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Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu
a delegației Partidului Socialist dio Uruguay

Vineri după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, a primit delegația Partidului 
Socialist din Uruguay, formată din 
Jose Pedro Cardoso, membru al 
Comitetului Executiv, secretar pen
tru problemele relațiilor interna
ționale al C.C. al P.S.U., conducă
torul delegației, Francisco Lauren- 
zo, membru al Comitetului Central 
al P.S.U., Carlos Altesor, șeful De
partamentului relațiilor internațio-

nale al C.C. al P.S.U., și Jorge Irl- 
sity, activist al P.S.U.

La primire au participat tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

în cursul convorbirii s-a făcut o 
informare reciprocă asupra activi
tății și experienței celor două par
tide și s-a exprimat hotărîrea de a

se dezvolta relațiile bilaterale în 
interesul cauzei socialismului, de
mocrației, independenței naționale 
și păcii.

De asemenea, s-a procedat la un 
schimb de vederi cu privire la pro
bleme actuale ale situației inter
naționale și ale 
rești.

Convorbirea 
tr-o atmosferă 
nească.

mișcării muncito-

s-a desfășurat !n- 
cordială, priete-

VEȚI AVEA LEGUME
DIN PROPRIA 
GRĂDINĂ?

Un nou succes 
al constructorilor

Hidrocentralei
de pe Lotru

Planurile stabilite în fiecare județ 
răspuns încurajator la această întrebare

un

® Lucrările pregătitoare, și Îndeosebi fertili
zarea, se desfășoară totuși anevoios în 
unele locuri

RM. VlLCEA (Corespondentul 
„Scînteii", Gli. Cirstea). — La 
galeria Petrimanu Nord-Castel, 
din cadrul Hidrocentralei de pe 
Lotru, a avut loc o nouă stră
pungere realizată înainte 
vreme. Este vorba de o 
gistrală subterană lungă 
peste 1 200 m. „Ortacii" șefilor 
de echipe, Nicolae Ivănescu, 
Marin Dinu, Ion Rață, Petre și 
Vasiie Hucișeru, și-au strîns 
mîinile, s-au îmbrățișat. De-a 
lungul unui an de zile, în în
fruntările cu roca dură și infil
trațiile de apă, ei au înregistrat 
veritabile recorduri de înain
tare în subteran.

de 
ma

de

IA ȘANTIERUL NAVAL 
GALAȚI

SI CENTRALE INDUSTRIALE SI DE CONSTRUCȚII

Anul trecut, așa cum rezultă și din 
Comunicatul cu privire la îndeplini
rea planului de dezvoltare economi- 
co-socială pe 1971, producția de legu
me a fost mai mare cu 420 000 tone 
față de media realizată în perioada 
1966—1970. Drept urmare, populația 
a fost aprovizionată mai bine cu a- 
ceste produse, s-a rezolvat proble
ma sortimentelor deficitare. Cu toate 
acestea, planul pe 1971 la producția 
legumicolă nu s-a realizat, ceea ce 
a afectat buna aprovizionare a popu
lației în unele perioade cu anumite 
produse.
Ținîndu-se seama de neajunsurile 

care s-au manifestat în sectorul pro
ducției legumicole se impune luarea 
unor măsuri hotărite care să asigure 
realizarea și depășirea planului pe 
1972. Cadrul necesar a fost asigurat, 
încă din anul trecut, organizarea pro-■ 
ducției legumicole s-a făcut pe baze 
noi, în sensul că în fiecare județ s-au 
întocmit programe proprii de dez
voltare a producției horticole, urmă- 
rlndu-se- ca - întregul fond de marfă 
necesar aprovizionării populației — 
pentru care există condiții — să se 
asigure de unitățile agricole de pe 
teritoriul județului respectiv. De 
asemenea, au fost organizate ferme 
specializate în producerea legume
lor : pentru aprovizionarea orașelor, 
asigurarea materiei prime necesare 
fabricilor de conserve și pentru ex
port. în cooperativele agricole au 
fost organizate 1 350 de ferme legu
micole și pomicole, care vor asigura o 
bună parte din fondul de legume și 
fructe-marfă. Mai trebuie amintit că 
s-a dezvoltat și baza materială nece
sară legumiculturii. Astfel, centrele 
teritoriale de producere a legumelor 
dispun de 24 hectare sere-înmulțitor 
și 64 hectare solarii încălzite pentru 
producerea răsadurilor. De asemenea, 
centrele își organizează sectoare de 
chimizare pentru executarea, contra-

cost, a fertilizării terenurilor, a tra
tamentelor fitosanitare și a erbici- 
dării, sectoare de mecanizare etc.

Esențial este ca încă de pe acum, 
cind se pun bazele producției de le
gume din acest an, în fiecare județ, 
organele locale de partid, de stat și 
agricole să întreprindă măsuri ener
gice pentru realizarea fondului de 
marfă. îndeplinirea acestei impor
tante cerințe este facilitată de faptul 
că la elaborarea sarcinilor de plan 
pentru 1972 s-au avut în vedere pro
punerile din programele de dezvol
tare a horticulturii, întocmite în fie
care județ, programe care au fost 
aprobate de comitetele județene de 
partid și de consiliile populare res
pective. întrucît planul a fost ela
borat în cadrul fiecărui județ, ținin- 
du-se seama de necesitățile aprovi
zionării populației și de posibilitățile 
care există în ce privește producerea 
diferitelor sortimente, va exista și 
trebuie să existe o deplină respon
sabilitate pentru îndeplinirea lui în
tocmai. Ce se tape . practic pentru 
realizarea acestor obiective ? In di
ferite județe au fost luate măsuri 
chibzuite în această direcție.

Experiența județului Constanța 
oferă midte aspecte pozitive în ce 
privește asigurarea unei baze legumi
cole puternice. Aici, cu ani în urmă, 
se aduceau din alte județe le
gumele necesare populației. Proble
ma s-a rezolvat în sensul că produc
ția proprie de legume și fructe aco
peră necesarul de consum local. In 
scopul îmbunătățirii aprovizionării
populației cu aceste produse, din ini
țiativa Comitetului județean de
partid Constanța a fost organizată o 
consfătuire 
amănunțit programul de dezvolta
re în 1972 și în perspectivă a pro
ducției de legume, cartofi și fructe. 
Faptul că în acest județ se acordă o 
deosebită atenție acestei probleme nu 
este deloc intimplător. Pe lingă ce-

rințele mereu crescinde ale popu
lației stabile din localitățile urbane 
ale județului, în lunile de vară își 
petrec concediul pe litoral sute de 
mii de oameni. Or, aceasta im
pune aprovizionarea abundentă cu 
legume și fructe.: Ce-și propun con- 
stănțenii să întreprindă în această 
direcție ?

In primul rînd, se urmărește con
centrarea producției și specializarea 
unităților. De aceea, în loc de 144 
cooperative agricole cultivatoare de 
legume, această activitate va fi dez-

GALAȚI. — (Corespondentul 
„Scînteii", Tudorel Oancea). — 
Colectivul de muncă aJ Șantie
rului naval din Galați a lansat 
o nouă navă de 4 500 tone des
tinată transportului de mărfuri 
generale. După cum ne declara 
inginerul-șef cu problemele de 
producție, tovarășul Virgil Zota, 
nava a fost lansată cu 13 zile, 
mai devreme. Această navă lan
sată la Șantierul naval din 
Galați este cea de-a doua din 
acest an.

Lucrările Conferinței pe țară a ca
drelor de conducere din întreprin
deri și centrale industriale și de con
strucții au continuat vineri în urmă
toarele comisii : energie electrică și 
nucleară ; petrol ; mijloace de trans
port rutier și mașini agricole ; 
grășăminte chimice și chimie 
organică ; electrotehnică și 
tronică ; mașini-unelte, mecanică 
fină și aeronautică ; metalurgie ; ma
șini grele și utilaje tehnologice ; 
construcții industriale și social-cul- 
turale ; industria cărnii, laptelui și 
peștelui ; pielărie, blănărie și în
călțăminte ; sticlă, porțelan, faian
ță și articole de menaj ; conserve, 
zahăr, ulei, spirt ; materiale de con
strucții ; textile și confecții ; mine 
și geologie ; chimie organică, mase 
plastice, cauciuc sintetic, fire și fi
bre chimice, cosmetice ; exploatarea 
și prelucrarea lemnului ; hîrtie, celu
loză și industria poligrafică.

La lucrările comisiilor au participat 
tovarășii Manea Mănescu, Paul Ni
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdef, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Emil Drăgănescu,

în- 
an- 

elec-

Fazckas, Petre Lupu, Leonte 
Gheorghe Stoica, Petre Bla- 
Miron Constantinescu, 
Miu Dobrescu, Mihai 
Patilineț.

Mihai 
Gere,

direc- 
între-

Janos 
Rău tu, 
jovici, 
Dalea, 
Vasiie

La dezbateri au participat 
tori generali și directori de 
prinderi, secretari ai organizațiilor 
de partid, președinți de sindicat, se
cretari de U.T.C., muncitori fruntași, 
maiștri, ingineri șefi, ingineri și eco
nomiști cu experiență din întreprin
deri și centrale industriale, șantiere, 
trusturi de construcții și institute de 
proiectare, oameni de știință. Au 
participat, de asemenea, prim-secre- 
tari și secretari cu problemele eco
nomice ai comitetelor județene de 
partid, secretari ai comitetelor mu-

nlclpale șl orășenești, miniștri șl ca
dre de conducere din ministere și 
organe centrale de sinteză.

In cadrul dezbaterilor au fost a- 
dîncite probleme de mare importan
ță incluse pe ordinea de zi, legate 
de modul de exercitare a atribuțiilor 
centralelor, îmbunătățirea relațiilor 
dintre întreprinderi, centrale și mi
nistere, creșterea rolului factorului 
economico-financiar, ridicarea cali
tativă a activității economice, pro
bleme privind îmbunătățirea planifi
cării, aplicarea legislației și Îmbu
nătățirea ei.

Sîmbătă, 19 februarie, lucrările 
conferinței șe reiau in plen.

(Agerpres)
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Cind drumul de la Orșova
la... Orșova trece prin București

anchetă socială
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Gflorțje-Radw 
CHIROVICI

28 ianuarie 
cinci luni 

se împlini

chemați să 
Avem de-a 

o „tratare 
a problemelor'

care 
i de 
i ne- 
i în-

cu

ASTĂZI, 
OREI 12, 
NOASTRE RADIO 
Șl TELEVIZIUNE VOR 
TRANSMITE DIRECT DE 
LA PAVILIONUL EXPOZI
ȚIEI REALIZĂRILOR ECO
NOMIEI NAȚIONALE ȘE
DINȚA DE ÎNCHIDERE A 
CONFERINȚEI PE ȚARĂ 

A CADRELOR DE CONDU
CERE DIN ÎNTREPRIN-
DERI Șl CENTRALE IN 
DUSTRIALE Șl DE CON 
STRUCȚII.

Din cuvîntul participanților la dezbateri

Dialogul
inteligențelor

încredere
Două godine au duduit o noapte întreagă cu un om 

lingă ele. Ciad oamenii au umplut „ochi" căminul cul
tural, nimeni nu s-a mai uitat la tăciunii din sobe. 
Oamenii au adus cu ei și căldura. Intrînd în atmosfera 
de lucru a dezbaterilor din adunarea generală a mem
brilor cooperatori, sătenii din Topalu (Constanta) au 
uitat repede de gerul de afară.

Am privit roată peste mulțimea din sală ; oameni 
de toate virstele, bărbați și femei, oameni mulți pe 
care-i vedeam pentru prima oară. Nu știu de ce, 
nici acum nu înțeleg de ce, dintre toți mi-a reținut 
atenția o femeie. Poate pentru că dintre toți cei în 
mijlocul cărora se contopise ea făcea notă distonantă 
prin îmbrăcămintea de oraș. Sau pentru că era dintre 
cei care, ca la o prelegere importantă, își luau sîr- 
guincios notițe ?

— Cine e 7 — întreb pe vecinul din dreapta.

PICĂTURA DE CERNEALĂ
— N-o cunosc. Dar am mai văzut-o prin comună, , 

in ultimul timp.
— Cine e ? — insist. întrebindu-l pe vecinul din | 

stingă.
— Noua noastră doctoriță.
tntr-un fel, m-a cam surprins răspunsul. Dacă mi | 

s-ar fi spus „o nouă tovarășă ingineră", „tehniciană < 
• noastră", „contabila cooperativei" sau că e cineva de 

la județ, lucrurile mi-ar fi fost clare ca bună ziua. 
Dar ce-o fi căutind^„noua noastră doctoriță" — care 
a fost repartizată la dispensarul comunei și nu la I 
cooperativa agricolă — la adunarea generală a coope
ratorilor ? Și asta pe o vreme cind fiecare vrea să I 
stea la gura sobei 7 |

Am întilnit-o ziua următoare la comitetul comunal 
de partid și am aflat că, venind pentru prima dată | 
în comună, a fost impresionată de felul cum au pri- , 
mit-o noile ei gazde : i-au oferit găzduire, spre ale
gere, mai multe familii ; cineva i-a tăiat, din prima 
zi, lemnele ; sătenii calcă cu încredere pragul dispen
sarului. La TÎndu-i, ea s-a decis — fără să stea prea J 
mult pe gindurl — să se integreze în noua familie a 
satului.

l-am vorbit despre nedumerirea mea in legătură cu 
participarea ei la adunarea generală a cooperatorilor.

— In facultate am învățat medicină ; nimic însă 
despre acordul global. Au venit oamenii la dispensar, 
l-am consultat. Pe mulți îi aud vorbind despre trebu
rile cooperativei. Acordul global e o temă preferată- 
M-am dus la adunare să înțeleg și eu ce înseamnă acest 
acord global.

...Doctorița din Topalu n-a învățat la facultate des
pre acordul global. Dar a învățat — în facultate, în 
organizația de tineret, acasă — că omul trebuie să-și 
facă datoria pe deplin, că intelectualii sint chemați să 
se integreze in Viata satului. Și a mai învățat ceva : că 
încrederii se cuvine să-i răspunzi cu încredere.

Constantin MORARI)

Răsadurile, 
in seră. își vor 
ocupa mîine lo
cul in grădina de 
legume. O ima
gine surprinsă 
in sera coopera
tivei agricole 
din Bucov, ju
dețul Prahova

Foto : Agerprcs

O întîmplare, dintre al
tele : in mai multe rinduri, 
părinți ai unor elevi de la 
Liceul nr. 4 din Iași sesi
zează pe cei în drept că este 
absolut necesar ca în fața 
școlii — unde învață copii 
începînd de la vîrsta de 
șase ani — să se planteze 
două indicatoare de circu
lație : „Atenție, copii 1“ și 
„Stationarea interzisă" ; ei 
subliniau — întemeiat — că 
fără aceste două semnali
zări sănătatea și viața co
piilor sint în pericol. Nimeni 
n-a zis că n-ar fi așa — dar 
nici indicatoarele nu s-au 
pus... La începutul lunii oc
tombrie, ziarul „Flacăra 
lașului" publică o plîngere 
a părinților în cauză. De
geaba ; indicatoare tot nu 
se pun... La începutul lui 
decembrie, părinții se a- 
dresează „Scînteii". Redac
ția noastră trimite reclama- 
ția Consiliului popular al 
municipiului Iași. La 6 ia
nuarie primim răspunsul 
(semnat de primarul muni
cipiului) : s-a rezolvat. în
trebare : de ce a fost nevoie 
de intervenția „Scînteii" ?

încă o întîmplare : Hogea 
Margareta, din comuna

Devesel, Județul Mehedinți, 
care solicită pensie de ur
maș de pe urma fiului de
cedat în 1962, ne-a scris că 
„în prezent nu se găsește 
dosarul de pensie. Sînt tri
misă și purtată pe drumuri 
de cîțiva ani (!) de la Vînju 
Mare la Turnu-Severin 
și invers, spunîndu-mi-se 
„caută dumneata la Vînju 
Mare sau caută dumneata

la Turnu-Severin...". Am 
îndrumat plîngerea către 
forurile în drept. Direcția 
pentru probleme de muncă 
și ocrotiri sociale Mehedinți 
(director M. îmbucătură) ne 
comunică la 
1972 (doar cu 
înainte de a 
zece ani de la decesul lui 
Dumitru Hogea...) că „a 
fost găsit dosarul de pen
sie" (textual !). întrebare : 
de ce a fost nevoie de un 
impuls „de la București" ?

Altă întîmplare : oetățea-
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nul Bugariu Dumitru, din 
Moldova Nouă, județul Ca- 
raș-Severin, a lucrat o pe
rioadă la cooperativa „Cer- 
na“ din Orșova ; anul 
trecut, omul a solicitat o 
adeverință în acest sens. De 
patru ori, timp de mai 
multe luni. Așa cum n-a 
primit subsemnatul o ade
verință de la oooperativa 
din Orșova, așa n-a pri-

mit-o nici Bugariu Dumitru 
din Moldova Nouă. în dis
perare de cauză, omul se 
adresează ziarului nostru. 
Și, ce nu s-a putut rezolva 
după patru cereri, se re
zolvă automat ; avem în 
față următoarea adresă o- 
ficială : „Cooperativa Cerna 
Or~ova. Către tov. Bugariu 
Dumitru. Alăturat vă tri
mitem adeverința de ve
chime pe care ați solici
tat-o prin redacția ziarului 
„Scînteia" (asupra acestui 
„prin" vom reveni — n.n.).

Președinte, Bogdan P.“. în
trebare : de ce a fost nevoi© 
de intervenția „Scînteii" ?

Iată de ce (ca să nu lun
gim mult vorba) : pentru că 
o seamă de funcționari, ab- 
dicind de la funcția lor 
primară, aceea de a rezolva 
fără întîrziere îndatoririle 
lor de serviciu, solicitările 
întemeiate ale cetățenilor, 
nu-și fac datoria elemen
tară decît dacă sînt în mod 
expres 
facă.
nu cu 
cratică 
lucru grav și el dar < 
nu numește fenomenul 
care ne ocupăm — ci cu 
îndeplinirea mandatului 
credințat de societate, 
încălcarea normelor legale 
— în unele situații chiar 
de către inși însărcinați a- 
nume să le apere.

De zece ani o bătrînă își 
cere drepturile și niște 
funcționari, plătiți să re
zolve asemenea probleme, i

biro- .« _

într-o zi din această 
iarnă, în inima ma
relui șantier al Lotru
lui, la Voineasa, se a- 
dunaseră cîteva sute 
de constructori. Sala 
era ticsită. Pe scenă, 
trei tineri constructori, 
un juriu, cîteva micro
foane și un metronom 
care, de fiecare dată 
cind era pus să măsoa
re secundele minutelor 
de tensiune, devenea 
parcă ceasornicul unei 
bombe cu explozie în- 
tîrziată, încărcată nu
mai cu strigăte de 
bucurie și ropote de 
aplauze.

Trei tineri construc
tori, tovarăși de mun
că ai celor din sală, 
concurau într-o difici
lă ediție a întrecerii 
inteligențelor din ca
drul competiției radio
fonice „Cine știe cîști- 
gă“, pe temh : „Româ
nia 1971—1975". Cei 
trei nu aveau altă vo
cație decît aceea de a 
munci pe un mare 
șantier hidroenergetic, 
comportamentul lor nu 
trăda nici o umbră de 
vedetism exhibiționist, 
dar cunoșteau, perfect 
construcția pe care o 
făureau alături de mii
le de semeni ai lor, 
trăiau din plin timpul 
lor și, prin asta, erau 
„la ei acasă" în reali
tatea imediată a în
tregii țări. S-au pus 39 
de întrebări intr-un 
concurs care a durat 
trei ceasuri. L-au cîș- 
tigat.

Știuseră la perfecție 
tot ce era legat de 
țara de azi, de visele, 
de planurile ei. Răs- 
punseseră doct, fără e- 
zitări, la toate întrebă
rile despre „Cincinalul 
calității". Știau cîtă e- 
nergie și cit oțel vom 
produce, cîți oameni se 
vor muta în case noi, 
ce școli și teatre vom 
construi, cifre exacte, 
termene, amplasamen
te, volume. Și nu erau 
nici profesori, nici pla
nificatori, nici lucră
tori în prospectivă. E- 
rau trei tineri con
structori de pe Lotru. 
Dar ei știau bine 
an de an, devenim 
mai puternici, că 
de an reducem din 
minerea în urmă 
care ne condamnase 
trecutul — față de ță
rile puternic dezvolta
te. Investim pentru 

și pen- 
viitor — spunea 

in- 
printr-un gi-

că, 
tot 
an 
ră- 

la

ziua de azi 
tru 
unul dintre ei 
vestim 
gantic efort uman și 
material pentru ca 
România să se înscrie 
printre țările cele mai 
dezvoltate din lume. 
Societatea socialistă 
multilateral dezvolta
tă pe care o făurim cu 
brațele și cu mintea 
noastră și-a propus pa
rametrii plini de nobile 
ambiții și știm că îi 
vom atinge și îi vom 
depăși datorită înde
lung verificatei expe
riențe ciștigate de po
porul nostru sub con
ducerea partidului.

