mitete comunale de partid, ccțnsilii 
populare. încă nu și-au pus pe Agen
da lor de lucru problema campaniei 
agricole. Se lasă totul pe seama 
cooperativelor agricole de produc
ție. Primarul comunei Viișoara 
(Ioan Hudum) nu cunoaște planul 
de fertilizare, situația reparațiilor, 
a suprafețelor ce urmează să fie în- 
sămințate în această primăvară/ Da
tele care ni le-a furnizat nu concor
dă nici pe departe cu cele ale coo
perativei agricole din localitate. De 
asemenea, problemele concrete ale 
campaniei îi sînt străine și tovară
șului Gheorghe Amorăriței, secreta
rul Comitetului comunal de partid 
Drăgușeni.

Se impune deci ca organele jude
țene de resort, specialiștii din agri
cultură să exercite un control mai 
sistematic pe linia organizării mun
cii în unitățile agricole.

Nicolae ZAMFIRESCU 
corespondentul „Scînteii*

rent întîlnite in practică. Meri
tul principal al acestei lucrări — 
redactată la un nivel științific 
corespunzător — este acela de » 
a fi sistematizat problematica 
propusă în așa fel îneît chestiu
nile care îl interesează pe citi
tor să poată fi depistate rapid și 
consultate cu ușurință. Folosind 
un limbaj accesibil, lucrarea este 
un ghid util în activitatea de zi 
cu zi a unei întreprinderi sau 
centrale industriale in toate com
partimentele sale funcționale. 
Sînt motive pentru care consi
derăm apariția „Cărții între
prinderii" ca oportună și nece
sară în practica conducerii acti
vității economice.

c. carlan

luat.de
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Un adevăr elementar
1NVĂTÂMÎNTUL PRESUPUNE STABILITATE!

Tot pe drum, pe drum
...și la catedră nicidecum ?

Însemnări despre excesul cererilor de transfer ale profesorilor
Deși sînt bine 

școlii efectele 
ale continuității 
rului la catedră, 
vii din aceeași clasă și școală, deși 
acest subiect este mult discutat în 
consilii profesorale și cercuri peda
gogice, totuși în fiecare an mii de 
cadre didactice se adresează inspec
toratelor școlare și forurilor centrale 
de învățămînt cu cereri de transfer. 
Discutînd această problemă cu in
spectori școlari și cadre didactice din 
mai multe județe — Bacău, Cluj, 
Vaslui, Sălaj — am căutat să desci
frăm cîteva dintre cauzele principa
le care determină, an de an. această 
mișcare a personalului didactic, pre
cum și cîteva soluții pentru reme
dierea unei asemenea situații.

Mai întîi o opinie generală : sta
bilind cadrul juridic pentru întregul 
corp profesoral, 
statutul a regle
mentat și proble
ma transferării 
personalului di
dactic din învăță- 
mîntul de cultură 
generală, liceal de 
specialitate, pro
fesional și tehnic, 
îmbinînd în mod 
corespunzător in
teresul general al 
învățămîntului cu 
cel personal, al 
cadrelor didactice. 
„Prevederile le
gislației în vigoa
re — precizează 
prof, emerit Va- 
sile Țugulea, directorul Liceu
lui nr. 3 din Bîrlad — au 
contribuit în bună măsură la o mai 
mare stabilitate a profesorilor la ca
tedră. Pe de altă parte, datorită 
muncii politico-educative desfășura
te de organele și organizațiile de 
partid, a sporit gradul de conștiin
ciozitate și răspundere al cadrelor 
didactice față de îndatoririle lor pro
fesionale, dorința de a ridica presti
giul școlii în care lucrează". In fie
care din județele amintite se pot 
cita, în această ordine de idei, sute 
și mii de învățători și profesori 
care, cu un înalt simț al datoriei 
profesionale și sociale implicate de 
misiunea de educator, cu un profund 
atașament față de profesiunea alea
să, și-au legat viața de școala din 
comuna natală sau de școala în care 
au predat prima lecție la catedră. 
La rîndul lor, oamenii din sat, din 
preajma școlii s-au legat sufletește 
de dascălul copiilor lor, la care au

' cerut și au aflat întotdeauna un sfat 
-util, competent, prietenesc.

Și totuși, există încă un procent 
relativ ridicat. de cadre didactice 
care, de la un an Ia altul, doresc să 
se „mute" la alte unități școlare. 
Cum se explică această situație ?

— O justificare, parțială desigur, 
a oferă nevoile reale ale învățămîn
tului — este de părere prof. Maria 
Vicol. inspector general la Inspec
toratul școlar județean Bacău. Trăim 
într-o societate dinamică, ce imprimă 
acest dinamism și școlii, exprimat 
în dezvoltarea rețelei invățămîntului, 
diversificarea tipurilor de școli, o 
anume dinamică a populației școlare 
etc. Toate acestea determină în pre
zent și vor determina și în viitor 
mișcări întemeiate ale personalului 
didactic. Bineînțeles, trebuie să avem 
grijă ca asemenea schimbări să nu 
ducă la perturbarea Întregului perso
nal didactic dintr-o localitate sau 
dintr-un județ, cum se mai intîmplă 
pe alocuri, și să nu sporim în mod 
arbitrar cazurile fortuite cu „motive" 
care țin numai de anumite interese 
personale ale solicitanților.

Prin urmare, o categorie de trans
feruri este determinată de „cauze 
obiective". Dar anual se înregistrea
ză, în afara acestor schimbări „ofi
ciale", și un mare număr de cereri 
de schimbare a locului de muncă ale 
căror motive sînt de cu totul altă 
natură. Prof. Gheorghe Stancu, in
spector la Inspectoratul școlar jude
țean Cluj, ne oferă o situație a ce
rerilor de transfer din județ, pen
tru ultimii trei ani, după intrarea în 
vigoare a Statutului personalului di
dactic : 1969—1970 — 1 647 cereri de
puse, 489 aprobate : 1970—1971 — 1 224 
cereri depuse, 351 rezolvate ; 1971— 
1972 — 1 179 cereri depuse, 315 re
zolvate. „Prin urmare — adaugă in
terlocutorul nostru — deși numărul 
solicitanților a mai scăzut, numărul 
cererilor neaprobate (avind motiva
ții neîntemeiate legal) atinge aproa
pe 75 la sută". Dintre numeroasele 
asemenea „motive" ne sînt relatate 
două. „Profesoara de educație fizică 
Suzana Marinescu de la Liceul pe
dagogic din Tîrgoviște, a solicitat 
transferarea în municipiul Cluj sau 
Dej pentru motivul „apropierea de 
părinți". Menționez că petiționara 
funcționează împreună cu soțul în 
orașul Tîrgoviște. iar părinții săi se 
găsesc în localitatea Rugășești

cunoscute în lumea 
instructiv-educative 
activității profeso- 
ale lucrului cu ele-

lingă Dej. Dar, deși aici era vacantă 
catedra de educație fizică și S.M. in
voca motivul apropierii de părinți, 
a refuzat catedra din satul natal. Un 
alt solicitant, prof. Ion Bulzan, titu
lar în municipiul Cluj, într-o singu
ră sesiune de transferări, în decurs 
de numai 10 zile, și-a schimbat de 
3 ori cererea de transfer".

De ce asemenea situații ? In fața 
celor mai mici greutăți, a unor di
ficultăți ivite în exercitarea profe
siunii lor. unele cadre didactice, în
deosebi cu mai puțini ani de muncă, 
nu găsesc altă soluție decît... cererea 
de transfer. Descifrăm în aceasta o 
insuficientă activitate politico-educa- 
tivă a organizațiilor de partid din 
școlile și localitățile respective. Cine 
altcineva dacă nu organizația de 
partid, comuniștii sînt în măsură să 
discute îndeaproape cu cadrele di-
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necunoscut, 
lacul Herăstrău 7 
— revista muzicii

ne prof. Constantin Alexandru, in
spector general la Inspectoratul șco
lar județean Vaslui — din cauză că 
la repartizarea noilor absolvenți nu 
se respectă cu fermitate principiul 
apropierii între soți. Cei în cauză ne 
cer negații sau, în cel mai bun caz, 
stau un an la catedra repartizată și 
în anul următor solicită transferul, 
în anul 1971, de pildă, soția unui 
specialist de la Institutul de cerce
tări navale din Galați a fost repar
tizată în județul Vaslui. Or. chiar 
dacă ar fi dorit și soțul să vină la 
noi în județ, unde putea acesta să-și 
profeseze meseria ? Pe de altă parte, 
cei „nemulțumiți" de repartizare, că
rora neavînd temei legal nu li se 
schimbă repartizarea, automat, în 
anul următor, apar printre petițio
nari. Pentru această categorie aș pro
pune ca legea să

3 CERERI DE TRANSFER ® „MAI A-
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• DESPRE CONDIȚIILE DE LUCRU ASIGURATE, DAR Șl

DESPRE NECESITATEA UNUI STAGIU DETERMINAT LA

CATEDRA REPARTIZATĂ

dactice, să le releve semnificația so
cială și politică majoră a misiunii 
de profesor și educator, să le ajute 
să se integreze organic în activita
tea la catedră, în viața satului sau > 
a localității în care se află școala, 
să contribuie activ la vasta operă 
educativă, de ridicare spirituală a 
maselor de oameni ai muncii desfă
șurată de partid ? Directorii de 
școli, consiliile profesorale pot și 
trebuie să găsească numeroase mo
dalități de a crea noilor profesori și 
învățători un cadru de lucru care să 
le sporească interesul și atașamentul 
pentru profesiunea, pentru școala in 
care s-au încadrat, să le înlesnească 
apropierea și înțelegerea cu oamenii 
în mijlocul cărora au venit. In a- 
ceastă direcție, consiliile populare, 
primarii au îndatorirea de a veghea, 
cu toată grija și solicitudinea, ca 
membrii corpului profesoral să aibă 
condiții de muncă și de viață nor
male (în unele cereri se invocă reale 
greutăți de cazare, aprovizionare 
etc.), care să. le permită stabilizarea 
la catedră, legarea spirituală de 
școală.

In sfîrșit, o altă cauză a fenome
nului de care ne ocupăm o consti
tuie unele carențe ale legislației șco
lare în vigoare, dublate de aplicarea 
greșită sau. chiar eludarea unor pre
vederi , legale. Profesorii și directo
rii de școli, ca și inspectorii șco
lari cu care am 
județele amintite, 
meroase exemple 
legislația școlară
rezolvarea cea mai bună sau care 
nici măcar nu sînt legiferate. Astfel, 
o primă categorie de reglementări 
propuse vizează cadrele didactice 
nou intrate în învățămînt.

— Avem multe greutăți — ne spu-

stat de vorbă în 
ne-au furnizat nu- 
și situații cărora 
actuală nu le dă

prevadă cu fermi
tate obligativita
tea unui anu
mit stagiu la ca
tedra ocupată ini
țial și dreptul la 
cerere de transfer 
numai după obți
nerea gradului 
definitiv.

De asemenea, o 
atenție deosebită
— semnalează in
terlocutorii noștri
— este de dorit 
să se acorde or
ganizării și des
fășurării concur
sului pentru ocu
parea posturilor 
și catedrelor di

dactice în municipii și orașe. Re
cent, Ministerul Educației și Invăță- 
mintului a dat publicității lista postu
rilor vacante și a precizat condi
țiile în care va avea loc concursul, 
pentru anul școlar 1972—1973, în con
formitate cu Statutul 
didactic. Condiționarea 
la concurs de obținerea prealabilă a 
definitivatului în învățămînt și de o 
activitate didactică de cel puțin 3 
ani este evident de natură să con
tribuie la stabilizarea la catedră a 
educatorilor, învățătorilor și profe
sorilor aflați la începutul activității 
lor. Depinde de comisiile de exami
nare, de forurile de învățămînt, ca 
acest concurs să determine cu ade
vărat o selecție a valorilor, o pro
movare a celor mai bune cadre di
dactice. In această direcție, înlătura
rea unor deficiențe semnalate în anii 
anteriori este absolut necesară.

Analiza atentă — de către forurile 
de resort — a observațiilor și propu
nerilor pe care cadrele didactice le 
fac asupra legislației școlare actuale, 
în vederea perfecționării sale, mai 
mult sprijin din partea organelor lo
cale de partid și de stat pentru asi
gurarea unor condiții normale de 
lucru și de viață învățătorilor și 
profesorilor, ca și o chibzuită stimu
lare (materială și morală) a celor 
care se dovedesc atașați uneia și a- 
celeiași școli timp de ani și ani. vor 
ti în măsură să determine o mai mare 
stabilitate la catedră a personalului 
didactic. Iar o asemenea stabilitate 
se va răsfrînge pozitiv în activitatea 
de pregătire și educare a elevilor, în 
creșterea rolului școlii în viața so
cială.

Florlca DINULESCU 
ți corespondenții „Scînteii

PROGRAMUL I
»,00 Deschiderea emisiunii 

mlneață a Telex.
9,05 Teleglob : Toronto.
9.25 Prim-plan : Gheorghe 

dere (reluare).
9.50 Desen animat : „Homo Sa

piens" — o producție a Stu
dioului Anlmaiilm.

10,00 Curs de limba franceză — 
lecția a 3-a.

10.30 Teleclnemateca pentru copil 
șl tineret : „Povestea panto- 
fiorulul de aur" (reluare).

12,00 Telejurnal.
15.30 Teleșcoală a Sistemul perio

dic al elementelor. Prezintă 
coni. dr. Claudia Panalt (Chi
mie, cl. a XlI-a) a Orindul- 
rea sclavagistă pe teritoriul 
patriei noastre. Prezintă prot. 
dr. doc. Dumitru Berciu 
(Istoria României).
— 17,00 Curs de limba engle
ză — lecția a 2-a (reluare).

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază.

17.35 „O viață pentru o Idee". Emi
siune pentru tineretul școlar. 
Giordano ' Bruno. Prezintă 
lector univ. dr. Gheorghe 
Vlăduțescu.

18.10 Timp și anotimp In agricul
tură.

18,40 Vetre folclorice, „Izvoare din 
bătrini" — film realizat la 
Suceava cu și despre rapsozi 
ai cîntecului, versului și jocu
lui popular. Emisiune de 
Eugen Gal, Virgil Comșa, 
Teodor Păsat.

19,00 Documentar TV. Oamenii 
Grlvlței. Emisiune de Radu 
Dumitru și Mircea Gherghi- 
nescu.

19.15 Tragerea Pronoexpres.
19.20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici. Aventurile lui 
Pehafiik.

19.30 Telejurnal.
20.10 Rîul, ramul... Clntare patriei 

și partidului.
20.20 Telecinemateca : „Doamna cu 

cățelul". Regia : Iosif Heiflț. 
Cu : Ia Savina, Alexei Bata
lov. O producție a studiouri
lor sovietice.

21.50 Programul făuririi conștiente 
a viitorului. Trăsăturile mo
rale definitorii ale poporului 
român și reflexul lor In cul
tură. Participă : prof. dr. doc. 
Alexandru Tănase, conf. dr. 
Ionel Achlm, conf. dr. 
Strola.

22.15 Interpretul săptămtnll : 
Păunescu.

22.30 „24 de ore“.
PROGRAMUL n

30,00 Bucureștiul 
vîrstă are

20.25 Portativ ’72 
ușoare TV.

20.50 Agenda.
21,00 Cluburi sportive bucureștene.
21.20 Arta plastică. Retrospectivă 

Theodor Pallady.
21.35 Film serial : „Patru tanchlștl 

și un cline" (XIV).

Vacanță 
studențească
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Editura „Krlterion" a 
făcut un elegant cadou ci
titorilor de limbă maghia
ră prin tipărirea culegerii 
de colinde românești sub 
titlul „SZARVASOKKA 
VALT FIUK" — „Feciori 
schimbați In cerbi". 
Cartea este elegantă 
nu numai prin exce
lentele condiții tehni
ce in care este prezentată, 
ci, simultan, prin ținuta ei 
artistică și științifică. 
Nici nu se putea altfel, 
cînd traducătorul versuri
lor este talentatul poet 
clujean Kiss Jeno, iar al
cătuitorul antologiei și 
prefațatorul ei — cunos
cutul folclorist Farago 
Jozsef. Amindoi, de multă 
vreme, și-au cîștigat me
rite deosebite în tălmă
cirea și studiul cîntecu
lui popular, prietenul 
meu încă dinaintea celui 
de-al doilea război. Kiss 
Jeno, fiind și unul din cei 
mai activi traducători ai 
poeziei noastre, în gene
ral.

Kiss, traducător al „Mio
riței", este, indiscutabil, 
unul din meșterii inega
labili ai tălmăcirii versu
lui nostru popular, tot așa 
cum Farago e un adevă
rat savant în materie de 
folclor, cum o dovedește 
și introducerea la actuala 
culegere. însăși lucrarea 
constituie continuarea u- 
nei glorioase tradiții, ve
che de peste un secol, a 
traducerilor de folclor ro
mânesc în ungurește, u- 
nele contemporane aproa
pe cu epocala pentru noi 
culegere a lui Vasile A- 
lecsandri.

Cu atît mai mult merită 
atenție cartea editată de 
„Kriterion" azi. cînd în
frățirea dintre naționali
tățile din România cu po
porul român e una din fa
țetele strălucitoare ale so
cialismului.

Din trecut, pe acest 
drum luminează ca soa
rele pe culmi numele de 
celebritate mondială al 
compozitorului maghiar 
Bartok Băla, ale cărui me
rite privitor la folclorul

muzical și poezia popu
lară românească rămîn 
capitale. îl amintesc aici 
și pentru că lui i se dato- 
rește lucrarea „Melodien 
der rumănischen Colinde" 
(Weihnachtslieder, Viena, 
1935), publicată integral a- 
bia la 20 de ani după

ce l-a inspirat pe Bartdk 
Bela, care, ca Eminescu in 
poezie, a ridicat in muzi
că creația populară prin 
geniul său la rang de uni
versalitate. întregul vo
lum e construit pe acest 
tip de colind, profan și 
deloc sacru, atît de greu

0 frumoasă tălmăcire

folclorului românesc
însemnări pe marginea volumului 

„Feciori schimbați în cerbi" 
de Kiss Jeno

—■—OTWHIIIlIPlIlMmiH'^■—■■

moartea compozitorului la 
Budapesta. Una din com
pozițiile de seamă ale lui 
Bartdk, anume „Cantata 
profana", este clădită toc
mai pe un colind româ
nesc, acela care dă și ti
tlu! volumului tipărit de 
„Kriterion", colind care 
l-a uimit pe marele prie
ten al folclorului nostru, 
atunci cînd l-a descoperit 
intr-un sat din județul 
Mureș în anul 1914. însăși 
traducerea textului a pu
blicat-o în revista „Nyu- 
gat", în anul 1930. cînd și-a 
încheiat amintita operă 
muzicală. E tîlc în faptul 
că autorii culegerii „Kri
terion" au ales ca titlu 
pentru ea tocmai colindul

de separat de cîntecul bă- 
trinesc, fiind poate chiar 
mai vechi decît acesta, a- 
mintind prin frumusețea 
lui picturile rupestre. Un 
tată nu-i lasă pe cei nouă 
feciori ai săi să se ocupe 
nici cu păstoritul, nici cu 
plugăritul, ci-i trimite să 
vîneze în codru. Dar fe
ciorii nu se mai întorc. 
Tatăl se duce să-i caute 
în bungetul pădurii și dă 
peste nouă cerbi. Dar cînd 
își incoardă arcul să săge
teze pe unul, cerbul în
cepe să vorbească și să-1 
lămurească anume că ei 
sînt feciorii lui. Atunci 
bătrinul îi cheamă acasă, 
că-i ajun de sărbătoare, și 
mama îi așteaptă cu masa

și făcliile aprinse. Cer
bii refuză, căci ei nu mai 
pot călca pragul, ci nu
mai stinca muntelui, coar
nele lor nu le îngăduie 
să intre în casă, iar gura 
lor nu mai e pentru pa
har, ci pentru apa de iz
vor. Balada e din cele mai 
zguduitoare. Glasul cer
bului sună ca o mustra
re pentru tatăl care nu 
și-a îndemnat feciorii nici 
ia păstorit, nici la lucrul 
cimpului. nici la o altă 
muncă, ci i-a trimis să 
vîneze în sălbăticie, pî- 
nă ce ei înșiși au ajuns 
sălbăticiuni. Omul e năs
cut să muncească slobod, 
nesilit — altfel nu poate 
să trăiască omenește.

Desigur că nu e aceas
ta unica ‘temă a culege
rii ; autorii au avut grijă 
să prezinte un diamant eu 
multe fețe. Iar studiul in
troductiv al lui Farago și 
notele explicative consti
tuie o adevărată lecție de 
inițiere în problemă, o ad
mirabilă retrospectivă is
torică.

S-ar cădea să stărui »- 
supra valorii artistice a 
traducerilor, care depă
șește orice așteptare și 
satisface pretențiile este
tice cele mai ridicate. 
Kiss Jenei s-a achitat ma
gistral și vădit cu pasiune 
de sarcina redării depli
ne a frumuseții versului 
popular românesc, rămi- 
nînd în același timp fidel 
originalului.

E o carte pe cît de fru
moasă artistic pe atît de 
instructivă prin întocmi
rea ei științifică, iar ca un 
mijloc de cunoaștere prin 
poezia poporului a sufle
tului românesc, este ca ® 
prismă care-ți desfășoa
ră larg înaintea ochilor^ 
un evantai multicolor ori 
ca un arbore cu țurțuri de 
aur ce cîntă la cea mai u- 
șoară atingere de vînt-

Astfel de lucrări litera
re nu pot fi îndeajuns sa
lutate, iar numărul lor ar 
trebui să sporească In 
ambele sensuri.

Mihai BENIUC

„Vuietul sirenei răscolea
conștiința proletariatului"

După sesiunea de iarnă a exame
nelor universitare, studenții vor be
neficia de mai multe zile de bine
meritată odihnă. Astfel, între 16 și 24 
februarie, peste 3 000 de studenți vor 
fi oaspeții taberelor alpine de la Pre
deal, Stîna de Vale, Piatra Mare, 
Curmătura, Babele, Piatra Arsă, Ca- 
raiman, Muntele Roșu, Diham, Va- 

: tra Dornei, Păltiniș, Cheia, Cota 1 500 
■ și ai altor pitorești stațiuni mon

tane, unde vor participa la întreceri 
sportive de iarnă, sub îndrumarea 
unor cadre de specialitate. Cei mai 
buni schiori din rîndul tineretului 
universitar vor concura la competi
țiile organizate Ia Predeal, în ca
drul celei de-a IV-a ediții a cupei 
Uniunii Asociațiilor Studențești din 
România, ediție consacrată semicen
tenarului U.T.C.