Inainte de a răspun
de prin cîteva cifre la 
întrebările legate de 
producția 
ramuri ale 
noastre în acest cinci
nal, un alt concurent 
îl cita astfel pe Nico
lae Iorga :

Vorbind despre in
dustria casnică la ro
mâni, marele cărturar 
observa : „Cea dintîi 
industrie de .o imemo
rabilă vechime, de în
tindere imensă și de 
o valoare de origi
nalitate cu totul deo
sebită, formînd cu 
drept cuvînt un motiv 
de mîndrie pentru po
porul nostru așa de 
bine înzestrat, e aceea 
pe care o reprezintă 
priceputa și stăruitoa- 
rea muncă din cuprin
sul însuși al casei..." 
Cit adevăr e cuprins 
în aceste vorbe ! — 
comenta unul dintre 
concurenți. Dominanta 
acestei industrii ’ar
haice a dispărut însă 
de mult ca pondere e- 
conomică, cedînd locul 
în anii socialismului 
impetuoasei dezvol
tări a marilor ramuri 
ale industriei moderne. 
Dar talentul poporu
lui, despre care vorbea 
Iorga, nu numai că a 
rămas nealterat : i 
s-au creat excepționa
le condiții de înflorire 
și afirmare de către 
statul socialist. Vred
nicia, priceperea și 
stăruința : iată trei 
cuvinte pe care de fie
care dată trebuie să le 
punem alături de cifre 
pentru a le înțelege 
mai bine conținutul.

Știți cum se poate 
răspunde, într-un dia
log al inteligențelor, lâ 
o întrebare privind 
România energetică ? 
Iată o mostră pe care 
o redau întocmai după 
cele auzite în iarna a- 
ceasta în sala de la 
Voineasa :

Trăim într-o epocă 
de supremă autoexi
gență, în care tot ceea 
ce clădim, consolidăm, 
înnoim, se raportează 
la pretențiile superioa
re ale viitorului. Anul 
1971, primul an al 
noului cincinal, care a 
deschis cel de-al optu
lea deceniu al secolu
lui, va rămîne un an 
definitoriu pe par
cursul etapelor spre 
viitor.

Pentru a ne raporta 
cuceririle la ritmurile 
cele mai avansate, noi 
nu am evitat niciodată 
comparațiile, ci din 
contră : întotdeauna
ne-am referit la para
metrii cei mai exi- 
genți. Astfel, compa
rativ cu ritmul mediu 
anual de creștere a 
producției de energie 
electrică a 21 de țări 
dintre cele mai avan
sate, în cincinalul tre
cut ritmul României 
se situa pe primul loc. 
După volumul produc
ției de energie electri
că, țara noastră se a- 
fla în 1938 pe locul 29

de
diverselor 
industriei

răspuns 
despre 
oțel a

a-

ln lume. în 1970, ea a- 
jupsese deja pe locul 
al 19-lea, depășind 
astfel zece țări din ie
rarhia electroenerge- 
tică mondială. Pentru 
a înțelege mai bine 
raportul respectiv să 
amintim de cite ori 
a crescut între 1938 
și 1970 producția mon
dială de energie e- 
lectrică și de cite ori 
s-a mărit producția 
țării noastre în aceeași 
perioadă : de zece ori 
producția mondială ; 
de 31 de ori producția 
noastră de energie e- 
lectrică !

Iată și un 
la întrebarea 
producția de 
României :

Orice economie 
vansată face din pro
ducția de oțel repar
tizată 
cuitor unul din cri
teriile forței sale, in 
1948, țara noastră rea
liza 
tru 
în 
Iată 
1948 
tul cincinalului trecut, 
am făcut, 
domeniu, 
adevărat 
nant. în 
produce 450 kg 
pentru fiecare 
tor al tării.

La care, unul 
tre cei trei 
constructori 
Lotru . adăuga urmă
torul comentariu :

Cine ne vede țara 
de azi și a cunoscut-o 
și pe cea dinainte da 
revoluție, cine încear
că a compara Româ
nia de la începutul și 
sfirșitul ultimului sfert 
de secol, va înțele
ge ce înseamnă tim
pul istoriei forțat de 
poporul eliberat să 
bată în ritmurile im
puse de el. Cind 
partidul comuniștilor 
lansa primele planuri 
de dezvoltare a țării, 
care ieșise din război 
cu trupul mutilat, din 
anii secetei și sabo
tajelor înfăptuite de 
cei ce se împotriveau 
cu îndîrjire mersului 
istoriei — acele în
drăznețe etape spre 
viitor prefigurînd țara 
de astăzi — eram con
siderați utopici sau ro
mantici. Cine ar fi 
crezut atunci că vii
torul anunțat va de
veni, la scadentele sta
bilite. ba încă mult 
mai devreme de so- 
rocurile anunțate a- 
tunci, o realitate pal
pabilă ? Au crezut-o 
comuniștii și clasa 
muncitoare, au cre
zut-o cei ce formau 
din încredere liantul 
unei simbioze perfec
te în comunitatea de 
idealuri ale oameni
lor societății noi. so
cialiste.

Și, intr-o astfel de ți
nută. dialogul inteli
gențelor continua...

pe cap de lo-

22 kg oțel pen- 
fiecare locuitor ; 
1970 - 322 kg.

deci, cum, din 
pînă la sfîrși-

in acest 
un salt cu 

impresio- 
1975 vom 

oțel 
locui-
din- 

tineri 
de la

Ioan
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FAPTULj 
DIVERS] 
Cutremur I 
penal

După un zgomot puternic, ur- • 
mat de o zguduitură din teme- I 
Iii a întregii case, Ioan Iona- | 
șiu din Poiana Mărului (Bra- . 
șov) s-a trezit, într-una din f 
diminețile trecute, pe la orele | 
4,30, cu o autobasculantă in ca- ’ 
mera în care dormea ! Din ca- | 
bina acestuia a coborit, scăpat I 
și el ca prin minune cu viață, I 
consăteanul său Traian Dobrin. ■ 
Aflîndu-se prin Zărnești, acesta I 
se urcase cu numai cîteva mi- | 
nute mai înainte la volanul au
tobasculantei 33—B—1585, par- I 
cată la marginea șoselei, și por- I 
nise într-o plimbare nocturnă. • 
Ajuns în comuna sa, la o curbă | 
a pierdut controlul volanului I 
și... „stopul" n-a mai putut fi | 
evitat ! Acum, după ce a trecut , 
prin primul cutremur, îl așteap- 1 
tă altele două în serie : unul — I 
in buzunare, pentru repararea 
casei și a mașinii, iar celălalt — I 
în fața instanței, pentru condu- I 
cerea fără permis a unui auto- I 
vehicul care nu-i aparținea. •

O duzină 
de fraieri

ATRIBUȚII DUBLE - 
RESPONSABILITATE 

Șl ACȚIUNE UNITARĂ
A fi secretar al comitetului comunal de partid 

și primar al comunei

Ana Erdei, din Baia Mare; | 
strada Victor Babeș nr. 5!23, 
pretindea — și se pare nu fără • 
temei — că se pricepe la... fra- 1 
ieri mai bine ca Ia loz în I 
plic. Ii alegea cu precizie, de | 
la prima vedere! Intr-o zi, . 
l-a întilnit pe Mihai Anton din I 
comuna Vlădeni (Botoșani) și | 
i-a spus că știe precis că are ’ 
nevoie de o butelie de aragaz I 
pe care el ar da bucuros 3 000 I 
lei. Din una in alta, M.A. i-a I 
dat imediat banii, pentru că A.E. i 
ținea morțiș să-i facă ea această I 
bucurie! lntr-altă zi, a intrat | 
in vorbă cu Eleonora Petricec 
din Baia Mare și, în schimbul I 
aceleiași sume, i-a promis un I 
serviciu bun și un apartament. ■ 
După același sistem, Eudochia | 
Bura din Cămirzana (Satu I 
Mare) i-a dat 4 000 lei pen- I 
tru a o înscrie la o școală ,
sanitară. De prisos să mai spu
nem că nici unul din cei ce I 
și-au plătit cu anticipație do
rințele nu le-au văzut îndepli- I 
nite. Vom adăuga doar că A.E., 
aflată de citeva zile in arestul I 
miliției din Baia Mare, are în ■ 
prezent de lichidat niște conturi 
in valoare de aproape 40 000 lei, ] 
cu nu mai puțin de 12 fraieri 
care sperăm că, măcar în aț 12- I 
lea ceas, s-au deșteptat.

Pierdevară i 
și-a pierdut 
libertatea

în ultimul timp, între soții j 
Basarab și ginerele lor, Ilie 
Pierdevară, din comuna Dobîr- I 
ceni (Botoșani)-, certurile se ți- g 
neau lanț. într-una din zilele I 
trecute, reluînd discuțiile pre- | 
cedente, au ajuns la loviri re
ciproce. La un moment dat, pe I 
cînd schimbul de argumente 
„tari" era tot mai indîrjit, I.P. • 
a pus mîna pe un topor și a lo- i 
vi t-o mortal pe soacra sa Elena | 
Basarab. în urma acestui fapt, I 
Pierdevară și-a pierdut liber- . 
tatea și așteaptă acum ca in- I 
stanța să-i spună pentru cită | 
vreme.

Sechestrat I 
de... coniac! | 

într-una din nopțile trecute, . 
un telefon suna prelung la mi
liția din orașul Abrud.. Un ne- | 
cunoscut solicita cu insistență 
sprijin pentru a fi scos din... 
magazinul de legume și fructe I 
in care pretindea că s-a trezit < 
sechestrat ! Ce se întimpla- | 
se ? Un consumator . (T.N.) 
cumpărase in ziua precedentă | 
din magazinul amintit (pentru . 
că, după cum avea să se con- I 
state mai apoi, gestionara Lilia- I 
na Morar vindea aici și așa ceva), 
o sticlă de coniac și intrase cu I 
ea în magazia de mină a unită- I 
ții pentru o degustare mai tih- I 
nită. La încheierea programului, ■ 
gestionara a închis magazinul, I 
uitindu-și clientul înăuntru. A- | 
cesta s-a trezit abia pe la orele 2 
noaptea și norocul lui a fost că 
a dat peste... telefon I „N-am I 
făcut nimic rău" — susținea ■ 
chefliul. Și avea dreptate. Pen- I 
tru că, fără să vrea, făcuse un 
lucru bun: dăduse la iveală... | 
bufetul clandestin din maga- j 
zinul de legume !

„Flora" 
culege 
roadele

Un grup de elevi de la Școala I 
generală din comuna Budești- I 
Barza (Vîlcea), alcătuind echi- • 
pajul cunoscut acum sub nu- | 
mele „Flora", și-a propus astă- 
vară, sub îndrumarea învățăto- | 
rului Ion Gh. Banu, explorarea . 
florei Munților Coziei. Rezulta
tele, materializate intr-un ier
bar, aflat în prezent la expozi
ția „Cutezătorii", organizată la I 
Palatul pionierilor din Capitală, I 
au intrecut orice așteptări, micii I 
botaniști reușind să identifice, « 
in cadrul expediției, patruzeci I 
de plante necunoscute in aceas- | 
tă zonă și două specii (Bruc- 
kenthalia spiculifolia, varie
tatea alba, și Sedum) netn- I 
tîlnite pină acum în țara noas- • 
tră. După cum se vede, un în- | 
ceput mai mult decît promiță- I 
tor. Rămine de văzut ce roade I 
vor da și... expedițiile viitoare, g

Rubrics redactată de > 
Dumitru TÎRCOB i
Gheorqbe DAVID 
și corespradentii „Seînteiî"

Secretar al comitetului de partid și 
primar al comunei ; înseamnă a purta 
pe umeri mari răspunderi în viața sa
tului românesc contemporan. O calitate 
care, prin complexitatea sarcinilor iz- 
vorîte din recenta conferință pe țară 
a secretarilor comitetelor de partid și 
primarilor de la comune, a căpătat 
noi dimensiuni. Cum îmbină, în acest 
context de responsabilități sporite, 
secretarul de partid al comunei și 
primarul ei dubla sa responsabilita
te 7 Iată obiectul anchetei noastre in 
citeva din comunele județului Alba.

*

Începem însemnările noastre cu o 
întimplare care s-ar putea in
titula „Cum a crescut pămîntul 

la Ighiu". Aici, pînă nu de mult, 
exista un teren de peste 500 ha. Pe 
jumătate din el creșteau doar trestie 
și bălării. Pe cealaltă jumătate se ob
țineau, în anii „buni", cîte 200—300 
kg porumb la hectar. Totul, pînă 
într-o primăvară, cînd oamenii din 
comună au hotărit să astupe „balta". 
Și, în 1971, fosta baltă a produs 4 200 
kg porumb, în medie, la hectar. De 
p.e unele parcele s-a scos chiar peste 
5 000. Suplimentul, totalizat de pe a- 
ceeași suprafață de teren, a repre
zentat circa 210 vagoane cu porumb. 
Deci fără să crească, pămîntul a 
crescut...

Stăm de vorbă, la Ighiu, cu tov. 
Nicolae Fenișer, secretarul co
mitetului comunal de partid și 

primarul comunei.
— Acțiunea la care vă referiți a 

concentrat toate forțele comunei, 
conduse de comitetul comunal de 
partid. Pe de o parte, am discutat 
cu organizațiile de bază, cu comuniș
tii, determinindu-i să declanșeze o 
activitate susținută; pe de alta, am 
mobilizat deputății, comitetele de ini
țiativă, toate organismele de care dis
pune comuna. Adică, pentru mine, ca 
primar și secretar al comitetului co
munal de partid, s-a ridicat problema 
găsirii celor mai bune căi de a pune 
în mișcare simultan întreg complexul 
de mijloace politice de masă, pir- 
gbiile vieții administrativ-sociale spre 
îndeplinirea unei sarcini de primă 
importanță.

Asemănătoare este și opinia tov. 
Zamfir Trifu, secretar de partid și 
primar în comuna Valea Lungă, care 
ne-a spus :

— întotdeauna pornesc de la ade
vărul că nimic din ceea ce face o- 
biectul preocupărilor satelor noastre 
nu poate și nu trebuie să fie indife
rent comitetului comunal de partid — 
ceea ce înseamnă, în primul rind, a 
înțelege că sarcina de primar iți im
pune să urmărești îndeaproape bunul 
mers al cooperativei agricole. Să vă 
dau un exemplu. Multă vreme, la 
sectorul zootehnic al C.A.P. din satul 
Tăuni, producțiile erau scăzute, baza 
furajeră deficitară. Sigur, erau acolo 
comitet de partid, consiliu de condu
cere al C.A.P. — puteam, deci, aș
tepta că vor lua măsuri. Dar, ca 
primar și secretar al comitetului de 
partid, puteam să dau și altfel o 
mină de ajutor la înlăturarea neajun
surilor. Am cerut sprijin la Direcția 
agricolă județeană. Un , colectiv de 
aici, împreună cu comuniști din 
conducerea C.A.P., a studiat cauzele 
rămînerilor în urmă și apoi am ini
țiat o dezbatere largă cu activul de 
partid din cooperativa agricolă. Am 
început, deci, să acționez ca primar 
pe linie de stat, și am continuat ca 
secretar de partid prip organizațiile 
de bază. Am detașat în acest sector 
patru comuniști, cooperatori recu- 
noscuți pentru hărnicia și grija pen
tru animale ; am introdus, de aseme
nea, analiza decadală a activității 
sectorului, urmărirea riguroasă a în
deplinirii planului pe fiecare îngri
jitor.

Așadar, a nu avea o viziune in
just compartimentată, a îm
pleti judicios folosirea tuturor 

mijloacelor oferite de dubla calita
te, a acționa prin organizațiile de

Prima tragere
excepțională
Pronoexpres"

K

partid, a mobiliza comuniștii — Iată 
concluzii a căror eficiență este con
firmată de viață.

— Soluțiile Ia probleme ți Ie dă 
viața, de cele mai multe ori, ne spu
ne secretarul de partid și primarul 
comunei Lupșa, tov. Gavrilă Inocan. 
Dar pentru asta trebuie să cunoști 
ce se intimplă in satele comunei, să 
fii mereu între oameni.

Cunoașterea realității este un o- 
biectiv statornic în munca acestui 
activist de partid. Au fost organiza
te aici 4 centre — Geamăna, Mușca, 
Valea Lupșii și Lupșa — unde perio
dic el se întîlnește cu birourile orga
nizațiilor de bază, colective obștești, 
membri ai comitetelor de inițiativă, 
deputați etc. Aceștia îl informează, 
îi fac propuneri, hotărăsc împreună. 
Prin ei acționează și pentru populari
zarea legilor, achitarea unor obliga
ții către stat, îndeplinirea diferitelor 
sarcini de partid.

...Comuna Mogoși. 21 de sate inși- • 
rate pe văile Munților Apuseni. Pen
tru a le străbate îți ‘ 
zile. în multe din ele nu pătrunde 
mașina. Doar călare

trebuie cîteva
ajungi. Așa le

punerile de analiză, studii etc. sint 
văzute, studiate și confruntate — 
anticipat, în proiect — la comitetul 
comunal de partid. In funcție de sar
cinile unităților economico-sociale, 
de cerințele impuse de dezvoltarea 
comunei, se recomandă organizațiilor 
de partid să includă in planul lor o- 
biectivele cele mai importante, ac
țiuni concrete pentru îndeplinirea a- 
cestora. La fel se procedează și pe 
linie de stat.

Dar, după cum a rezultat cu pri
lejul anchetei noastre, „izvoarele" 
paralelismelor sînt, uneori, foarte di
verse. In 1971, bunăoară, atît biroul 
comitetului de partid cît și comite
tului executiv al consiliului popular 
al comunei Mogoși și-au propus să a- 
nalizeze stadiul și modul în care se 
realizează planul de contractări la 
animale. Cînd s-a făcut analiza la 
consiliu, tovarășii au spus : „Lăsați, 
o avem în plan și la partid". Și au... 
lăsat-o. Dar în ședința de partid, a- 
ceiași tovarăși au rămas mirați. 
„Cum, n-au analizat problema în 
consiliu ?“ Și au trecut din nou, cu 
ușurință, peste ea. Consecința : ne- 
realizarea tuturor indicatorilor din 
planul respectiv.

viața de partid

Deși nu intrasem nicio
dată în acel magazin de 
produse chimicale din Ale
xandria, de cum i-am tre
cut pragul, am fost băgat 
în seamă peste cei cîțiva 
clienți așezați la rind.

— Domnul ce dorește ’
— Nimic. Am vrut numai 

să-l cunosc pe responsabil.
— Eu sînt. Floricel An

ton mă numesc.
Și pe cind făceam calea 

întoarsă spre stradă, indi
vidul în halat albastru mă 
ajunsese din urmă.

— Sînteți de la ziar, nu-i 
așa ?

— De unde știți ?
— Ei, am și eu antenele 

mele. Vă rog, din tot su
fletul, să nu scrieți. Și așa 
— că s-a scris și în „Te
leormanul" — se uită oa
menii din oraș la mine ca 
la nu știu ce. Am și eu pe 
cineva pe la București, și. 
dacă apar la ziar, parcă-1 
aud : „Bine, măi Floricel, 
nu ți-e de ajuns cit ai ? Ce 
ți-a mai trebuit încă o 
încurcătură

— Și cu ce se ocupă „o- 
mul dumitale" ?

N-am aflat cu ce se o- 
cupă acel „cineva".

— Floricel e un vînzător 
excelent, un om de toată 
isprava, ne lămurește Ni- 
colae Frumosu, directorul 
O.C.L.M.-Alexandria.

— Da, știm și noi cite 
ceva despre „isprăvile" 
lui...

— Că are bani încă de pa 
cînd făcea speculă cu ce
reale ? Dar...

— Și că „e bine mersi" 
și acum. Cu mașină la sca
ră, jonglind cu zeci de mii 
de lei, menținut responsabil. 
Cum explicați starea aceas
ta de deocheată prosperita
te și trecerea de care se 
bucură la dv. ?

— Dacă muncește omul 
și n-are nici copii, strînge.

— Și după toate cite s-au 
intîmplat. cu acest Floricel, 
îl mențineți în funcția de 
responsabil.

— N-am luat această ho- 
tărîre singur. M-am sfătuit 
și cu tovarășii din afara în
treprinderii'.

— Cit v-a trebuit să vă 
sfătuiți și cu cine anume ?

— Nu vă pot spune.
Și, într-adevăr, ce inte

res ar fi avut Nicolae Fru
mosu, directorul O.C.L.M. 
Alexandria să ne răspun
dă, cînd el însuși are, cum 
s-a văzut mai sus, o exce
lentă părere despre cazul 
Floricel.

Pentru că, în felul său, 
responsabilul de la maga

nefondat. Se introduce un 
recuns extraordinar, se ca
sează hotărîrile și dosarul 
este trimis spre rejudecare. 
Judecătoria Alexandria îl 
închide, obligînd organele 
financiare să-i restituie lui 
Floricel banii.

înseamnă că forurile ju
ridice care au luat această 
decizie au constatat că ceva 
nu era în ordine.

Dar asupra gestionarului

Și dacă își pierde 
memoria.» 

de un milion 
de lei?

a anului 1972
Pentru ziua de 20 februarie, 

Administrația de stat Loto-Pro- 
nosport organizează prima tra
gere excepțională Pronoexpres a 
anului în curs. La această tra
gere se vor atribui, în număr 
nelimitat, premii in bani de va
loare variabilă și fixă, precum 
și autoturisme „Dacia 1 300“ și 
„Skoda S-l 100". De asemenea, 
un punct- de atracție al acestei 
trageri îl constituie acordarea, 
în număr nelimitat, de excursii 
peste hotare. Se pot ciștiga 
excursii în Italia, pe ruta : Ve
neția, Bologna, Florența, Roma, 
Perugia, Ravena, Padova (cu o 
durată de circa 18 zile, cu auto
carul), precum și excursii a cîte 
două locuri în R.P. Ungară, 
R.P. Polonă și R.S. Cehoslovacă 
(de 
vor 
cîte 
din
toare.

circa 10 zile, cu trenul). Se 
efectua cinci extrageri de 
8 numere din 45. Așadar, 40 
45 de numere vor fi cîștigă-
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„bate" și Vasile Negru, secretar d« 
partid și primar al comunei.

— Vedeți, vreau să am siguranța 
că orice hotărîre pe care o iau — 
atît ca secretar de partid, cît și ca 
primar — să fie, în principiu, rod al 
dezbaterii de către cetățeni. Bună
oară, în satul Cojocarii, cetățenii au 
cerut construirea unei școli cu două 
săli de clasă. Unii deputați erau de 
acord, alții spuneau s-o reparăm pe 
cea veche. Dar aceasta devenise ne
încăpătoare. Am consultat satul, ca
drele didactice, organizația de 
partid. Și sesiunea consiliului popu
lar, convocată în mod special in 
acest sat, a aprobat ideea unei scoli 
noi. Firește, greul abia începea. Școa
la trebuia construită prin contribuția 
în bani și in muncă a oamenilor. Dar 
faptul că hotărîrea inițială a fost 
rodul consultării obștești ne-a aju
tat. Școala se află acum „la roșu" 
și. nu peste mult timp, copiii vor 
învăța într-un local nou.

— Cred că pentru a-ți îndeplini cu 
succes mandatul dublu trebuie să știi 
să asiguri ca toate organismele din 
comună să lucreze Colectiv și să fie 
orientate spre același scop, să acțio
neze unitar pentru realizarea Iui, 
ne-a spus tov. Vasile' Capătă, secre
tarul comitetului de partid și prima
rul comunei Daia Română. Nu unii 
să „tragă" într-o parte, iar alții în 
alta, cum se întimpla, pînă acum 
cițiva ani, la noi. De una se ocupa 
primăria, alta frămînta cooperativa. 
Sau una hotărâm în comitetul de 
partid și alta se făcea în organizația 
de bază din brigada numărul 1 a 
cooperativei agricole. Răspunzînd din 
partea biroului comitetului comunal 
de partid de această organizație, tov. 
Iosif Paștiu, președintele C.A.P., 
„uita" de hotărîrile luate de noi. „A- 
cestea sînt treburi care privesc con
siliul de conducere", spunea el. Pînă 
într-o zi, cînd comitetul de partid a 
analizat munca de aici. Am format 
un colectiv cu sarcina de a analiza 
felul în care sînt normate unele lu
crări. L-am cooptat aici și pe preșe
dintele C.A.P. 
și-a dat seama că a 
cadrat în eforturile

— Să stabilești cu 
cini revin fiecărei 
partid, consiliului popular, celorlalte 
unități social-economice din comu
nă, să eviți paralelismele, arăta tov. 
Ioan Man, secretarul comitetului de 
partid și 
Acest fel 
să imbin 
planurile

„Lecția" a prins. Omul 
greșit și s-a în- 
colectivului.
claritate ce 6ar- 
organizații de

primarul comunei Teiuș. 
de a munci mă ajută mult 
cele două funcții. La noi 

de muncă, de

(Urmare din pag. I)

ședințe, pro-

„s-aie refuză. Răspunsul 
pierdut dosarul" care i s-a 
dat după atît amar de vre
me este descalificant. Oare 
cum ar reacționa respectivii 
funcționari dacă în ziua de 
plată a salariului ar fi tri
miși acasă fără parale 
fiindcă „s-a pierdut sta
tul" ? Ce-ar zice ?... Proba
bil că ar scrie „Scînteli" I

Se pling părinții unor e- 
levi, scrie și ziarul local — 
nimic ! Trebuie să treacă 
mult timp, să se consume 
multă hîrtie și cerneală ca 
să se plaseze două semna
lizatoare pe strada Oaste! 
din Iași. z

Și mai ciudat este cazul 
conducerii cooperativei din 
Orșova din al cărei text de 
răspuns s-ar putea înțelege 
că redacția noastră este un 
fel de cutie .poștală pentru 
cererile «cetățenilor 
mai sus), 
gîndul că 
cientă...

Dar nu 
noastră 
tuație. 
centrale 
puse și 
fața unor asemenea cazuri. 
(Cele trei exemple de mai 
înainte au fost alese abso
lut la întîmplare). Rezol
varea lor se face in detri
mentul timpului și mijloa
celor afectate rezolvării u- 
nor situații care realmente 
necesită intervenția res
pectivul for.

Care sînt și consecințele 
indirecte ale nerespectării 
îndatoririlor de serviciu de 
către unii funcționari aflați

(vezi
Ne mîngîiem cu 
este o cutie efi-

numai redacția 
este în această si- 
O serie de foruri 

și județene sint 
ele, citeodată, în

Din cele 67 de comune ale jude
țului Alba, în 17 funcția de se
cretar al comitetului comunal 

de partid și primar este îndeplinită 
prin cumulare. Este îndrumarea și 
sprijinirea acestor oameni în aten
ția comitetului județean de partid ? 
Ne răspunde tov. Sîrbu Băiuț, secre
tar al Comitetului 
Alba.

— După cum se 
țară a secretarilor 
nale de partid și 
comune a pus în fața muncii de par
tid de la sate sarcini noi, superioare, 
îndeosebi sub aspect calitativ. Astăzi 
secretarul comitetului comunal de 
partid are răspunderi mult mai mari, 
după cum primarul comunei trebuie 
să facă față unor probleme complexe. 
De aceea, sprijinirea și îndrumarea 
mai apropiată a comuniștilor Care în
deplinesc aceste două funcții ne 
preocupă în mod deosebit. Este și 
scopul pentru care, nu de mult, am 
trimis la comune și o brigadă a co
mitetului județean de partid, am or
ganizat diferite instructaje privind 
munca de partid la sate. Cu acest pri
lej am constatat și diferite neajun
suri. îndeosebi lipsa de coordonare a 
eforturilor, -determinată, de insuficien
ta viziune politică asupra acestei sar
cini de mare răspundere. Preocuparea 
noastră este, de aceea, să determi
năm la fiecare secretar de comitet 
comunal de partid și primar înțele
gerea de a acționa ca un om politic, 
ceea ce constituie punctul de ple
care al îmbinării eficiente a atribu
țiilor lui. La instructajul anual or
ganizat in luna ianuarie a.c„ am pre
zentat, de exemplu, un „studiu de 
caz" fictiv. Sigur, ar fi fost mai bine 
să fi luat un caz concret, dar n-am 
mai avut timpul necesar. Ani expus 
— pozitiv și negativ — toate fațe
tele activității primarului și secreta
rului. în luna martie vom trimite 
o nouă brigadă care să ajute munca 
de partid și activitatea aparatului de 
stat de la comune. Avem în vedere 
ca membrii colectivului să ajute ne
mijlocit organele locale, să rămînă în 
comună un timp mai îndelungat. In 
sfîrșit, membrii biroului comitetului 
județean de partid și ai comitetului 
executiv al consiliului popular jude
țean au fost repartizați — pentru o 
perioadă mai îndelungată — să răs
pundă efectiv de îndrumarea și ac
tivitatea de la comune.

Iată, așadar, experiențe, fapte, opi
nii, subordonate aceluiași țel — aici, 
în județul Alba — perfecționării vie
ții sociale a satului, în cadrul că
ruia, cu un profil tot mai bine con
turat, se 
comunal 
munei.

județean de partid

știe, conferința pe 
comitetelor comu- 
primarilor de la

află secretarul comitetului 
de partid și primarul co-

Anchetă realizată de 
Ioan VLANGA

în relație directă 
tenii ? în primul 
cet-încet, lucrătorilor 
pectivi li se tocește și bru
ma de spirit de răspundere 
pe care au avut-o — dacă au 
avut-o. Dacă azi nu-și fac 
datoria, mîine nu și-o fac, 
poimîine nici atît și nu li

■

cu cetă- 
rînd, în- 

res-

1 I
■■ 1

sil

zinul de chimicale nr. 5 
din Alexandria constituie 
un caz. Să-l rezumăm :

Amendat pentru speculă 
în 1956, condamnat la 6 
luni închisoare corecțională 
în 1960, grațiat în anul 1966, 
Floricel Anton este numit 
în 1967 gestionar la maga
zinul de chimicale. După 
nici doi ani de la numire 
apare în fața comisiei pen
tru cercetarea persoanelor 
care au dobîndit bunuri în 
mod ilicit și. fiind obligat 
să plătească un impozit de 
43 422 lei, achită suma ful
gerător, cu ușurința cu care 
ar fi dat un șpriț unui venit 
pe nepusă masă. Dar nu se 
lasă. Face recurs. Dreptul 
lui ! Tribunalul județean 
Teleorman i-1 respinge ca

planează în continuare nori 
grei. Tot mai des se vor
bește în oraș despre apro
ximativa lui cinste. E lu
mea rea — și-a zis cineva 
din conducerea O.C.L.M.

Și ca să-i astupe lumii 
gura, a trimis la 26 decem
brie 1969 o echipă de in
ventariere, căreia; a doua 
zi, pentru modul „defec
tuos" în care și-a înțeles 
rostul, i s-a retras manda- i 
tul. Continuarea inventaru
lui de către o altă echipă 
a fost sinonimă cu „scăpa
rea" lui Floricel în ancheta 
organelor de cercetare. Și 
pînă una-alta, Floricel a 
fost detașat pe post de ma- 
nipulant, în depozitul de 
chimicale.

Dar fostul responsabil 
n-a stat cu mîinile în sin.

Deși s-a stabilit că se face 
vinovat de abuz în serviciu 
contra intereselor obștești 
prin delapidarea sumei de 
21 997 lei și înșelăciune (a- 
mestec de vopsele, diluarea 
unor coloranți — fapt do
vedit de un raport de con
statare tehnico-științifică al 
institutului de criminalis
tică) judecătoria orașului 
Alexandria l-a achitat.

— Știți cumva pe ce 
bază ? — l-am întrebat pe 
tov. Filică Epure, președin
tele Tribunalului județean.

— Da. Pe baza unui cer
tificat medical din care re
zulta că suferă de o afec
țiune cu tulburări de me
morie, ce pot influența re
zolvarea corectă a sarcini
lor de serviciu.

...Omenește vorbind, mai 
ales că inculpatul depusese 
banii, n-ar fi avut nimeni 
de ce contesta o atare sen
tință. Floricel Anton ar fi 
putut foarte bine îndeplini 
în continuare munca de 
manipulant. Numai că tot 
conducerea O.C.L.M. Ale
xandria, înțelegînd din ho- 
tărîrea instanței nu că in
culpatul ar fi avut tulbu
rări, ci că e nevinovat, l-a 
reîncadrat, pe cel cu certi
ficatul la dosar, în postul 
de gestionar la același ma
gazin.

Perfect ! Pînă acum și-a 
pierdut memoria... de 21 997 
lei. Dar dacă boala avan
sează și-și pierde memo
ria de... un milion de lei ?

Anton Floricel își vede 
mai departe de treabă, se 
plinge în stînga și în dreap
ta, cînd găsește cui. că a 
fost neîndreptățit purtat pe 
drumuri, iar în timpul liber 
își scoate limuzina la plim
bare să rupă gura tîrgului. 
Nu uită regulile de circu
lație ? !

Rugăm organele compe
tente să analizeze acest ca;. 
să apeleze la memoria do 
sarelor — că Floricel tot nu 
ține minte ce și cum și cît 
., — și să reamintească u- 
nuia sau altuia că legile 
trebuie să fie respectate.

Alexandru BRAD
corespondentul „Seînteiî'
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Vedere din Tîrgu Mureș
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Veți avea legume din propria grădină?
(Urmare din pag. I)

voltată în 54 de unități, ceea ce va 
asigura practicarea unei legumicultori 
după tehnologii moderne și va permi
te reducerea cheltuielilor de produc
ție și rentabilizarea acestui sector, 
în 39 de cooperative agricole vor fi 
organizate ferme specializate avînd 
fiecare suprafețe in jur de cîte 80 
hectare. Sortimentul va fi restrins, 
în fiecare fermă, la 3—5 culturi care 
să permită extinderea mecanizării, 
obținerea unor producții în partizi 
mari și de calitate superioară. Cel 
mai mult se va acționa în direcția 
extinderii mecanizării, problemă care, 
pentru a fi rezolvată, necesită efor
turi convergente ale tuturor foruri

scrii direct președintelui 
consiliului popular jude
țean sau 
centrale...
nată, desigur, dar care are 
Ia bază neajunsurile amin
tite mai sus. In felul aces
ta, cei care nu-și fac dato
ria decît în urma unor

unei instituții
O judecată ero-

Cînd drumul
de la Orșova la... Orșova

trece prin București
se întîmplă nimic ajung să 
se legene în dulcea iluzie 
că „fac, nu fac treabă, leafa 
merge și atunci de ce să 
mai fac că n-o fi foc 
urma urmei de lene 
n-a murit nimeni...".

Iar în rîndul unor 
țeni prinde să se acrediteze 
ideea că lucrurile nu pot fi 
lămurite decît „la centru". 
Dacă trebuie să scrii unui 
for pentru un indicator de 
circulație sau pentru o ade
verință de salariu, data vi
itoare. la altă nevoie, nici 
nu mai pierzi vremea ;

și la 
încă

cetă-

„impulsuri" speciale sub
minează în ochii cetățeni
lor prestigiul instituției în 
care lucrează.

Reținem propunerea unui 
cititor — in completarea le
gii care reglementează re
zolvarea cererilor și sesiză
rilor oamenilor muncii — ca 
in asemenea situații in
stituțiile în cauză să fie o- 
bligate să comunice forului 
care le-a trimis sesiza
rea : l) motivele pen
tru care cererea sau sesiza
rea nu a fost de la bun in

ceput rezolvată ; 2) numele 
celui sau celor care se fac 
vinovați ; 3) sancțiunea a- 
cordată. Sîntem siguri că în 
felul acesta numărul nere- 
zolvărilor Ia timp ale înda
toririlor de serviciu va scă
dea rapid, spiritul de răs
pundere al fiecăruia va 
spori simțitor, solicitările 
juste ale cetățenilor vor fi 
mai repede și mai bine sa
tisfăcute.

încheiem cu citeva rân
duri din scrisoarea tovară
șei Terezia Popescu, din 
str. Fr. Engels din Reșița :

„Nu găsim cuvinte pen
tru a vă mulțumi, eu și co
locatarii blocului în care 
locuiesc, pentru intervenția 
dv. rapidă : agregatul fri
gorific care ne toca nervii 
a fost ■ mutat la subsol și 
nu mai deranjează pe ni
meni. „Parcă, ne-am mu
tat" — cum spunea un ve
cin. Dar mă întreb: de ce a 
fost nevoie să umblăm cu 
sesizări timp de trei ani ca 
să se rezolve o problemă 
atît de simplă intr-un ter
men atît de scurt ? Nu 
există responsabilitate ?“

După cum vedeți, tovară
șă Popescu, la unii nu, pină 
nu primesc sugestia... 
existe. Și cred că veți ti 
acord că propunerile 
mai sus ar avea darul 
scurteze i 
Reșița și... 
că uneori, 
văzut și în 
lată de 
drumul dintre aceste două 
localități trece prin Bucu
rești. în felul acesta, vom 
scurta și distanța dintre 
Orșova și Orșova. Iași și 
Iași, și chiar... dintre Bucu
rești și București

să 
de 
de 
să 

distanța dintre 
Reșița, pentru 
după cum s-a 

i situația semna- 
dumnea voastră,

lor competente. în județul Constanța, 
unde revine o mare suprafață de te
ren pe un braț de muncă, mecani
zarea. este singura soluție a reușitei 
în producția legumicolă. Mare parte 
din utilajele necesare mecanizării in 
legumicultura sînt asigurate. Neajun
sul este că mț sînt exploatate națio
nal. Aceasta se^datorește faptului că 
unii mecanizatori nu fetăpinesc sufi
cient aceste utilaje; (iar unele consilii 
de conducere și chiar specialiști din 
cooperativele agricole manifestă reți
neri în ce privește folosirea lor. Iată 
de ce, în consfătuirea amintită s-a 
prevăzut ca cei mai buni mecaniza
tori din S.M.A. să fie instruiți pen
tru a lucra în legumicultură, iar 
terenurile să fie astfel amenajate in
cit șă permită utilizarea mașinilor.

Consfătuiri asemănătoare care au 
avut loc în cele mai multe județe în 
problema legumicultorii au avut darul 
să lămurească multe probleme pri
vind zonarea producției, specializa
rea unităților, asigurarea bazei ma
teriale și transmiterea experienței 
avansate. Este pozitiv faptul că în 
virtutea planurilor de măsuri stabi
lite s-a trecut la lucru, punindu-sa 
bazele producției de legume din a- 
cest an. Cu toate acestea, încă de 
pe acum apar unele anomalii. Dacă 
necesarul de legume : consumul în 
stare proaspătă, cantitățile desti
nate industrializării și cele pentru 
export se compară cu datele re
ieșite din contractele încheiate, se 
constată imijortante minusuri. Aceas
ta se datorește faptului că în unele 
județe nu s-a terminat încheierea 
contractelor pentru toate cantitățile 
de legume și în sortimentele prevăzu
te a se cultiva. Cum se vor asigura 
la nivelul județului respectiv legume
le necesare, din moment ce de la bun 
început se merge pe minusuri? Faptul 
că nu se încheie contracte are și alte 
urmări. Unitățile agricole nu pot să ia 
de la bancă credite de producție, ceea 
ce le împiedică să se aprovizioneze 
cu îngrășăminte chimice și diferite 
materiale necesare legumicultorii. 
Iată de ce se impune să se încheie 
contractele pînă la acoperirea nece
sarului de consum.

Insă cele mai multe neajunsuri se 
constată în , efectuarea lucrărilor 
pregătitoare îh vederea cultivării le
gumelor. care hotărăsc în cea mai 
mare măsură atît nivelul producții
lor, cît și timpul cînd sînt obținute. 
In multe unități agricole de stat 
și cooperatiste se neglijează facto
rii de bază care hotărăsc nivelul 
recoltelor. Spunem aceasta deoarece 
în cooperativele agricole au fost 
tilizate cu îngrășăminte chimice 
mai 39 la sută din suprafețele 
văzute a se cultiva cu legume,
mai mari rămîneri în urmă consta- 
tîndu-se în județele Ilfov, Olt, Argeș, 
Constanța. Iași, Mureș. Să admitem 
că n-au putut fi procurate îngrășă- 
mintele chimice din lipsă de fon
duri, situație care este determinată

fer- 
nu- 

pre- 
cele

— așa cu/h. s-a arătat — de lntîr- 
zierea încheierii contractelor. Dar 
în ce privește fertilizarea cu în
grășăminte organice nu se poate 
invoca nici un motiv. Cu toate a- 
cestea, numai 65 la sută din supra
fețele prevăzute a se cultiva cu le
gume au fost fertilizate cu gunoi de 
grajd. Cele mai mari întîrzieri in e- 
xecutarea acestei lucrări se consta
tă tocmai în județele mari cultiva
toare de legume : Olt, Teleorman, 
Brăila, Dolj și altele. Acțiunea de 
fertilizare trebuie grăbită pentru a se 
putea încheia înainte de a incepe 
din plin lucrările agricole în cîmp.