Studenții care nu vor părăsi ora
șele universitare vor avea, de ase
menea, posibilitatea să petreacă zile 
plăcute de destindere. Pentru ei vor 
fi inițiate programe sportive, pre
cum și manifestări artistice și cul- 
tural-edticative, care se vor desfă
șura la. casele de cultură și clubu
rile studențești. (Agerpres)
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a Puterea șl adevărul (ambele 
serii) : PATRIA — 10: 16; 19,45, 
EXCELSIOR — 9; 12,30: 16; 19,30.

Atunci l-am condamnat pe toți 
la moarte : GRI VITA - 9; 11,15: 
13,30; 15,45: 18,15: 20,30, VOLGA - 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20,15,
CENTRAL - 9,15; 11,30: 13,45; 16: 
18,15; 20,30.
a Poveste de dragoste : CAPITOL
— 9: 11,30; 13.45; 16; 18,30: 21.
a Osceola : FESTIVAL — 9: 11,15; 
13,30; 16; 13,30: 21.

a Locotenentul Bullitt : SALA 
PALATULUI — 17 (seria de bilete - 
4014); 20 (seria de bilete — 4017), 
FAVORIT — 9; 11,15: 13.30; 15,45: 
18,15: 20,30, LUCEAFĂRUL - 8,30; 
11; 13,30: 16: ia,30; 21, bucurești
— 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
a Fuga : FLAMURA - 11; 16: 
19,30.
a Ultimul războinic : SCALA — 
9; 11.15; 13.30; 16: 18,30: 21. FE
ROVIAR — 8,45; 11; 13,30; 16;
18,30; 20,45, MELODIA - 9: 11,15: 
13,30: 16; 18,30: 20,45.
a Farmecul ținuturilor sălbatice : 
FLOREASCA - 15,30; 18: 20,15.

a Hugo șl Josefina : LUMINA — 
9—19.30 In continuare.
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
a B. D. la munte șl la mare : 
DOINA - 11.30: 13.45: 16: 18.15;
20.30.
a Love Story : VICTORIA - 9; 
11,15; 13.30: 16: 18.30: 20,45. MIO
RIȚA - 9: 11.15: 13.30: 15,45: 18:
20.30, BUCEGI - 10; 12: 15,45: 18: 
20.15.
a Decolarea : ÎNFRĂȚIREA tN- 
TRE POPOARE - 15,30: 17.45: 20. 
a Mirii anului II : TOMIS - 9: 
11,15: 13.30: 15.45; 18.15: 20.30.
ARTA - 15.30: 18: 20.15.
a Cioclara - 10: 12: 14.15. învin
șii — 16,30: 18,45. Un bărbat și o 
femeie - 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
a Pe poteca nețărmuritei iubiri : 
BU7.ESTI - 15,30: 18: 20,15.
a Waterloo : POPULAR — 15.30: 
19. RAHOVA
a O duminică pierdută : PRO
GRESUL - 16: 1.8: 20.
a Aventuri tn Ontario : GLORIA
— 9; 11,15; 13.30: 16; 18,15: 20.30,
MODERN — 9: 11,15: 13.30: 16:
18,15: 20.30.
a Trenul : LIRA - 15.30: 18: 20.15. 
VITAN - 15.30: 18: 20.15.
a Livada din stepă : FERENTARI
- 15.30: 17.45: 20.
a Tick... Tick... Tick... : FLACA- 
RA - 15.30: 17.45: 20.
a Mihail Strogoff : COSMOS - 
15.30: 18: 20.15.

• Copacii mor In picioare
MUL SĂRII — 15,30; 17,45
• Anna celor o mie de zile
CEA - 15.45: 19.
• Neînfricatul Gyula. vara șl Iar
na : LAROMET - 15.30: 17,30;
19,30.
• Articolul 420 : UNIREA — 11; 
15,30: 19.
• Cea mal frumoasă soție : AU
RORA - 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18; 
20.15.
• Floarea de cactus : CRTNGAS1 
- 15.30: 18: 20,15.
• Un amanet ciudat — 9—18.30 In 
continuare : Program de filme do
cumentare - 20.15 : TIMPURI NOI.
• O floare și doi grădinari : GIU- 
LESTI - 15,30: 19.
• Marele premiu : MOȘILOR — 
15.30: 19.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu- 
tul) : Recital de sonate susținut 
de Mihai Constanținescu — vioară 
și Marta Joja — pian — 20.
a Opera Română : Cavaleria rus
ticană ; Paiațe

S Teatrul de operetă : Voievodul 
ganilor — 19,30.

a Teatrul „I. L. Caragiale" (sala 
Studio) : Să nu-țl faci prăvălie cu 
scară — 20.
a Teatrul de comedie : 
publică — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza 
dra” (sala din bd. Schitu 
reanu) : D-ale carnavalului 
(sala din str. Alex. Sahia) : Spec
tacol de poezie și muzică 
a Teatru! Mic : Fata care a făcut 
o minune — 19,30.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30: 
(sala Studio) : O lună la țară — 
20.
a Teatrul 
dragoste...
a Teatrul 
nocchio —
a Teatrul .. 
Calea Victoriei) : 
(sala din str. Academiei) : De ce 
a furat zmeul mingea 7
a Teatrul satlric-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Blmbfrlcă — 
19,30: (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.
a Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Varietăți non 
stop — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Concert de muzică 
populară românească
• Circul Globus : ’72 circ ’72

Opinia

Bulan»
Măgu-
- 20:

20.

Giuleștf : De vlați, de 
— 19,30.
„Ion Creangă" :

16.
„Țăndărică" (sala din 
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(Urmare din pag. I)
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în direcția transformării sindicatelor 
legale în organe de luptă hotărîtă 
pentru satisfacerea revendicărilor 
muncitorești.

Consolidarea organizațiilor de partid 
din marile întreprinderi și centre in
dustriale coroborată cu puternica ne- 
mtilțumire și revoltă stîrnite în rîndu- 
rile maselor muncitoare, ca urmare a 
semnării în ianuarie 1933 de către gu
vernul național-țărănist a planului de 
la Geneva de așa-zisă „asanare" eco- 
nomico-financiară a țării — prin care 
era încălcată independența ei națio
nală — și a decretării, în acest con
text, a unei noi „curbe de sa
crificiu" au determinat Partidul 
Comunist Român să aprecieze că so
sise momentul să se treacă la declan
șarea unor mari acțiuni de luptă.

rurța dinamică, mobilizatoare a 
muncitorimii ceferiste și petroliste, 
organizatorul și conducătorul acțiuni
lor ei revoluționare a fost Partidul 
Comunist Român ; înoepînd de la Co
mitetul Central pină la organele lo
cale și celulele din fabrici, partidul a 
organizat și condus întreaga desfășu
rare a luptelor, imprimîndu-le un 
înalt nivel de organizare șl combati
vitate. Sub îndrumarea organizațiilor 
P.C.R. și sub conducerea nemijlocită a 
comitetelor de acțiune au avut loc : 
grevele demonstrative de la Atelierele 
C.F.R. — Grivita din 28 și 31 ianuarie 
1933 ; grevele cu ocuparea întreprin
derilor de la rafinăriile de petrol 
„Astra Română" și „Româno-Ameri- 
cană" din 30 ianuarie și 1 februarie 
1933, însoțite de mari demonstrații 
care au dus la faptul că, practic, ora
șul Ploiești s-a aflat un anumit timp 
sub stăpînirea maselor muncitoare ; 
puternica grevă cu ocuparea Ateliere
lor C.F.R.-Grivița din 2 februarie 1933, 
împletită cu acțiuni similare în alte 
centre feroviare (Nicolina-Iași, Galați, 
Pașcani, Cluj etc.) și care s-a soldat cu 
satisfacerea principalelor revendicări 
ale muncitorilor. Dar peste numai cî
teva zile, alarmat de amploarea și 
vigoarea luptelor muncitorimii ce
feriste, guvernul, trecînd la contrao
fensivă, a decretat starea de asediu, a 
dizolvat organizațiile revoluționare, a 
dispus arestarea a circa 1 600 de mi- 
litanți ai mișcării muncitorești. La 
chemarea comuniștilor, muncitorii de 
la Atelierele C.F.R. din Cluj au reîn
ceput lupta la 13 februarie ; noi ac
țiuni au fost întreprinse și la Iași, 
Oradea, Timișoara și în alte centre. 
Punctul culminant al luptelor revolu
ționare a fost atins prin larga acțiune 
de masă a ceferiștilor de la Atelie
rele Grivița, care cereau, pe lingă sa
tisfacerea revendicărilor de ordin e- 
conomic. eliberarea militanților ares
tați, ridicarea stării de asediu, lega
lizarea sindicatului și comitetului de 
fabrică.

Un rol important In organizarea 
luptei ceferiștilor din Capitală au 
avut Dumitru Petrescu, Constantin 
Doncea, Dumitru Popa, Chivu Stoica, 
Constantin Mardare, Vasile Bigu și 
alții. Printre cei care au luat parte 
la conducerea acțiunilor revoluționare 
in Valea Prahovei au fost Gheorghe 
Vasilichi, Tănase Avramescu, Con
stantin Nicolescu. Constantin Mănes- 
cu, Mihail Moraru.

Zorii zilei de 15 februarie. 1933... 
La chemarea partidului comunist, cei 
aproape 8 000 de muncitori de la 
„Grivita" . declară grevă. ocupînd 
atelierele. Conducerea nemijlocită 
a acțiunii o avea comitetul de fabri
că ; au fost alcătuite gărzi de auto
apărare și pichete de grevă. Șuiera
tul sirenei răsuna ca un apel înflă
cărat la solidarizare cu lupta cefe
riștilor. „Vibrațiile glasului ei de 
metal — scria „Scînteia" ilegală — 
avîntate deasupra capetelor împresu- 
rătorilor, năvăliră în cartierul Grand, 
in fabricile din acest cartier. în lo
cuințele muncitorilor, răscoliră toată 
populația muncitorească din împre
jurimile atelierelor. Muncitorii înțe- 
leseseră semnalul de alarmă. înțele- 
seseră chemarea la luptă...".

Mase compacte se îndreptau spre 
Atelierele C.F.R. — Grivita. Aproa
pe 12 000 de oameni — muncitori 
meseriași, funcționari, studenți. fa
miliile greviștilor — au înconjurat 
atelierele, »olidarizîndu-se cu gre

viștii. Din curtea atelierelor și din 
străzile lăturalnice se auzeau lozin
cile „Jos starea de asediu", „Jos scă
derea salariilor !“, „Cerem deschide
rea sediilor organizațiilor democrati
ce !“, „Jos teroarea" !, „Trăiască 
partidul comunist !“, „Trăiască fron
tul unic al muncitorimii", „Vrem 
muncă și pîine !“. Lupta căpătase un 
net caracter politic.

Este bine cunoscut cu cită sălbă- 
ticie a fost reprimată lupta ceferiș
tilor de către guvernanți. în zorii 
zilei de 16 februarie, în fata refu
zului hotărît al muncitorilor de a pă
răsi, atelierele, autoritățile au ordo
nat deschiderea focului. Numeroși 
muncitori au fost uciși sau răniți, 
iar peste 2 000 au fost arestați. Re
primarea sîngeroasă a luptei mun
citorimii ceferiste și petroliste a stîr- 
nit un puternic val de indignare și 
protest în rîndurile clasei munci
toare, ale opiniei publice democra- ',. 
tice.

Guvernanții au trimis în judecata 
consiliilor de război din București, 
Craiova, Iași, Cluj pe conducătorii 
luptelor revoluționare din ianuarie- 
februarie 1933, condamnați- la mulți 
ani de temniță pentru „vina" de a fi 
slujit cu fidelitate interesele vitale ale 
clasei muncitoare, ale poporului. Par
tidul a transformat procesele intenta
te conducătorilor muncitorimii cefe
riste și petroliste într-o răsunătoare 
acțiune de demascare a politicii anti
populare și antinaționale a claselor 
exploatatoare, de dezvoltare a con
științei revoluționare a maselor mun
citoare.

în perspectiva istoriei, apare lim
pede că, deși înăbușite în sînge_, eroi
cele/lupte revoluționare din ianua- 
rie-februarie 1933 au avut profunde 
urmări în viața social-politică a țării. 
Ca rezultat al acestor lupte, o parte 
a revendicărilor muncitorimii au fost 
satisfăcute, „curbele de sacrificiu" au 
fost sistate, planul înrobitor de la 
Geneva a eșuat, iar consilierii și ex- 
perții monopolurilor străine au fost 
nevoiți să părăsească țara. Sub pre
siunea opiniei publice, guvernul Vai- 
da, care a patronat reprimarea sîn- 
geroasă a luptelor muncitorești, a 
demisionat in cursul aceluiași an. Pu
ternicele acțiuni sociale din anii cri
zei economice, încununate cu marile 
lupte revoluționare de la începutul 
anului 1933, au dat o grea lovitură 
politicii cercurilor guvernante de spo
liere a maselor muncitoare, de încu
rajare a organizațiilor fasciste, întîr- 
ziind cu un șir de ani ascensiunea la 
putere a fascismului în România.

Clasa muncitoare și-a dovedit fier
bintele ei patriotism, afirmîndu-se ca 
cea mai înaintată forță a societății 
românești, stegarul luptei pentru o 
viață mai bună, pentru libertăți de
mocratice, suveranitate națională și 
pace. Autoritatea și prestigiul cla- ' 
sei muncitoare, ale comuniștilor, in
fluența lor în rîndurile maselor au 
sporit considerabil ca urmare a devo
tamentului și abnegației cu care s-au 
ridicat în apărarea drepturilor și li
bertăților democratice, a independen
ței naționale. Experiența dobîndită 1
privind închegarea. în focul luptelor. i

a frontului unic de jos al muncitori
mii, a slujit în anii următori la inten
sificarea acțiunilor în vederea făuririi 
frontului unic muncitoresc pe plan 
național și a coalizării tuturor forțe
lor patriotice și demooratice in lupta 
împotriva fascismului.

O însemnătate deosebită pentru 
evoluția vieții sociale și politice ro
mânești a avut faptul că, în cursul 
luptelor revoluționare din 1929—1933, 
Partidul Comunist Român și-a îmbo
gățit experiența politică și organiza
torică ; în focul luptelor s-au călit 
militanți revoluționari ieșiți din rîn
durile clasei muncitoare, strins legați 
de mase, cunoscători ai realităților 
românești, devotați cu trup și suflet 
intereselor și aspirațiilor poporului, 
cărora avea să le revină un rol im
portant în organizarea luptelor revo
luționare din perioada următoare.

Prin amploarea și ecoul lor, eroicele 
’ lupte din ianuarie-februarie 1933 mar

chează un moment semnificativ în 
istoria mișcării muncitorești și pro
gresiste internaționale. Ele au repre
zentat prima mare acțiune a clasei 
muncitoare din Europa de la instau
rarea hitlerismuliii, demonstrind în 
mod strălucit că' proletariatul român 
este ireductibil ostil obscurantismului 
fascist, că apărarea celor mai înalte 
idealuri ale umanității reprezintă o 
cauză scumpă pentru poporul nostru. 
Puternicul ecou internațional al 
luptelor revoluționare din 1933 a fost 
ilustrat de impresionantul număr de 
mesaje de sprijin și solidaritate pri
mite din zeci de țări ale Europei, 
precum și din America, Asia, Africa. 
Cercuri influente ale opiniei publice 
progresiste, reprezentanți prestigioși 
ai culturii mondiale, ca Henri Bar- 
busse, Romain Rolland, Jean Richard 
Bloch, Louis Aragon ș.a., au dat ex
presie sentimentelor de simpatie și 
solidaritate cu lupta muncitorilor 
români.

Cunoașterea eroicului trecut de 
luptă al clasei muncitoare, al parti
dului, însușirea concluziilor ce ne' 
desprind din experiența istorică con
stituie unul din principalele mijloace 
de dezvoltare a conștiinței socialiste 
a maselor. „Acest trecut glorios — 
releva secretarul general al par
tidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în expunerea la plenara 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 
1971. — stă la baza dezvoltării viitoa
re a poporului nostru, in centrul po
liticii educative ! Numai dacă vom 
ști să îmbinăm in mod armonios tre
cutul glorios cu prezentul vom reuși 
să trasăm căile făuririi cu succes a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, să creăm premisele necesare 
făuririi comunismului în România !"

Cinstind eroicele tradiții ale luptei 
revoluționare a înaintașilor, mîndru 
de cuceririle socialiste, dobîndite cu 
prețul unor grele jertfe, poporul nos
tru își consacră forțele, întreaga ac
tivitate creatoare înfăptuirii progra
mului adoptat de Congresul al X-lea 
al P.C.R., chezășie a înfloririi patriei 
socialiste, a sporirii aportului ei la 
triumful cauzei socialismului și păcii 
în lume.

„Lauri ’7 2“
0 prestigioasă manifestare brașoveană

Ieri, la Brașov au început tradi
ționalele manifestări „Lauri ’72", 
dedicate brașovenilor care în anul 
precedent au obținut înalte titluri 
și distincții, răsplată a unor reali
zări remarcabile în domeniul știin
ței, tehnicii, culturii, artei și sportu
lui. La festivitatea deschiderii ma
nifestărilor „Lauri ’72“ au luat parte 
tov. Constantin Drăgan, prim-secre- 
tar al comitetului județean de par
tid, alfi activiști de partid și de stat. 
Printre sărbătoriții ediției din acest 
an se numără 4 eroi ai muncii socia
liste, 23 inventatori, 3 profesori e- 
meriți. 10 formații cultural-artistice 
de amatori etc.

Suita manifestărilor, care vor dura 
trei zile, s-a deschis cu vernisajul 
expoziției de distincții și trofee, ur
mată de o întîlnire a laureatilor cu 
reprezentanții presei, tn continuare, 
în cluburile și sălile culturale din

Întreprinderi se vor desfășura : 
„Ziua inovatorului", simpozionul 
„Sport și cultură", întîlniri ale in
ventatorilor cu pionieri, studenți și 
cu cadre didactice din Brașov. Mai 
consemnăm din agenda manifestări
lor intilnirile sărbătoriților cu acad. 
Remus Răduleț, artista emerită Dina 
Cocea, cu prof. univ. dr. docent 
Mihnea Gheorghiu.

O dată cu omagiul adus acelora care 
anul trecut au obținut înalte titluri 
și distincții, manifestarea „Lauri ’72“ 
reprezintă un prilej de popularizare 
a celor mai remarcabile realizări, 
precum și un larg schimb de opinii 
și idei între făuritorii bunurilor ma
teriale și spirituale din județul 
Brașov.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii”
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— Oare e adevărat că, 
pînă la 60 de ani, n-ați 
muncit niciodată 7 Că 
nici o singură zi, nici o 
singură oră n-ati practi
cat vreo meserie, n-ați 
exercitat vreo activitate 
profesională intr-un co
lectiv organizat 7 Că n-ați 
fost nici o clipă, cum se 
spune în vorbirea curen
tă. „încadrat în timpul 
muncii" 7

— Nu e chiar cu totul 
exact. Acum vreo treizeci 
și ceva de ani am fost 
înscris, un an sau doi, în 
barou.

— Și de atunci 7 (am 
pus întrebarea, mărturi
sesc, cu nădejdea since
ră de a mi se infirma in
formațiile pe care le deți
neam și cărora încă nu 
voiam să le dau crezare).

— De atunci ? Nu, dom
nule, n-am mai muncit 
niciodată. Eu n-am che
marea muncii, eu sînt 
prin vocație un specta
tor al lumii, nu un par
ticipant. Pe mine mă in
teresează să contemplu 
spectacolul vieții, iar pen
tru asta trebuie să rămîi 
pe margine, nu să te viri 
în viitoare.

Se plimba cu pași mari 
prin camera cu ziare în
gălbenite la ferestre, cu 
pereți afumați și scoro
jiți, în care cîte o mobi
lă deteriorată — un scrin 
venețian, bunăoară — e- 
voca un lustru de mult 
apus. Iși sublinia cuvin
tele cu gesturi ample, 
patetice, din cînd în cînd 
se înfășură teatral în fal
durile închipuite ale unei 
toge, dar toga, vai, era 
un halat de casă murdar 
și peticit. Făcea eforturi 
vizibile să aibă un aer 
de grandoare crepuscula
ră în mijlocul acestui de
cor mizer.

— Bine, dar din ce ați 
trăit în tot acest timp 7 
Căci omul nu ființează 
din aer. trebuie să și mă- 
nînce, să se și îmbrace, 
să aibă un acoperămînt 
deasupra capului...

— Chestiunea cu acope- 
rămîntul s-a rezolvat cel 
mai simplu : maică-mea 
e proprietara unui apar
tament și locuiesc îm
preună cu ea. Iar în ce 
privește restul mijloace
lor de trai, ce să vă 
spun ? Pînă în 1948 mai
că-mea a avut o mică 
avere, aveam din ce trăi. 
Pe urmă... (dă din umeri 
ca și cum ar fi un su
biect despre care n-ar 
mai merita să discutăm).

Merită totuși să' discu
tăm. Adevărul este că și 
după 1948 s-a lăsat între
ținut de mama lui. care 
a vîndut pe rînd tot ce 
agonisise pentru a-i sus
ține existența de „con
templativ", de „specta
tor". Iar după ce „mica 
avere" s-a epuizat, a 
pus-o... să cerșească. Și 
el s-a dus la cerșit. O 
cerșetorie stranie, „inte
lectuală", care apela la 
mila snoabă pentru o fire 
„sensibilă și urgisită".

— Nu vi s-a oferit oare, 
în toți acești ani, nici un 
loc de muncă ? Ați în- 
tîmpinat cumva dificultăți 
la încadrare 7

— De ce să mint, n-am 
întimpinat nici o dificul
tate iar locuri de muncă 
mi s-au oferit. Dar, dom
nul meu, cum puteam să 
accept să mă scol zilnic 
la șase dimineața, să mă 
duc la serviciu, să suport 
înghesuiala din autobuze, 
să lucrez pînă la trei, să 
mai rămîn și pe la vreo 
ședință 1 Altora s-ar pu
tea să le fie pe plac o 
asemenea viață, mie însă 
nu...

Și s-a scuturat ca de 
satana la gîndul că cine
va ar fi în stare măcar 
să-1 bănuiască de o ase
menea „erezie" ce l-ar 
situa cumva în rîndul oa
menilor obișnuiți. Mă 
tulbura tot mai mult con
tradicția frapantă dintre 
aplombul pe care il afi
șa și înfățișarea lui de
crepită, care purta am
prentele unei vădite de

gradări nu numai spiri
tuale, dar și fizice : fața 
descărnată, ochii îngro- 
pați în orbite, gura știrbă 
care încerca, din cînd în 
cînd, să schițeze un zîm- 
bet, repede alunecat în 
grimasă. Aveam în față 
ilustrarea vie a adevăru
lui că existența larvară, 
golită de preocupările fi
rești. umane, urîțește nu 
numai spiritul. dar și 
chipul.