Obținerea unor producții mari d ‘T. 
legiune și cît mai timpurii — atit-fp 
solarii, cît și în cîmp — presupune 
asigurarea unui răsad de bună cali
tate. în general, semănatul în răsad-- 
nițe. sere și solarii încălzite este în 
grafic. Trebuie să se execute și re- 
picatul pentru a se obține 
de cea mai bună calitate.

Pentru buna aprovizionare a popu
lației silit necesare cantități 
legume-verdețuri. Unele din aces
tea au fost însămînțate din toamnă, 
iar altele vor fi semănate acum, în
dată 
buie 
dețe, 
luna 
țațe 
Aceasta impune verificarea cu aten
ție a stării de vegetație a culturilor 
și însămințarea eșalonată — con
form graficelor întocmite cu unită
țile contractante — a suprafețelor 
calamitate și a celor prevăzute pen
tru 
unele 
vestul țării există condițiile 
cesare 
gumelor 
ceapă, rădăcinoase, mazăre, etc. 
ceasta presupune între altele și procu
rarea din vreme a semințelor ne
cesare de la centrele de producere 
și valorificare a legumelor. Or,. în 
unele județe — Bacău, Bistrița-Nă- 
săud, Botoșani, Dolj — nu s-a ridicat 
sămînța de ceapă. Cum se va putea 
însămînța la timp din moment ce să
mînța nu a ajuns în unități ? Direc
țiile generale agricole trebuie să se 
ocupe de încheierea grabnică a apro
vizionării cu semințe de legume și 
începerea lucrărilor de semănat în 
cîmo.

Ținîndu-se seama de importanța 
deosebită pe care o prezintă legumele 
pentru aprovizionarea populației și 
de neajunsurile care se manifestă în 
pregătirea producției acestui an, se 
impune ca organele județene de par
tid și de stat, comitetele de partid și 
consiliile populare comunale să se 
ocupe cu cea mai mare răspundere 
de această problemă. Măsurile bune 
care au fost luate în iarnă in ce pri
vește organizarea. în fiecare județ, 
a unei baze proprii de aprovizionare 
cu legume, să fie urmate de măsuri 
practice care să asigure realizarea și 
chiar depășirea producțiilor prevă
zute a se obține.

răsaduri

mari de

ce pămîntul se va zvînta. Tre- 
avut în vedere că în unele ju1- 
datoritâ gerurilor puternice din 
ianuarie, unele legume însămîn- 

in toamnă au fost distruse.

primăvară. De asemenea, 
județe din Transilvania
pentru însămințarea 

din prima urgentă

in
Și 

ne- 
le-
A-
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Ca urmare a măsurilor luate pri
vind perfecționarea organizării și 
conducerii activității industriale și 
economice, informez conferința că 
in industria și sectorul de construc
ții din județul Argeș s-au obținut 
rezultate superioare, ceea ce de
monstrează justețea și oportunitatea 
acestor măsuri, a subliniat în cuvîn- 
tui său mg. cornel Pînzaru.

In Argeș funcționează în prezent 
5 unități ■ cu statut de centrală in
dustrială și un mare număr de între
prinderi de interes republican și lo
cal, care apreciază pozitiv noile 
forme inițiate de conducerea de 
partid și de stat privind diversele 
laturi ale activității industriale,, eco
nomice.

în urma unor analize făcute de 
comisia economică, comitetul jude
țean de partid apreciază că se mai 
pot aduce îmbunătățiri actualelor 
forme de organizare a unităților in
dustriale, precum și modului de 
aplicare a unor legi și hotărîri, ast
fel :

1. — Majoritatea centralelor din 
județ, dar mai ales Grupul indus
trial de foraj și extracție a țițeiului

r ,8i. combinatul de exploatare și in
dustrializare a lemnului, au reușit 

' să adopte o organigramă suplă, să 
preia la nivel de centrală activitățile 
legate de concepție, aprovizionare, 
desfacere, investiții, activități auxi-. 
liare și să creeze condiții ca între
prinderile subordonate să se ocupa 
în mod deosebit de realizarea produc
ției și de calitatea produselor.

Rezultatele obținute de aceste uni
tăți, din toate punctele de vedere, 
sint dintre cele mai bune.

In același timp însă, avem și cen
trale cu schemă foarte încărcată, 
greoaie, cu foarte multe trepte ierar
hice, care duc la o mare dispersare 
a răspunderilor și la o conducere lip
sită de operativitate.

Astfel, la Grupul industrial al 
petrochimiei sînt 9 trepte ierarhice 
intre lucrător și directorul general și 
49 servicii, față de 9 secții productive. 
Lipsa de promptitudine cu care se 
acționează de multe ori aici, după 
părerea noastră, este urmarea unei 
asemenea organizări fărimițate ca 

' schemă, în care personalul T.A. re
prezintă 33 la sută față de numărul 
de muncitori. Mai mult chiar, cu 
ocazia acestei noi organizări, perso
nalul tehnico-ingineresc de bază a 
fost luat din secții și trecut în diverse 
servicii, îndepărtîndu-se de locul de 
producție. Am propune ca să se re
glementeze nu numai raportul din
tre numărul personalului de conduce
re și executanți, așa cum este a- 
cum, ci și numărul treptelor ierar- 
hi.ce.2. — Legea și H.C.M. privind 
contractele economice,. după părerea. 
noastră, încă nu. acționează în eco
nomie peste tot în mod cores
punzător.

Contractul este instrument de pla
nificare după legislația noastră, 
însă în momentul de față se pare 
că ori planul nu ține seama de con
tracte, ori contractele nu țin seama 
de plan. Din această cauză în între
prinderile județului nostru întîmpi- 
năm mari greutăți, datorită lipsei 
de materiale din țară și import și a 
pieselor din colaborare.

Această stare de lucruri favori
zează indisciplina și provoacă mari 
pierderi în producție, cum este ca
zul Fabricii de motoare electrice 
din Pitești.

Nu este reglementată nici pro
blema contractării la nivelul planu
lui din partea colaboratorilor pentru, 
fabricarea produselor din sarcina 
uzinelor coordonatoare.

Propunem ca pentru produsele no
minalizate în planul de stat să fie 
prevăzută contractarea obligatorie a 
materialelor și pieselor componente 
la nivelul planului, eliminîndu-se 
astfel posibilitatea refuzurilor din 
partea unor furnizori.

3 — A treia problemă pe_ care aș 
vrea s-o ridic este în legătură cu 
asigurarea forței calificate de muncă. 
Industria județului nostru, fiind una 
dintre cele mai tinere din țară, este 
tot pe atît de modernă, dispunînd 
de utilaje și instalații de înaltă teh- 

\ jnicitate. Cu toate acestea, în anul 
care a trecut, un mare număr de 
muncitori, mai ales din construcțiile 
de mașini și din industria ușoară, nu 
și-au realizat normele de muncă, 
ceea ce a influențat volumul produc
ției, al productivității muncii, pre
cum și nivelul cîștigurilor. Analizînd 
cauzele, am ajuns la concluzia că 
va tțebui să se acorde mai multă 
atenție selecționării oamenilor pe 
meserii — după aptitudini _•— și 
pentru aceasta ar fi bine să se 
creeze centre județene pentru orien
tarea profesională a forței de muncă, 
organizate în mod corespunzător ca 
aparatură și personal. De asemenea, 
apreciem că durata pentru calificare 
la locul de muncă în unele meserii 
este prea scurtă și calificarea se 
face mult prea aproape de punerea 
în funcțiune a noului obiectiv ; de 
regulă, terminarea cursurilor coincide 
cu data punerii în funcțiune, iar 
uneori chiar după aceasta. Ar trebui 
stabilită o durată corespunzătoare, 
mai mare decit pină acum pe unele 
meserii.

4. — Ultima propunere pe care aș 
vrea s-o fac este în legătură cu 
controlul activității în economie.

După cum se știe. în prezent ac
ționează pentru control diverse or
gane de stat, fiecare ocupîndu-se de 
laturi diferite și în perioade dife
rite : Banca Națională. direcțiile 
teritoriale de control șl revizie, 
inspectoratele teritoriale pentru con
trolul funcționării fondurilor fixe, 
precum și numeroase organe de la 
centru.

După părerea noastră, dispersarea 
activității de control — așa cum este 
astăzi organizată — nu este de na
tură să concentreze eforturile asu
pra unor măsuri complexe care să 
ducă la o eficiență sporită în folo
sirea mijloacelor materiale șl bă
nești.

în condițiile unei activități de 
producție complexe, cînd indicatorii 
tehnico-economici și financiari se 
condiționează reciproc tot mai mult, 
se cere ca și controlul să aibă un ca
racter unic, tehnieo-economic și fi
nanciar, cu un pronunțat caracter de 
prevenire.

Propun ca să fie grupate într-o 
singură unitate de control actualele 
unități — LG.S., Inspectoratul pen

tru controlul utilizării fondurilor 
fixe, Direcția de revizie și control, 
o parte din organele bancare. A- 
ceasta ar da posibilitatea unei folo
siri mai raționale a cadrelor din a- 
ceste sectoare.

Combinatul cărbunelui Tîrgu-Jiu 
are în principal sarcina de a asigura 
o mare parte din combustibilul nece
sar pentru termocentralele Ișalnița și 
Rogojelu, precum și pentru alte nevoi 
— a arătat în cuvîntul său £Q|*ț]g- 
liu Bălăciri. miniere din 
județul Gorj au în prezent o capa
citate de producție la nivelul pre
vederilor din cincinal și al celor din 
documentațiile aprobate. Acest po
tențial reprezintă practic rezultatul 
unei activități desfășurate pe par
cursul a două cincinale.

în acest cincinal, noi va. trebui să 
asigurăm o creștere a producției cu 
peste 130 la sută față de nivelul a- 
nului 1970.

Faptul că in decursul a numai două 
cincinale am ajuns la acest potențial 
de producție are la bază, în primul 
rînd, efortul considerabil făcut de 
statul nostru pentru înzestrarea uni
tăților miniere cu utilaje la nivelul 
tehnicii moderne, utilaje care permit 
realizarea unei producții mari și a 
unor indicatori superiori în condiții 
de securitate mult îmbunătățite. în 
același timp, consider însă că rezul
tatele obținute evidențiază și răs
punderea manifestată de colectivele 
noastre de muncă în îndeplinirea 
sarcinilor ce le-au fost încredințate, 
precum și faptul că organizațiile de 
partid și de sindicat au desfășurat 
o muncă politică cu conținut, acțio- 
nînd în mod operativ pentru soluțio
narea corespunzătoare a diferitelor 
probleme care se ridică în activitatea 
unităților.

Rezultatele obținute mai ales în 
ultimii ani ne permit să reținem 
concluzia că, drept urmare a înfiin
țării centralelor industriale, la uni
tățile miniere din cadrul combina
tului nostru s-a înregistrat o îmbu
nătățire a activității.

Este necesar să fac o precizare : 
combinatul nostru, avînd sediul în 
Tirgu-Jiu. se află intr-adevăr lingă 
unitățile miniere, situație ce se va 
menține și în continuare, avînd în 
vedere că minele și carierele ce ur
mează a fi date în exploatare sînt 
situate pe teritoriu] județului Gorj. 
fapt ce ne-a permis și ne va permi
te și în viitor să preluăm toate atri
buțiile care, conform indicațiilor și 
legii în vigoare, revin centralelor.

în subordinea combinatului noi 
avem numai unități cu gestiune eco
nomică fără personalitate juridică. în 
fapt, așa după cum de altfel au fost 
date și. indicațiile, organizatoric com
binatulși-a asuihat efectiv: răspun
derile ce revin unei unități de pro
ducție. preluînd în același timp în 
totalitate sarcinile corespunzătoare 
activităților de cercetare și dezvol
tare, aprovizionare și desfacere și 
de pregătire a cadrelor. De altfel, 
modul cum sîntem noi organizați 
asigură realmente, o integrare com
pletă, economico-financiară. a unită
ților subordonate

Consider că pentru noi prezintă un 
mare avantaj faptul că întreaga 
noastră activitate se desfășoară pe 
teritoriul unui singur județ. în acest 
fel, am beneficiat permanent de un 
sprijin concret și operativ din par
tea organului județean de partid și de 
stat în rezolvarea diferitelor proble
me majore care au condiționat buna 
desfășurare a activității noastre.

Legile care au apărut. în special 
după consfătuirea din luna februarie 
a anului trecut cu conducătorii cen
tralelor industriale, au o importantă 
deosebită, deoarece stabilesc un ca
dru pe cit posibil unitar în soluțio
narea diferitelor probleme.

în continuare, vorbitorul a făcut o 
serie de propuneri. Pornind de la 
faptul că aproape întreaga producție 
a combinatului este livrată termo
centralelor construite în zonă, el a 
propus să se adopte o metodologie 
unitară în ceea ce privește planifi
carea sarcinilor de producție, deoa
rece. în timp ce la Ministerul Ener
giei Electrice planul de producție se 
consideră ca realizat în măsura în 
care nu sînt reclamații de la bene
ficiar pentru lipsă de energie, sar
cinile combinatului se mențin ace
leași. indiferent de posibilitățile de 
consum ale termocentralelor.

Propun acest lucra întracît legea 
contractelor rezolvă, cum de fapt 
este și normal, numai unele proble
me financiare, influența neprimirii 
producției materializîndu-se. în ulti
mă instanță, tot ca o nerealizare a 
sarcinilor noastre de plan.

în legătură cu eliberarea terenu
rilor în zonele afectate de exploa
tare. el a apreciat că ar fi mult mai 
bine ca aprobarea studiilor tehnico- 
economice pentru diferitele exploa
tări miniere să constituie totodată și 
documentul de aprobare definitivă 
pentru exproprierile ce urmează a 
se efectua în perimetrul minier res
pectiv. urmînd ca pe această bază, 
de la an la an, avizul de scoatere 
din circuitul agricol să fie dat de 
consiliul popular județean și direcția 
agricolă județeană.

El a propus, de asemenea, ca la o 
viitoare termocentrală. în cazul în 
care condițiile tehnice permit, am
plasamentul termocentralei să fie 
stabilit în imediata apropiere a uni
tăților miniere. Intr-o astfel de si
tuație, din economiile ce se reali
zează ca urmare a evitării transpor
tului pe calea ferată, în perioada de 
funcționare a termocentralei, Com
binatul cărbunelui Tg. Jiu va putea 
vărsa la bugetul statului un impor
tant volum de beneficii suplimentar.

în legătură cu dezvoltarea bazei e- 
nergetice din județul Gorj — a ară
tat vorbitorul — pentru Combinatul 
cărbunelui Tg. Jiu un real sprijin 
îl reprezintă numirea unei comisii 
guvernamentale, în care au fost in
cluși factori de răspundere din toate 
ministerele. Comisia are sarcina dea 
asigura rezolvarea problemelor ma
jore. care condiționează dezvoltarea 
mineritului. Consider util ca acestei 
comisii să-i fie extinse atribuțiile 
pentru întregul complex de probleme 
legate de punerea în funcțiune a noi
lor obiective din județul Gorj. atît a 
celor miniere, cit și a termocentra
lelor din zonă.

în încheiere. în numele consiliului 
oamenilor muncii din Combinatul 
cărbunelui Tg. Jiu, al minerilor car« 

lucrează în județul Gorj, asigur con
ducerea de partid și de stat, pe dum
neavoastră, tovarășe secretar general, 
că vom depune . toată capacitatea 
noastră de muncă pentru a realiza în 
bune condiții sarcinile ce ne-au fost 
încredințate.

Am deosebita bucurie — a spus 
Mihai Roșioru ~ și mă simt 
onorat de a aduce in cadrul acestei 
conferințe cuvîntul miilor de con
structori de tractoare din Brașov, care 
urmăresc cu viu interes lucrările con
ferinței noastre, deoarece aici dezba
tem, cu toată responsabilitatea și la 
cel mai înalt nivel, însăși activitatea 
lor, problemele de mare complexi
tate cu care este confruntat și colec
tivul nostru de muncă. Această con
ferință reflectă încă o dată preocu
parea statornică a conducerii parti
dului și statului nostru de a se con
sulta permanent cu oamenii muncii 
asupra problemelor actuale și de per
spectivă ale construcției socialiste, 
constituind în același timp o nouă 
mărturie grăitoare a dialogului per
manent dintre partid și popor.

Doresc să înfățișez cîteva din preo
cupările comitetului sindicatului și ale 
oamenilor muncii îndreptate spre 
transpunerea în viață a sarcinilor 
trasate de oonducerea partidului și 
a statului nostru, pentru ca Uzina de 
tractoare din Brașov să-și sporească 
mereu aportul la dezvoltarea econo
miei naționale.

Anul 1972 a debutat pentru co
lectivul constructorilor de tractoare 
cu o mare bucurie. încă în primele 
zile din ianuarie, uzina a fost vizi
tată de secretarul general al partidu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Aprecierile, recomandă
rile și prețioasele indicații primite cu 
acest prilej ne sînt un îndreptar e- 
sențial în activitatea pe care o des
fășoară colectivul nostru de muncă.

Dar cu toate oondițiile create, cu 
toată experiența acumulată în de
cursul anilor, la recenta adunare ge
nerală a oamenilor muncii din uzina 
noastră a reieșit că rezultatele ce 
le-am obținut nu confirmă încă posi
bilitățile de care dispunem. Se mai 
manifestă lipsuri in ceea ce privește 
utilizarea capacităților de producție 
și a forței de muncă, procentul de 
rebut este încă ridicat, anumite con
sumuri de materii prime, materiale, 
combustibili și energie depășesc ni
velurile planificate, nu se respectă 
cu strictețe prescripțiile tehnologice, 
mai au loc unele încălcări ale disci
plinei în producție.

Pentru înlăturarea acestor lipsuri, 
comitetul oamenilor muncii, îm
preună cu comitetul sindicatului și 
organizația U.T.C., sub îndrumarea 
comitetului de partid,.au stabilit mă
suri, menite să sporească răspunderea 
fiecărui om al muncii față de în
deplinirea sarcinilor ce-i revin, să 
stimuleze inițiativa lor creatoare pen
tru valorificarea cit mai deplină a 
rezervelor interne de care dispunem. 
Pot afirma că în uzina noastră s-a 
creat o mișcare de masă pentru pro
movarea ideilor novatoare, a iniția
tivelor valoroase, care să contribuie 
la ridicarea gradului de organizare a 
producției și a muncii, la creșterea 
responsabilității în muncă a fiecărui 
angajat în dubla lui calitate de pro
prietar și producător de bunuri ma
teriale.

Din această frămîntare de masă s-a 
născut inițiativa constructorilor de 
tractoare „Controlul obștesc al cali
tății", ceea ce a determinat sporirea 
răspunderii fiecărui muncitor față de 
operația pe care o execută. De ase
menea, organizația noastră sindicală 
a generalizat în toate grapele din sec
toarele productive inițiativa colecti
vului uzinei „Rulmentul" : „Micro
nul, gramul, secunda”, pentru respec
tarea tehnologiilor, realizarea de e- 
conomii, utilizarea eficientă a tim
pului de lucra.

Recent, la adunarea reprezentan
ților oamenilor muncii din uzină, 
s-au aprobat angajamentele colecti
vului nostru pe anul 1972 ca răspuns 
la chemarea adresată de uzina „Rul
mentul". Cu acest prilej, noi ne-am 
angajat să dăm peste plan 500 trac
toare, accesorii pentru tractoare în 
valoare de 8 milioane lei, să reali
zăm lucrări de autoutilare de peste 
60 milioane lei, să obținem însem
nate economii de materiale și să dăm 
peste 25 la sută din producție în 
produse noi și modernizate.

Pe lingă măsurile politice, organi
zatorice și tehnice care vor fi luate 
în vederea îndeplinirii angajamen
telor, va trebui să acționăm cu 
mai multă hotărîre pentru îmbunătă
țirea aprovizionării tehnico-materia- 
le, deoarece, din cauza neajunsurilor 
existente în acest domeniu, unele din 
inițiativele amintite și din propunerile 
valoroase pe care le fac muncitorii 
în grupele sindicale nu pot fi apli
cate operativ, nu-și au eficiența 
scontată. O serie de furnizori, ca u- 
zinele „Progresul“-Brăila, Uzina 
mecanică-Plopeni, „Metalo-globus" 
București și altele ne creează mari 
greutăți prin nerespectarea obligații
lor lor contractuale. Este timpul ca 
aceste unități — și altele care ne 
mai creează asemenea greutăți — să 
ne livreze ritmic materiile prime, 
materialele și semifabricatele pentru 
a ne da posibilitatea să lichidăm 
neajunsurile pe care le întîmpinăm, 
să putem asigura realizarea ritmică 
a planului în toate decadele.

Deși aplicarea inițiativei „Micronul, 
gramul, secunda în slujba eficien
ței economice" a influențat în bine 
asupra economiei de metal, totuși 
este locul să arăt că în anul 1971 am 
pierdut 1 334.756 tone metal din cauza 
depășirilor de toleranțe, nelivrării la 
lungimi fixe și multiple, scurtături 
etc., a laminatelor furnizate. întreb 
conducerile combinatelor din Hune
doara. Galați și uzinele „Republi- 
ca“-București : „Cit timp va tre
bui să mai treacă pină ce vor asi
gura laminatele conform specificații
lor și stass-urilor în mod ritmic ?".

Cred că în acest domeniu am pu
tea primi un ajutor mai susținut din 
partea Centralei industriale pentru 
automobile și tractoare și a Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de 
Mașini. Mulți tovarăși din aceste fo
ruri participă la adunările noastre 
sindicale, la ședințele comitetului oa
menilor muncii, cunosc greutățile 
noastre, le notează de fiecare dată, 
dar nu găsesc timp și formele pen
tru rezolvarea problemelor uzinei 
noastre.

Soluționarea acestor Importante 

probleme nu este posibilă decit în 
condițiile cind ministerele și centra
lele vor sprijini efectiv uzinele in 
vederea creării de condiții de aprovi
zionare corespunzătoare, a coordonă
rii corecte a programului de fabrica
ție al tuturor uzinelor cu care co
laborăm, evitind in acest fel întîrzie- 
rile de livrare și altele.

Sarcinile care stau în fața colec
tivului uzinei noastre în anul 1972 
'sînt extrem de importante. înfăp
tuirea lor impune însă necesitatea de 
a ridica pe o treaptă mai înaltă ac
tivitatea politico-ideologică, de a fo
losi cit mal eficient toate posibili
tățile de care dispunem în vederea 
mobilizării masei de salariați pentru 
îndeplinirea și depășirea planului de 
stat și a angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă. în acest an. mai 
mult de jumătate din producția uzi
nei este destinată exportului. Vom 
milita neobosit pentru educarea fie
cărui salariat în spiritul unei înalte 
exigențe .față de marca fabricii. în- 
treprinzînd, în acest sens, o serie de 
acțiuni eficiente pentru ridicarea 
continuă a performanțelor tractoare
lor românești.

întorși în uzină de la acest im
portant forum, sîntem hotărîți să a- 
plicăm cu maximum de operativita
te. și eficiență indicațiile, hotărîrile 
ce vor fi adoptate. Ne vom strădui 
să muncim în așa fel încît să ne si
tuăm la înălțimea mărețelor sarcini 
pe care partidul le pune în fața co
lectivului constructorilor de tractoa
re în acest an și în întreg cincina
lul. dovedind astfel că muncitorii u- 
zinei „Tractorul" din Brașov for
mează unul din colectivele de bază 
ale industriei noastre socialiste.

Subliniind realizările obținute de 
centrala industrială de prefabricate 
din beton pe linia îndeplinirii pla
nului, a modernizării și diversificării 
producției, |oan VOSileSCU a ară_ 
tat că toate aceste succese nu. ar fi 
fost pasibile dacă nu s-ar fi luat 
măsuri de perfecționare a organi
zării și conducerii economiei naționa
le, de apropierea conducerii de pro
ducție, de specializarea producției, de 
asigurarea cooperării între întreprin
derile reunite în cadrul centralei. 
Faptul că astăzi avem un puternic 
centru de proiectare și cercetare pro
priu ne permite să valorificăm mai 
bine experiența unui număr mare de 
specialiști, să transpunem în viață 
mai rapid noile cuceriri ale tehnicii.

în vechea formă organizatorică, de 
la începerea proiectării unui produs 
pină la intrarea în producție curentă 
ne trebuiau circa 4 ani. Acum, un 
produs nou intră în producție curen
tă în maximum 1,5 ani.

De aceea, profităm de acest prilej 
să mulțumim. încă o dată conducerii 
de partid, personal tovarășului se
cretar general Nicolae Ceaușescu. 
pentru cadrul organizatoric creat, re
zultatele obținute de noi, ca și de în
treaga economie națională, dovedind 
justețea măsurilor stabilite de Con
ferința Națională a partidului.

în ceea ce privește reducerea im
portului, am primit sarcina din par
tea colectivului nostru să mulțumim 
metalurgiștilor de la Cîmpia Turzii 
pentru calitatea excepțională a sîrmei 
pentru beton precomprimat pe care o 
realizează, calitate similară celei pe 
care în anii trecuți o importam din di
ferite țări. Dar, ca urmare a acestui 
fapt, necesitățile noastre au crescut 
în acest an și îi solicităm să depună 
toate eforturile pentru a se asigura 
întregul necesar, să nu mai fim ne- 
voiți să apelăm la firme străine.

Referindu-se la programul propus 
de centrală pentru diversificarea pro
ducției de prefabricate, realizarea u- 
nor sortimente mai suple, din beton 
de calitate superioară, cu performan
țe tehnice mai ridicate, cu grad avan
sat de asamblare și finisaj, vorbitorul 
a arătat că acesta vine într-un fel în 
contradicție cu modul actual de pla
nificare a producției fizice în mc be
ton. Cu cit produsele sînt mai gre
oaie, mai supradimensionate, cu atît 
planul în mc beton se face mai u- 
șor, lucru pe care nu-1 poate accepta 
nimeni. De aceea, propun ca in indus
tria de prefabricate planul să se dea 
în mc beton echivalent, astfel încît 
să fie stimulată realizarea produselor 
de calitate superioară și cu grad a- 
vansat de asamblare și finisaj.

în legătură eu competențele care au 
fost acordate prin, lege organelor de 
conducere colectivă din întreprinderi 
și centrale, considerăm că sînt încă 
reglementări care trebuie modifica
te pentru ca aceste competențe să 
se exercite așa cum s-a gîndit atunci 
cînd legile au fost elaborate. în pri
mul rînd. considerăm că nu este nor
mal ca pentru fiecare utilaj sau chiar 
tipar sau lucrări cu valoare de 500 lei 
să se facă aceleași formalități de a- 
vizare la bancă, ca și pentru un uti
laj de 5 000 000 lei. Propun ca pină 
la o anumită valoare. în orice caz mai 
mare de 500 lei, utilajele să poată fi 
cumpărate de către întreprinderi sau 
centrală, direct, numai cu aprobarea 
organului colectiv de conducere în ca
drul fondurilor de investiții planifi
cate și în limita unui plafon anual 
bine determinat. în acest fel se pot 
rezolva operativ unele necesități ur
gente, iar pe de altă parte se descon
gestionează și organele bancare de tot 
felul de lucrări mărunte.

De asemenea, nu s-au pus de acord 
unele prevederi în ceea ce privește 
folosirea pentru unele lucrări de in
vestiții a unei părți din economiile ce 
se realizează prin mărirea duratei de 
funcționare a utilajelor peste timpul 
normal,. precum și prelevarea unor 
procente din beneficiile peste plan 
pentru realizarea unor lucrări cu ca
racter social-cultural pentru necesită
țile unităților.

Aceste prevederi stimulative ale 
legii practic nu se pot aplica fiind 
împiedicate de alte reglementări mai 
vechi — de exemplu: H.C.M. 859/1970.

In legătură cu aprovizionarea mai 
sînt unele dispoziții care trebuie 
puse de acord. Practic, din lipsă de 
documentații la timp, constructorii 
sînt puși in imposibilitatea de a da co
menzile de prefabricate în termenele 
legale. Ca urmare, nici noi nu putem 
comanda și contracta materiile pri
me, utilajele și materialele necesare. 
Și de aici începe un lanț ai slăbiciu
nilor, sau mai bine zis al nerespectă- 
rii prevederilor legale. Noi propunem 
ca legislațiile pe linie de aprovizio
nare să fie corelate cu termenele sta
bilite pentru întocmirea proiectelor de 

execuție ale investițiilor. De aseme
nea, subliniez faptul că nici unitățile 
Ministerului Industriei Metalurgice nu 
respectă prevederile legale în ceea ce 
privește contractarea întregului por
tofoliu de comenzi, în cantitățile și 
sortimentele solicitate în termenele 
legale.

Am fost solicitat de colectivele de 
conducere din unitățile noastre să mai 
ridic și următoarea problemă: există, 
și este normal să fie așa, o serie de 
organe și instituții care își trimit re
prezentanții să controleze, să îndru
me sau să coordoneze unele activi
tăți din Întreprinderi. Nimeni nu se 
îndoiește de necesitatea și utilitatea 
acestor acțiuni. Noi propunem să se 
procedeze în așa fel încît să nu se 
creeze însă paralelisme și suprapu
neri.

în încheiere, vorbitorul s-a referit 
la necesitatea raționalizării sistemului 
informațional, întracît la ora actuală 
se pierde mult timp cu redactarea u- 
nor dări de seamă, informații etc. 
care nu se prea știe cui și la ce fo
losesc.

în cuvîntul său, tovarășul Qqțjof 
Ldszlâ a spus : Județul Harghita 
ocupă un loc important în economia 
forestieră a țării noastre, atît prin 
volumul anual de masă lemnoasă ex
ploatată, cit și prin valoarea produc
ției. în acest context, volumul 
producției forestiere oferă largi po
sibilități de continuare a tradițiilor 
seculare ale populației din această 
parte a țării privind legătura sa cu 
pădurea. Silvicultorii din județul 
nostru au reușit să reîmpădurească 
pe cale artificială sau naturală toate 
suprafețele goale, rezultate în urma 
doboriturilor de rînt și a tăierilor 
curente. Reunificarea sectorului sil
vic cu sectorul exploatării și prelu
crării lemnului, dorință unanimă a 
forestierilor din întreaga țară, a creat 
condiții și mai favorabile pentru va
lorificarea superioară a masei lem
noase.

înființarea Combinatului de ex
ploatare și industrializare a lemnu
lui Harghita — unitate cu statut de 
centrală — asigură o valorificare 
superioară a materialului lemnos. 
Sub conducerea comitetului jude
țean de partid, într-o perioadă scur
tă a obținut rezultate bune și va 
trece pînă la sfîrșitul cincinalului 
de la producția de materii prime și 
semifabricate, la sortimente finite de 
mare valoare. Datorită noilor fabrici 
de plăci și de mobilă ponderea ac
tivității de prelucrare industrială 
din totalul producției globale va a- 
tinge, la finele cincinalului, 89.3 la 
sută, și aceasta în condițiile dimi
nuării masei lemnoase exploatate cu 
peste 23 la sută față de 1970. Inves
tițiile îți obiective noi vor determina 
majorarea, producției de mobilă de 
aproape 5 ori în 1975 față de 1969, 
constituind, totodată, o expresie a 
grijii conducerii de partid pentru 
repartizarea justă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țării.

în scopul unei valorificări com
plexe a masei lemnoase, C.E.I.L. 
Harghita a trecut, din inițiativă pro
prie, la producția de case prefabri
cate pentru export, a placajului de 
rășinoase, la experimentarea unor 
tehnologii superioare, la speciali
zarea unor secții de producție și 
extinderea cooperării între unități.

Lucrătorii combinatului acordă o 
atenție deosebită realizării la un 
înalt nivel calitativ a producției 
destinate exportului, care deține a- 
proape jumătate din producția tota
lă industrială

Din experiența acumulată pînă în 
prezent — a spus în continuare vor
bitorul — C.E.I.L-urile au dat bure 
rezultate în cei doi ani și jumătate 
de la înființarea lor. în legătură cu 
perfecționarea actualei forme de or
ganizare, vorbitorul a arătat că spe
cificul industriei forestiere impune — 
ca o cerință obiectivă - — aplicarea 
atît a principiului integrării orizon
tale, cit și pe verticală, atît la ni
vel de întreprindere, cit și la nivel 
de centrală. De fapt, Ministerul 
Economiei Forestiere a practicat sub 
diferite forme acest principiu, înce- 
pînd de la naționalizare, însă nu a 
legiferat acest lucru, nu a asigurat o 
lărgire a competențelor întreprin
derilor și trusturilor, așa cum sînt 
cerințele azi. Actuala formă de com
binat cu statut de centrală. respectă 
aceste principii ca formă de organi
zare. Dat fiind însă că între combi
nate sint încă diferențe mari în ce 
privește volumul și complexitatea 
activității, pe de o parte, iar. pe de 
altă parte, actualele combinate nu 
au de fapt toate atribuțiile ce le re
vin din funcționarea lor ca unități 
cu statut de centrală, vorbitorul a 
propus ca, în perspectivă, să se a- 
corde personalitate juridică unități
lor mai mari, subordonate combina
telor, iar combinatele să preia cea 
mai bună formă de organizare — 
centrale — să cuprindă 8 pînă la 10 
întreprinderi mari, fiecare cu o pro
ducție anuală de 100—150 milioane 
de lei producție complexă.

In problema exportului, așa cum 
a subliniat tovarășul secretar gene
ral al partidului nostru, în cuvîntul 
rostit acum un an în fața lucrători
lor din comerțul exterior, citez: 
„Fiecare întreprindere producătoare 
trebuie să știe pentru cine produce, 
să cunoască condițiile de livrare, să 
fie informată permanent asupra con
juncturii pieței", propun să se înfiin
țeze o agenție de export-import în 
județ care să asigure rezolvarea ope
rativă a problemelor de export și 
import.

în legătură cu valorificarea mai 
completă a masei lemnoase și mo
dernizarea fabricilor de cherestea, 
vorbitorul a făcut propunerea ca 
C.E.I.L. Harghita, în colaborare cu 
Institutul de cercetări și proiectări 
pentru industria lemnului (I.C.P.I.L.) 
și Grupul de întreprinderi și repa
rații și construcții utilaje pentru 
industria lemnului (G.I.R.C.U I.L.), 
să realizeze un nou tip de gater și 
să experimenteze debitarea buște
nilor, folosind metoda prizmuirii 
prin așchiere, obținînd pe lingă che
restea, așchii tehnologice pentru ce
luloză și plăci aglomerate. Se va pu
tea obține în acest fel o' accentuată 
creștere a productivității și o redu
cere a volumului de rumeguș cu 
6—8 la sută.

în încheiere. GA bor Lăszld a spus: 
Doresc să asigur conferința, pe 
dumneavoastră, stimate tovarășe se

cretar general, că toți forestierii ju
dețului Harghita își vor respecta 
angajamentul lor de a realiza și de
păși planul, inclusiv exportul, și acu
mulările pe luna în curs, contribuind 
astfel la dezvoltarea patriei noastre.

Luînd cuvîntul, tovarășul Mqrjț] 
TânnSC a spus ■ Consider deose
bit de utilă convocarea unei confe
rințe care să. dezbată principalele 
probleme legate de îmbunătățirea 
conducerii activității economice.

Conferința actuală reflectă încă o 
dată preocuparea constantă a condu
cerii partidului și statului nostru, per
sonal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru continua perfecționare a ac
tivității de organizare și conducere a 
economiei noastre naționale.

Am o mare satisfacție să amintesc 
aici că, în decurs de doi ani, uzina 
noastră, ca atîtea altele din țară, a 
fost vizitată de două ori de secreta
rul general al partidului, cu care oca
zii am primit indicații prețioase pe 
linia creșterii producției de motoare 
electrice, dezvoltarea atelierelor de 
autodotare, ridicarea tehnicității fa
bricației și extinderea exportului. 
Sîntem în măsură să vă raportăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că în uzina „Electromo- 
tor“-Timișoara se depun eforturi sus
ținute pentru traducerea în viață a in
dicațiilor dumneavoastră. în anul 1971 
— primul an al cincinalului actual — 
planul la producția marfă și de ex
port a fost realizat în 11 luni, ceea ce 
ne-a permis să obținem un ritm de 
creștere a producției de 16 Ia sută față 
de 1970, iar prin ateliere de autodo
tare s-au realizat instalații cu un 
nivel tehnic ridicat.

Anul 1972 l-am început bine. în ca
drul recentei adunări generale a re
prezentanților salariaților. muncitorii, 
inginerii și tehnicienii uzinei „Elec
tromotor" s-au angajat să realizeze, 
peste prevederile planului pe acest 
an, o producție marfă de 20 milioane 
lei.

, In continuare, doresc să mă refer 
la unele greutăți pe care le avem în 
activitatea de producție și care nu 
pot fi soluționate la nivelul uzinei. 
Astfel, realizarea unui grad înalt de 
specializare este frînată, în prezent, 
de existența în procesul de fabricație 
a unor repere care nu sînt specifice 
fabricației de motoare electrice și 
pentru care în cadrul uzinei se con
sumă însemnate capacități tehnice și 
de producție, cum ar fi, de pildă, exe
cutarea unor organe de asamblare 
normalizate, repere din masă plas
tică și altele. Avînd în vedere volu
mul însemnat cantitativ și valoric al 
acestora, consider că ar fi oportună 
înființarea unei întreprinderi specia
lizate pentru fabricarea lor în cadrul 
centralei industriale. Asigurarea, aces
tor repere de la alte întreprinderi, din 
afara centralei industriale, în prezent 
ridică o seamă de greutăți de natură 
tehnică și organizatorică, paralel cu 
practicarea unor prețuri exagerate.

Colectivul uzinei noastre este preo
cupat în permanentă de economisirea 
metalului prin introducerea înlocuito
rilor din masă plastică atît la produ
sele din fabricație, cît și la cele in 
curs de proiectare. în cele mai multe 
cazuri înlocuirea reperelor metalice 
cu repere din masă plastică este în
greunată de lipsa unor materiale cu 
proprietăți mecanice, termice și elec
trice corespunzătoare scopului func
țional al produsului în tot timpul ex
ploatării lui. Pentru soluționarea a- 
cestui neațuns. propunem ca Ministe
rul Industriei Chimice să treacă de 
urgență la asimilarea unor produse 
cu caracteristici comparabile cu cele 
ale firmelor străine și la prețuri con
venabile

O greutate pe care o întîmpinăm 
frecvent este.legată de faptul că re
perele din fontă sînt obținute cu mare 
întîrziere și de calitate nu întotdeauna 
corespunzătoare, motiv pentru care 
apreciem că este necesară înființarea 
unei întreprinderi în cadrai centralei 
care să realizeze reperele din fontă 
aferente fabricației de mașini elec
trice.

Pentru a se stimula preocuparea u- 
nităților de a dezvolta exportul, pro
pun ca cei ce exportă mai mult de 30 

, Ia sută din producția totală să pri
mească 50 la sută din valuta obținută 
suplimentar, pentru a achiziționa uti
laje din import, care se dovedesc a fi 
necesare pentra dezvoltarea capaci
tăților de producție.

Pe baza indicațiilor conducerii de 
partid, colectivul uzinei noastre s-a 
preocupat permanent de înzestrarea 
secțiilor de producție cu utilaje și 
instalații realizate în cadrul atelieru
lui de autodotare. Avînd în vedere că 
în atelierele de autodotare se reali
zează utilaje unicat și productivitatea 
muncii din acest compartiment este 
mai mică decit în secțiile de pro
ducție, propunem ca indicatorul de 
productivitate a muncii să fie pla
nificat separat pentra atelierul de 
autodotare. Pe baza unei asemenea 
reglementări va spori și mai mult 
producția de utilaje prin forțe pro
prii ale fiecărei uzine și se va re
duce importul. Tinînd seama de 
activitatea largă ce se desfășoară de 
către întreprinderi pe linia autodotă- 
rii, considerăm că ar fi util să se or
ganizeze schimburi de experiență pe 
această temă, precum și editarea unor 
materiale informative, fișe tehnice 
sau cataloage asupra utilajelor reali
zate în,diferite întreprinderi din ca
drul ramurii, pentra a putea pune in 
valoare pe scară mai largă realizările 
tehnice ale colectivelor de autodotare. 
Considerăm, de asemenea, că ar fi 
utilă crearea unei baze de aprovizio
nare pe lingă minister, care să în
lesnească o aprovizionare mai ope
rativă Cu materiale și piesele nece
sare a atelierelor de autodotare. caro 
să se refere de regulă la cantități 
mici și din materiale de o diversitate 
foarte mare.

în încheiere vorbitorul a spus : A- 
eigur conducerea de partid și de stat 
că vom milita neobosit pentru în
făptuirea sarcinilor stabilite. în ve
derea îndeplinirii cu succes a preve
derilor în cel de-al doilea an al ac
tualului cincinal.

Rezultatele obținute în întreprinde
rea noastră — Combinatul de celuloză 
și hîrtie Brăila — în contextul succe
selor obținute în întreaga țară — a 
arătat în cuvîntul său (jheorflbf* 
NGCUlaU ~ vin sS confirme din 
plin temeinicia și viabilitatea între
gului complex de măsuri politice șl 

organizatorice elaborat de conducerea 
partidului pentru perfecționarea 
continuă a activității productive, 
pentru stabilirea unor perspective 
certe, pe deplin realizabile.