— Posedați, după cite 
știu, o diplomă de studii 
superioare din străinăta
te. Se vorbește despre 
dumneavoastră ca despre

dacă știe și acest vere 
horațian : „Summa volup- 
tas non in nidore caro, 
sed est in te ipso. Quaere 
tu pulmentaria sudando" 
(„Plăcerea nu stă în aro
ma rară, ci în tine însuți. 
Caută gustul mîncării în 
osteneală"). 11 știa 1

— Și nu v-ati simțit 
niciodată rușinat de fap
tul că nu munciți, că alți 
oameni de vîrsta și cu 
pregătirea dumneavoastră 
duc o existență activă, cu 
rezultate vizibile, în timp 
ce dumneavoastră vege
tați 7 N-ați fost niciodată 
tentat să căutați „gustul

vent în coltul buzelor. 
Siguranța de sine, cu 
care, la început, voise să 
mă copleșească, începea 
să se destrame. Ba chiar 
și pașii prin încăpere 
erau mai rari, mai mă
runți, parcă ezitanți.

— Oare ce satisfacții 
mai deosebite ați încer
cat în viață 7 Care sînt 
momentele care v-au 
produs cea mai mare 
mulțumire 7

— Satisfacții 7 (S-a 
oprit citeva clipe des
cumpănit). Nu-mi amin
tesc. Dar unde etă scris 
că omul trebuie să ur-

vărată. Iar acum parcă se 
vedea Intr-o oglindă, a- 
vînd revelația bruscă a 
unei irosiri și a unei ză
dărnicii la care, desigur, 
ar fi preferat să n-aibă 
martori.

— Ce părere aveți — 
i-am pus direct întreba
rea — nu cumva atitu
dinea dumneavoastră se 
încadrează în ceea ce se 
califică, de obicei, drept 
parazitism 7

•» Brusc s-a scuturat din 
torpoare și a încercat să 
recapete ținuta grandiloc
ventă de la început. în
trebarea îl lovea în pune-

„PARAZITUL CU PRINCIPII11

un om instruit. Nu e pă
cat că ați lăsat toate a- 
cestea să se irosească 7

— Ar fi fost păcat să le 
valorific ca un simplu ta
rabagiu în piața publică. 
Nu. eu nu sînt făcut pen
tru asemenea meschine 
socoteli cu lumea. De alt
fel, la ce bun toate aces
tea 1 „Eheu ! fugaces la- 
buntur anni...“.

Și a început să recite 
minute în șir versuri în- 
tr-o latinească impecabi
lă, în special din Hora- 
țiu ; la un moment dat, 
agasat de această revăr
sare furibundă a unej 
memorii prodigioase, dar 
ostentativ sterile, fără 
rost și semnificație. I-am 
întrerupt întrebîndu-1

mîncării în osteneală" 7
— Era o vreme, de ce 

să vă mint, cînd mă în
cercau asemenea tentații 
vane, dar le-am reprimat 
fără nici o remușcare. 
Eu îi admir, domnul meu, 
pe epicureii care se pri
cep să dea puțin și să 
obțină mult de la lume, 
în definitiv, nu e asta o 
lege a randamentului 
modern : cu minime e- 
forturi un folos maxim 7

Făcea tot mai multe 
pauze. Era, vizibil, în 
criză de argumente. în
torcea tot mai des fața 
de la mine, ca să nu-i 
văd ochii fulgerați de în
doieli, să nu-i surprind 
rictusul amar care i se 
înfiripa mereu mai frec-

mărească în viață satis
facțiile 7 E o concepție 
meschină...

Tăcu apoi, cufundat 
subit în gînduri. Se opri
se și din mersul acela 
patetic, teatral. Capul i se 
adîncise între umeri. Nici 
nu-și mai ascundea mă
car fața de privirea mea. 
Aveam senzația că de 
multă vreme nu-și mai 
pusese el însuși această 
întrebare ; poate nici
odată... își trăise viața 
pînă la cei 60 de ani pe 
care îi numără azi' — dar 
oare asta se cheamă „a-ți 
trăi viața" 7 Nu se lipise 
de el nici bucuria, nici 
durerea, nici zbuciumul, 
nici speranța, nimic din 
ce alcătuiește viața ade-

tul cel mai vulnerabil, pe 
care zadarnic încercase 
— nu acum, ci toată via
ța — să-1 apere... Și o fă
cuse, cu efortul demn de 
o cauză mai bună, de a-și 
structura o convingere in 
care el însuși, în pofida 
citatelor savante, nu mai 
credea... N-avea de ce 
să creadă.

— Nu mai folosiți cu
vinte mari, nu mai re
curgeți la mituri. Parazi
tul e, după cîte știu eu, 
un microorganism peri
culos, nociv. Puteți oare 
cu inimă ușoară să mă 
plasați într-o asemenea 
categorie 7 Cui fac eu 
rău 7 Societății 7 Seme
nilor 7 Că nu .muncesc 7 
Treaba mea !

Nu e numai treaba Iul, 
e și a noastră, a fiecă
ruia. La urma urmelor, 
în timp ce el nu făcea 
nimic, dueîndu-și traiul 
de „contemplativ", alții 
munceau, direct sau in
direct, pentru el. Și el iși 
simte, de fapt, precarita
tea poziției. De aceea se 
folosește de o defensivă 
iritată. Unde e „toga" 
imaginară de la început 7

Vocea i s-a frint su
bit in toiul perorației. Nu 
coardele vocale clacaseră, 
ci altceva, mai în adine. 
Iși dăduse seama cît de 
fals și ridicol suna toată 
această ditirambă. Poate 
îl copleșise și pe el sen
timentul discordanței din
tre poza lui de „măreție" 
și realitatea existenței pe 
care o duce. Se agățase cu 
disperare de o himeră, cu 
speranța absurdă că acest 
pai al iluziilor îl va salva 
de la inevitabilul naufra
giu, dar acum nu-și mai 
putea ascunde că, oricîte 
autojustificări ar îngră
mădi spre a da un sens 
unei existențe fără sens, 
oricît de înverșunat s-ar 
zbate să-și conserve intact 
acest liman interior de 
fantasme și miraje, nămo
lul propriei sale falsități 
îl trage ireversibil la 
fund.

Atlantida se scufunda...
Desigur, individul și-a 

creat un univers aparte
— ceea ce psihiatrii nu
mesc un „univers autist"
— dar la el nu această de- 
tormație psihică a generat 
modul parazitar de a trăi, 
ci invers : plăcindu-i și 
complăcîndu-se să ființe
ze vegetativ, la margi
nea societății, încetul cu 
încetul și psihicul a că
pătat deformări specifice. 
Iar mentalitatea viciată 
i-a influențat la rîndul ei 
existența, adutindu-1 aici.

Ce este „actual" la un 
asemenea personaj ana
cronic 7 Desigur, nu „ti- 
picitatea" sa privită sta

tistic. Asemenea „sisteme 
închise" de filozofie a pa
razitismului nu se întîl- 
nesc pe toate drumurile. 
Și, totuși, tipul mi s-a pă
rut profund semnificativ : 
cuprinde, la modul a- 
proape hiperbolic, „fabu
la" unei viziuni asu
pra lumii, a unui mod 
de viață pe care profun
da omenie a societății 
noastre — întemeiată pe 
cele mai umane rinduicli 
de viață — Ie respinge ca 
pe niște corpi străini.

La despărțire m-a o- 
prit în prag și mi-a spus 
cu o bruscă sclipire de a- 
mărăciune în ochi :

— Nu știu ce mă îm
pinge la aceasta, dar mă 
simt obligat la o ultimă 
confesiune, domnul meu. 
Să știi că, în fond, eu 
sînt conștient că sînt un 
ratat, o zdreanță. Ați 
spus că sînt un om in
struit 7 M-ați flatat.... N-a 
mai rămas din mine . de- 
cit un biet semidoct. Nu 
merit să mi se spună nici 
domn, nici tovarăș, nici 
cetățean. Doar locuitor. 
Căci locuiesc. Atît și ni
mic mai mult.

Am plecat obsedat de 
ultima imagine a „locui
torului" : umerii căzuți, 
ochii apoși, pierduți, go
liți. O imagine-semnal. O 
imagine-avertisment. Pen
tru cei ce s-ar simți ispi
tiți de un asemenea mod 
de a gîndi. Și de a-și rata 
viața.

P.S. Cazul in sine poa
te să pară ireal... Și, to
tuși, „locuitorul" există, 
iar convorbirea am tran
scris-o aproape stenogra
fie. Pentru a cruța bătri- 
nețea chinuită a mamei 
sale — azi in virstă de 86 
de ani — nu-i dăm inter
locutorului nostru nume
le, ci doar inițialele : M.P. 
Locuiește intr-un bloc 
central, pe bulevardul 
Bălcescu.

Victor BÎRLADEANU

si-A «mi

Nu de mult, judecătoria din 
Curtea de Argeș a fost chemată 
să soluționeze un caz în care 
un cetățean se plîngea că a fost 
vătămat într-un drept al său 
printr-un act administrativ ile
gal. In speță era vorba de un 
litigiu de muncă între o unitate 
din Curtea de Argeș și ce
tățeanul Ion I. Poenaru, do
miciliat în aceeași localitate. 
Pentru a treia oară se judeca 
I. P. cu unitatea respectivă ! In 
contestația sa din ultimul litigiu, 
(ca de altfel și în cele anteri
oare), urmată de numeroase ce
reri și memorii adresate orga
nelor centrale și locale de stat, 
reclamantul se plîngea că, din 
cauza unor „răfuieli", este îm
piedicat să lucreze ca ospătar la 
acea unitate.

Pe parcursul dezbaterilor ju
diciare, atit din actele aflate la 
dosar, din depozițiile martori
lor, cît și din concluziile facto
rilor de răspundere care au ve
rificat în amănunțime plingeri- 
le succesive, reiese însă o cu 
totul altă stare de lucruri : des
facerea contractului de muncă 
se datorează în exclusivitate 
comportării necorespunzătoare 
a angajatului la locul de muncă.

--------------------------------------------------
Un tînăr brutar dintr-un oraș 

oltean s-a îndrăgostit de o tînără 
cofetară din același oraș, prietenia 
lor e foarte strînsă și au hotărît să 
se căsătorească. Cei patru părinți' 
și-au dat consimțămîntul. Tatăl 
fetei a aruncat însă, așa, într-o 
doară, o sămînță de îndoială în 

. inima tînărului, sămînță pe a prins 
rod negru și logodnicul mă roagă, 

. , într-o scrisoare, să-1 ajut . s-o 
. smulgă.

El a absolvit șapte clase, a urcat 
lesne și iute ierarhiile meseriei lui, 
e' prețuit de ai săi și acum nu mai 
are nici o pretenție de la viață. 
Tînără urmează liceul seral, unda 
obține note mari, e lăudată de pro
fesori. Viitorul socru și-a întrebat 
viitorul ginere ; și nu te temi că, 
fiindcă fata citește, învață, îi va ti 
la un moment dat greu să stea ală
turi de un bărbat fără asemenea 
preocupări 7 Nu, a răspuns pe dată 
flăcăul, fiindcă și meseria mea e 
curată și cinstită, iar noi din dra
goste ne luăm, nu din alte motive, 
nici eu n-o silesc pe ea, nici ea pe 
mine.

Pe urmă, însă, au început frămîn- 
tările și în scrisoare băiatul nu mai 
e atât de sigur că totul va merge 
strună. De aceea, întreabă dacă nu 
e drept să pună următoarea con
diție : pentru ca viitorul să fie pe 

k _ _ _ _ _ _ _

deplin limpede, ea să-și întrerupă 
studiile, să părăsească serviciul și 
să stea cuminte acasă, gătind și 
privind la televizor, în așa fel îneît 
„amîndoi să fim deopotrivă".

Nu știm ce opinie va avea viitoa-

în aceleași condiții în care lucrează 
și învață și logodnica lui. în cuge
tul său n-a încolțit sămînța sănă
toasă a ambiției, care o îndeamnă 
pe tînără să nu se mulțumească 
deloc cu ceea ce e, ci a rodit o

„Amîndoi să fim 
deopotrivă...

dar ea să mă slujească l"

rea consoartă despre acest frumos 
program de existență ; partea ciu
dată a cazului e că tînărul, care 
are 19 ani, nu s-a gîndit nici o clipă 
că și-ar putea continua și el stu
diile, absolvind liceul seral, exact

pornire — ce-i drept, încă neclară, 
de vreme ce cere și sfatul altora asu
pra soluției — de proprietar parti
cular al nevestei, cu drept de a 
decide în privința viitorului ei 
chiar și fără ea. împotriva aspira

țiilor ei cît se poate de firești. As
pirațiile ei îi par o primejdie căreia 
îi opune frontal și categoric un ideal 
de cratiță.
<s întrebarea tatălui fetei a fost în
țeleaptă, cu atît mai înțeleaptă, cu 
cit închidea în ea și răspunsul, și 
poate că o discuție prietenească și . . 
convingătoare l-ar fi scutit' pe tînăr 
de a umbla după sfaturi pe laj alții. 
Oricum, însă; trebuie să-i răspund 
băiatului că nici o hotărîre 
ce privește destinul viitoarei căsnicii 
nu va fi validă fără asentimentul 
franc al ambilor interesați. Că decît 
s-o oprească și s-o întoarcă din 
drum pe cea pe care o iubește, mai 
bine ar încerca să umble alături de 
ea, ba chiar, dacă se poate, s-o ia 
înaintea ei, pe aceeași cale. Orice 
efort de depășire a condiției pro
prii e demn de cinstire și bănuiesc 
că o înțelegere strîmbă, încropită 
la ani atît de fragezi, în silă, s-ar 
destrăma la o etate mai coaptă.

„Nu cred că în felul acesta aș 
nedreptăți-o" — își încheie scrisoa
rea tțnărul brutar doljean. îl las pe 
filozoful Pitagora să vă răspundă : 
„Omul drept nu e cel care nu ne
dreptățește pe nimeni, ci cel care, 
putînd să facă rău, înăbușă voința 
de a-1 face".

Valentin SILVESTRU

A alergat... a semnat... și cu asta a terminat
Desen de Cornel TABACU

în fond, aceasta este poziția mea I
Desen de Adrian ANDRONIC
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600
de răspunsuri
LA UN SONDAJ 
AL TINEREȚII

în aceste zile, un eve
niment tradițional aduce 
culori deosebite in peisa
jul cazărmilor : trecerea 
în rezervă a contingentu
lui care și-a făcut servi
ciul sub drapel. Pentru 
mii de tineri care pășesc 
acum dintr-un capitol de 
biografie intr-altul, nos
talgia despărțirilor se îm
pletește cu bucuria apro
piatelor revederi. Oame
nii contingentului tră
iesc plenar sentimentul 
unei împliniri, ca după 
o ascensiune pe un 
munte, o ascensiune care 
te fortifică, te ridică în 
proprii tăi ochi și-ți dă, 
la capătul ei, perspectiva 
drumurilor care ți se des
chid în față.

Dar ce a însemnat, mai 
definit, stagiul militar 
pentru acești tineri 7 Ce 
amintiri le-a lăsat 7 Ce 
vor face de acum înain
te 7 Sint întrebări pe care 
ziarul „Apărarea patriei" 
le-a adresat unui număr 
de 600 de ostași din dife
rite unități și garnizoane. 
Răspunsurile primite, 
deși formulate în modali
tăți proprii, conturează, 
de fapt, profilul unei ge
nerații și gîndurile ei la 
capătul unei mari expe
riențe de viață.

1. AȘADAR, 
CE A ÎNSEMNAT 

STAGIUL MILITAR?
într-un fel sau altul, 

toți participanții la acest 
sondaj al opiniei tinerești 
dau glas credinței, dra
gostei față de țară și po
por, față de Partidul Co
munist Român, profundei

satisfacții pentru îndepli
nirea unei datorii cetățe
nești primordiale. Solda
tul Gheorghe Cucoș (ar- 
tilerist, de meserie exca- 
vatorist) exprimă aceas
ta, cuprinzător, în numai 
cîteva cuvinte : „Stagiul 
militar a însemnat pentru 
mine o pregătire ca bun 
apărător al țării, la orice 
nevoie și in orice mo
ment..." Și, adaugă ser
gentul Nicolae Dăianu 
(comandant de pluton, 
absolvent de liceu) „...o 
aprofundare a , dragostei 
de patrie". „O ' perioadă 
— duce mai departe ideea 
sergentul Alexandru Bă- 
lănescu (plutonier de ba
terie, absolvent de liceu), 
cînd îți dai seama că tră
iești alături de prieteni 
și tovarăși cu care lupți 
împreună să-ți faci dato
ria față de patrie și con
tribui la înfăptuirea țelu
rilor partidului".

Implicit sau explicit, 
armata este definită ca o

învățat ce e bun și ce e 
rău, cum să-ți ajuți co
legii și tot aici mi-am dat 
seama de puterea mea" 
(caporal Valentin Croito- 
ru, comandant de grupă, 
electrician).

Se intuiește, din răs
punsuri, o lărgire a înțe

se și mai calde recom
pense pentru soldații de o 
viață — comandanții, ac
tiviștii de partid, celelal
te cadre — pentru opera 
căreia i s-au consacrat : 
formarea unor ostași- 
cetățeni demni de epoca 
noastră.

frumoasă din armată, el 
și din întreaga-mi viață 
de pină acum".

Răspunsurile la între
barea enunțată compun 
un adevărat jurnal al 
vieții ostășești. Soldatul 
Aurel Badea (pistolar, 
sudor), va ține minte și

frumoasele amintiri din 
viața ostășească o am 
dintr-o aplicație pe care 
am avut-o cu puțin timp 
în urmă în munți. Ni s-a 
explicat la poligonul tac
tic în miniatură zona în 
care o să fim parașutați, 
situația tactică. Nu m’ici

„a doua școală" cum 
spune fruntașul Gh. Oro- 
șan (ochitor de obuzier,
sticlar). O școală care se 
caracterizează „prin or
dine și disciplină". Con
știința unei deveniri 
bărbătești găsește ac
cente care impresionea
ză : „...Am învățat să fiu 
stăpîn pe viață" (caporal 
Iosif 
de 
„O

Fodor, 
obuzier, 
cotitură.

comandant 
strungar). 
M-a în

vățat să întîmpin și să 
înving toate greutățile, să
fiu vigilent, să-mi slujesc 
cu multă ardoare țara" 
(caporal Constantin Zin
că, comandant grupă mi
traliere, sudor). „Vreau 
să dovedesc că în această
perioadă am învățat ceva 
și vreau ca și alții să 
aibă ce învăța de la 
mine" (sergent Dumitru 
Roșoga, artilerist, tehni
cian veterinar). „...Dacă 
înainte priveam pasiv a- 
numite aspecte ale vieții 
cotidiene, astăzi mă pre
ocupă tot ce se întîmplă 
în țară și in lume... Am

La tapă tul unui marș 
bărbătesc, spre noi 
aliniamente ale vieții

legerii sensurilor existen
ței : „...M-a învățat să fiu 
aspru cu mine însumi, să 
nu mă mulțumesc cu ce 
știu, să caut mereu să-mi 
însușesc ce e nou, spre 
binele societății..." (capo
ral Adrian Ciobanu, cer- 
cetaș artilerie a.a., conta
bil). „Datorită faptului că 
în armată vin tineri din 
toate colțurile țării, îți 
poți forma o imagine mai 
clară și mult"mai largă 
despre felul cum trăiesc 
și muncesc oamenii țării" 
(caporal Dragomir Miș- 
cov, fost student, artile
rist a.a).

în mărturiile acestui 
contingent, ca și ale celor 
care le-au precedat în 
toți anii republicii, ar
mata populară se recu
noaște cu un sentiment 
de mîndrie justificată ; de 
asemenea, ele constituie 
una din cele mai frumoa-

2. CEA MAI 
FRUMOASĂ 
AMINTIRE ?

„Mi-e foarte greu să 
aleg — mărturisește, în
tr-un consens general, ca
poralul Ionel Roșea (co
mandant de obuzier, ab
solvent de liceu). Am 
foarte multe amintiri, 
care vor dăinui mereu". 
„...Momentul cel mai fru
mos a fost depunerea ju- 
rămîntului militar prin 
care m-am legat să apăr 
viața nouă a țării" (soldat 
Zoltan Kopandi, ochitor, 
lăcătuș mecanic). „Pri
mirea mea in rîndurile 
membrilor de partid — 
spune caporalul Tudor 
Popescu — este nu nu
mai amintirea cea mai

ziua cînd a Îmbrăcat uni
forma, și perioada cînd a 
muncit pe șantierul de 
irigații Gălățui-Călărași, 
„unde am cîștigat și dra
pelul de întrecere", și zi
lele și nopțile de apli
cații. De altfel, cum e și 
firesc, aplicațiile, aceste 
cursuri in aer liber la 
care se învață măiestria și 
dîrzenia, sînt frecvent e- 
vocate : „Terminînd o a- 
plicație, am fost anunțați 
de comandant că bateria 
a obținut cele mai bune 
calificative din regiment 
și că succesul acesta s-a 
datorat în primul rînd 
servanților și transmisio- 
niștilor. Tot atunci am 
fost avansat caporal și am 
plecat în concediu" (capo
ral loan Ilie, comandant 
grupă R.T.F., frezor ma- 
trițer).

....Una din multele și

erau emoțiile noastre cînd 
ne-am îmbarcat în avion 
și așteptam să părăsim 
bordul, trecînd printre 
crestele munților și de- 
filee. In sfîrșit, a sosit 
clipa hotărîtoare, am să
rit, am deschis parașuta 
și m-am orientat asupra 
terenului care era foarte 
strimt și accidentat. Am 
aterizat foarte bine, m-am 
degajat de parașută și 
am intrat în dispozitiv de 
luptă. Se inserase. Timp 
de cîteva ore am lăsat în 
urmă mai multe văi și 
dealuri pină am ajuns la 
obiectiv. Misiunea a fost 
îndeplinită. Am fost foar
te satisfăcut cînd se lumi
na de ziuă și mi-a apărut 
in față panorama melea
gurilor unde au luptat și 
strămoșii noștri" (soldat 
Ion Nițu. parașutist. șo
fer).

Dar cîte altele nu sînt 
păstrate în inimi !

Soldatului Grigore Flo- 
rea (pistolar, lăcătuș me
canic) cel mai mult i-au 
plăcut o convocare unde a 
deprins să schieze și... fan
fara militară. Pentru ca
poralul Constantin Zincă 
rămine de neuitat „...ziua 
cînd pentru prima dată 
am avut comanda grupei 
și am început să-i învăț 
pe soldați ceea ce alții 
m-au învățat pe mine".

3. CE PLANURI 
DE VIITOR AVEȚI ?

Răspunsurile la această 
întrebare configurează ati
tudini, năzuințe și preocu
pări ale unor oameni care 
privesc cu răspundere 
viața și locul lor în colec
tivitatea socialistă.

„...Să continui meseria 
pe care o am, să munc.esc 
conștiincios, să ajung la o 
categorie superioară" (sol
dat Gheorghe Cucoș). „In- 
trucît am lucrat în unul 
dintre marile centre car
bonifere ale țării, Combi
natul cărbunelui — Tg. 
Jiu, mă voi încadra alături 
de tovarășii mei de mun
că, voi contribui la înde
plinirea și depășirea pla
nului și la descoperirea 
de noi zăcăminte de căr
buni în județul Gorj" (ca
poral Gheorghe Banculea, 
comandant grupă cerceta
re, tehnician miner). „Voi 
lucra din nou pe tarlalele 
cooperativelor agricole, a- 
colo unde mi-a plăcut cel 
mai mult, în județul Ca- 
raș-Severin" (soldat Mișu 
Lasou, artilerist a.a., me
canic agricol). „Mai întii 
imi voi lua vechimea de la 
întreprinderile unde am 
lucrat și mă voi duce la 
Lotru, pentru că eu am în
drăgit munca de șantier 
incă de cînd am lucrat la 
Craiova și la Porțile de 
Fier și vreau să revin pe 
<antier. Cunosc condițiile

de la Lotru Încă din ar
mată. Am ambiția să a- 
jung maistru electromeca
nic" (soldat Iancu Busuioc, 
transmisionist, electrician).

Din numeroase răs
punsuri răzbat cu tărie 
notele distincte ale ma
turizării, exigența, răs
punderea față de propria 
devenire :

„Oriunde voi merge să 
muncesc, vreau să dove
desc seriozitate, să se cu
noască faptul că am ar
mata făcută" (sergent 
Virgil Pop, comandant de 
pluton, absolvent de li
ceu). „Planuri imediate 
— angajarea într-o între- / 
prindere. Părinții m-au 
ținut timp de 12 ani la 
școală și ar fi rușinos să 
mai trăiesc pe spinarea 
lor". (Caporal Ionel Roș
ea). „...Mai întîi să-mi re
iau munca și să termin li
ceul seral. Mă voi pregăti 
apoi pentru susținerea 
examenelor de admitere 
în școala de pilotaj — 
zborul cu motor — in ca
drul aeroclubului „Gh. 
Bănciulescu" — Ploiești, 
unde am fost brevetat în 
zborul fără motor. Voi 
împlini astfel cel mai 
frumos vis al vieții 
mele, Ia care am rîvnit 
de mic copil" (soldat 
Gheorghe Neagu).

★
Un contingent trece în 

rezervă. Adolescenții de 
ieri, bărbații de azi, pri
vesc spre mîine cu frun
tea înaltă. Și pornesc 
spre acest mîine mai pu
ternici, mai demni, cu 
sentimentul că marșurile 
lor ostășești se continuă 
spre noi aliniamente, in 
aceleași cadențe ale dato
riei față de patrie.

Iar in cele 600 de gla
suri tinerești, ascultate 
în cuprinsul sondajului 
nostru de opinie, se dis
tinge timbrul bărbătesc 
al unei generații.

Da, aceștia sînt tinerii 
de azi...

Colonel
Gh. BEJANCU

Din cercetarea judiciară nu 
s-a desprins deloc concluzia că 
unitatea respectivă ar fi avut 
față de contestatar o atitudine 
defavorabilă. în schimb, I. P. s-a 

. ..„evidențiat" prin .ne,respectarea 
și comentarea dispozițiilor pri
mite pe linie de serviciu, indisci
plină, ajustarea gramajului și al
tele. Pentru aceste abateri a fost 
sancționat de trei ori, însă sanc
țiunile s-au dovedit a fi insufi
ciente pentru a-1 determina 
să-și revizuiască comportarea ; 
drept urmare, in mod firesc, 
conducerea unității s-a văzut 
nevoită să recurgă la măsura 
extremă — desfacerea contrac
tului de muncă. Instanța de ju- 

„ decată a concluzionat că. prin 
'comportarea sa, I. P. se face 
necorespunzător de a-și conti
nua munca in cadrul acestei ' 
unități și a menținut decizia 
prin care i se desfăcuse con
tractul de muncă.

Pentru a contura mai exact 
portretul eroului ce se luptă 
din răsputeri cu toată lumea pe 
probleme de drept, cred că nu 
ar fi lipsit de interes următo
rul aspect : numai în ultimii 
șase ani a fost personajul prin
cipal în zece dosare penale sau 
civile, intre care și o condam
nare la trei ani închisoare co- 
recțională. Măcar acuma, cu 
ajutorul presei, să-1 punem ; 
pe acest om față in față cu el 
însuși ; dacă el nu înțelege 
să-și vadă de treabă, să mun
cească corect și conștiincios, cel 
puțin să nu-i încurce pe cei ce 
trudesc ! Poate nu v-aș fi adre
sat aceste rinduri, dacă, din pă
cate, n-ar mai fi și alții ca 
Poenaru.

După cum se știe, dreptului 
de petiționare i se acordă o a- 
tenție deosebită în societatea | 
noastră. Dar asta nu înseamnă 
nicidecum că trebuie să tole
răm activitatea celor ce abuzea
ză de acest drept, a celor care j 
cu bună știință reclamă lu
cruri neadevărate. Dacă s-ar 
face un calcul al orelor de mun
că, al deplasărilor și cheltuieli
lor făcute pentru verificarea 
sesizărilor și plîngeriior lui 
I. P., cred că s-ar ajunge la o 
6umă de ordinul zecilor de mii 
de lei.

Unul dintre martori, coleg de 
serviciu cu „petiționarul", spu
nea în depoziția sa : „Poenaru 
și-a cumpărat mașină de scris ' 
și scrie foarte mult, cu și fără 
rost". Foarte bine, nimeni nu-i ! 
reproșează că scrie, dar să nu 
dăuneze altora, să nu scrie lu
cruri neadevărate, care să anga
jeze in cercetări atitea organe, 
soldate cu timp pierdut de po
mană și cheltuieli inutile ! Se 
pune întrebarea firească : cum 
să-i tratăm pe reclamagiii de 
profesie 7 Este adevărat, în Co
dul penal se sancționează de
nunțarea calomnioasă, calom
nia și insulta. Uneori insă, da- j 
torită abilității cu care sint fă
cute astfel de sesizări, este di
ficil să fie încadrate in vreuna 
din aceste infracțiuni.

Consider, de aceea, că ar fi 
necesară o reglementare care 
să pună capăt activității aces
tor „profesioniști" ai plingeri- 
lor. Dacă li s-ar imputa numai 
cheltuielile făcute cu cerceta
rea unor sesizări mincinoase, 
sint convins că le-ar pieri tot 
cheful să se mai ocupe de ast
fel de lucruri. Vreau să fiu 
bine înțeles. Nu mă pronunț 
nicidecum pentru restrîngerea 
dreptului de petiționare al ce
tățeanului, care este un drept 
constituțional, un ciștig al orin- 
duirii noastre. Dar, ca orice 
drept, el trebuie exercitat în 
așa fel incit să nu dăuneze in
tereselor societății, ale celor
lalți cetățeni 1

Victor BOGOBIA
' judecător, Curtea de Argeș
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PE PLANȘETE Șl OCEANE

UN IMPERATIV AL ECONOMIEI NAȚIONALE
A VALORIFICA EFICIENT CALCULA TORUL ELECTRONIC

piesă cheie în sistemul informaticii

MINEREURILOR SARACE
Recent a luat ființă Institutul central pen- „bibliotecilor de date“, ' citările pieței interne 

tru sisteme de conducere ou mijloace de au- pachetelor de pro-
tomatizare. în legătură cu această nouă ins- grame, perfecționarea
tituție științifică, cu rolul ce-i revine în ca- ’ ' *-------
drul economiei naționale, vicepreședintele 
C.N.Ș.T. ne spune :

Asigurarea necesarului de materii prime, în proporție cit mai mare, din producția 
Internă, dobindește semnificații aparte in acest an, ca și în întregul cincinal. După 
cum s-a subliniat Ia ultima sesiune a Mării Adunări Naționale, echilibrarea balanțelor 
materiale se întemeiază pe mobilizarea la maximum a resurselor, ca și pe dimensionarea 
consumurilor în spiritul unui regim de severe economii. în acest cadru se înscriu și 
măsurile stabilite de conducerea partidului și statului pentru punerea în valoare a unor 
resurse minerale cu conținut util mai redus — încadrîndu-se așa-numitelor „minerale să
race".

— Includerea acestei sarcini economice 
printre obiectivele de bază ale actualului 
cincinal—a ținut să precizeze prof. dr. docent 
Virgil Ianovici—prim adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geologiei — a fost de
terminată, în principal, de cerința impe
rioasă de a asigura fructificarea la ma
ximum a rezervelor <le materii prime din 
subsolul țării noastre, inclusiv a acelora 
care, puse în evidență, se încadrează în 
ceea ce numim resurse minerale cu con
ținut util mai sărac. Așa cum sînt șisturile 
(bituminoase sau pirofilitice), cenușile de 
la termocentrale, sienitele nefelinice, bana- 
titele cuprifere, minereurile sărace de fier 
ș. a.

într-o serie de cazuri, prospecțiunile 
geologice au pus in evidență rezerve 
de asemenea substanțe în măsură să justi
fice, prin volumul lor relativ mare, Inves
tițiile efectuate cu extragerea și prelucra
rea lor. De altfel, experiența mondială a- 
testă o creștere a frecvenței eforturilor dea 
valorifica astfel de rezerve care au, în anu
mite cazuri, conținuturi de substanțe utile 
chiar mai mici decît unele din minereurile 
de acest gen prezente în subsolul teritoriu
lui nostru. Un alt aspect economic favora
bil constă în diversitatea, demnă de a fi 
avută în vedere, a substanței utile conți
nute în ele. ceea ce deschide perspectiva 
unor valorificări ale aceluiași minereu, 
in mai multe direcții. Cît privește posibili
tățile reale de a aborda soluționarea unor 
astfel de probleme, ele sînt asigurate de 
stadiul înalt al dezvoltării economiei națio
nale, implicit a tehnicii și științei, care per
mite realizarea unor tehnologii de extra
gere și prelucrare adecvate, relativ renta
bile.

„PORTOFOLIUL" CU SOLUȚII 
ÎNCEPE SĂ SE COMPLETEZE..
în legătură eu stadiul efectiv al lucrări

lor privind problemele abordate (unele 
din sarcinile respective fac obiectul anu
mitor programe prioritare de profil, inițiate 
sub coordonarea Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie), ne-am adresat 
unui alt .reprezentant al Ministerului Mi
nelor, Petrolului și Geologiei — ing. Vasile 
Scripăț, director al Direcției tehnice.

— Eforturile de identificare și pupere în 
valoare a minereurilor cu conținut de sub
stanțe utile mai redus, ne-a spus interlo
cutorul, au declanșat o adevărată mișcare 
cu un pregnant caracter iehnjcp-științific, 
îar în anumite direcții lucrările sini de pe 
acum avansate și înaintează susținut spre 
faze experimentale de nivel industrial. Se 
are în vedere punerea în valoare, în primul 
rînd, a unor zăcăminte miner.ale de acum 
identificate.

— Puteți preciza, la cîteva asemenea re
zerve mai importante, faza de cercetare a- 
tinsă, rezultatele deosebite obținute ?

— în unele privințe, soluțiile sînt relativ 
evoluate, în sensul că s-a și ajuns la con
turarea unor tehnologii de exploatare și 
preparare adecvate. Este cazul, între al
tele, al minereurilor de mercur și al bana- 
titelor cuprifere. Demne de remarcat sint 
și situațiile în care stadiul de cercetare 
a atins faza pilot, sau etape legate de ame
najarea și deschiderea exploatărilor (cazul 
rocilor cu sulf). O trăsătură cu valabilitate 
generală pentru preocupările _ din acest 
sector se referă însă Ia identificarea unor 
soluții care să reducă cît mai mult prețul 
de cost al tehnologiilor. Adevărul este că 
prin punerea în valoare, cît mai operativă, 
a acestor rezerve, economia națională va 
ciștiga în mod real, prin reducerea impor
turilor. Ne străduim ca, prin cercetările în
treprinse în unitățile ministerului, tehnolo
giile respective să .fie ameliorate. Benefi
ciarii. însă, la rîndul lor — diferitele mi
nistere interesate — ar trebui să manifeste 
mai multă înțelegere în acest domeniu, cu 
cit este vorba de minereuri mai sărace, care 
grevează prețul de cost, atit. prin conținu
tul lor redus in substanțe utile, cît și prin 
tehnologiile de obicei mult mai complexe 
pe care le presupun. •

— Aveți cazuri concrete ?
— Desigur 1 Bunăoară, tehnologia pentru 

prelucrarea unor materii prime minerale 
care interesează în principal industria ma
terialelor refractare — domeniu în care se 
pot reduce importurile — deși este pusă ia 
punct de aproape un an, abia de curînd s-a 
ajuns la stabilirea unui program de lucru 
comun care să ducă la valorificarea zăcă
mintelor respective.

— Ce ar trebui să facă, după opinia dv 
ministerele beneficiare pentru a .veni in 
intîmpinarea eforturilor, de interes națio
nal, pe care le întreprinde in acest sens 
Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei ?

— Să includă în circuitul economiei na
ționale aceste noî produse realizate pe baza 
cercetărilor proprii. Mai ales că unele sint 
realmente competitive sub aspectul calității, 
dind rezultate similare cu cele mai bine 
cotate pe plan mondial.

DAR PERSISTĂ OBSTACOLE 
ÎN APLICAREA LOR

Pentru a obține date și fapte mai eloc
vente in legătură cu ritmul de desfășurare 
al lucrărilor din acest domeniu, am inițiat, 
în cadrul investigațiilor, o anchctă-test. Ea 
se referă, în special, la modul de organi
zare și desfășurare a lucrărilor și are in 
vedere una dintre materiile prime sărace : 
șisturile bituminoase. Cercetarea geologică 
preliminară fiind practic încheiată, la ora 
actuală experimentările se situează, predo
minant. în sfera cercetării energetice și, 
mult mai decisiv. în cea a cercetării mi
niere ; prima, avînd sarcina de a trece cit 
mai grabnic la pregătirea condițiilor tehno
logice concrete pentru experimentarea uti
lizării șisturilor în termocentrale ; a doua, 
de a contura complexul tehnologic de ex
tragere și prelucrare diferențiată a acestora. 
Care este situația lucrărilor in aceste două 
mari direcții ?

La Direcția tehnică din cadrul Ministe
rului Minelor, Petrolului și Geologiei ni se 
relata că cercetările tehnologice care se 
efectuează in cadrul M.M.P.G. au ca scop 
valorificarea complexă a cenușilor rezultate 
la arderea șisturilor bituminoase în caza- 
nele termocentralelor electrice. Aceste cer
cetări, care se vor încheia în anul 1973, vor 
stabili metodele de aplicat pentru extra
gerea unor elemente utile din cenuși (alu
miniu, fier). Pentru a se putea stabili pa
rametrii tehnici și economici in scopul rea
lizării unor instalații industriale în care șă 
se aplice aceste metode este necesar, însă, 
ca cercetările de mai sus să se continue pe 
cenuși obținute de la o termocentrală cu

cazane special construite pentru arderea 
șistului bituminos. Acest lucru se impune 
întrucît compoziția chimico-mineralogică a 
cenușei este influențată în mod hotărîtor — 
pentru valorificarea ei ulterioară — de con
dițiile în care se realizează arderea. în acest 
fel apare evident interesul pentru urgen
tarea cercetării și realizării cazanului care 
va folosi la arderea șisturilor bituminoase.

— Deci, vor avea aceste cenuși calitățile 
pe care le scontează cercetătorii mineri ? 
— iată întrebarea pe care am adresat-o 
șefului serviciului de cercetări din Direcția 
tehnică a Ministerului Energiei Electrice, 
ing. Gheorghe Plăvuțiu.

— întrebarea cade cam... prematur. Nu 
se cunosc încă. Cert este că și noi investi
găm o soluție care, avantajîndu-ne, să per
mită și obținerea unor cenuși ce pot fi uti
lizate în continuare. Deocamdată, se caută 
încă soluția cazanului de termocentrală apt. 
pentru arderea acestor combustibili mai 
deosebiți. Anumite experimentări au dove
dit că acești combustibili au o influență 
erozivă puternică asupra suprafețelor me
talice din interiorul cazanelor. De aseme
nea. acest cazan ar trebui să aibă o capa
citate mult mai mare decît cele curente și 
o formă mai particulară.

— Ce a întreprins cercetarea energetică 
pentru grăbirea rezolvării acestor pro
bleme ?

— După ce am studiat, prin Institutul 
de cercetări termoenergetice și pentru ter- 
moficare (ICENERG), condițiile tehnice 
cerute de o asemenea exploatare a cenuși
lor, concluziile le-am oferit realizatorului 
practic al cazanului.

— Cine este acesta ?
— Ministerul Industriei Construcțiilor de 

Mașini, prin Institutul de cercetări și pro
iectări pentru echipamente termoenergetice 
(ICPET). din subordinea sa. Astfel că, în 
prezent, cercetării energetice (ICENERG) 
îi revin sarcini legate mai ales de studie
rea problemelor transportului șisturilor la 
termocentrală și, de Ia aceasta, a cenușilor 
rezultate. Sint chestiuni deosebit de com
plexe. deoarece este vorba de cantități im
presionante de transportat.

— Dar în ceea ce privește stadiul lucră
rilor la nioducătorul cazanului, ne puteți 
spune ceva ?

— Chiar____ cu cîteva săptămîni în urmă 
am avut o discuție cu principalii factori 
implicați în rezolvarea acestei probleme, 
inclusiv cu reprezentanți ai Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini. S-a 
putut astfel constata că, deși se cunosc 
diveăselȘ sarcini ce revin fiecăruia, prin 
programul de profil, totuși, sub unele as
pecte lucrurile nu erau prea clare. Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de Mașini 
nu încheiase, nici pînă la acea dată, con
tractele Ia o serie de teme legate de reali
zarea acestui cazan.

Ne-am deplasat la Institutul de cerce
tări și proiectări pentru echipamente ter- 
mosnergetice (ICPET), chiar în secția care 
se ocupă de rezolvarea problemei cazanu
lui amintit.

Dr. ing. Damian Grecov, șeful secției :
— Problema este extrem de presantă, 

dar și dificilă. Ea ridică aspecte diverse, 
de o evidentă complexitate, cu caracter de 
noutate ; fie că se referă la domeniul de 
ardere — pentru care trebuie realizat un 
arzător de un tip special, adaptat șisturilor 
bituminoase, ca un combustibil de o calitate 
particulară ; la cel de preparare — căci, 
ut.ilizîndu-se în termocentrale sub formă 
de praf, aceste șisturi trebuie mai întîi 
măcinate cu o moară de concasare de foarte 
mare capacitate ; la domeniul de comba
tere a gravelor eroziuni pe care arderea 
șisturilor le provoacă cazanelor ; la cel re
feritor la protecție — pentru care trebuie 
create mari electrofiltre, .apte să oprească 
cantitățile exagerate de substanțe ce trebuie 
evacuate. Dar, deși. toată lumea este con-.

vinsă de complexitatea și urgența proble
mei, totuși, pentru rezolvarea ei nu sînt 
afectați practic, în prezent, decît... 7 oa
meni : 5 ingineri și 2 tehnicieni.

Ing. Constantin Cazacu, șeful sectorului 
de cazane :

— Teoretic, se urgentează în fel și chip 
lucrările. Practic, însă, nici pînă acum nu 
s-au precizat beneficiarii la trei din cele 
șase teme care privesc realizarea acestei 
sarcini.

Dr. ing. Ion Nistor, șeful sectorului com
bustibil și electrofiltre ;

— Caracteristica lucrărilor la acest cazan 
constă în strinsa conlucrare, încă din fazele 
incipieute. a cercetătorilor cu forțele de 
execuție. Dacă, prin însăși structura uni
tății noastre, avem relații strînse cu proiec
tarea. cu uzinele, acest lucru nu s-a reali
zat. Poale că, mai ales Ia un asemenea 
obiectiv - care presupune urgență și re
zolvare materială, concretă, operativă — ar 
fi necesară antrenarea, prin intermediu! 
planului — ca obligație de plan — a unor 
uzine din cadrul ministerului nostru de re
sort sau al celui beneficiar (Ministerul E- 
nergiei Electrice — n.n.).

SPRE 0 CONVERGENTĂ A 
EFORTURILOR CERCETĂTORILOR

Să revenim la 
recție de înaintare 
asigurarea valorificării complexe a șisturi
lor bituminoase : aportul cercetării cu spe
cific minier.

— Ceea ce s-a întreprins pînă acum se 
referă la conturarea citorva direcții de va
lorificare a acestei resurse, care, cu excepția 
utilizării ei ca sunsă energetică, certă în 
mare măsură, nu reprezintă încă decît 
posibilități, unele analizate în parte, supuse 
unor experimentări de laborator și pilot 
dar totuși încă neconcludente — a ținut să 
precizeze, de la început, dr. ing. Petre Vlad
— directorul Institutului de cercetări mi
niere (ICEMIN) din Capitală. Pînă la aceas
tă etapă, domeniile de utilizare complexă 
a șisturilor au fost cercetate aproape nu
mai în scopul valorificării ca sursă ener
getică și pentru extracția aluminei din ce
nușile rezultate din încercările de ardere în 
termoncentrale neadaptate noului combusti
bil. Rămîn, ca atare, de studiat și alte po
sibilități de valorificare.

— La ce anume vă referiți ?
- De pildă, la preocuparea de a obține 

diferite produse din aceste șisturi. Probele 
analizate de noî pîriă acum hu au dat încă 
rezultate demne de luat în seamă. S-a 
constatat că substanța organică pe care 
acestea o conțin este puternic carbonizată 
și are un conținut mult mai scăzut de sub
stanțe volatile (hidrocarburi extractibile).

Din discuția cu ing. Petre Vlad, ne-am 
mai notat că, întrucît condițiile în care au 
fost .efeqtuate cercetările pînă acum diferă 
în mare măsură de condițiile industriale, 
dintr-o carieră gigantică, în care se extrag 
multe milioane de tone anual, trebuie avute 
în vedere și soluționate încă multe alte as
pecte ; nu mai puțin importante, cum. sînt 
transportul și depozitarea. De asemenea, 
că volumul impresionant de șist care re
zultă trebuie să fie valorificat într-o anu
mită ordine, care să permită separarea ini
țială a unor elemente utile cum ar fi. bu
năoară. fierul.

— Tncepînd cu acest an, inaugurăm 
o nouă direcție de cercetare — con- 
tinuîndu-se și celelalte. Aceasta ține seama 
de la început de condițiile industriale des
pre care am vorbit Ea vizează, totodată, o 
îmbinare a metodelor de valorificare, în 
mai multe direcții și „în lanț". Se scon
tează ca pînă în anul 1975 problema să fie 
rezolvată în faza tehnologică.