Organizarea conducerii prin cen
trale, stabilirea statutului acestor noi 
organisme au făcut posibilă exerci
tarea unor atribuții lărgite. Introdu
cerea principiului muncii colective a 
stimulat inițiativa creatoare a colec
tivului de muncă, creîndu-se. astfel 
un front larg de participare a oame
nilor muncii la activitatea de con
ducere și organizare a producției.

Utilizînd toate pîrghiile economice 
în procesul aplicării măsurilor de 
îmbunătățire a organizării și condu
cerii, colectivul nostru a pus accen
tul pe creșterea eficienței întregii ac
tivități economice. Măsurile politice, 
organizatorice, tehnice și economice 
elaborate de consiliul oamenilor 
muncii, împreună și sub conducerea 
organizației de partid, ajutorul pe 
care l-am primit și din partea co
mitetului sindicatului și organizației 
de tineret au condus la mărirea e- 
ficienței muncii. Productivitatea 
muncii în anul 1972 va fi cu 39 la 
sută mai mare decit în 1967, iar com
binatul nostra, dintr-o activitate care 
s-a soldat cu pierderi în anul 1967, 
a ajuns în situația de a raporta că 
în 1972 va da beneficii de multe mi
lioane.

Noile acte normative elaborate în 
baza sarcinilor trasate de Conferința 
Națională au conturat mai bine locul 
unităților economice în ierarhia în
tregii economii naționale, atribuțiile 
și sfera lor de activitate. Urmare a- 
cestui fapt, au apărut mutații cali
tative in organizarea conducerii pe 
baza noilor atribuții. Combinatul nos
tru fiind cu statut de centrală a pre
luat o serie de atribuții de la orga
nele centrale pe linia planificării, 
cercetării, comerțului exterior, inves
tițiilor, aprovizionării și desfacerii. 
Toate acestea au impus o restructu
rare fundamentală a sistemului de 
oî-ganizare internă, lucru ce a pu
tut fi efectuat cu succes, paralel cu 
reducerea aparatului tehnico-admi- 
nistrativ.

în centrul preocupărilor noastre nu 
au stat numai sarcinile curente, ci 
organul colectiv de conducere a e- 
laborat o serie de studii în perspec
tivă, privind dezvoltarea și diversi
ficarea producției, creșterea produc
ției cu actualele instalații etc.

Cum e și normal, aplicarea măsu
rilor de perfecționare și organizare 
s-au făcut cu oamenii, ei fiind fac
torul hotărîtor al succesului. Datorită 
acestui fapt, în atenția colectivului 
nostru a stat permanent formarea 
oțnului, atît sub aspect moral-politic, 
cit și sub aspect profesional. în ca
drul combinatului nostru activita
tea de înVățămînt a fost deci pusă 
pe primul plan, fructificînd cît mai 
eficient baza materială și avantajele 
organizatorice create de către partid.

Ca participant la punerea în apli
care a sarcinilor trasate de partid și 
de stat, am constatat și sînt dator să 
informez conducerea partidului că 
nu toate măsurile prezentate lâ Con
ferința Națională și la Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Român 
și-au găsit în întregime rezolvarea, 
iar unele din acestea nu au căpătat 
putere de lege pînă în prezent.

A fost adoptată recent legea prețu
rilor care conține reglementări foarte 
bune și clare în acest domeniu. Este 
necesar ca organele centrale de sin
teză — Comitetul de Stat pentru 
Prețuri, Ministerul Finanțelor, Comi
tetul de Stat al Planificării și mi
nisterele economice — să treacă ne- 
mtîrziat și hotărit la aplicarea pre
vederilor acestei legi.
.De asemenea, aș vrea să mă refer 

și la numărul de indicatori pe care 
îi primim, pe care trebuie să-i urmă
rim și să-i raportăm. Față de ceea 
ce primeam în 1967 s-a redus, într-un 
fel oarecare, un singur indicator, și 
anume sarcina de reducere a prețu
lui de cost, dar au apărut alții In 
număr mai mare.

Aș dori să mă refer pe scurt și la 
atribuțiile centralelor industriale și la 
legăturile acestor centrale cu mi
nisterele economice. Eu cred că ar 
trebui ca la centrale sfera de acțiune 
a atribuțiilor să fie mai mare, aceasta 
fund bazată pe experiența acumu- 
lată de pînă acum, atit în direcția 
investițiilor, importului, aprovizionă
rii, desfacerii, cît și în direcția sala
rizării și utilizării fondului de sa
larii.

De asemenea, țin să spun cîteva 
cuvinte și despre sistemul informa
țional care s-a amplificat înspre or
ganele centrale. Atît la minister, cît 
și pe plan local se cer situații peste 
situații. Salariații, în loc să se ocupe 
de organizarea și conducerea’ pro
ducției. își consumă o mare parte 
din timpul lor de muncă cu fel de 
fel de centralizări, situații și infor
mări.

Ridic șl problema organelor de 
control. Dintr-o statistică pe care noi 
am făcut-o, zilnic avem 2—3 organe 
de control, toate solicitînd să stea de 
vorbă cu tovarășii din colectivul de 
conducere. Oare aceste controale nu 
pot fi raționalizate, nu pot fi coor
donate ? Noi credem că da. Au apă
rut o serie de acte normative care 
prevăd sancțiuni pentru neîndepli- 
nuea sarcinilor prin încălcarea lega
lității. Ele sînt bune, numai că une
ori, o dată cu apariția unui act nor
mativ, apare și un organ de control. 
Or, zilnic pentru organele de control 
sînt puși la dispoziție cite 10—15 sa
lariat, dintre care cei mai mulți cu 
funcții de răspundere în conducerea 
producției. Aici este ceva în neregulă 
și de aceea propun să se analizeze 
mai bine și să se soluționeze aceste 
probleme.

Ne-am convins din activitatea noas
tră cît de necesare și de bine venite 
au fost măsurile stabilite de Confe
rința Națională a partidului din 1967, 
de alte documente care vizează per
fecționarea conducerii, organizării și 
planificării economiei, dezvoltarea 
democrației economice ridicate an de 
an pe trepte superioare, a arătat 
ing. Petre Flllp. p°Htica de dez
voltare a industriei pe întreg, terito
riul, promovată neabătut de P.C.R., • 
făcut ca, acum 10 ani, să apară in 
plină cîmpie. la Videle, o schelă de 
extracție a țițeiului, care deține o 
pondere importantă în producția 
globală a tinerei industrii teleor- 
mănene

(Continuare in pag. a IV-*)
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PROGRAMUL I

Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.
Film serial : Doamna din 
Genova. Nou serial realizat 
de studiourile de televiziune 
din R.D.G. Scenariul și re
gia : Kurt-Alsen. In rolurile 
principale : Angelika Heim
lich, Annelies Thomas, Paul 
Arenkins, Hans Bergemann, 
Petter Sturm.
Momente ale muzicii ușoare 
românești (reluare).
De vorbă cu gospodinele.

Dorim să informăm că investițiile 
făcute la schela Videle au fost bine 
chibzuite și folosite cum trebuie. Am 
dezvoltat anual producția cu 15—20 la 
sută, iar în actualul cincinal vom rea
liza de 1,1 ori mai mult decit în cei 
10 ani de existență a schelei. Indica
țiile privind perfecționarea continuă 
a tehnologiilor de exploatare, reduce
rea pierderilor în extracție și trans
portul țițeiului, extinderea forajului 
de mare adincime și reactivarea fon
dului de sonde inactive constituie 
pentru noi preocupări de seamă.

După cum este cunoscut de minis
terul nostru, de către specialiști, ex
ploatarea zăcămintelor din această 
nouă zonă prezintă particularități di
ferite față de cele dip Prahova și 
Dîmbovița, datorită vîscozității foar
te mari a țițeiului. Din această cauză 
am avut unele greutăți, mai ales că 
nucleul de început al colectivului nu 
era întocmai obișnuit cu asemenea 
fenomene, iar o bună parte a mun
citorilor lăsaseră de curînd sapa spre 
a se face sondori. Am avut sonde care 
au stat mult inactive, iar indicii de 
calitate nu ne erau tocmai pe plac, 
în 1967, clnd ne-ați vizitat la fața lo
cului, tovarășe secretar general, 
ne-ați povățuit, printre altele, să for
măm oamenii, să-i ajutăm să-și însu
șească meseria. Și cred că constituie 
un mare cîștig faptul că în prezent 
90 la sută din petroliști sînt localnici, 
calificați în școli profesionale sau 
cursuri de scurtă durată. Dar nu ne 
putem opri aici. îndemnul dumnea
voastră adresat recent colectivului 
Fabricii de vagoane din .Arad se 
adresează și nouă. Comitetul oameni
lor muncii, sub conducerea comite
tului de partid, împreună cu organi
zațiile de sindicat și U.T.C., se preo
cupă intens pentru ca unitatea noas
tră să devină tot mai mult o școală 
de educație moral-cetățenească, dar 
și de perfecționare, de îmbogățire a 
cunoștințelor profesionale. Folosind 
inteligența, sugestiile și propunerile 
muncitorilor, tehnicienilor și ingineri
lor, am aplicat și aplicăm noi pro
cedee cu eficiență economică sporită. 
Așa, de exemplu, prin utilizarea in
jecției de apă la p parte din 
zăcăminte am mărit factorul final de 
recuperare cu 11 la sută. Se știe, insă, 
că prin combustie subterană, injecție 
de abur și apă factorul fi
nal de recuperare poate ajunge la 
procente mult mai mari. Ani solici
ta. în această direcție, sprijinul mai 
operativ și concret al Ministerului 
Minelor, Petrolului și Geologiei și 
altor organisme în ceea ce privește 
dotarea cu cpmpresoare și executa
rea unor lucrări de investiții pen
tru experimentarea acestor metode, 
in panouri de 3—12 sonde, care pot 
duce în final la obținerea unor pro
ducții suplimentare de țiței.

La recenta adunare a oamenilor 
muncii s-au adresat critici îndreptă
țite colectivului de conducere, care 
n-a făcut totuși suficiente efor
turi pentru a spori productivitatea 
muncii și calitatea țițeiului, n-a 
controlat și îndrumat cu mai multă 
exigență brigăzile de, intervenție pen
tru a înlătura total timpii neproduc
tivi. Unele din aceste lipsuri iși au 
însă cauzele și în afara unității. Noi 
am propus nu o dată să se înființeze 
la Videle o bază de aprovizionare a 
ministerului. Crearea acesteia ar în
lătura o serie de cheltuieli neproduc
tive și ar asigura o mai operativă a- 
provizionare a schelei cu piesele de 
schimb și unități de pompare. în con
tinuare, vorbitorul a criticat Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini pentru întîrzieri în livrarea unor 
utilaje, îndeosebi unități de pompaj, 
a propus modernizarea unor agrega
te. dotarea schelei cu diverse mașini, 
intensificarea lucrărilor geologice de 
cercetare în zonele adiacente schelei 
Videle, inclusiv a forajelor de mare 
adincime.

Relațiile întreprindere-grup și mi
nister sint bune. Pot spune foarte 
bune, în special in ceea ce privește 
urmărirea producției și mai puțin 
bune în ceea ce privește aprovizio
narea tehnico-materială. Dar mai sînt 
unii tovarăși cu înalte calități biro
cratice care ne bombardează cu tot 
felul de extrase și instrucțiuni. Do
rim să se pună ordine în treaba a- 
ceasta și să nu se mai consume atîta 
hirtie fără eficiență economică.

Ca toate județele țării, a arătat 
vorbitorul în încheiere, Teleormanul 
se află în plină dezvoltare. Din su
mele investite de stat în actualul 
cincinal în această parte a țării, o 
parte vor fi afectate și unității noas
tre. Ne vom strădui să dăm cantități 
mai mari și mai ieftine de țiței, fă- 
cindu-ne astfel datoria de proprie
tari, producători și beneficiari ai so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate.

Convocarea, din inițiativa secreta
rului general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a aces
tei deosebit de importante conferin
țe, a fost primită cu viu interes și 
cu deplină aprobare de către între
gul colectiv al Uzinei mecanice din 
orașul Cugir, județul Alba, care vede 
în ea o nouă expresie a preocupă
rilor generale ale partidului de în
noire a tuturor laturilor vieții social- 
economice din țara noastră, a arătat 
în cuvîntul său ing. NlCOdim 
ROȘCU înființarea comitetului oa
menilor muncii în uzina noastră, 
unitate cu activitate deosebit de com
plexă, a stimulat în mai mare mă
sură gindirea creatoare a factorilor 
de răspundere, crescînd aportul fie
căruia în elaborarea hotăririlor și 
deciziilor, în organizarea activității 
concrete de transpunere in viață, asi- 
gurîndu-se in același timp o îmbina
re armonioasă între activitatea pre
zentă și cea de perspectivă.

O problemă dfi seamă care a figu

rat pe agenda activității noastre a 
fost asigurarea unui ritm înalt de 
înnoire a producției, de moderniza
re și asimilare a unor noi produse 
și sortimente de mașini.

Prin efortul întregului colectiv, 
numai în ultimii ani am introdus in 
fabricație un număr de peste 120 de 
tipodimensiuni de produse noi, pon
derea deținînd-o mașinile-unelte.

Acționînd și în continuare pe mul
tiple planuri, sîntem hotărîți să fo
losim întregul potențial al muncito
rilor și specialiștilor din uzină pen
tru sporirea gradului de complexita
te și tehnicitate a producției. Pon
derea produselor de mecanică fină și 
mașini-unelte cu tehnicitate ridica
tă va spori de la 41,5 la sută, cit 
era la începutul cincinalului, la 77 
la sută în 1975, rata medie de în
noire a producției ajungînd să fie 
de circa 5 ani, ceea ce corespunde 
cu valorile înregistrate în construc
ția de mașini pe plan mondial.

în anul 1971 am reușit să punem 
în fabricație mașinile de rectificat 
interior, specializate pentru indus
tria de rulmenți, complet automate, 
cu performanțe tehnice superioare, 
confirmate de altfel de beneficiarii 
noștri. De asemenea, în colaborare 
cu Institutul de cercetări pentru ma
șini-unelte din București și Institutul 
politehnic Brașov au fost realizate 
primele mașini de frezat roți din
țate de înaltă precizie.

Consider totuși că. față de diver
sitatea și complexitatea produselor 
pe care urmează să le asimilăm și 
modernizăm, mai avem încă foarte 
mult de făcut.

în legătură cu această problemă, 
preocuparea comitetului oamenilor 
muncii este legată de găsirea unei 
modalități pentru crearea unui cen
tru de cercetare propriu, cu ajutorul 
căruia să putem rezolva mai opera
tiv problemele de introducere a pro
gresului tehnic in producție, în care 
sens cerem forului tutelar să acțio
neze mai operativ.

Desigur că realizarea unor produ
se- de înalt nivel tehnic presupune 
existenta unui fond de cadre de 
muncitori, ingineri și tehnicieni de 
înaltă calificare. Datorită condițiilor 
specifice de zonă, Cugirul a fost și 
mai este încă uzina care asigură ca
dre gata formate altor unități și pri
mește pentru nevoile proprii numai 
cadre care necesită școlarizare și for
mare, ceea ce determină o fluctua
ție de cadre, calificate numai într-un 
singur sens.

Dacă din punct de vedere al for
mării cadrelor muncitorești și me
dii problema începe să-și găsească 
o rezolvare, uzina dispunînd de un 
grup școlar și un liceu industrial, 
situația rămîne cu totul nesatisfăcă
toare în privința cadrelor cu pregă
tire superioară. Dispunem la ora 
actuală de un fond de specialiști cu 
studii tehnice și economice superioa
re de numai 2 la sută din totalul 
angajaților, nivel nesatisfăcător dacă 
ținem seama de volumul și complexi
tatea producției noastre. La acest lu
cru contribuie, desigur, și sistemul de 
repartizare a absolvenților învăță- 
mîntului superior care este suscep
tibil de îmbunătățiri. Au fost foarte 
multe cazuri cind tineri ai căror pă
rinți sînt din Cugir sau apropiere, 
după absolvire au fost repartizați în 
alte județe. De asemenea, am pier
dut mulți ingineri care, nereușind 
să-și aducă soțiile — cadre didactice 
sau medicale — nici cel puțin în 
jurul orașului nostru, au fost ne- 
voiți să plece din uzină.

Pentru a soluționa problema cadre
lor tehnice cu studii superioare, ne
cesare uzinei noastre și întreprinde
rilor din județ și centrală. finind 
seama de specificul de producție în 
ramura mecanică fină, comitetul oa
menilor muncii a cerut și s-au făcut 
intervenții încă de acum cîțiva ani 
pentru înființarea în Orașul Cugir a 
unui institut de subingineri. Deși 
exista inițial avizul favorabil al 
M.I.C.M. și al Ministerului Educa
ției și învățămîntului, precum și ac
ceptul Institutului politehnic din 
Cluj de a-I patrona, cu toate acestea 
nu putem înțelege de ce pînă în pre
zent problema a rămas nesoluțio- 
nată.

M-aș referi în cele ce urmează și 
la un alt aspecț al problemelor care 
ne frămintă, și anume Ia sculărie, 
considerată la noi. pe “bună drepta
te, inima uzinei

După cum se știe, specificul pro
ducției de mecanică fină și con
strucții de mașini. în cazul unei fa
bricații de serie mare, reclamă un 
consum ridicat de (scule, dispozitive 
și verificatoare, de calitatea cărora 
si asigurarea lor la timp depind în 
final calitatea și cantitatea produc
ției realizate.

Tradiția tehnicității sculăriei din 
Cugir este bine cunoscută de toți 
cei care lucrează în ramura construc
ției de mașini. în această secție au 
lucrat întotdeauna cei mai buni mun
citori și era o mîndrie pentru ei să 
lucreze într-o asemenea secție de 
mare prestigiu. în ultimii ani. însă, 
uzina întîmpină mari greutăți în 
stabilitatea cadrelor tinere în aceas
tă secție, existind tendința accentua
tă de fluctuație înspre sectoarele de 
serie.

Explicația constă în faptul că fiind 
tratată ca o secție auxiliară, nive
lurile de încadrare a muncitorilor în 
cazul lucrului în regie sînt mai re
duse decit pentru muncitorii ce lu
crează în acord din secțiile de pro
ducție.

Pentru a rezolva parțial această 
problemă, comitetul oamenilor mun
cii a stabilit ca, începînd cu data de 
1 ianuarie 1971. secția să lucreze în 
acord, ceea ce a avut un efect pozi
tiv asupra cîștigului muncitorilor și 
producției cantitative realizate, dar 
cîștigul mediu continuă să se men
țină sub valoarea celui înregistrat în

secțiile de producție. Consider că a- 
sigurarea calității produselor secției 
sculărie poate fi soluționată prin asi
gurarea unui spor pentru precizia și 
tehnicitatea lucrărilor, precum și în
cadrarea tinerilor absolvenți ai șco
lilor profesionale într-o categorie su
perioară față de cei de la fabricația 
de serie.

în încheiere, vă rog să-mi permi
teți ca în numele comuniștilor, al în
tregului colectiv să asigurăm condu
cerea de partid și de stat, personal 
pe secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că sarcinile anului 1972 vor fi reali
zate și depășite în mod exemplar.

Județul Suceava — a spus 
Gheorghe Dragomir - dis' 
pune de mari posibilități, de o va
loroasă experiență și de tradiții în 
creșterea animalelor — condiții care 
îmbinate cu .sprijinul multilateral 
primit din partea statului au permis 
unităților agricole socialiste,. țăranilor 
cooperatori și din zona de munte să 
sporească de la un an la altul efec
tivele de animale și, pe această bază, 
să livreze la fondul de stat impor
tante cantități de carne. Ca urmare 
a acestor măsuri, și industrializarea 
cărnii, care reprezintă o activitate 
tradițională, a înregistrat o dezvol
tare și perfecționare continuă. în 
anul 1971, producția de carne prelu
crată a fost cu 26 la sută mai mare 
decît în anul precedent, iar în anul 
1972 se va înregistra o creștere de 
46 la sută. în continuare, vorbitorul 
a arătat că prin construirea în jude
țul Suceava a unor noi și moderne 
unități de industrializare a cărnii, ca 
Fabrica de conserve carne și semi- 
conserve, șuncă, Antrepozitul frigori- 
fer, a fost accentuat gradul de pre
lucrare și diversificare, s-a adîncit 
procesul de integrare a producției, 
obținîndu-se parametri tot mai ridi
cați de eficiență.

După ce a relevat că activitatea de 
atragere și valorificare a ofertei din 
sectorul gospodăriilor populației a 
determinat însemnate creșteri canti
tative și îmbunătățiri calitative prin 
participarea tot mai activă la pro
cesul de valorificare a producătorilor 
contractanți, vorbitorul a subliniat că 
în afirmarea acestei activități un 
factor de seamă l-a constituit și preo
cuparea stăruitoare a biroului comi
tetului județean de partid, a comi
tetului executiv, a) consiliului popu
lar județean privind organizarea u- 
nor acțiuni de masă în rindul cres
cătorilor de animale, pentru sprijini
rea acestora cu animale de prăsilă, 
furaje, semințe de plante furajere, 
pășunat și alte înlesniri stimulative 
pentru creșterea producției-marfă

Era și firesc ca în aceste condiții la 
recensămintul animalelor din 3 ia
nuarie a.c. să se înregistreze efective 
sporite la toate speciile de animale, 
ceea ce a contribuit și la o mai bună 
acoperire cu contracte a fondului de 
stat la carne, cum e cazul ia tinere
tul bovin unde planul pe anul 1972 
este îndeplinit, avind în plus și 7 090 
contracte încheiate cu scadență în 
anul 1973.

Sarcini importante revin întreprin
derii pe linia valorificării superioare 
a resurselor de materie primă prin 
industrializare. Experiența cîștigată 
în acest domeniu ne-a asigurat un 
nivel ridicat de ■ eficiență, astfel că 
în anul 1971 s-a obținut depășirea 
realizărilor valorice, comparativ cu 
cele fizice, pe seama creșterii apor
tului valutar

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la citeva aspecte ale relațiilor 
contractuale cu întreprinderile a- 
gricole de stat — furnizori care 
își onorează obligațiile de li
vrare — într-o proporție mai 
mare în ultima lună a trimestru
lui și în ultima decadă din lună, 
creînd variații accentuate, cu impli
cații negative în utilizarea capaci
tății de "producție, a forței de mun
că, a calității produselor și în onora
rea obligațiilor contractuale ce le 
avem față de nevoile consumului, 
în raporturile cu furnizorii din sec
torul de stat apar în ultimul timp 
dese încălcări ale disciplinei de plan 
prin modificările care se operează 
fără consultarea întreprinderilor, fie 
că este vorba de reduceri sau supli
mentări de sarcini, fie că se dă curs 
unor indicații unilaterale, cum este 
cazul dirijării în acest an a unui nu
măr de taurine pentru îngrășare la 
întreprinderile agricole de stat din 
județul Ialomița, deși există capa
citate și cerințe la I.A.S. Suceava, 
programată la rîndul său să primeas
că animale din alte județe.

în această privință, nici după uni
ficarea fostelor ministere ale agri
culturii și industriei alimentare nu 
s-au resimțit îmbunătățirile scon
tate. în domeniul preluării și recep
ției animalelor de la toate categoriile 
de producători, vorbitorul a sugerat 
o reglementare mai precisă a criterii
lor care stau la baza acestor opera
țiuni, întrucît sistemul în vigoare 
este depășit, ceea ce permite unor 
recepționeri și chiar unor producă
tori să se abată de la regulile unor 
relații normale. întrucît forma ac
tuală de organizare a forului nostru 
tutelar permite tratarea, analizarea 
și soluționarea acestor probleme — 
pentru care am mai făcut propuneri 
și pină acum — chiar in cadrul mi
nisterului, susținem să se dea curs 
rezolvării prin consultarea celor care 
lucrează direct în asemenea relații.

Colectivul întreprinderii noastre, 
cu ocazia adunării generale a oame
nilor muncii — a spus în încheiere 
vorbitorul — m-a împuternicit să 
transmit angajamentul ferm și una
nim pentru înfăptuirea exemplară și 
depășirea tuturor sarcinilor de plan 
pe anul 1972, după cum se confirmă 
și prin realizările obținute in luna 
ianuarie, de la care am pornit cu 
încredere deplină în forțele și capa
citatea noastră, convinși că sub con

ducerea organizațiilor de partid și în 
frunte cu comuniștii ne vom spori 
contribuția la efortul comun al în
tregului popor, pentru creșterea ni
velului de trai și înflorirea patriei 
noastre socialiste.

In cuvîntul său, tovarășul fyfQritl 
lOneSCU a spus : centrul preo
cupărilor colectivului de muncă al 
Uzinei de prelucrare a maselor plas
tice din Buzău se află probleme cum 
sînt : ridicarea eficienței economice 
prin reducerea cheltuielilor mate
riale, creșterea productivității muncii 
și altele. Faptul că partidul ne cere 
permanent, și, în același timp, ne în
curajează să dezvoltăm gindirea 
creatoare, să ne valorificăm cu dă
ruire și pasiune inteligența, consti
tuie pentru noi un stimulent puter
nic în rezolvarea cu forțe proprii a 
complexelor probleme pe care le ri
dică producția. Astfel, un colectiv 
de specialiști, împreună cu comisia 
economică a comitetului de partid 
din uzină, a proiectat și realizat, în 
cursul anului 1971, o instalație com
plexă pentru fabricarea unui produs 
special, avind un grad avansat de 
mecanizare și automatizare. Renun- 
țînd la importul acestei instalații am 
obținut o economie de 1 690 000 lei 
valută, iar în prezent realizăm, pe a- 
ceeași suprafață, o producție de trei 
ori mai mare cu același număr de 
muncitori. Tot în anul 1971, specia
liștii uzinei au proiectat și oonstruit 
patru capete de extrudere cu diame
trul de 800 mm, realizînd astfel eco
nomii în valoare de 300 000 lei valută. 
Colaborarea rodnică a tehnologilor, 
cercetătorilor și proiectanților din 
uzina noastră cu specialiști din do
meniul construcțiilor de mașini, care 
au supus unor observații zilnice 
funcționarea utilajelor și instalațiilor 
noastre în raport cu cantitatea și 
calitatea produselor posibile de reali
zat, a condus la rezultate deosebit de 
valoroase. Am ajuns la concluzia că, 
in anul 1972, putem realiza în uzină 
și o parte din utilajele necesare fa
bricării filtrelor auto : o mașină de 
nervurat și pliat, un cuptor de poli- 
cSndensare a hîrtjei, de filtru, o pre
să, benzi transportoare, utilaje care 
trebuiau aduse din import. Uzina, 
va realiza, .totodată, șijariumite părți 
componente; alp inșțțțlației de trans
port pneuniatfe pentru -Hoția secție 
de prelucrat’..polietilenă. Vorbitorul 
a exprimat hotărîrea colectivului u- 
zinei de a transforma autoutilarea in
tr-o acțiune permanentă.

în continuare, ing. Marin Jonescu 
a subliniat necesitatea înzestrării a- 
telierelor mecanice proprii cu ma
șini adecvate realizării mai multor 
părți de utilaje pentru prelucrarea 
maselor plastice, propunînd, totodată, 
organizarea, în cadrul M.I.C.M., a u- 
nei întreprinderi specializate care 
să realizeze aceste mașini, procu
rate în prezent în majoritate din 
import.

El a relevat, de asemenea, faptul 
că, in urma unor atente studii pri
vind asimilarea în țară a hirtiei fil
trante, necesare confecționării fil
trelor pentru motoare cu ardere in
ternă, s-a reușit, în condiții semi- 
industriale, să se fabrice hîrtia și 
apoi să fie omologate filtrele de hîr- 
tie românească. S-a stabilit procesul 
tehnologic pentru fabricarea acestei 
hîrtii, dar ea nu se produce încă, a 
arătat vorbitorul. De aceea, propu
nem ca departamentul de resort, fa
brica „Letea“-Bacău sau Fabrica de 
hirtie Bușteni să treacă la organi
zarea producției acestui sortiment 
pentru procurarea căruia se fac im
portante cheltuieli la import.

Dat fiind că uzina buzoiană este un 
mare consumator de mangal, produs 
pentru fabricarea căruia se utilizea
ză cantități mari de lemn de fag, 
vorbitorul a propus ca unitățile de 
distilarea lemnului să folosească pen
tru mangalizare deșeuri de lemn de 
brad, nevalorificate, sau să se con
struiască o instalație specială pentru 
acest scop. In acest fel s-ar putea 
economisi anual cantitatea de 100 000 
mc lemn de fag. Alte propuneri s-au 
referit la organizarea fabricării în 
uzină, din disponibilitățile de materii 
prime, a țevilor din P.V.C. cu dia
metrul de pînă la 400 mm, folosite la 
amenajarea terenurilor pentru iriga
ții, La fabricarea sacilor pentru îngră
șăminte chimice și a foliilor din 
P.V.C. pentru agricultură și a am
balajelor pentru mărfurile alimenta
re și bunurile de consum din polie
tilena disponibilă.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Așa cum pentru industria chimică 
directivele Congresului al X-lea al 
P.C.R. prevăd ca, în paralel cu creș
terea producției de bază, să se dez
volte, in mod substanțial, chimia 
fină și de mic tonaj, este necesar ca 
și M.I.C.M. să asimileze în fabricație 
și să dezvolte producția de echipa
ment de automatizare (programatoa
re, tyristori, diode) care, prin nivelul 
lor calitativ, să asigure înzestrarea 
instalațiilor chimice cu mijloace mo
derne de comandă, control și reglare, 
în momentul de față, lipsa acestor e- 
lemente de mică valoare, dar de 
mare importanță, provoacă stagnări 
in funcționarea unor utilaje și insta
lații complexe, pricinuind pierderi.

în industria chimică, a arătat în în
cheiere directorul uzinei buzoiene, 
centralele au fost constituite pe lingă 
unele uzine mici, pentru faptul că 
ele au sediul în orașul București. 
Aceasta contravine indicațiilor con
ducerii de partid. Este știut că cele 
mai mari uzine de prelucrare a ma
selor plastice sînt in orașele Iași și 
Buzău, dar în județul Buzău nu 
există nici o centrală sau grup de 
uzine. De aceea, propun să se rezolve 
această problemă și să se stabilească 
în mod obiectiv și echitabil în cadrul 
căror întreprinderi trebuie să func
ționeze conducerile centralelor sau 
grupurilor industriale.
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Moi unități comerciale 
la sate

Directorul direcției de produc
ție ne-a informat că și ît> acest 
an în satele județului Bacău vor 
fi date în folosință importante 
obiective’ comerciale’ construite 
din fonduri centralizate. Ast
fel, la Oncești și Buda se află 
în plină construcție noi maga
zine universale. La Dărmânești 
va fi dat în curînd în folosință 
un complex comercial, iar la 
Măgura se înalță un complex tu
ristic. In comunele Răcâciuni și 
Podul Turcului se vor construi 
micro-complexe pentru prestări 
de servicii In total, vor fi înăl
țate și date în folosință, în acest 
an, 8 mari obiective comerciale.

In județul Bacău se desfășoa
ră o amplă acțiune de moderni
zare a rețelei comerciale la 
sate. *5e poate afirma că în pre
zent aproape în fiecare din cele 
82 de comune existente în ju
deț sînt construite magazine noi, 
moderne. De la tovarășul Con
stantin Anton directorul Direc
ției de producție din cadrul 
IJCOOP, am aflat că în ultimul 
an au fost alocate de la stat 
sume mari, din care s-au con
struit noi unități comerciale. 
La Parincea, Tătărăști, Heme- 
iuși, Luizi-Călugăra, țăranii 
cooperatori au azi la dispoziție 
magazine universale cu bufet și 
secții de prestări de servicii 
bine dotate și aprovizionate cu 
de toate.

10,05
10,20 Teleenciclopedia (reluare).
11,05 Biblioteca pentru toți. Costa- 

che Negruzzi (II). Prezintă : 
prof. dr. Al. Piru a „Alexan
dru Lăpușneanu** — dramati
zare de Leonida Teodorescu. 
Interpretează : Ion Marinescu, 
Silviu Stănculescu, George 
Demetru, Al. Lungu, Violeta 
Andrei, Ion Bog, Constantin 
Guriță. Regia : Ștefan Traian 
Roman. Redactor : Mihaela 
Macovei.

11,35 Drumuri în istorie : 
semnul Gînditorului 
Hamangia (I).

11.50 Muzică populară.
jurul orei 12,00 transmisiune 

directă de la Pavilionul expo
ziției realizărilor economiei 
naționale : ședința de închi
dere a Conferinței pe țară a 
cadrelor de conducere din 
întreprinderi și centrale in
dustriale și de construcții. 
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază.
Emisiune în limba germană. 
Ritm, tinerețe, dans. 
Publicitate.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19,30 Telejurnal.
20,15 Teleenciclopedia. In cuprins :

• R. Scott (III) • Roata
• Rodeo.

21,00 Film serial : „Invadatorii*.
21.50 Teledivertisment. Dicționar

muzical-distractiv : literele
X—Y—Z.
Telejurnal.

t
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22,30
22,45 Sâptămîna sportiva.
23,00 Romanțele Crizantemei.

PROGRAMUL n

ro-

mare 
sim-

16,38 Spectacol folcloric susținut de 
Ansamblul „Rapsodia 
mână".

17,10 Agenda.
17,20 Pagini muzicale de 

popularitate. Orchestra
fonică a Radioteleviziunil in
terpretează Poemul simfonic 
„Preludiile** de Liszt. Dirijor : 
Pietro Argento — (Italia).

17,40 Film artistic : Haiducii. Pro- 
a Studioului cinemato- 
București. Scenariul : 
Barbu, Nicolae Mihail, 

Opriș. Cu : Ion Besoiu, 
Pellea,

ducție
grafic
Eugen
Mihai
Marga Barbu, Amza 
Elisabeta Jar, Toma Caragiu, 
Fory Etterle, Alexandru 
gara. Ion, Finteșteanu. 
gia : Dinu Cocea.

14:

La fabrica din. Bacâu

CONFECȚII PENTRU TOATE
VÎRSTELE

BACĂU (corespondentul 
„Scinteii", Gh. Baltă). în cele 
două decenii de existență, Fa
brica de confecții din Bacău 
și-a sporit an de an volumul 
producției, numărul sortimente
lor și modelelor s-a mărit, iar 
calitatea acestora a fost îmbu
nătățită simțitor.

— în ultimii ani — ne spu
nea tovarășa Elena Hulubei, 
inginer-șef al fabricii — au fost 
date în exploatare noi secții de 
croit și de fabricație, iar cele e- 
xistente au fost înzestrate cu 
mașini moderne de mare pro
ductivitate. Aceasta a permis 
creșterea producției întreprin
derii de peste trei ori. Procesul 
de dezvoltare și modernizare 
continuă.

De la 4—5 produse, cîte se rea
lizau la început, astăzi se pro
duc aici 120 sortimente în peste 
200 modele. Numai în acest an.

magazinele de specialitate din 
țară vor primi de la Bacău con
fecții în peste 100 de modele 
noi. Printre acestea se numără 
paltoanele și pardesiele pentru 
copii și adulți, uniformele șco
lare, pantalonii tip sport, arti
cole de lenjerie. Este meritul 
creatorilor de aici care s-au 
străduit să țină pasul cu moda, 
realizînd modele de confecții 
pentru toate vîrstele și gustu
rile. De reținut și faptul că mai 
mult de 35 la sută din produc
ția anuală este destinată copiilor.

Calitatea superioară a confec
țiilor realizate la Bacău a con
tribuit la creșterea continuă a 
prestigiului fabricii. De altmin
teri, produsele fabricate aici 
sînt cunoscute și apreciate nu 
numai în țară, ci. și peste ho
tare. La ora actuală confecțiile 
purtînd marca fabricii băcăuane 
sînt livrate în Canada. Elveția, 
U.R.S.S. și în multe alte țări.

Un nou magazin 
al cooperației meșteșugărești

Giu-
Re-

La ediția din vara anului tre
cut a Pavilionului de bunuri de 
larg consum, produsele coope
rației meșteșugărești s-au bucu
rat de o deosebită apreciere din 
partea vizitatorilor. Pentru a da 
posibilitate populației să cum
pere produsele admirate cu acel 
prilej. UCECOM a luat hotărî- 
rea deschiderii unui magazin 
permanent de . prezentare și

desfacere al întreprinderii 
I.P.R.E.C., amplasat la parterul 
pavilionului T din complexul 
expozițional — Piața Scinteii. 
Cumpărătorii pot achiziționa de 
aici, în afara exponatelor ce au 
fost prezentate cu ocazia pavi
lionului de mostre, un bogat 
sortiment de produse de artă 
populară, artizanat și mic mo
bilier.

SĂPTĂMÎNA VIITOARE PE ECRANE „ROMÂNIA FILM" PREZINTĂ

VIATA DE FAMILIE"//

Doi prestigioși reprezentanți ai ch.ematogratiei poloneze : regizorul Krzysztot 
Zanussi, actorul Daniel Olbrychski

A Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Paul 
Popescu — 20.
A Opera Română : Fidelio — 19,30. 
A Teatrul de operetă : Prințesa 
circului — 19.30.
A Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (sala Comedia) : Fanny — 20; 
(sala Studio) : Părinții teribili — 
20.
A Teatrul de comedie : Interesul 
general — 17; 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Leonce și Lena — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Iubire 
pentru iubire — 20.
a Teatrul Mic : Vicleniile lui Sca
piu (premieră) — 19,-30.
A Teatrul ,,C. I. Nottara** (sala 
Magheru) : Și eu am fost în Ar
cadia — 19,30; (sala Studio) : 
Sus pe acoperiș... îxi sac — 20.
a Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
A Teatrul „Ion Creangă** : Snoa
ve cu măști — 9,30; Caragiale, o 
soacră și... alții — 19.
A Teatrul „Țăndărică** 
Calea Victoriei) : Peter Pan 
(sala din str. Academiei) : 
șorul Petre — 15.
A Teatrul evreiesc de stat : 
șeum *72 — 19,30.
A A.R.I.A. prezintă (în sala 
samblului artistic „Rapsodia 
mână**) : Spectacol susținut 
Ansamblul folcloric de stat al 
publicii Populare Ungare — 1 
A Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Sâvoy) : Bimbirică — 
19,30: (sala din Calea Victoriei nr.

(sala din
— 17;
Tigri-

Bara*

An- 
ro- 
de 

I Re- 
19,30.

174) : Șî femeile joacă fotbal 
19,30.
• Teatrul de revistă 
„Ion Vasilescu" : Cind 
tac — 19,30; (la Sala 
Fetele Didineî — 19,30.
• Circul Globus : ’72 
16; 19,30.

și comedie 
revolverele 
Palatului) :

cire ’72

cinema
S0EB

• Puterea si adevărul (ambele 
serii) : PATRIA — 10: 16; 19,45, 
EXCELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30.

Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 13: 20,15, CEN
TRAL - 9,15: 11,30: 13.45; 16: 18,15;
20.30.
• Poveste de dragoste : CAPITOL
— 9: 11,30: 13,45: 16: 18,30: 21.
• Osceola : FESTIVAL - 9: 11,15; 
13,30; 16: 18.30: 21.

Locotenent Bullitt î FAVORIT
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
LUCEAFĂRUL - 8.30; 11: 13,30; 
16: 18,30; 21, BUCUREȘTI — 8,30: 
11; 13,30; 16: 18,30; 21. 
A Fuga : FLAMURA
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: 13,30; 20,45.
A Farmecul ținuturilor sălbatice : 
FLOREASCA - 15,30; 18; 20,15.
A Hugo și Josefina : LUMINA — 
9—19.30 în continuare.
a Program de desene ; 
pentru copii : DOINA — 
A B.D. la munte și la 
DOINA — 11.30: 13,43: 16: 
30,39.

Love Story : VICTORIA - 9; 
11,15: 13,30; 16: 18.30: 20.45. MIO
RIȚA — 9: ti.15: 13.30: 15.45: 18;

11; 16

animate 
10.
mare : 

13.15:

I

PRO*

FLACA-

20.38, BUCEGI — 10; 12; 15,45; ÎS; 
20,15.
A Decolarea : ÎNFRĂȚIREA IN
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 Dulcea pasăre a tinereții — 
9,30; 12; 14,15, Soare și umbră — 
16,30, A trăi pentru a trăi — 18,45; 
21 : CINEMATECA (sala Union). 
A Pe poteca nețărmuritei iubiri t 
BUZEȘTI — 15,30: 18; 20,15.
A Waterloo : POPULAR - 15,30; 
19, RAHOVA — 15,30; 19.
A O duminică pierdută 
GHESUL — 16; 18: 20.
A Aventuri în 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..,
RA — 15,30: 17,45: 20.
A Mihail Strogoff : COSMOS — 
15,30; 18: 20,15.
A Copacii mor în picioare : DRU
MUL SĂRII — 15,30: 17,45: 20.
A Anna celor o mie de zile : PA
CEA — 15,45; 19.
A Neînfricatul Gyula, vara sf iar
na : LAROMET ----- ----- -----
A Articolul 420 
15,30: 19.
A Cea mai frumoasă soție î AU
RORA - 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18; 
20,15.
A Floarea de cactus : CRINGAȘI
— 15,30: 18: 20,15.
A Un amanet ciudat — 9—18,30 în 
continuare : Program de filme do
cumentare — 20.15 : TIMPURI NOI. 
a O floare și doi grădinari : GTU- 
LESTÎ - 11: 15.30: 19,
A Marele premiu : MOȘILOR — 
1? : 19.
a Castanele sim. bune : VIITORUL 
~ 15,45: 18: 20,15.
A Vagabondul : MUNCA 
15,30: 19.