Cît privește participarea altor sectoare 
științifice la conturarea soluției, ani și sta
bilit contactele necesare cu institutele mi
nisterelor interesate — ne-a relatat dr. ing. 
Petre Vlad. Tn problema extracției aluminei
— cu Institutul de cercetări și 
pentru metale neferoase și rare 
iar cu Institutul de cercetări și 
tehnologice pentru prelucrarea

proiectări 
(I.M.N.R.) 
proiectări 

„ țițeiului
(I.C.P.T.P.T.) — în problema extragerii hi
drocarburilor din. gudroane.

Dată fiind complexitatea cercetărilor tehnologice se impune urgenta lor acce
lerare de către forurile competente. Poate că ar fi cazul ca,, pe diferite obiective, să 
se analizeze, sub egida C.N.Ș.T. (care a și clarificat, între timp, aspectele privind fi
nanțarea temelor rămase necontractate pînă la realizarea investigațiilor de față), sta
diul atins în continuarea lucrărilor desfășurate în anul ce a trecut și în demararea celor 
din anul acesta de către toți — absolut toți — factorii implicați. O atenție deosebită me
rită acordată modului în care diferitele departamente și-au defalcat sarcinile ce le revin 
pe aspecte și executanți, respectiv pînă la nivelul de colective științifice, de proiectare 
și uzine nominalizate.

Ultimul sfert de veac a 
eunoscut un adevărat pro
ces de „gigantizare" a mij
loacelor de transport. Ale- 
gindu-ne pentru exempli
ficare domeniul maritim, 
constatăm că, la sfîrșitul 
celui de-al doilea război 
mondial, tonajul maxim al 
petrolierelor era de circa 
20 000 tone. Iar astăzi, pe
trolierele de 200 000 tone 
constituie o prezență o- 
bișnuită în marile porturi 
oceanice, recordul 
1971 fiind deținut de pe
trolierul japonez „Nisseki 
Maru". cu un deplasament 
de 375 400 tone. Recurgînd 
la o comparație mai pro
zaică, vom spune că pun
tea vasului are o suprafa
ță egală cu aceea a două 
terenuri de fotbal.

în perspectivă, reoordul 
lui „Nisseki Maru" apare 
efemer, ca orice record. 
Agențiile de presă ne-au 
informat că firma londo
neză „Globtik Tankers" a 
comandat în Japonia un 
petrolier de 477 000 tone, 
care va avea 379 m. lun
gime, 62 m. lățime și 
36 m. înălțime, Iar pe 
planșetele proiectanților 
se află de pe acum super- 
giganți de 700 000, 800 000 
și chiar 1 000 000 tone, ceea 
ce reactualizează afir
mația oarecum surprinză
toare făcută în 1967 de un 
comentator științific, în 
paginile revistei „Science 
et Vie“ : ....Petrolierele

de 300 000—aOO 000 tone par 
condamnate chiar înainte 
de a fi fost lansate.
sint prea mari 
porturile de pe coasvu , 
ele. sînt prea mici pentru 
porturile de apă adîncă".

Ele 
pentru 

coastă ',

Prea mici — adică 
labile.

De altfel, acest 
de gigantizare se 
șoară in întregime sub
semnul rentabilității. S-a 
demonstrat că unei creș
teri de 4 ori a to
najului îi corespunde o 
scădere pînă la jumătate 
a costului unitar. Mergînd 
mai la amănunt, aflăm că 
dacă pentru un vas de 
75 000 tone prețul con
strucției per tonă este de 
100 dolari, pentru un vas 
de 150 000 tone el scade Ia 
79 dolari, iar pentru un 
vas de 200 000 tone — la 
73 dolari. Se adaugă im-

portantele economii reali
zate la capitolul'cheltuieli 
de exploatare. în primul 
rînd, pentru că efectivul 
echipajului rămîne același,
datorită progreselor auto
matizării. (Nava „Ide-

mitsu Maru", 
plasament de 
ar fi putut ti 
10 oameni ; 
ei nu s-a încumetat să o 
încredințeze unui echipaj 
atit de restrîns și a cerut 
ca pe bordul colosului de 
342 m. lungime și 50 m. lă
țime să se afle 32 de oa
meni). Apoi, costul opera
țiilor de încărcare-descăr- 
care, reprezentînd 15—20 
la sută din cheltuieli 
cazul unui petrolier 
50 000 tone, scade și el 
măsura tonajului.

Alegerea exemplelor din 
domeniul transportului de 
petrol nu înseamnă că gi-

încă din 1967. par
tidul și statul nostru 
au adoptat un program 
de dotare a economiei 
naționale cu tehnică 
de calcul — program 
care a constituit pînă 
în anul trecut baza 
activităților desfășu
rate în acest 
niu. Realizarea 
tui program a 
apariția unei 
trepte în ; desfășura
rea acestei activități, 
în sensul că în pre
zent dispunem de o 
bază de producție 
proprie pentru 
nica de calcul și 
un institut de 
cepție în domeniul e- 
chipamentelor (I.T.C. ; 
Institutul pentru teh
nica de calcul). Și, 
ceea ce este poate 
faptul cel mai impor
tant, în cele cîteva 
centre de calcul în
ființate. pînă acum 
s-a acumulat o expe
riență valoroasă. Ex
periența a dovedit 
— de altfel, nu numai 

acest domeniu, ci 
în alte 
științei 

că

să realizeze Institutul 
central pentru sisteme ini 
de conducere cu mij
loace de automatizare 
(I.C.S.C.M-A.) ?

dome- 
aces- 

dus la 
noi

teh- 
de 

con-

în 
Și 
ale 
nici! 
bine să se 
lectivele care lucrea
ză în mod efectiv 
(cercetare, proiectare, 
uivățămînt), de facto
rii care coordonează 
activitatea respectivă. 
Tendința modernă este 
de a înmănunchia toa
te acestea. Conducerea 
partidului nostru și, 
personal, secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au 
dat indicații prețioase 
în acest sens — inclu
siv în cazul institutu
lui despre care vorbim 
— de a se crea orga
nisme complexe eu 
sarcini multiple, co
respunzătoare necesi
tăților economiei țării.

— Un prim obiectiv 
este acela de a face 
analiza micro și ma- 
crosistemelor de pre
lucrare automată a 
datelor, de elaborare 
a programelor și pro

sistemelor de operare 
ș;a. în marea lor ma
joritate, temele de 
cercetare sînt con
tractate cu Consiliul 
Național pentru Ști
ință și Tehnologie. U- 
nele Colective de spe
cialiști din cadrul in
stitutului au ca . sarcină 
elaborarea unei con
cepții unitare care să. 
stea la baza dotării 
economiei naționale 
cu tehnică de calcul 
și introducerii siste- 

. melor de calcul. A- 
vem în vedere ca tot

și externe, indicatorii 
de rentabilitate, efi
ciență, economicitate 
ș.a., permițînd orga
nelor de conducere să 
ia decizii optime.

— De acest sistem 
national integrat e- 
conomia va beneficia 
după anul 1980. 
pină atunci, ce 
realiza 1

Dar 
se va

crea
__  .. activita- 
noastră privește

— S-ar putea 
Impresia că 
tea 
mai mult perspectiva 
și că, în prezent, ne 
aflăm într-o perioadă

tip „Felix" 256 Ia Ti
mișoara, Cluj, Iași și 
alte 5 centre de calcul 
Ia Ploiești, Pitești, 
Brașov, ' Constanța, 
Bacău care, deși ur
mează a l'i dotate cu 
calculatoare, prestea
ză , încă de pe acum 
servicii unităților e- 
conomice, utilizînd fie 
echipamente de medie 
mecanizare (mașini 
de. contabilizat și fac
turat, stații mecano
grafice), sau avînd 
accesul la alte calcu
latoare existente în 
economia națională. 
Anul acesta vor fi în
ființate încă 5 cen
tre de același tip, în 
alte localități ale țării.

Convorbire cu dr. ing. Dinu BUZNEA, 
vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, 

director general al I.C.S.C.M.A.

iectelor necesare 
acest domeniu. în 
cest sens,, avem 
chelate contracte 
cîteva unități econo
mice importante pen
tru a elabora siste
mul de conducere al 
întreprinderii' cu mij
loace automatizate. Mă 
refer, de pildă, la 
Combinatul siderurgic 
din Galați, uzina „E- 
lectroputere" din Cra
iova ș.a. Totodată, 
sînt în curs de per
fectare și alte contrac
te. Dar I.C.S.C.M.A. 
va efectua și cerce
tări în domeniul sis
temelor de prelucrare 
automată a datelor, 
modelării proceselor e- 
conomice, rețelelor de 
calculatoare, echipa
mentelor de prelu
crare automată a da
telor ș.a. Mai con
cret, aceste cercetări 
se vor materializa prin 
însușirea și aducerea 
.în institut a noutăți
lor din domeniul pre
lucrării automate a 
datelor și chiar prin 
elaborarea unor astfel 
de idei, acestea ur- 
mînd a fi generali
zate în întreaga țară, 
în această direcție se 
desfășoară cercetări 
privind constituirea

în ceea ce se creează 
în țara noastră să se 
încadreze în această 
concepție unitară, cu 
alte cuvinte, să exis
te o corespondență de
plină între diferitele 
sisteme care se pro
iectează în prezent și 
cele care se vor pro
iecta în viitor, astfel 
incit în cele din urmă 
să se realizeze un 
sistem național per
fect compatibil și co
erent de informatică 
și conducere. Siste
mele care la ora ac
tuală sînt de sine -stă
tătoare și dispersate 
urmează a fi inter
conectate, realizîndu-se 
astfel o circulație 
toarte largă de infor
mații, date și pro
grame. Totodată, se 
vor constitui rețele 
de calculatoare, între 
care se vor schimba 
foarte multe date, pro
grame, informații, ca
pacități chiar. Acest 
sistem va permite 
conducerea operativă 
și eficientă a activi
tății economice la 
toate nivelurile, astfel 
îneît, în orice moment, 
ee vor putea cunoaș
te realizările, stocu
rile, productivitatea 
muncii, exportul, soli-

de pregătire. Există șl 
ceva adevăr în a- 
ceastă părere, dar, în 
realitate, încă din 
1972—1973 noi contri
buim — în, special la 
nivelul întreprinderi
lor — la realizarea u- 
nor proiecte de micro- 
sisteme care să 
reze conducerea 
vității economice,
gestiune, de evidență 
a stocurilor, de urmă
rire operativă a pro
ducției ș.a. cu ajutorul 
sistemelor automate. 
Prin efortul conjugat 
al specialiștilor din 
institut, al centrelor 
de calcul, al celor din 
ramuri și întreprinderi 
vom perfecționa aces
te subsisteme, le vom 
însuma, creînd siste
me integrate — ini
țial pe întreprinderi, 
ulterior pe ramuri — 
pînă la închegarea 
lor treptată. după 
1980, în sistemul uni
ta- național.

încă de 
I.C.S.C.M.A.
nează activitatea 
centre teritoriale 
calcul care au 
înființate în anii 
ccdcnți. Există 3 
tre teritoriale de
cui dotate cu calcula
toare electronice de

pe acum, 
eoordo- 

a 8 
de 

fost 
pre- 
cen- 
cal-

ex- 
activității 

despre 
nece- 
cadre 

in-

— O asemenea 
tindere a 
în domeniul 
care discutăm 
sită numeroase 
specializate. Ce 
treprin.de I.C.S.C.M.A. 
in această direcție 1

— Avem nevoie 
peste 20 000 cadre 
specialitate, plus 8 000 
operatori pentru sta
țiile mecanografice. 
Rețeaua de învăță- 
mînt superior asigură 
numai 40 la sută din 
cadrele de speciali
tate cu studii supe
rioare și 5—10 la sută 
din cele cu pregătire 
medie. De aceea. îm
preună cu Ministe
rul Educației și In- 
vățămîntului am or
ganizat. în diferite 
centre din țară, cursuri 
de scurtă durată pen
tru 
lor 
tît 
rioare), în 
analizei și 
rii de sisteme ___
mate. Tmbinînd munca 
efectivă cu învăță- 
mîntul, ne propunem 
obiective pe măsura 
posibilităților actuale, 
cu scopul final de a 
obține rezultate cores
punzătoare 
lor unei 
moderne în 
voi tare.

pregătirea cadre- 
din economie (a- 
medii cit și supe- 

domeniul 
programă- 

auto-

Convorbire realizata 
de Elena MANTU

Din creațiile gindirii tehnice originale
• INSTALAȚIA PENTRU PURIFI

CAREA AERULUI CE CONȚINE 
VAPORI DE MERCUR (I.P.A., autor 
proiectant principal. Vasile Ionescu). 
Asigură purificarea aerului în pro
porție de 100 la sută, reducînd cu 
peste 25 ori costurile instalațiilor fo
losite în prezent. Deci, pe lingă efica
citatea instalației se scontează obți
nerea de efecte economice remarca
bile (aproape 1,5 milioane lei eco
nomii la investiții, prin renunțarea 
la instalațiile obișnuite de filtrare 
și peste jumătate milion lei ca ur
mare a îmbunătățirii condițiilor de 
muncă). Instalația funcționează din 
luna mai la Uzina de cinescoape 
din Șapitală, cu perspectiva de a fi 
extinsă in 80 de întreprinderi. Con
strucția simplă și ieftină asigură, pu
rificarea aerului prin intermediul ■ ■ de un calculator electronic hibrid, 
unor reacții chimice ireversibile ce 
au loc în bazinul de evaporare a so
luției active. Durata de folosire a in
stalației; fără nici o intervenție, 
este. de. 3—12 luni. Aceste calități ale 
invenției românești au determinat 
juriul internațional al Salonului de 
invenții de la. Viena 1971 să îi a- 
corde Marea Medalie de aur. Invenția

este în curș de brevetare în S.U.A., 
Anglia, Japonia; R.F.G.. Franța, El
veția și Austria.
• ENERGETICĂ. Din cauza redre

sării curentului alternativ (în combi
natele chimice, siderurgice sau la ca
lea ferată, unde curentul alternativ sa 
transformă în curent continuu), un
dele — sinusoidale — de tensiune și 
de curent sînt deformate. Ca urmare, 
în sistemul energetic’ apar fenomene 
negative, cum ar fi creșterea pier
derilor de putere și a celor de ten
siune. Sistemul funcționează astfel 
mai puțin economic. Pentru depista
rea fenomenului trebuie șă se mă
soare caracteristica sa, adică puterea 
deformantă. Prof.' dr. dooent Ion S 
Ahtoniu (coautor ing. Mihai Leon), a 
realizat, de curînd, un aparat capabil 
să servească acestui scop. Este vorba.... ... .■ . . ..... țn

de 
de 
la 
de

parte analogic, în parte cifric, 
mărimea ținui aparat normal 

. radio-recepție. care poate fi legat 
rețea ca orice aparat electric
măsură. O dată depistată, puterea de
formantă poate fi îngrădită și astfel, 
nemaifiihd transmisă la restul sis
temului energetic, se evită prejudi
ciile amintite.

gantizarea nu ar fi ren- . 
tabilă și in alte domenii. 
Referindu-ne .de pildă, la 
transportul mărfurilor în 
vrac, vom constata și aici 
realizarea unei economii 
substanțiale. în 1960, cos
tul transportului unei tone 
de minereu de fier din 
Peru în Japonia, cu un 
vaș de 10 000 tone, era de
circa 16 dolari. Astăzi, un 
mineralier de 106 500 tone

. l-ar reprezenta naufra
giul unui asemenea „ma- 

* mut“, prin poluarea unei 
întinse suprafețe marine.

Contraargumentele nu 
lipsesc.: Unele dintre ele 

. ,sînț de. pe acum palpabile, 
în toate marile porturi se 
execută amenajările ne
cesare pentru a primi 
nave de dimensiuni din ce 
în ce mai impozante. 
Se pare însă că granița

efectuează aceeași opera
ție pentru 3,75 dolari.

Față de aceste avantaje 
incontestabile ,s-ar părea 
că gigantizarea nu 
putea fi privită decît 
aprobare unanimă, 
lucrurile nu stau
așa. Oponenții invocă, de 
pildă, problema intr-ade
văr spinoasă a porturilor 
care nu sînt capabile să 
găzduiască navele uriașe. 
Chiar unele canale mari
time. naturale sau artifi
ciale. nu permit trecerea 
superpetrolierelor. în sfîr- 
șit. dar nu în ultimul rînd. 
trebuie să se țină sea
ma de pericolul pe care

celor 200 000 tone va pu
tea fi depășită numai în 
.mod excepțional și că so
luția trebuie căutată în 
altă parte. Iată de ce se 
studiază crearea unor por
turi noi, de apă adîncă, 
de. unde petrolul să fie 
redistribuit prin, interme- ■ 
diul unor nave obișnuite. 
Cu doi ani în urmă, la 
șantierul naval din Ham
burg a fost lansat remor
cherul gigant „Ozeanik' 
menit să deservească 
ceste porturi prin 
morcarea vaselor cu 
deplasament pînă

a- 
re- 
un 

..... __ ___ la
500 000 tone. O propunere 
și mai interesantă vizea-

• PROCEDEUL DE NITRURARE 
A CĂMĂȘILOR PENTRU POMPE 
DE EXTRAS ȚIȚEI, realizat de un 
colectiv de la Institutul de cercetări 
tehnologice pentru construcțiile de 
mașini (I’.C.T.C.M.) permite durifica
rea cămășilor pompelor de extracție 
a țițeiului printr-un tratament termo- 
chimic special. Ca urmare a acestui 
tratament, durata de folosință crește 
de 30—50 ori, prețul de cost pe bu
cată scăzînd la un sfert.. Invenția a 
obținut Medalia de aur la Salonul 
de invenții de la Viena 1971.

• IN POLIGRAFIE, ing. P. Foiaș de 
la Combinatul Poligrafic „Casa Scîn- 
teii" a realizat un dispozitiv de sesi
zare și înlăturare a defectelor de in
trare a colilor de hîrtie în mașinile 
plane de tipar înalt (Incomat). In
venția constă dintr-un dispozitiv 
electronic și electromagnetic ce 
poate fi adaptat Ia toate mașinile 
plane de tipar înalt; permițînd sesi
zarea și ’înlăturarea defectelor coli
lor. Prin reducerea rebuturilor la 
coli, această invenție (care a obținut 
Medalia Europa la „Salonul de in
venții și produse noi“ de la Niirn- 
berg 1971) mai asigură eliminarea 
unor timpi morț.i, ceea ce duce la 
realizarea unor importante economii.

eă descărcarea superpe
trolierelor „din mers". A- 
vanta.jele economice sînt 
evidente, dar succesul de
pinde de rezolvarea unor 
complicate probleme teh
nice. Dacă î.și opresc 
motoarele, navele impli
cate în această operație 
vor deriva — cea mare sub 
influența curenților. cea 
mică sub influența vîntu- 
lui Dacă înaintează a- 
mîndouă. vor fi supuse 
oricum acțiunii nulei, care 
le va apropia și le va de
părta, supunînd cablul de 
legătură unor tracțiuni și 
destinderi alternative. A 
fost imaginat deci un sis
tem de înmagazinare a e- 
nergiei dezvoltate în peri
oadele de tracțiune, care 
va fi folosită apoi pentru 
a ține cablul întins în pe
rioadele de destindere. 
Proiectanții acestui „tele
feric de transbordară în 
larg" ne asigură că, gra
ție lui, distanța dintre 
nave va putea varia în
tre 0 și 90 m.

în ceea ce privește ca
nalele maritime, se pare 
într-adevăr că marile rute 
ale petrolului le vor ocoli 
în mod definitiv. Canalul 
de Suez, de pildă — nă
dăjduind că normalizarea 
situației din Orientul A- 
propiat va îngădui des
chiderea lui cît mai grab
nică — nu permite tre
cerea vaselor cu o încăr
cătură de peste 65 000 
tone, iar Canalul Panama 
nu este accesibil navelor 
cu o lărgime depășind 
31,08 m. Petrolierele de 
500 000 tone nu vor putea 
să ajungă în Marea Nor-

dulul nici măcar 
Pas-de-Calais, unde soiul 
submarin este prea 
proape de suprafață Gi- 
ganții plutitori sînt 
niți, se pare irevocabil, 
doar navigației în larg.

Un ultim cuvînt despre 
pericolul poluării. După 
cum se știe, trei petro
liere, avînd fiecare un 
deplasament de peste 
200 000 tone, au explodat 
— din fericire, după ce 
fuseseră golite. Ce s-ar 
fi întîmplât dacă în
cărcătura lor s-ar fi re
vărsat în larg ? .. Pentru 
preîntâmpinarea unei ase
menea eventualități catas
trofale se preconizează 
compartimentarea rezer
voarelor - în sensul re
ducerii dimensiunilor și 
sporirii numărului lor.

Pînă unde va merge 
„cursa giganților", de
clanșată de marile compa
nii de transport maritim ? 
Unii experți consideră că, 
de la un anumit tonaj, 
rentabilitatea începe să 
descrească. E adevărat că 
pronosticurile lor se în
temeiază pe realizările 
tehnico-științifice actuale 
și nu țin seama de pro
iectele care mîine vor fi 
realități. în această 
perspectivă, gigantizarea 
transportului maritim se 
prezintă ca un proces de 
lungă durată Oricum, ea 
a contribuit substanțial la 
dezvoltarea 
timii ani a 
comerciale 
vădîndu-se 
tor dinamic, eminamente 
pozitiv

Ion HOBĂNA

treprin.de
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Vizita oficială a delegației
guvernamentale a R. P. D. Coreene

Lucrări editate 
cu prilejul

Adunare cu prilejul împlinirii a 11 ani
CORESPONDENȚII NOȘTRI' TRANSMIT •

semicentenarului
U. T. C.

între 10 și 15 februarie 1972, dele
gația guvernamentală a Republicii 
Populare Democrate Coreene, condu
să de Hă Dam, ministrul afacerilor 
externe, a făcut o vizită oficială în 
Republica Socialistă România.

Delegația guvernamentală a Repu
blicii Populare Democrate Coreene a 
fost primită Ia 14 februarie a.c. de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România. 
La primire au luat parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Paul Nicu- 
Îescu-Mizil, Corneliu Mănescu. mi
nistrul afacerilor externe, George 
Macovescu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Teodor Mari
nescu și Aurel Duma, șefi de secție 
la C.C. al P.C.R.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Democrate Coreene, 
Hă Dam. a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj din 
partea tovarășului Kim Ir Sen. secre
tar general al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, șeful statului, | 
ședințele Cabinetului de Miniștri 
Republicii Populare Democrate 
reene.

După primire, oaspeții coreeni au 
fost reținuți de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la dejun. Convorbirile și 
dejunul s-au desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

Delegația a vizitat Uzina de auto
turisme și Municipiul Pitești, Muzeul 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democratice 
din România și orașul București.

Intre Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, conducătorul de
legației guvernamentale a Republicii 
Socialiste România, și Hă Dam, mi
nistrul afacerilor externe, conducăto
rul delegației guvernamentale a Re
publicii Populare Democrate Coreene, 
au avut loc convorbiri oficiale, la 11 
și 13 februarie 1972, Ia 
Afacerilor Externe.

Din partea română, la 
au participat : George 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Lucian Petrescu și Virgil 
Constantinescu, directori, și Dumitru 
Trancă, director adjunct in M.A.E.

Din partea coreeană, Ia convorbiri 
au participat : Zăn In Ciol, consilier 
politic în M.A.E., Kang Iăng Săp. am
basadorul Republicii Populare De
mocrate Coreene la București, Han Si 
He, director, și Pak Hiăn Bo, director 
adjunct în M.A.E.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie-

pre- 
i al 
Co-

Ministerul
convorbiri 

Macovescu,

tenie, s-a procedat la un amplu 
schimb de păreri cu privire la stadiul 
actual al relațiilor bilaterale. Au fost 
discutate posibilitățile de dezvoltare 
pe multiple planuri a legăturilor de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
militantă dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară De
mocrată Coreeană. De asemenea, a 
fost efectuat un schimb de păreri 
asupra principalelor probleme inter
naționale actuale.

Ambele părți au constatat cu sa
tisfacție deplina identitate de păreri 
aăupra problemelor discutate.

Partea română a dat o înaltă apre
ciere realizărilor dobîndite de poporul 
coreean sub conducerea_ justă 
Partidului Muncii 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, i 
opera de construire a socialismului.

Partea română și-a exprimat totala 
solidaritate și sprijinul său interna
ționalist față de eforturile depuse cu 
consecvență de guvernul Republicii 
Populare Democrate Coreene pe linia 
realizării unificării pașnice și inde
pendente a patriei — deziderat na
țional suprem al poporului frate co
reean — îndeosebi după noile pro
puneri prezentate cu privire la înche
ierea Tratatului de pace și negocieri 
între Nordul și Sudul Coreei.

Partea coreeană, la rîndul său, a 
dat o înaltă apreciere realizărilor 
obținute de poporul român, sub con
ducerea justă a Partidului Comunist 
Român, 
Nicolae 
societății 
voi ta te.

Partea 
sprijinul 
politica 
toare de pa.ce, față de eforturile gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia îndreptate spre destindere și 
securitate în Europa și triumful păcii 
în lumea întreagă.

Cele două părți consideră, că ac
tuala vizită în Republica Socialistă 
România a delegației guvernamentale 
a R.P.D. Coreene, conduse de Hă 
Dam, ministrul afacerilor externe, re
prezintă o contribuție importantă la 
întărirea și dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare, statornicite 
între cele două țări.

Ministrul afacerilor externe ăl Re
publicii Populare Democrate Coree
ne. Hă Dam. a invitat pe ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mănescu, 
să facă o vizită în R.P.D. Coreeană. 
Invitația a fost acceptată cu plă
cere.

a
din Coreea, în 

în

în frunte cu tovarășul 
Ceaușescu, în construirea 
Socialiste multilateral dez-
coreeană și-a exprimat 

și solidaritatea sa față de 
externă constructivă, iubi-

Semicentenarul Uniunii Tineretului 
Comunist va fi marcat pe plan edi
torial prin apariția mai multor lu
crări consacrate acestui eveniment.

Astfel, în aceste zile premergătoa
re marii sărbători a organizației re
voluționare a tineretului, a intrat in 
librării cartea „File din istoria 
U.T.C.", tipărită de Editura politică. 
Aceeași editură va mai oferi cititori
lor o serie de scrieri Care oglindesc 
tradițiile de luptă ale tineretului, con
tribuția sa la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în pa
tria noastră. Menționăm, între altele, 
volumele ,,50 de ani de activitate a 
U.T.C.", „Uniunea Tineretului Comu
nist în anii construcției socialismu
lui", „Tineretul lumii socialiste", 
„Crearea Uniunii Tineretului Comu
nist", „Așa a fost ieri", „Batalionul 
utecist" „Portrete de tineri contempo
rani cu noi" și altele.

La Editura științifică se află, de a- 
semenea, în pregătire o culegere de 
studii privind mișcarea revoluționară 
și democratică de tineret din Româ
nia.

La rîndul ei, editura „Albatros" are 
în plan editarea unor cărți dedicate 
luptei uteciștilor în anii grei ai ilega
lității și ai războiului antifascist, pre
cum și muncii entuziaste a tineretu
lui pusă în slujba construirii noii o- 
rînduiri, a înfloririi patriei noastre 
socialiste. Sînt anunțate, de exemplu, 
volumul de corespondență din anii 
ilegalității al lui Ion Popescu-Puțuri, 
intitulat „Scrisori din lagăr cenzura-, 
te", romanele „Războiul undelor" de 
Eugen Barbu și „Catrina" de George 
Niculescu-Mizil, culegerile de proză 
„Focuri" de Aurel Mihale și ..Nouă 
povestiri din viata satului", volumele 
„Strămoșii" de Radu Teodoru și „A- 
veam 18 ani" de Ecaterina Lazăr.

Tot în cinstea semicentenarului 
U.T.C., editura „Kriterion" va reedi
ta. în limba maghiară, trilogia „Pri
mii și ultimii" de Szasz Janos și va 
tipări o carte a lui Veress Pal, pe o 
temă adecvată evenimentului.

Editura militară este și ea Drezentă 
cu cîteva lucrări inspirate din mo
mente de seamă ale istoriei patriei, 
precum și din viața militarilor ute- 
cisti. din fantele lor de arme, ca 
„Ostăși pe schele" de col. Gheorghe 
Bejancu si col. Constantin Constanti
nescu. „Tară și scut" de Dragoș Vi- 
col, „Drum lung bătut de gloanțe" de 
Aurel Lupășteanu, Ladislau Tarco si 
Vasile Bîrză. „La oortile Severinuhii" 
de Ion Grecea, „Ca ei să fiți" de Pe- . 
tre Popescu.

La Casa Centrală a Armatei din 
Capitală a avut loc marți o adunare 
consacrată aniversării a 11 ani de la 
unificarea Forțelor armate populare 
de eliberare din Vietnamul de sud.

Au participat generali. ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri din 
garnizoana București.

Au fost prezenți Lam Van Luu, 
ambasadorul Republicii Vietnamului 
de. Sud la București, Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul R.D. Vietnam în 
țara noastră, precum și membri ai 
celor două ambasade.

După un cuvînt de salut rostit de 
generalul locotenent Gheorghe Lo- 
gofătu, a vorbit despre însemnătatea 
evenimentului ambasadorul Lam Van 
Luu.

Participanții au vizionat apoi filme 
și o fotoexpoziție înfățișînd aspecte 
din lupta poporului și Forțelor ar
mate populare de eliberare din Viet
namul de sud, pentru libertate și 
independență.

(Agerpres)

Plecarea președintelui Băncii egiptene 
internaționale pentru comerț exterior

și dezvoltare din Cairo
Președintele Băncii Egiptene In

ternaționale pentru Comerț Exterior 
și Dezvoltare din Cairo, A. M. Kais
souni, care a făcut o vizită în țara 
noastră, a părăsit marți dimineața 
Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost condus de Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului comer
țului exterior, Nicolae Anghel. vice
președinte al Băncii Române de Co
merț Exterior, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față Ibrahim Youssri, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Arabe Egipt'la București, 
și membri ai. ambasadei.

înainte de plecare, A. M. Kaissou
ni a l'ăcut următoarea J 
redactorului Agerpres 
Oprică :

Scopul actualei mele 
România este, în primul 
studia posibilitățile de extindere a 
relațiilor economice româno-egiptene. 
Am înființat o nouă Bancă — Banca 
Egipteană Internațională pentru Co
merț Exterior și Dezvoltare — și 
dorim foarte mult să stabilim rela
ții strînse cu Banca Română de Co
merț Exterior. Am discutat această 
problemă cu președintele Băncii ro
mâne și am -constatat mari posibili
tăți pentru o astfel de cooperare în 
interesul comun al celor două bănci 
și al țărilor noastre în general.

declarație 
Constantin

vizite în 
rind, de a

în afara 
le-am avut 
române, mi

convorbirilor pe care 
cu președintele Băncii 
s-a făcut onoarea de a 

mă întîlni cu înalte oficialități din 
România. Sper că, prin intermediul 
unor astfel de întîlniri, se va reali
za o mai bună cunoaștere a posibili
tăților de care dispun cele două țări 
pentru o continuă creștere și diversi
ficare a relațiilor economice româno- 
egiptene.

Referindu-se în continuare la evo
luția relațiilor dintre România și 
Egipt, A. M- Kaissouni a Subliniat 
că în ultimii 15 ani acestea au cres
cut foarte repede și în mod continuu. 
Aceasta se datorește atit bunăvoin
ței și prieteniei care există între cele 
două țări, cit și' dezvoltării economi
ce care, are loc atît în România, cît 
și în Egipt. Volumul comerțului ex
terior româno-e.giotean a devenit an 
de an tot mai mare, constatîndu-se în 
același timp o tot mai amplă diver
sificare a produselor care fac obiec
tul exportului. Am înregistrat cu plă
cere știrea că noi produse. Cum sînt 
locomotivele electrice, fac obiectul 
exportului românesc în Egipt.

în ultimii 15—20 de ani — a 
interlocutorul în încheiere — am 
plăcerea să vizitez România de 
multe ori. -De fiecare dată cînd am 
venit aici, am avut satisfacția să 
constat progrese simțitoare și o dez
voltare reală a țării.

spus 
avut 
mai

A
mi Cronica zilei

Pentru construcția de locuințe proprietate personală 
în ianuarie

Delegația guvernamentală a Repu- Corneliu Mănescu, ministrul afaceri- 
blicii; Populare Democrate Coreene. lor externe, și George Macovescu, 
condusă de Hă Dăm, rrilhistruF’Sîâ-7 ~---- *
cerilor externe, care a făcut o vi
zită oficială în țara noastră, a pără
sit marți dimineața Capitala îndrep- 
tîndu-se spre Praga, fiind salutată la 
plecare, pe aeroportul Otopeni, de

7'~prim-adjunct.
Au fost de față Kang Iăng Săp, 

ambasadorul R. P. D. Coreene, și 
Miroslav Șulek, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace.

(Agerpres)

Șantierele dezvoltării 
economice a Ungariei
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La, uzina „Balanța"- Sibiu

SIBIU. (Corespondentul „Scîn- 
teii“, N. Brujan). — înființată 
cu numai un an în urmă, pe lin
gă uzina „Balanța“-Sibiu, filiala 
pentru aparate de cîntărit a 
Centrului de cercetări și proiec
tări de mecanică fină și scule 
București desfășoară o activita
te rodnică pentru diversificarea 
producției de cintare și balanțe. 
O remarcabilă realizare o con
stituie elaborarea unor proiec
te pe grupe de familii, ceea ce 
creează importante avantaje în 
pregătirea fabricației și crește
rea productivității muncii, ofe
rind, totodată, posibilitatea tipi
zării pieselor. Iată cîteva 
dintre ultimele proiecte realiza
te : balanța semiautomată pen-

tru 10 kg cu variantă pentru 
5 și 15 kg : cîntar integrator 
electronic pentru bandă, care 
poate fi construit în 24 de tipo- 
dimensiuni ; balanța automată 
în 30 de tipodimensiuni pentru 
produse granuloase și făinoase.

Preocupările colectivului filia
lei sînt însă mult mai diverse, 
în prezent, se execută, de pildă, 
proiectări pentru dotarea cu 
echipament electronic a unor 
cintare existente în fabricație, 
iar de curind a fost încheiată o 
amplă lucrare de clasificare a 
tuturor tipurilor de cintare. cu 
toate subclasele lor. de la ba
lanțe de laborator, pînă la 
basculele-pod pentru vehicule 
rutiere și de cale ferată.

Marți seara a sosit în Capitală 
Maximiliano Jimenez Icaza, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Panama in Republica So
cialistă România.

★
La Muzeul de artă al Republicii 

Socialiste România a avut loc marți 
,la._ amiază vernisajul expoziției re
trospective Ion Theodorescu-Sion 
(1882—1939). Expoziția reunește peste 

.100 de lucrări — compoziții, portre
te, desene, proiecte de pictură mo
numentală — care scot în evidență 
personalitatea artistului, preocuparea 
sa pentru realizarea unei picturi cu 
un pronunțat specific național. Re
trospectiva, prima expoziție de acest 
fel dedicată artistului, se înscrie. în 
preocupările Muzeului de artă de a 
pune în valoare, și pe această cale, 
arta plastică românească.

La vernisaj au participat Ion Ja
lea, președinte de onoare al Uniunii 
Artiștilor Plastici, pictori, critici de 
artă, colecționari, muzeografi, , alți 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Pentru a veni în sprijinul celor 
care doresc să-și construiască lo
cuințe proprietate personală prin 
unitățile Casei de Economii și Con- 
semnațiuni, au fost acordate in luna 
ianuarie credite în valoare de peste 
165 milioane lei. Suma totală' a cre
ditelor prevăzute a se pune la dis-

poziția populației in cursul anului, 
în acest scop, se ridică la 3 250 000 000 
lei. fiind cu aproape 520 milioane lei 
mai mare decît în anul precedent, 
fapt ce țonfirmă ajutorul sporit, dat , 
de către statul nostru și pe această 
cal'e'defcvbrtărif fondului de locuințe.'

(Agerpres)

(Agerpres)

PRONOSPORT
Cîștigurile concursului nr. 7 diu 

februarie 1972.
13

CATEGORIA I_: (12 rezultate) 1 va
riantă 50% al' 
25% a 6 262 lei 
2 505 lei.

12 524 lei ; 2 variante 
și 24 variante !O°/o a

CATEGORIA
83,50 variante a

a II-a : (11 rezultate)
1 224 lei.

CATEGORIA a IlI-a : (10 rezultate) 
862,55 variante a 178 lei.

Ieri în țară : Vremea s-a răcit, ex- 
ceptînd Crișana, cea mai mare parte 
a Maramureșului, vestul Transilvaniei 
și zona subcarpatică a Olteniei și a 
Munteniei, unde temperatura a mar
cat o creștere ușoară față de ziua an
terioară. Cerul a fost mai mult aco
perit, exceptînd partea de nord-vest 
a țării, unde a devenit variabil. Au că
zut precipitații sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare în Banat, sub for
mă de ploaie în Oltenia, Muntenia și 
Dobrogea și sub formă de burniță, 
ploaie și, mai ales, lapoviță și ninsoa
re, în cursul după amiezii. în zona de 
munte, local în Transilvania și Mol
dova, precum și în Dobrogea, în 
cursul dimineții, s-a produs ceață. în 
nordul Moldovei, izolat, s-a semnalat 
și polei. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între zero grade la Cotnari 
și Plopana și 10 grade la Sighet și 
Bistrița. La București : Vremea a fost 
umedă și închisă. Temporar a plouat. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura maximă a fost 5 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
17, 18 și 19 februarie .în țară : Vreme 
schimbătoare, cu cer temporar acope
rit. Vor cădea precipitații, la început 
în estul țării, apoi, .mai ales, în vest. 
Vîn.t potrivit, cu intensificări de scur
tă durată. Temperatura in creștere la 
început, apoi în scădere. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 8 și plus 2 
grade, iar maximele vor oscila între 
minus 2 și plus 8 grade, local mai ri
dicate. Ceață locală.

Datele statistice pu
blicate recent de presa 
ungară cu privire la 
rezultatele înregistrate 
în îndeplinirea planu
lui pe 1971 evidențiază 
un șir de trăsă
turi caracteristice ale 
evoluției economiei na
ționale ungare din 
ultimii ani. Ramurile 
industriale importante 
au continuat să se 
dezvolte și în cursul 
anului trecut. într-o 
cadență superioară rit
mului mediu al dez
voltării economiei na
ționale. Astfel, produc
ția în ramurile ener
giei electrice și con
strucțiilor de mașini a 
crescut cu 7 la sută, 
iar în domeniul mate
rialelor de construcții 
— cu 6 la sută. Rit
mul cel mai rapid de 
dezvoltare l-a înregis
trat industria chimică, 
a.cărei creștere s-a ri
dicat Ia 11 la sută. 
Sporirea accelerată a 
producției industriei 
chimice s-a realizat 
mai ales în ultimii ani 
cînd statul a investit 
sume importante pen
tru construcția unor 
noi obiective în acest 
domeniu. De pildă, su
mele alocate pentru 
înfăptuirea unor obiec
tive cum sînt uzinele 
de acetilenă. de poli- 
clorură de vinii și de 
îngrășăminte chimice, 
care au intrat anul tre
cut în funcțiune la 
combinatele chimice de 
la Leninvăros și Ka- 
zincbarcika, se ridică 
la peste 5 miliarde de 
forinți.

Prevederile planului 
de stat pe anul 1972 do
vedesc aceeași preocu
pare pentru dezvolta
rea, în continuare, a 
principalelor ramuri 
ale economiei naționa
le, fapt ilustrat și de 
orientarea politicii de 
investiții. Anul acesta, 
investițiile globale în 
economie se ridică la 
106 miliarde de forinți. 
După cum arăta pre
ședintele Oficiului Na
țional de Planificare. 
Pardi Imre. la ultima 
sesiune a Adunării de 
Stat, principalele in
vestiții se vor concen
tra spre finalizarea și 
intrarea în funcțiune a 
noilor obiective din in
dustriile chimică,. con
strucțiilor de. mașini, 
energiei electrice, alu
miniului, . materialelor 
de construcții.

Știrile sosite din di
verse colțuri ale țării 
incă din prima lună 
a noului an con
semnează noi și im
portante realizări. Răs- 
punzînd chemării Par
tidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, oa
menii muncii de pe

șantierele țării își 
concentrează efortu
rile spre grăbirea 
ritmului de construc
ție și darea în funcțiu
ne a noilor obiective 
înaintea termenelor 
prevăzute. Recent, la 
Almasfiizito a început 
să funcționeze cu în
treaga capacitate unul 
dintre cele mai mari o- 
biective ale industriei 
aluminiului, construit 
în ultimii ani în țară — 
Uzina de alumină, cu 
o producție anuală de 
200 000 de tone.

Se apreciază că anul 
1972 va fi bogat in ce 
privește sporirea pa
trimoniului economiei 
naționale cu obiective 
industriale importante. 
Unul dintre acestea 
este , cel de-al 4-lea 
generator de 200 MW 
de la termocentrala

„Iuri Gagarin" din 
Gyongyos, ale cărui 
probe tehnologice se 
vor încheia curind. 
Prin intrarea lui în 
funcțiune cea mai mare 
termocentrală din Un
garia va lucra cu în
treaga capacitate. La 
Szăszhalombata se află 
în plină construcție cea 
mai mare uzină petro
chimică din țară, iar la 
Combinatul chimic din 
Leninvăros se clădesc 
noi fabrici de îngrășă
minte chimice și mase 
plastice.

O activitate rodnică 
domnește și pe șantie
rul de Ia Beremen, în 
sud-vestul Ungariei, 
unde se înalță cea mai 
mare fabrică de ci
ment din țară. Crea
rea acestei unități in
dustriale face parte 
dintr-un plan mai vast 
de realizare a unor noi 
întreprinderi pentru 
producerea materiale
lor de construcții. Fa
brica din Beremen ur
mează să producă a- 
nual peste un milion 
tone de ciment — a- 
dică mai mult de o 
treime din actuala 
producție de ciment a 
Ungariei. Lucrările de 
construcție a acestui’ 
obiectiv au început la 
sfîrsitul anului 1970 și 
inițial se preVedeâ' ca 
fabrica să intre în 
funcțiune în luna iulie 
a anului 1972. Dar co
lectivul de muncitori 
de pe șantier s-a an
gajat să finalizeze lu
crările mai devreme, 
astfel ca prima linie 
de ciment să fie inau
gurată la 4 aDrilie — 
in cinstea ^sărbătorii

naționale a Ungariei. 
O lună mai tirziu, va 
intra în funcțiune și a 
doua linie de ciment.

Cind am vizitat șan
tierul, lucrările se a- 
flau intr-un stadiu a- 
vansat. Se înălț.aseră 
clădirile principale și 
se executau lucrările 
interioare de montare 
a instalațiilor și mași
nilor și de finisare Ia 
cele două linii. Intra
rea în funcțiune înain
te de termen a fabricii 
de la Beremen va a- 
duce economiei națio
nale ungare un surplus 
de aproape 160 000 tone 
de ciment.

Printre marile inves
tiții a căror realizare a 
început în acest an un 
loc principal îl ocupă 
centrala termoelectrică 
de pe Tisa, ce se va 
înălța în apropierea o- 
rașului Leninvăros și 
pentru construcția că
reia s-au alocat peste 
7,5 miliarde de forinți. 
Termocentrala va avea 
o capacitate de 900 
MW și va fi alimenta
tă cu gaze provenite 
de la noua rafinărie a- 
flată și ea în construc
ție. Și tot la Leninva- 
ros, s-a deschis un alt 
șantier de importanță 
națională : noul com
plex al Combinatului 
chimic „Tisa" pentru 
fabricarea etilenei. A- 
ceastă importantă în
treprindere, pentru 
realizarea căreia s-au 
prevăzut peste 6 mi
liarde de forinți, va 
produce anual peste 
250 000 tone etilena și 
alte 350 000 tone de 
produse derivate.

In apropierea locali
tății Nyirad, în nordul 
lacului Balaton, s-a 
deschis de curind șan
tierul unei noi exploa
tări de bauxită. Aceas
ta face parte dintr-un 
uriaș complex care va 
produce anual 450 000 
tone bauxită și peste 
150 000 tone alumină. 
Intr-una din secțiile 
minei, extracția mine
reului va începe încă 
spre sfîrșitul acestui 
an. Planurile de per
spectivă prevăd dez
voltarea în continuare 
în această regiune a 
țării a unei puternice 
zone de exploatare a 
bauxitei.

Prin ■ hărnicia și pri
ceperea muncitorilor, 
noile obiective indus
triale în curs de con
strucție vor întări și 
mai mult capacitatea 
industrială a țării, vor 
contribui la dezvolta
rea continuă a econo
miei R. P. Ungare pe 
calea socialismului.

AI. PINTEA

Noul „program de acțiune**
al poporului chilian
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IN CAPITALA, PE PATINOARUL „23 AUGUST"

DE HOCHEI

A

In cîteva rînduri

La interval de numai două zile, 
bucureștenilor le este oferită din nou 
ocazia de a 
la meciuri 
pe gheață, 
acoperit „23 
neul dotat < 
competiție 
orașe din 
Germană), 
Budapesta 
aproape 
București 
ții lotului 
București 
neul 
specialitate — are în vedere, cum 
bine se știe, pregătirea echipei noas
tre naționale pentru campionatul 
mondial (grupa B). în legătură cu 
apropiata mare competiție este de 
subliniat de altfel și faptul că și ho- 
cheiștii maghiari sînt în 
gătirilor. ei urmînd să 
chiar la începutul lunii 
întrecerile grupei C a 
lor", la Miercurea Ciuc.

Echipele Bucureștiului și 
pestei — principale favorite 
neulul, tocmai pentru că

asista, cinci zile Ia rind, 
internaționale de hochei 
Aseară, la patinoarul 
August1', a început tur- 

cu „Cupa Federației", 
reunind cinci formații de 
patru țări : Berlin (R.D.

Katowice
(în fapt 

completă 
A (cuprinzînd componeh- 
nostru reprezentativ) și 
B (lotul de tineret). Tur- 

organizat de forul nostru de

(Polonia), 
reprezentativa 
a Ungariei),

febra pre- 
participe 

viitoare, la 
„mondiale-

Buda- 
ale tur- 
reunesc

cele mai bune elemente ale hocheiu
lui din țările respective — au furni
zat derbiul etapei inaugurale. Ho- 
cheiștii bucureșteni se impun des
tul de repede, au inițiativă, șutează 
deseori la poartă, dar scorul este 
deschis, pe. un contraatac, de spor
tivii budapestani. întrecerea' devine 
— și va rămîne pînă la sfîrșit — ex- 

' trem de echilibrată, căci în timp ce 
ai noștri forțează, incercînd să șu- 
teze prin surprindere (portarul 
budapestan are intervenții străluci
te), oaspeții joacă mai calm, mai 
calculat ; după două reprize, condu
ceau cu 2—1.

în repriza a treia, echipa Bucu- 
reștiului joacă ceva mai clar. înscriind 
de două ori și primind un singur gol. 
Scor final deci : 3—3.

In partida de deschidere : Kato
wice — București B 5—2, după un 
joc în care, totuși, echipa secundă a 
Bucureștiului a fost cu toarte pu
țin inferioară formației poloneze 
(scorurile pe reprize indică, de alt
fel. acest lucru : 1—0, 2—1, 2—1).

Pentru astăzi, alte două partide : 
Berlin — Budapesta (ora 16,30) și 
București A — Katowice (ora 18,30).

TENIS. Năstase și Tiriac învinși 
în finala de dublu de la Los Ange
les. — A luat sfîrșit turneul inter
național de tenis de la Los Angeles. 
Proba de simplu a revenit spanio
lului Andres Gimeno care, în parti
da decisivă, l-a învins cu 6—3, 2—6, 
6—2 pe francezul Pierre Barthes. în 
finala probei de dublu, perechea a- 
mericană Jim McManus-James Os
borne a întrecut cu 6—2, 5—7, 6—4 
cuplul român Ilie Năstase-Ion Ti
riac.

naționale, primele 12 partide ale 
meciului sînt programate la Belgrad, 
urmînd ca celelalte 12 partide să se 
desfășoare la Reykjavik.

FOTBAL. Dukla Praga a cîștigat 
turneul de la Viareggio. — Turneul 
internațional de fotbal pentru ju
niori de la Viareggio a fost cîștigat 
de echipa Dukla Praga. In finală, 
tinerii fotbaliști cehoslovaci au în
vins cu scorul de 2—0 echipa italia
nă Internazionale Milano.

NATATIE. Nou record mondial. — 
La Brisbane (Australia), au luat 
sfîrșit campionatele de natație ale 
Australiei. în cadrul celor trei zile 
de concurs a fost stabilit un nou 
record mondial (Brad Cooper 
400 m liber cu 4’01”7/10). precum și 
alte performanțe de valoare. în ulti
ma zi, cunoscuta recordmană Karen 
Moras a 'terminat învingătoare in 
proba de 1 500 m liber cu 17’30”4/10.

la

ȘAH. Meciul Spasski-Fischer pen
tru titlul mondial se va disputa Ia 
Belgrad și Reykjavik. — Președin
tele federației internaționale de șah. 
Max Euwe, a anunțat că forul mon
dial de specialitate a decis ca me
ciul pentru titlul suprem dintre 
marii maeștri Boris Spasski 
(U.R.S.S.) și Robert Fischer (S.U.A.) 
să se dispute în orașele Belgrad 
(Iugoslavia) și Reykjavik (Islanda). 
Conform hotărîrii federației inter-

• După 7 runde în turneul inter
național masculin de șah de la 
Reykjavik pe primul loc se află la 
egalitate Florin Gheorghiu (Româ
nia) și Viastimil Hort (Cehoslova
cia), cu cîte 5 puncte. Urmează în 
clasament Anderson (Suedia), Tuk- 
makov (U.R.S.S.) și Olafsson (Islan
da) cu cîte 4,5 puncte. în runda a 
7-a Gheorghiu a cîștigat la islande- 
zu) Georgsson. Hort a obținut vic
toria la suedezul Anderson.

HANDBAL. Dublă confruntare 
România—Franța. — Selecționata
masculină de handbal a României, 
campioană mondială, 
susțină două întîlniri în 
reprezentativei Franței la 19 februa
rie la Caen și respectiv 20 
la Saint Maur.

urmează să 
compania
februarie

de înal-
(S.U.A.),

ATLETISM. Performante 
tă valoare. — La Luisville .
americanul Mark Winzenried a stabi- 

. lit cea mai bună performanță mon
dială pe teren acoperit în proba de 
1 000 m cu timpul de 2’05”l/10. La 
Berlin, în ultima zi a campionatelor 
de atletism pe teren acoperit ale 
R. D. Germane, H. Briesenick a cîș- 
tigat aruncarea greutății cu 20,29 m. 
In cursa de 800 m, primul a trecut 
linia de sosire Dieter Fromm în 
1’49”7/IO. Proba feminină de sări
tură în lungime s-a încheiat cu vic
toria Kristinei Albertus cu 6,46 m. 
La Madrid, polonezul Badenski — 
47”9/10 la 400 m plat, austriaca Ma
ria Sykora 
și englezul 
săritura cu

în .ziua de 15 februarie a.c. a în
cetat’ din viață tovarășul Kohn 
Hillel, vechi militant al mișcării re
voluționare din România, membru 
al Partidului Comunist Român din 
anul 1930.

S-a născut la 26 iunie 1891, la 
Cluj, în 1912 a obținut titlul de doc
tor in științe juridice. încă din tine
rețe s-a. încadrat in mișcarea mun
citorească ; mai tirziu, ca membru 
al Partidului Comunist Român, el a 
activat cu abnegație pentru înfăp
tuirea idealurilor de dreptate so
cială, pentru înfrățirea tuturor oa
menilor muncii din România, împo
triva fascismului. în anii 1936—1940 
a fost membru al Secretariatului 
Comitetului teritorial pentru Ardeal 
și Banat al P.C.R. El a militat pen
tru unirea in luptă a oamenilor mun
cii fără 
și-a adus 
ganizației 
Frontului 
mânia.

în cursul anului 
a fost internat in 
racal. unde a fost 
de partid. După 
Viena, Kohn Hillel 
activitatea in Transilvania de nord, 
suferind represiunile regimului hor- 
thyst. Internat in lagărul de concen
trare de la Someșeni, a fost judecat 
și condamnat la muncă silnică pe 
viață în 1942, apoi deportat în lagă
rele de exterminare de la Dachau și 
Buchenwald.

După eliberarea țării de sub jugul 
fascist, el s-a angajat cu adincă 
convingere în procesul de edificare 
a societății socialiste în România. Ca 
profesor și șef al catedrei de eco
nomie politică a Universității din 
Cluj, a desfășurat o amplă activi
tate pedagogică și publicistică, a mi
litat activ pentru înfăptuirea politi
cii partidului, pentru dezvoltarea 
frăției intre poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare.

în semn de prețuire a meritelor 
sale în activitatea revoluționară, in 
opera de edificare a socialismului, 
Kohn Hillel 
și medalii 
România.

Amintirea
în inimile celor care l-au cunoscut, 
au muncit și luptat alături de el.

deosebire de naționalitate, 
contribuția la făurirea or- 
MADOSZ și la realizarea 
popular ............... ~antifascist în Ro-

1940, Kohn Hillel 
lagărul de la Ca- 
secretar al celulei 
Dictatul de la 

și-a continuat

Dachau și

cu adincă

a fost distins 
ale Republicii

sa va rămîne

cu ordine 
Socialiste

mereu vie

— 57”2/10 la 400 m plat 
Mike Bull — 5,05 m la 
prăjina.

COMITETUL JUDEȚEAN CLUJ 
AL P.C.R.

COMITETUL FOȘTILOR 
LUPTĂTORI ANTIFASCIȘTI 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMÂNIA

La ordinea zilei în 
Chile sînt concluziile 
unei importante con
sfătuiri. cea de la Ar- 
rayan, în cadrul că
reia conducătorii par
tidelor Unității popu
lare au dezbătut prin
cipalele probleme ale 
procesului revoluționar 
din țară. Documentul, 
final al consfătuirii — 
„Noi sarcini pentru 
guvernul popular și 
pentru poporul chi
lian" — abordează 
toate aspectele funda
mentale ale transfor
mărilor prin care tre
ce țara, expune sem
nificația schimbărilor 
structurale întreprin
se, analizează, fără a 
ocoli dificultățile și 
greșelile. activitatea 
politică și ideologică 
desfășurată, stabilind 
direcțiile principale și 
obiectivele perioadei 
următoare.

N umeroase comen
tarii- publicate în pre
să scot în evidență 
profunzimea acestei a- 
nalize, care, prin con
ținutul ei, demonstrea
ză înalta responsabili
tate cu care este abor
dată problema îmbu
nătățirii calitative a 
tuturor elementelor 
prin care se manifestă 
caracterul popular al 
guvernării. Documen
tul fixează, de la în
ceput, sarcinile ce îi 
revin, în această pri
vință, Unității popu
lare însăși, în ridica
rea pe o treaptă su
perioară a activității 
comune, desfășurate de 
partidele componente 
„prin dezvoltarea ca
pacității sale de orga
nizare. de mobilizare 
a poporului și de sus
ținere â guvernului".

In documentul con
sfătuirii un loc im
portant ocupă dimen
siunile noilor structuri 
economice și sociale 
in vederea îndepli
nirii consecvente a 
programului Unității 
populare. Politica de 
lichidare a centrelor 
monopoliste și înain
tarea pe calea creării 
uhui puternic sector 
al proprietății sociale 
?-a efectuat intr-un 
context al dinamizării

producției naționale. 
Ritmul de creștere a 
producției industriale 
a fost, în 1971, de 13 
la sută. Șomajul, unul 
din flagelurile sociale 
cele mai grave, care 
afecta înainte de in
staurarea puterii popu
lare un procent de 8 
la sută din populația 
activă a țării, a fost 
redus la numai 3,8 la 
sută, prin atragerea în 
cîmpul muncii a peste 
200 000 de oameni. In 
cadrul reformei agrare, 
pe care guvernul popu
lar o înfăptuiește cu 
stăruință, s-au expro-

SANTIAGO
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priat, în 1971, peste 
1 700 de latifundii.

Dezbaterile Direcției 
Naționale a Unității 
populare au relevat că 
politica guvernului a 
slăbit puterea mono
polurilor, dar adversi
tatea cercurilor reac
ționare față de noul 
regim a crescut. In 
fața orientării revolu
ționare consecvente a 
Unității populare, re- 
acțiunea recurge în 
prezent la pîrghiile e- 
conomice de care mai 
dispune, iar — pe plan 
politic — mai ales la 
pozițiile sale parla
mentare, în scopul ri
dicării de noi obstacole 
în calea aplicării poli
ticii guvernului.

Direcția Națională a 
Unității populare scoa
te în relief complexi
tatea sarcinilor în rea
lizarea neabătută a 
programului revolu
ționar, obiectiv care 
necesită convergența 
eforturilor tuturor fac
torilor ce se pronunță 
în favoarea acestui 
proces, precum și înlă
turarea tuturor feno
menelor de sectarism 
și de birocratism. „A- 
cest document — con
stată „EI Siglo" — 
este la înălțimea res
ponsabilității membri
lor Unității populare

în momentul Istoric 
actual. El constituie 
un program de reali
zări și de acțiuni po
litice pentru viitorul 
imediat și, totodată, un 
bilanț autocritic și o 
evaluare a ceea ce s-a 
realizat pină acum".

Referindu-se la fap
tul că succesele dobîn
dite de poporul chilian 
sub conducerea guver
nului Unității popu
lare poartă amprenta 
unor caracteristici și 
tradiții proprii. pre
ședintele Republicai 
Chile, Salvador Allen
de. într-o cuvîntare 
rostită la - adunarea 
festivă consacrată ce
lei de-a 19-a aniver
sări a creării Centralei 
unice a oamenilor 
muncii, făcea un vi
brant apel către toți 
muncitorii de a-și 
spori eforturile în rea
lizarea programului 
guvernului pe anu.1 în 
curs, pentru înaintarea 
tării pe calea progre
sului și dezvoltării.

Luind cuvîntul la 
plenara lărgită a ac
tivului organizației de 
partid din provincia 
Valparaiso. Luis Cor- 
valan, secretarul ge
neral al C.C. al P.C. 
din Chile, a chemat 
membrii de partid să 
participe la propaga
rea activă în rînduri- 
le maselor a progra
mului Unității popu
lare, să le mobilizeze 
la traducerea în viață 
a, hotărîrilor guvernu
lui, subliniind că sar
cina comuniștilor chi
lieni este de a contri
bui multilateral la 
crearea condițiilor ne
cesare construirii unei 
societăți noi în Chile.

„Nimic nu ne va în
depărta de popor, cu cl 
și prin cl vom conti
nua să făurim demni
tatea țării” — este 
concluzia documentu
lui ce fixează progra
mul de acțiune al pe
rioadei pe care o stră
bate în prezent regi
mul ponular instaurat, 
prin voința ponorului, 
în Republica Chile.

Eugen POP



viața internațională
Pentru edificarea unui sistem

trainic de securitate

Vizita în Austria a ministrului 
afacerilor externe al României

și_ colaborare in Europa
® „PREMISELE CE GARANTEAZĂ SUCCESUL CONFERINȚE! 

SÎNT CREATE" — SCRIE „WIENER ZEITUNG"

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a plecat marți dimineața 
la Viena, împreună cu soția, unde, 
Ia invitația ministrului afacerilor ex
terne al Austriei, Rudolf Kirchschlae
ger, va face o vizită oficială în a- 
ceastă țară.

La plecare, pe aeroportul Otopenî, ' 
erau prezenți George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și alți membri ai con
ducerii M.A.E.

Au fost de față Rudolf Bogner, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Austriei la București.

Primirea la președintele Franz Jonas

VIENA 15 (Agerpre-s). — Sub 
titlul „Șanse pentru Europa", ziarul 
„Wiener Zeitung" consacră un co
mentariu problemei conferinței pen
tru securitate și cooperare in Euro
pa. Relevind că nu există persona
litate internațională foarte influentă 
care să nu se pronunțe pentru ține-? 
rea unei conferințe asupra securi
tății europene, comentariul sublinia
ză : „De la Moscova Ia Helsinki, de 
la Roma, Viena și Londra pină la 
Washington există un consens asu
pra faptului că o asemenea con
ferință ar putea să fie pe deplin 
utilă. în Europa nu există piedici 
de netrecut pentru destindere, iar 
amplul dialog Est—Vest arată acest 
lucru" — apreciază „Wiener Zeitung".

Efectuînd un tur de 'orizont a- 
supra declarațiilor și pozițiilor refe
ritoare la problema securității și 
destinderii europene, ziarul relevă, in 
primul rînd, poziția țărilor membre 
ale Tratatului de la Varșovia, care, 
la Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ de Ia Praga, „au abordat 
tema Conferinței de securitate eu
ropeană și, în legătură cu aceasta, 
au susținut părerea potrivit căreia

„convocarea unei conferințe general- 
europene cu participarea S.U.A. și 
Canadei este posibilă chiar în acest 
an".

„în ultimul timp, continuă ziarul 
vienez, sînt in curs evoluții care vor 
influența politica europeană pentru 
decenii. Dialogul dintre cele două 
state germane, acordul-cadru asupra 
Berlinului occidental pun noi accente 
asupra acestor evoluții. Da aceasta 
se adaugă probleme internaționale 
care exercită o influență directă, in 
primul rind, în domeniul dezarmării. 
Dacă se va reuni conferința asupra 
securității, atunci este clar că ea va 
influența toate aceste evoluții, indi
ferent dacă vor exista sau nu pentru 
acestea puncte distincte pe ordinea 
de zi. După cum. invers, evenimen
tele politice vor avea influența lor 
asupra conferinței însăși".

în . încheiere, ■ „Wiener Zeitung" 
subliniază că „important este, în pri
mul rînd, faptul că premisele ce 
garantează succesul conferinței sînt 
create. Țelul tuturor acestor stră
danii este o nouă reglementare eu
ropeană de pace. Conferința pentru 
securitate europeană este un pas 
important spre aceasta".

VIENA 15. — Corespondentul nos
tru, P. Stăncescu, transmite ;

La sosire pe aeroportul Wien— 
Schwechat, ministrul român, înso
țit de Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe și de func
ționari din M.A.E. a fost întîmpi- 
nat de Rudolf Kirchschlaeger, mi
nistrul afacerilor externe, Walter 
Wodak, secretar general al M.A.E., 
dr. Eduard Tschoep, ambasadorul 
Austriei la București, și de alte per
sonalități austriece. Au fost prezenți, 
de asemenea. Dumitru Aninoiu, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Viena, și alți membri ai 
ambasadei.

Marți la amiază, ministrul român 
al afacerilor externe a fost primit la 
Palatul Hofburg de președintele fe

lt
După amiază, în clădirea Ministe

rului Afacerilor Externe au început 
convorbirile oficiale între Corneliu 
Mănescu și Rudolf Kirchschlaeger.

In cursul convorbirilor, cei doi 
miniștri au scos în evidență rolul 
contactelor la toate nivelurile pen
tru intensificarea relațiilor romăno- 
austriece pe multiple planuri. Pro- 
cedînd la un schimb de vederi pri-

deral al Republicii Austria, Franz 
Jonas. La întrevedere au participat 
Vasile Gliga, Dumitru Aninoiu și Du
mitru Miliail, director a.i. în M.A.E. 
In cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă deosebit de amicală, 
ministrul român . a transmis, din 
partea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușeseu, un mesaj de 
sănătate președintelui Jonas, urări de 
pace, fericire și prosperitate poporu
lui austriac. Președintele .Austriei a 
exprimat urări și salutări cordiale 
președintelui Nicolae Ceaușeseu.

în cursul discuțiilor purtate cu a- 
cest prilej, s-a reliefat cu satisfac
ție evoluția ascendentă, în toate do
meniile, a relațiilor dintre România 
și Austria.

★

vind evoluția raporturilor în dome
niile politico-diplomatic, cultural- 
științific și consular, cele. două părți 
și-au exprimat satisfacția pentru re
zultatele obținute în ultimii ani, con
vingerea că aceste relații vor conți-, 
nua și se vor intensifica în viitor : 
convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și înțele
gere reciprocă.

Dineu oferit de ministrul afacerilor externe al Austriei

® „Morning Star" : „ESTE TIMPUL SĂ AIBĂ LOC 
CONFERINȚA ASUPRA SECURITĂȚII EUROPENE"

LONDRA 15 — Corespondentul
nostru, N. Plopeanu, transmite : „Este 
timpul să aibă loc conferința asupra 
securității europene" — scrie ..Mor
ning Star", organul P.C. din Marea 
Britanic. Menționînd că ideea unei 
conferințe privind securitatea euro
peană a luat un puternic avînt. zia
rul relevă in continuare : „Aceasta 
se întimplă deoarece popoarele văd 
în reuniunea general-europeană po
sibilitatea transformării Europei — 
unde au izbucnit cele două războaie 
mondiale — intr-o regiune mai sigură

șl mai calmă". La recenta consfătui
re de la Praga a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia — scrie 
..Morning Star" — au fost conturate 
principalele linii ale unui sistem de 
securitate europeană.

în încheiere, ziarul menționează că 
în Anglia a fost creat un comitet 
pentru securitate și cooperare euro
peană, sub președinția lui Gordon 
Schaffer, care a primit, deja un larg 
sprijin.

© PARTIZANII PĂCII DIN R.F. A GERMANIEI SALUTĂ PAȘII 
CONSTRUCTIVI ÎNTREPRINȘI DE ȚĂRILE SOCIALISTE
MOSCOVA 14 (Agerpres). — Par

tizanii păcii din R. F. a Germaniei 
salută cu căldură pașii constructivi 
intreprinși, în ultimul timp, de țările 
socialiste in scopul asigurării păcii 
și securității pe continentul european 
— a declarat conducătorul delega
ției comitetelor de land pentru apă

rarea păcii din R.F.G., Heinz Ho- 
rung, care se află într-o vizită în 
Uniunea Sovietică. El a relevat, tot
odată, importanța deosebită a decla
rației de la Praga a Consfătuirii Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante Ia Tratatul de la 
Varșovia.

0 declarație a M.A.E. 
al Republicii 

Vietnamului de Sud 
ÎN LEGĂTURĂ CU INTENSIFI
CAREA RAIDURILOR AMERI
CANE ASUPRA UNOR ZONE 

POPULATE

VIETNAMUL DE SUD 15 (Ager
pres). — Un purtător de cuvint al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Republicii Vietnamului de Sud a dat 
publicității o declarație in care con- 
damnă intensificarea raidurilor ame
ricane în Vietnamul de sud. Decla
rația menționează că. în zilele de 12 
și 13 februarie, bombardiere ameri
cane de tipul „B-52" au efectuat 
cele mai puternice bombardamente 
din ultimii doi ani asupra unor zone 
populate din provinciile Kon Turn; 
Thua Thien și Gia Lai.

Declarația condamnă in mod sever 
aceste acțiuni și subliniază, totodată, 
că poporul sud-vietnamez va conti
nua cu hotărâre lupta sa pentru in
dependentă și libertate.

Sta bi I i rea 
relațiilor 

diplomatice 
intre R. P. Chineză 

și Mexic
PEKIN 15 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă a transmis comunicatul 
'comun cu privire la stabilirea rela
țiilor diplomatice dintre R.P. Chi
neză și Mexic, semnat de reprezen
tanții permanenți ai celor două țări 
la. Națiunile Unite, în urma tratati
velor duse în numele guvernelor lor.

In conformitate cu principiile ega
lității juridice dintre state, respec-. 
tului reciproc al. suveranității, inde
pendenței și integrității teritoriale, 
neagresiunii și neintervenției în afa
cerile lor interne — subliniază co
municatul — guvernele R.P. Chine
ze și Statelor Unite ale Mexicului au 
hotărît să stabilească relații diplo
matice și să facă schimb de amba-, 
sadori cit mai curînd posibil.

In seara aceleiași zile, ministrul 
afacerilor externe al Austriei, Ru
dolf Kirchschlaeger a oferit in onoa
rea ministrului afacerilor externe'al 
Republicii Socialiste România, Corne
liu Mănescu, un dineu oficial.

In toastul rostit cu acest prilej, 
ministrul de externe austriac a 
spus : „In vara anului 1969 pre
ședintele federal al Republicii Aus
tria a făcut o vizită oficială în 
România. In septembrie 1970, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România a răs
puns acestei vizite. Cu această oca
zie, s-a ajuns la înțelegerea ca 
schimbul de păreri intre țările prie
tene •omania și Austria să fie con
tinuat la toate nivelurile. Este de 
netăgăduit că această hotărîre s-a 
dovedit de mare folos și că ea va 
contribui cu siguranță și în viitor la 
o mai bună cunoaștere și înțelegere 
a popoarelor noastre și, în același 
timp, a politicii noastre".

Arătînd că „poporul austriac s-a 
pronunțat și angajat pentru o poli
tică de neutralitate permanentă", 
vorbitorul a subliniat în continuare : 
„Neutralitatea ne-a ajutat foarte 
mult in situația noastră geopolitică 
pentru a stabili raporturi bune cu 
vecinii — și, intr-un sens mai larg, 
considerăm vecine toate țările dună
rene. Prin această politică de bună 
vecinătate am adus o contribuție 
reală la destinderea în Europa. Sîn- 
tem conștienți. însă, că in această 
direcție se poate tace mai mult". 
Referindu-se la convocarea reu
niunii general-europene in probleme
le securității și cooperării, Kir
chschlaeger a relevat că Austria este 
direct interesată să colaboreze activ 
la pregătirea Și realizarea unei ase
menea conferințe. Austria, ca și Ro
mânia, a spus vorbitorul, a sprijinit 
de la bun început propunerea privind 
convocarea unei conferințe in proble
mele securității și colaborării in Eu
ropa.

Abordînd relațiile bilaterale, mi
nistrul de externe austriac a relevat 
că acestea s-au dezvoltat foarte pozi
tiv in ultima perioadă. „în raportu
rile care există între țările noastre., 
văd confirmarea faptului că țări cu 
orânduiri sociale diferite pot coexis
ta pașnic și spre avantajul tuturor".

în încheiere. Rudolf Kirchschlaeger 
a toastat în sănătatea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușeseu.

in sănătatea oaspeților, pentru dez
voltarea prietenească pe mai departe 
a relațiilor dintre România și Austria. 

Răspunzînd, ministrul de externe 
român a arătat că relațiile dintre Ro
mânia și Austria au căpătat un ca
racter de durată și de continuitate, 
stimulate permanent de contactele la 
nivelul factorilor de răspundere din 
cele două țări. îmi este deosebit de 
plăcut să evoc, cu acest prilej, a sj^is 
vorbitorul, vizita președintelui Con
siliului de. Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușeseu, în 
Austria, efectuată în septembrie 1970 
ca răspuns, la vizita în România a 
președintelui Republicii Austria. 
Franz Jonas.

Schimburile comerciale, ca și coo
perarea economică și tehnico-științi- 
l'icâ au cunoscut o evoluție ascen
dentă, Austria devenind un partener 
important in relațiile economice ex
terne ale României. In organizații in
ternaționale sau pe plan regional eu
ropean, reprezentanții autorizați ai 
celor două țări susțin necesitatea ge
neralizării relațiilor de bună vecină
tate.,; în condițiile resp.ectșrii.jncjepen- 
dehței și suveranității naționale, edi
lității in drepturi, neamestecului in 
treburile interne și avantajului reci
proc.
. Ca țară europeană. România acor
dă o atenție deosebită problemelor 
care preocupă în prezent continen
tul nostru și preconizează relații de 
largă colaborare între toate statele 
Europei. Guvernul român este gata 
să realizeze contacte multilaterale cu 
guvernele tuturor statelor interesa
te, în vederea pregătirii conferinței 
de securitate și cooperare, astfel ca 
acest important eveniment să aibă 
loc intr-un viitor cit mai apropiat. 
Abordarea problemelor securității, e- 
laborarea soluțiilor corespunzătoare, 
atit în faza pregătitoare, cit și Ia 
conferință, trebuie să se facă cu par
ticiparea tuturor statelor interesate, 
eliminindu-se astfel posibilitatea tra
tării lor de la bloc la bloc-

în același timp, România se pro
nunță pentru dezvoltarea unor bune 
raporturi între state din diferite zone 
geografice ale continentului, inclusiv 
între țările dunărene.

în îpeheiere, ministrul român a 
toastat în sănătatea președintelui 
Republicii Austria. Franz Jonas, 
pentru prietenia dintre popoarele 
român și austriac, pentru prosperi
tatea și înflorirea Austriei.

REUNIUNEA MINIȘTRILOR DE EXTERNE AFRICANI
ADDIS ABEBA 15 (Agerpres). — 

Participant» la reuniunea miniștri
lor de externe africani de la Addis 
Abeba au procedat la alegerea nou
lui birou al Consiliului Ministerial al 
Organizației Unității Africane. Pre
ședinte.al acestui organism a fast de
semnat ministrul de externe al Etio
piei. Manassie Haile.

în continuarea lucrărilor sesiunii.

care au început lilni. au luat cuvin- 
tul miniștrii de externe ai Marocu
lui. Somaliei, Dahomeyului, Sierrei 
Leone, precum și reprezentantul 
Kenyei, care au expus punctele' de 
vedere ale guvernelor lor l'ață de 
problemele înscrise pe ordinea de zi. 
Vorbitorii au condamnat in unani
mitate apartheidul și politica de dis
criminare rasială promovată de gu
vernele de la. Pretoria și Salisbury, 
precum și dominația colonială por
tugheză din Angola, Mozambic și 
Guineea-Bissau.

Confruntări pe scena politică neozeelandeză
Deși pină la alegerile din noiem

brie mai sint peste opt luni. în Noua 
Zeelandă o serie de fapte petrecute 
in sinul echipei guvernamentale in
dică preocupări excepționale pentru 
viitoarea consultare electorală. Astfel, 
a produs senzație faptul că Keith 
Holyoake, care timp de 11 ani a de
ținut funcția de prim-ministru, și-a 
prezentat demisia guvernatorului ge
neral al Noii Zeelande, care i-a ac
ceptat-o. în același timp, Holyoake a 
renunțat și la funcția de lider al par
tidului național de guvernămînt.

Acest eveniment este apreciat de 
cercurile politice din Noua Zeelandă, 
inclusiv de membrii mai tineri ai 
partidului național, drept o expresie 
a eșecurilor suferite de politica lui 
Holyoake pe diverse planuri : econo
mic, social, politic. Fostul premier 
este criticat pentru vederile sale con
servatoare, pentru opoziția sa față 
de cererile de a restructura economia, 
de a dezvolta industria,. de a muta 
centrul de greutate al producției de 
,1a produsele agrare la cele, indus
triale, de a căuta noi piețe de des- 
f<iccre.

Aceste critici se bazează pe faptul 
că situația din Noua Zeelandă s-a 
Înrăutățit in ultimii ani. Inflația este 
pronunțată : prețurile alimentelor și 
îmbrăcămintei au crescut. Costul cu
rentului electric, al apei și încălzirii

au înregistrat salturi spectaculoase. 
Asistența medicală devine și ea o po
vară. Circa 20 de procente din cîști- 
gul unui muncitor sînt înghițite de 
chirie. George Jackson, prim-secretar 
al Partidului Socialist al Unității din 
Noua Zeelandă, declara... „începi să 
to consideri fericit fie și numai pen
tru faptul că capitaliștii nu-ți iau 
bani pentru aerul pe care-1 respiri".

în aceste condiții, nemulțumirea 
oamenilor muncii se manifestă tot 
mai intens. In ultimul timp au avut 
loc numeroase greve, în cadrul că
rora s-au cerut condiții mai bune de 
muncă și de viață Astfel, a fost 
greva muncitorilor- de la căile ferate, 
care a paralizat transporturile fero
viare din întreaga țară.

Partidul laburist, aflat în opoziție, 
caută să profite de scăderea presti
giului partidului național în țară, 
pentru a pregăti o puternică ofensi
vă, electorală. în acest scop și-a pro
pus să exploateze la maximum ne
mulțumirile maselor față de politica 
economică și socială a guvernului.

Pentru a contracara ofensiva la
buristă. fruntașii partidului național 
au recurs la sacrificarea lui Holyoake 
și la o redistribuire a funcțiilor de 
conducere din partid și guvern. A- 
ceasta nu s-a produs fără o întețire 
a luptei pentru putere. Astfel, pentru

locului lăsat liber de 
a avut loc o confruntare

ocuparea 
Holyoake ... 
îndirjită între vicepremierul John 
Marshall, 
tineri ai partidului, și ministrul 
finanțe, Robert Muldoon, sprijinit de 
aripa dură a partidului. O aită gru
pare l-a propus pe ministrul Erian 
Talboys.: Victoria lui Marshal! asu
pra lui Muldoon a fost dobîndită după 
o luptă foarte sțrînsă și a fost deter
minată, în cele din urmă, de ecoul 
succesului obținut de Marshall la tra
tativele din iunie de la Luxemburg 
cu privire la viitorul produselor agri
cole neozeelandeze pe piața engleză, 
după aderarea Marii Britanii la Pia
ța comună. Pentru aplanarea conflic
tului izbucnit, Marshall l-a numit pe 
Muldoon ca adjunct al său.

Observatorii se întreabă in ce mă
sură manevrele celor două partide, 
care au un evident conținut electo
ral. vor izbuti să influențeze pe ale
gători. Ceea ce-i interesează pe aceș
tia este rezolvarea problemelor reale, 
adică curmarea inflației, reducerea 
prețurilor, rezolvarea revendicărilor 
economice și sociale ale celor ce 
muncesc. Dar in această privință, 
nici unul dintre cele două partide 
principale ale țării nu oferă o per
spectivă reală.

T. PRELIPCEANU

Susținut de membrii mai 
de

UN ARTICOL DIN „JOURNAL D'EGYPTE

CAIRO 15 — Corespondentul 
nostru, Nicolae N. Lupu, trans
mite : Sub titlul „Curs ascen
dent al relațiilor de prietenie și 
cooperare româno-egiptene", 
„Journal d’Egypte" a publicat un 
amplu articol in care, referin
du-se la vizita întreprinsă in 
decembrie 1971 la București de 
delegația guvernamentală egip
teană, condusă de Aziz Sedki, 
actualul .prim-ministru, relevă 
rezultatele fructuoase ale discu
țiilor pe care le-a avut cu con
ducătorii României, concretizate 
in semnarea unor importante a- 
corduri, primirea călduroasă fă
cută înalților oaspeți egipteni.

întrevederile dintre președin
tele Consiliului de Stat al Româ
niei, Nicolae Ceaușeseu, și Aziz 
Sedki — subliniază ziarul — 
s-au remarcat prin sinceritate si 
călduroasă prietenie și au des
chis un larg și nou capitol in 
relațiile dintre cele două țări.

în continuare, ziarul scoate in 
evidență pe larg cooperarea eco
nomică dintre România și Egipt, 
care cunoaște un curs ascendent.

■ Schimburile de mărfuri dintre 
cele două țări, scrie ziarul, care 
se desfășoară in baza acorduri-

\
\ .....
i lor și aranjamentelor comercia

le pe termen lung, precum și a 
protocoalelor anuale, înregis
trează creșteri substanțiale. Vo
lumul comerțului reciproc s-a 
dublat in raport cu anul 1960. 
Potrivit acordului de cooperare, 
semnat în decembrie, care re
flectă dorința comună de a pro
mova cooperarea economică sî 
tehnică intr-un cadru cit mai 
larg posibil pe bază de egali
tate in drepturi și avantaj re
ciproc, partea română contribuie, 
cu asistență tehnică, precum si 
cu livrări de echipament și uti
laj e. la. realizarea in Republica 
Arabă Egipt a unor importante 
obiective ale industriei chimice 
a materialelor de construcții și 
refractare, cu studii și cercetări 
în domeniul industriei miniere 
etc. întrevederile româno-egip
tene de la București, documen
tele semnate — scrie ziarul — a- 
daugă o nouă pagină la cronica

IA CAIRO
CAIRO 15 — Corespondentul nos

tru transmite : Ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Cairo, 
Titus Sinu, a fost primit de președin
tele Republicii Arabe Egipt. Anwar 
Sadat. Cu această ocazie, a avut loc 
o convorbire privind dezvoltarea și 
întărirea continuă a relațiilor de prie
tenie și colaborare între cele două 
țâri.

raporturilor amicale, dintre cele 
două țări pe planuri multiple in 
folosul celor două popoare, al 
păcii și înțelegerii internaționa
le. Poporul roman, menționează 
„Journal d’Egypte", apreciază ca 
simpatie eforturile poporului 
egiptean privind punerea in va
loare a resurselor sale naturale 
și creșterea, potențialului său 
economic. Tabloul relațiilor eco
nomice româno-egiptene, arată 
ziarul, este completat prin par
ticiparea specialiștilor români, 
alături de cadrele autohtone, la 
realizarea unor obiective indus
triale de importanță majoră 
pentru economia egipteană, in 
acest sens, ziarul arată că la 
Mex, unul din cartierele indus
triale ale orașului Alexandria, 
se află într-o fază avansată 
construcția uzinei de produse 
sodice, care va intra în func
țiune la sfirșitul anului 1972. In
tr-un stadiu asemănător se gă
sește și complexul. minier de ex
tracție și de preparare a fosfați- 
lor de la Hamraweih. Cele două 
uzine constituie un nou exemplu 
de cooperare fructuoasă și prie
tenească romăno-egipteană.

Ziarul subliniază, în continua
re. că. in cursul dialogului ro- 

' mâno-egîptean. „cele două părți 
au reafirmat că este necesar de 
a se depune toate eforturile 
pentru reglementarea prin mii- 
loace pașnice a conflictului 
arabo-israelian, pe bazo preve
derilor rezoluției r'ons’livhi’ de 
Securitate din 22 noiembrie 
1967".

Cu diverse prilejuri, arată zia
rul, România și-a exprimat a- 
precierea sa față de inițiativele 
care vizează reglementarea p" 
cale politică a conflictului din 
această parte a lumii, inclusiv, 
față de propunerile care se re
feră la redeschiderea Canalului 
de Suez, ca și față de memoran
dumul reprezentantului secreta
rului general al O.N.U. pentru 
Orientul Apropiat. Gunnar Jar
ring. România — amintește zia
rul — a votat în sprijinul rezo- 
~ .................... ' a
O.N-V. cu privire la situația din 
Orientul Apropiăi.

Carta popoarelor 
și naționalităților 

din Iugoslavia
O INIȚIATIVA A OAMENILOR 
MUNCII IUGOSLAVI CU OCA
ZIA CELEI DE-A 80-A ANI

VERSĂRI A NAȘTERII 
TOVARĂȘULUI I. B. TITO
BELGRAD 15 (Agerpres). — După 

cum informează agenția Taniug, Co
mitetul comunal Majdanpek al Uniu
nii Comuniștilor a luat inițiativa — 
la care s-au alăturat comitetele co
munale ale . Uniunii Comuniștilor din 
Bor și Negotin, exprimînd dorința tu
turor comuniștilor și oamenilor mun
cii din bazinul minier Bor — de a se 
elabora și înmîna președintelui Iosip 
Broz Tito, cu prilejul împlinirii vârstei 
de 80 de ani, Carta popoarelor și na
ționalităților din Iugoslavia. Textul 
cartei'trebuie să exprime președinte
lui Tito recunoștința oamenilor mun
cii și cetățenilor tuturor popoarelor și 
naționalităților din țară pentru tot 
ceea ce a făcut spre prosperitatea 
Iugoslaviei socialiste.

Această propunere — menționează 
agenția — a fost inaintată in scris 
Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., Consiliului Central al Uniunii 
Sindicatelor, Prezidiului Conferinței 
Federale a Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor, Prezidiului Uniunii 
Tineretului și unui mare număr 'dt? 
colective de muncă din Iugoslavia.
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luției Adunării Generale

încheierea 
convorbirilor 

hulgaro-egiptene
CAIRO 15 (Agerpres). — Agenția 

M.E.N. informează că a luat sfîrșit 
vizita oficială în Republica Arabă 
Egipt a lui Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria.

Todor Jivkov a avut, la Cairo, 
convorbiri cu Anwar Sadat, pre
ședintele Republicii Arabe Egipt, 
președintele Uniunii Socialiste Ara
be. La încheierea convorbirilor, a 
fost dat publicității un comunicat.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI FIDEL CASTRO
la Consfătuirea națională in domeniul construcțiilor

HAVANA 15 (Agerpres).— La Ha
vana au luat sfîrșit lucrările primei 
Consfătuiri naționale consacrată pro
blemelor producției și productivită
ții muncii în domeniul construcțiilor.

La consfătuire a luat cuvintul 
primul secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cuba, primul ministru 
al Guvernului Revoluționar,. Fidel 
Castro. El a dat o înaltă apreciere 
muncii pline de răspundere desfă
șurate de constructorii cubanezi in 

s-a adresat chemarea de a
| șurate de 
I 1971 și le-

ridica în 
muncii și 
lucrărilor 
pe calea .... ...__ _________
resurselor tehnico-materiale, a orga
nizării științifice a muncii și prin 
înlăturarea cu hotărîre a tuturor 
neajunsurilor. Fidel Castro a subli
niat importanța intensificării ritmu
rilor de construcție a școlilor medii- 
internat din mediul rural, unde pro
cesul de invățămint se va îmbina cu 
executarea unor lucrări agricole. 
Pină în 1980. a arătat el, este nece
sar să se construiască în Cuba încă 
100 de astfel de unități, cu 600 de 
elevi fiecare. Primul ministru cuba
nez a relevat, de asemenea, necesi
tatea intensificării lucrărilor de con
strucție a autostrăzii care va tra
versa Cuba de la răsărit Ia apus, 
ca și a construcțiilor proiectate in 
diferite centre balneare și turistice.

continuare productivitatea 
de a îmbunătăți calitatea 

de construcții și montaj 
unei valorificări optime a

LA PAZ

încercarea autorităților britanice de a infringe rezistența minerilor greviști 
din Anglia îniîmpină o ripostă hotărită. în fotografie : incidente între po
liție și greviștii care împiedică descărcarea unui transport de cărbune din 

străinătate

Klaus Altmann 
„la dispoziția 

poliției boliviene“ ?
Guvernul bolivian a dat publicită

ții un comunicat in care dezminte 
informațiile potrivit cărora Klaus 
Altmann — bănuit a fi în realitate 
Klaus Barbie, fostul șef al Gesta
poului din orașul Lyon in timpul o- 
cupației naziste — ar fi părăsit Bo
livia. plecind in Paraguay.

în sprijinul acestei afirmații, șeful 
poliției din La Paz, colonelul Pablo 
Caballejo. a declarat agenției Uni
ted Press International că „Alt
mann se află la dispoziția poliției, 
dacă aceasta ar avea nevoie de el".

Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., l-a primit 
pe Saddam Hussein el-Takriti, secre
tar general adjunct al conducerii re
gionale a Partidului Renașterii Socia
liste Arabe (Baas) din Irak, vicepre
ședinte al ■ Consiliului Comandamen
tului Revoluției, aflat într-o vizită în 
U.R.S.S., in fruntea unei delegații de 
partid și guvernamentale — informea
ză agenția T.A.S.S.

în prezența lui Kim Ir 
Sei! secretar general al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, președin- 

f tele Cabinetului de Miniștri, la Phe
nian au început lucrările celui de-al 
Il-lea^ Congres al Uniunii oamenilor 
muncti':din agricultură, anunță agen
ția A.C.T.C.

I
I 
I

Noi măsuri pentru desîin- 
derea barierel°r oomerciale cu R.P.

I Chineză au fost anunțate de preșe
dintele Richard Nixon la 14 februarie, 
a comunicat purtătorul de cuvint al

I Casei Albe, Ronald Ziegler. Ca urma
re a acestei hotărâri, vor putea fi puse 

'la dispoziția R.P. Chineze, in cadrul u-

Inei licențe generale, toate mărfurile 
care pot fi exportate acum, pe bază de 
licență generală, in țările din Euro- 

Ipa răsăriteană, inclusiv Uniunea So
vietică. Purtătorul de cuvint al Ca
sei Albe a precizat că această hotă- 
rire va permite exportarea în China 

Ia unor mărfuri ea locomotive, echi
pament pentru construcții, o varie
tate de produse chimice Industriale.

I motoare cu combustie internă și la
minoare. Hotărârile președintelui, a 
menționat Ziegler, fac parte din 
„efortul de a stabili relații mai am-

Iple cu țara de 800 milioane de oa
meni pe care o va vizita in curînd".

Guvernul miHîur ai Gha-
I neî a hotărît dizolvarea Comitetului 
‘ consultativ național — anunță un 
(comunicat oficial dat publicității la 

Accra și reluat de agenția Reuter. 
Comitetul a fost instituit de Consiliul

I Redeșteptării Naționale pentru a se 
pronunța asupra problemelor care 
afectează interesele naționale. ■>

I Primul ministru ui Indiei, 
I Indira Gandhi, va întreprinde o vi- 
1 zită oficială in Bangladesh, la 17 și 
118 martie a.c. — anunță agenția Press 

Troust of India. Vizita premierului 
indian la Dacca a fost anunțată și de

I ministrul afacerilor externe din Ban
gladesh, care a precizat că Indira 
Gandhi a primit o invitație in acest 
sens din partea lui Mujibur Rahman.

| La Moscova și Washing- 
tOn au *-ost semnate documentele

I însoțitoare ale schimbului de scrisori 
dintre ministrul sănătății al U.S.S.S., 
Boris Petrovski, și ministrul sănătății,

I educației și bunăstării al S.U.A.. 
Elliot Richardson, în scopul dezvol
tării colaborării dintre cele două țări

Iîn domeniul sănătății și științelor 
medicale. Prin aceste scrisori se insti
tuie o comisie mixtă soviete-—ameri
cană de colaborare în domeniul să- 

Inătății.
0 plenară a Comitetului Cen- 

Itral și a Comisiei centrale de revizie 
a Partidului progresist al oamenilor 
muncii din Cipru (A.K.E.L.) a avut 

Iloc la Nicosia. Ezekias Papaioannou, 
secretar general al partidului 
A.K.E.L., a prezentat raportul 
„Despre situația critică din țară și 

I despre faza actuală a evoluției pro
blemei cipriote".

■ 0 delegație guvernamen
tală a R. P. D. Coreene,con-

' dusă de ministrul afacerilor externe, 
IHă Dam, a sosit marți la Praga, in

tr-o vizită oficială de patru zile. în 
aceeași zi, au început convorbirile 

I între o delegație guvernamentală 
cehoslovacă, în frunte cu Bohuslav 
Chnoupek, ministrul afacerilor ex
terne, și delegația guvernamentală

I coreeană.
„Inlelsot-IV". Luni a Început

Isă funcționeze un nou satelit de co
municații, „Int'elsat-IV", destinat să 
asigure transmiterea în direct a 
principalelor faze ale vizitei preșe-

I dintelui Richard Nixon în R. P. Chi
neză, care se va desfășura între 21 ți

1 28 februarie.
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