15,30: 17,30; 19.30. 
UNIREA — 11;

9:

10,SC
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De cite ori îmi aduc a- 
minte de primăvara lui 
1907 mi se £ace frig. învă
țasem să umblu și să vor
besc, știam ce este munca 
și setea, foamea, somnul 
și nesomnul, mă deprinse
sem să observ tot ceea ce 
se întîmpla în jurul meu 
și să tin minte. Acum trei 
sferturi de veac, la țară, 
copiii erau puși să mun
cească de cum se ridicau 
pe picioare și se maturizau 
repede. Iarna anilor 190(3— 
1907 fusese aspră, cu mari 
geruri uscate și cu fur
tuni pustiitoare. Primăvara 
după care tinjeam venea 
încet. In cele mai multe 
case din satele de pe lin
gă Dunăre bîntuise în 
cursul iernii, și continua să 
bintuie și acum, la apropie
rea primăverii, foamea și 
frigul, deznădejdea Și să
răcia lucie. Cu multe din 
aceste neajunsuri, ne mai 
impăcam, nu însă cu foa
mea, nu cu frigul, nu cu 
asuprirea care plana asu
pra tuturor. Acum tot 
ceea ce s-a petrecut atunci 
pare de necrezut. Cînd am 
scris Desculț, Dulăii, Cos- 
iandina a trebuit să las 
deoparte o sumedenie de 
materiale care, transcrise 
în textul cărților, ar fi 
putut să pară de necrezut. 
Realitățile din satele noas
tre — înainte și chiar 
după 1907 — au fost mult 
mai dure decum le-au în
fățișat scriitorii în operele 
lor- O jenă firească ne-a 
oprit să spunem totul și, 
probabil, ne va mai opri un 
timp.

I Despre răscoalele țără- 
| nești din primăvara lui 
' 1907 s-a scris relativ mult, 
însă, după părerea noastră, 
destul de tirziu. Eveni
mentele din primăvara lui 
1907 erau ca o rană adîn- 
eă, dureroasă, care se vin
de?.- . încet, sau nu se vin- 

„F? .a deloc și de care nu 
&a potrivit să te apropii. 
Unii cercetători au susți
nut că răscoalele at fi iz
bucnit datorită unor agita
tori, din afara țărănimii, 
care ar fi vînturat satele 
și i-ar fi ațițat pe țărani 
Împotriva latifundiarilor. 
In timpul răscoalelor am 
auzit vag despre așa ceva. 
Cert era că nimeni nu vă
zuse vreun agitator, cel 
puțin In părțile dunărene 
unde viețuiam eu și ai mei 
pe atunci. Cred că nici nu 
era nevoie de agitatori. 
Ura împotriva latifundia
rilor era veche, iar timpul 
se îngrijea s-o crească 
mereu. Această veche și 
puternică ură împotriva 
latifundiarilor era împle
tită cu ura împotriva stă- 
pinirii, cu ura împotriva 
aparatului de represiune, 
al statului monarhic, cu ura

împotriva tuturor exploata
torilor.

Răscoalele nu au fost 
puse la cale, nu au fost or
ganizate, nu s-au desfășu
rat după un plan dinainte 
stabilit, de aci slăbiciunea 
și neizbînda lor. Ele nu au 
avut un conducător. Răs
coalele — care mocneau de 
ani de zile în sufletele ță
ranilor — au izbucnit în 
mai multe locuri deodată, 
s-au întins de la un ținut 
la altul pîrjolind. în tre
cerea lor, conacele și ca
sele boierești. Pe alocuri

ticit, 6-au organizat și 
au trecut la represiuni. 
Bizuindu-se pe disciplina 
de fier a armatei, guver
nul liberal i-a . încre
dințat generalului Ave- 
rescu potolirea și stingerea 
răscoalelor. Țăranii se ri
dicaseră pentru pămînt, 
pentru dreptate socială, îm
potriva exploatării și a o- 
presiunii. Văzind că nimeni 
nu-și apleacă urechea să le 
asculte păsurile, ei se hotări- 
seră. după ani și ani de su
ferință, să-și facă singuri 
dreptate prin răscoale, prin

uluci la rîndurile de oameni 
care, păzite și minate de 
soldați, mergeau spre ora
șul de lingă Dunăre unde 
li aștepta pușcăria. Unii 
aveau mîiniie legate la spa
te, alții erau legați de niște 
lungi prăjini.. Vorbele au
zite, imaginile văzute pă
trundeau în mintea mea și 
se scriau acolo pentru ve
cie. învățam să cunosc 
viața și lumea și orîndui- 
rile sociale nedrepte. în
vățam să nu-mi fie frică 
de nimic și nici măcar de 
moarte. Aflam, cind cădea
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s-a vărsat și singe. Numă
rul latifundiarilor și al 
slujitorilor boierești căzuți 
pradă răscoalelor a fost 
eu totul neînsemnat. Răs
coalele nu au avut același 
avint pe tot teritoriul 
țării. Aspectele răscoale
lor erau legate și de si
tuația locală. In Moldova 
ele au fost mai puțin 
violente. In Muntenia și 
Oltenia însă răscoalele au 
fost extrem de puternice. 
Aproape că n-a rămas co
nac boieresc care să nu fi 
fost schimbat în cenușă.

Clasa muncitoare, care 
se afla abia la începutu
rile organizării ei ca forță 
politică, a ajutat, pe cit a 
fost cu putință, pe răscu- 
lați. In ajutorul răsculați- 
lor au venit și intelectua
lii progresiști. Scriitorii de 
seamă. începînd cu I. L. Ca- 
ragiale, care pe atunci se 
afla in plină glorie, și sfîr- 
șind cu tînărul M. Sado- 
veanu au fost lingă obidiții 
satelor. Lipsa oricărei legă
turi intre grupurile de răs- 
culați. lipsa oricărei organi
zări a țărănimii răsculate 
au duș la tragica lor neiz- 
bîndă.

După eîteva zile de pa
nică opresorii s-au desme-

uciderea ori alungarea mo
șierilor de pe păminturile 
pe care aceștia le stăpî- 
neau pe nedrept. Armata, 
care era alcătuită în cea mai 
mare parte din țărani, a 
executat, cu citeva excepții, 
ordinele primite. Represiu
nile au fost sălbatice. Mii și 
mii de țărani au plătit eu 
viața încercarea lor de a 
ajunge la pămînt și la 
dreptate. S-a trecut la exe
cuții fără nici o judecată. 
Și tot fără nici o judecată 
s-a trecut la schingiuiri. 
Unsprezece mii de țărani 
au murit astfel. Alte mii 
au rămas schilozi în urma 
bătăilor și schingiuirilor la 
care au fost supuși. Am 
descris în Desculț represi
unile, însă nici aci in toată 
amploarea lor. Aceeași 
jenă de care pomeneam mai 
înainte m-a stînjenit. Cum 
să crezi că niște oameni 
au chinuit și batjocorit și 
pină la urmă au ucis alți 
oameni de același singe și 
de același grai ?

De cite ori îmi aduc a- 
minte de prinjavara lui 
1907 mi se tace frig. Pen
tru că era grozav de frig 
în primăvara lui. 1907. Stăm 
într-o curte pustie lingă șo
sea și mă uitam printre

și rămînea mort în drum 
cite un arestat, că nimeni 
nu e nemuritor. Pînă la 
urmă aveau să moară, in
tr-un fel sau altul, și opre
sorii. Seara ieșeam pe 
prispa casei, m frig, și au
zeam tunurile departe, 
spre miază-noapte sau 
spre miază-zi. Dărimau sa
tele nesupuse și le dădeau 
foc. Ca Să auzim mai bine 
glasul tunurilor urcam dea
lul. Ni se părea că sîntem 
mai aproape de cer, mai a- 
proape de stelele care lică
reau sus, pe boltă, ca niș
te mari ochi de lumină. Pe 
deal era și mai frig, Viii- 
tul era rece, tăia ca briciul 
și ne înfășură din toate 
părțile. în satul din vale, 
care zăcea sub maldăre de 
întuneric, nici o lumină... 
Nici o lumină... Clinii lă
țeau a pustiu și a moarte. 
Iar oamenii, citi nu fuseseră 
legați și trimiși la oraș să 
dea socoteală de răzvrătire 
gîndeau sperînd : „Va veni 
o zi în care vom fi birui
tori. Sîntem mulți și stăpî- 
nirea nu ne poate ucide pe 
toți".

Tntr-adevăr, stăpînirea 
nu i-a ucis pe toți țăranii. 
Avea nevoie de brațele lor 
de muncă. O țară seacă

de suflete nu e o țară, ci 
un pustiu netrebnic de care 
nimeni nu are nevoie.

Țărănimea a indurat chi
nurile represiunii, și-a 
păstrat nădejdea în drep
tate, in biruința dreptății. 
N-a uitat nimic și a aștep
tat să-i sosească vremea.

Și vremea așteptată a sosit 
o dată cu scuturarea ju
gului fascist și cu ieșirea 
comuniștilor din ilegalitate, 
o dată cu întoarcerea ar
melor noastre împotriva 
hitlerismului.

Țăranii au recunoscut în 
partidul comuniștilor parti
dul lor. singurul lor 
partid. Acest partid i-a 
condus — în alt Marte. în 
primăvara lui 1945 — la
asaltul prefecturilor reac
ționare și al conacelor bo
ierești. De data aceasta, 
țăranii au izbutit să-și do
boare adversarii. Acțiunea 
lor, plină de primejdii, s-a 
desfășurat, cu amploare, 
după un plan bine stabilit 
de comuniști și sub condu
cerea comuniștilor.

S-au oglindit toate aces
tea în literatură ? Fără în
doială că da. Multe pagini 
din Caragiale și Sadoveanu, 
precum și din alți scriitori 
se referă la răscoalele ță
rănești din primăvara ■ lui 
1907. Alții oglindesc in 
scrierile lor zilele înflă
cărate de după 1944 — zile 
în care țărănimea munci
toare a luptat cu bravură 
pentru înfăptuirea progra
mului de refacere și socia
lizare a țării întocmit de 
comuniști. Cu privire la 
răscoalele țărănești din pri
măvara lui 1907 Rebreanu 
a scris cel mai amplu ro
man al său. Răscoala. Au
torul acestor rindurj s-a 
referit și el la răscoalele 
din 1907 și, probabil, se 
va mai referi în volumele 
sale de Amintiri.

Noi. scriitorii. sintem 
încă datori țărănimii 
noastre. Ii sintem da
tori cărți bune care s-o 
înfățișeze in cadrul larg 
al construcției socialiste. îi 
sîntem datori un mult mai 
mare sprijin în rezolvarea 
problemelor care o privesc 
direct — îmbunătățirea 
vieții în satele noastre, 
înfrumusețarea satelor, ri
dicarea și așezarea satelor 
cit mai aproape de nivelul 
orașelor. înălțarea lor pe o 
mai înaltă treaptă a cullu- 
rii și civilizației.

Mulți dintre noi am 
plecat cîndva din sate. 
Să ne întoarcem aco
lo măcar pentru citva 
timp și. să scriem cărți 
bune, adevărate despre ță
ranii noștri de azi. despre 
satele noastre de azi care, 
in unele părți ale țării, nu 
mai seamănă deloc cu 
cele de altădată.

Expoziția cu vînzore a întreprinderii intercooperatiste de valorificare a produselor de artizanat a atros, zile la rînd, numeroși vizitatori din orașul Focșani 
Foto : Gh. Vințilă

Manifestări 

consacrate 

aniversării 

Semicentenarului 

U.T.C.
Cu ocazia apropiatei aniversări a 

50 de ani de la crearea Uniunii Ti
neretului Comunist, la Casa de cul
tură a tineretului din sectorul 4 a 
avut loc o întîlnire între foști mem
bri ai Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C. din perioada ilegali
tății și actualul activ de bază al 
U.T.C. din Capitală.

In cadrul intilnirii au fost evocate 
momente din lupta tineretului Capi
talei împotriva regimului burghezo- 
moșieresc și a dictaturii fasciste, evi- 
den', iindu-.se spiritul de sacrificiu și 
abnegația lor revoluționară.

Mii de tineri bucureșteni participă 
zilnic la îhtîlniri cu personalități de 
seamă ale vieții noastre politice și 
sociale, cu vechi militanți ai mișcă
rii muncitorești, veterani din răz
boiul antifascist. Au loc. de aseme
nea. simpozioane, seri culturale, con
cursuri pe teme legate de eveniment.

Numeroase manifestări cultural-e
ducative se desfășoară în aceste zile 
in întreaga țară.

Elevii și cadrele didactice de la li
ceele de cultură generală din orașul 
Strehaia s-au întilnit, in cadrul mani
festărilor inițiate de Comitetul jude
țean Mehedinți al U.T.C.. cu Gheor- 
ghe Sălăgeanu. Erou al muncii socia
liste. șef de șantier al Centralei hi
droelectrice Porțile de Fier, care le-a 
vorbit deapre munca celor peste 
10 000 de constructori și montori care 
au realizat Sistemul hidroenergetic și 
de navigație de pe Dunăre.

La Botoșani a avut ' loc sesiunea 
omagială de comunicări .,50 de ani de 
luptă și muncă sub steagul partidu
lui", la care au luat parte secretari 
și activiști ai organizațiilor U.T.C. 
din întreprinderile, comunele și șco
lile județului, cadre didactice, un 
mare număr de tineri. Expunerile 
prezentate, precum și dezbaterile ce 
le-au urmat au prilejuit o interesantă 
evocare a tradițiilor revoluționare 
ale tineretului din țara noastră, con
dus și îndrumat de partid, relevin- 
du-se participarea tinerilor , din 
această parte a țării la înfăptuirea 
marilor obiective ale socialismului.

Un simpozion cu tema ..Momente 
din trecutal de muncă și de luptă a 
tineretului din județul Hunedoara" a 
avut loc și la combinatul siderurgic 
din această, citadelă a industriei rflș . 
mânești.

Dintre acțiunile inițiate în județul 
Hunedoara menționăm' și „Albumul- 
ștafetă" intocm.it de organizația 
U.T.C. de la Școala generală nr. 9 
din Hunedoara, menit să poarte gin- 
durile și sentimentele fiilor siderur- 
giștilor hunedoreni către tinerii de 
la școlile generale din alte orașe ale 
țării.

(Agerpres)

„DANTON
de Camil Petrescu, 

la Teatrul radiofonic
„Danton" constituie 

o amplă frescă drama
tică inspirată din istoria 
revoluției franceze de la 
finele secolului al 
XVIII-lea. prin care 
scriitorul Camil Petres
cu ne propune nu intui
tiv, ci cu mijloace pro
prii intelectului, o cu
noaștere expresivă a ti
purilor, a epocii, a eve
nimentelor. Se cunoaște 
modalitatea, cu adevă
rat științifică, adoptată 
de Camil Petrescu în 
documentarea și pregă
tirea materialului pen
tru scrierea acestei dra
me : se cunoaște, de a- 
semenea. pasiunea de 
cercetător cu care a in
vestigat izvoarele isto
rice. Departe, deci, de 
scriitor apelul la impro
vizații. la surse de a 
doua mină sau la teh
nici și procedee intuiti
ve. El invită pe cititor 
să se situeze lucid în 
fața istoriei și să judece 
obiectiv oamenii și fap
tele lor. Invitația acea
sta fiind făcută prin in
termediul unei opere li
terare. ea poartă însem
nele geniului, ale perso
nalității scriitorului și 
impune prin acea pene
trantă expresivitate, 
proprie scrisului lui Ca
mil Petrescu.

Eroul dramei, perso
nalitate discutată, con
troversată de istorie, ii 
trezește lui Camil Pe
trescu o profundă sim
patie ; de aici optica sa 
generoasă, chiar atunci 
cind este vorba de scă
derile reale ale lui Dan
ton. Concepția filozofică 
a autorului asupra isto
riei, alta la data scrierii 
acestei piese decit la 
data apariției dramei 
Bălcescu (1948). genera 
un tip de erou te
merar. încercînd să 
făurească singur is
toria. Contactul cu 
materialismul filozofic 
marxist i-a permis scrii
torului o înțelegere su
perioară a relației dintre 
rolul personalității și cel 
al maselor în momente
le cruciale ale istoriei, 
înțelegere ce stă la baza 
valoroasei pipse Băl
cescu.

Rămasă de patru de
cenii intre coperțile vo
lumelor de teatru ale lui 
Camil Petrescu, drama 
..Danton". inspirat
transformată in trilo
gie teatral-radiofonică. a 
putut fi urmărită recent, 
în premieră absolută de

sute de mii de ascultă
tori. Ea a intrat astfel, 
dintr-o dată, în conștiin
ța publicului larg, după 
ce un număr prea lung 
de ani fusese cunoscu
tă mai mult în cercurile 
oamenilor de teatru.

Valorificarea radio- 
scenică a operelor și a 
capodoperelor literaturii 
originale reprezintă o 
constantă in programul 
redacției literar-teatra- 
le. Ne-am obișnuit — 
mai ales in ultimele sta
giuni — ca teatrul la 
microfon să ne ofere se
riale după romane deve
nite clasice (Baltagul), 
cicluri de piese mai pu
țin cunoscute aparțini nd 
unor prozatori și poeți 
de mare notorietate, ca 
Ion Minu.lescu. Horten
sia Papadat-Bengescu, 
Gib Mihăeseu etc. Pre
zența dramei Danton in 
repertoriul acestei sta
giuni se înscrie în acest 
program bine gindit. te
meinic elaborat și nu 
constituie doar un „acci
dent fericit". Difuzarea 
unei opere de anvergu
ra. adîncimea și frumu
sețea lui Danton se de
tașează. totuși, prin re
lieful artistic al actului 
de creație, prin temeri
tatea echipei conduse de 
regizorul Paul Strat: lat 
de a fringe, în sfirșit, 
inerția și de a deschide 
drum spre scenă ce'e- 
brei piese, ca unul din 
evenimentele actualei 
stagiuni, ca o biruință 
artistică ce condensează 
multiple semnificații : 
respect și nețărmurită 
dragoste pentru teatrul 
lui Camil Petrescu, spi
rit novator in politica 
repertorială, curajul de 
a fi cu un pas înaintea 
altor teatre, în sfîrșit, 
împlinirea unui verita
bil fapt de cultură.

Adaptarea radiofonică, 
purtind semnătura regi
zorului N. Al. Toscani, 
așează întreaga piesă în 
coordonatele procesului 
din actul al V-lea, tot 
restul acțiunii fiind țe
sut sub forma unor re
trospective in canavaua 
acestuia. Se subliniază 
astfel .Caracterul de dia- 
tribă împotriva abuzu
rilor, a nedreptății, iar 
pledoaria lui Danton 
pentru cauza revoluției 
devine mai convingă
toare.

Regizorul Paul Strati- 
lat are meritul real de a 
fi învins această greu
tate a. Stabilirii distribu

ției acestei piese ce nu
mără peste 80 de per
sonaje și de a fi ales — 
cel puțin pentru rolurile 
importante — actori 
buni, cu timbruri vocale 
foarte diferențiate, pen
tru ca ascultătorul să 
poată deosebi ușor per
sonajele.

Tn rolul titular l-am 
apreciat pe Mircea AI- 
bulescu pentru masivi
tatea și pentru amplitu
dinea registrului său so
nor. Actorul ne-a suge
rat un Danton cind agi
tat. cînd calm, cind pro
fund. cînd copilăros, o 
natură complexă și, In 
ultimă instanță, un mare 
învins. Gheorghe Cozo- 
rici. cu glasul său per
cutant și patetic, a re
liefat un Robespierre 
calculat, aparent neted, 
în realitate însă un tem
perament coleric, colțu- 
ros. un caracter cons
truit numai din muchii 
și unghiuri. Ion Mari
nescu l-a interpretat cu 
fermitate și duritate vi
rilă pe nedreptățitul 
Westermann. Fory Et- 
terle a marcat cu pres
tanță rolul președin
telui tribunalului revo
luționar, Ion Caramitni 
a transmis fragilitatea 
deznădăjduitului Camil
le Desmoulins. O mare 
plăcere, ne-a făcut reîn
tâlnirea cu actrița Tanți 
Cocea. a.le cărei inflexi
uni sonore savante au 
fost de natură să ne su
gereze perfidia și tena
citatea doamnei Roland.

In funcție de rolurile 
pe care le-au avut de 
interpretat, de întinde
rea și de structura lor. 
prezențe pregnante in 
serialul radiofonic Dan
ton au mai avut Nieolae 
Bra n corn ir (Domnul Ro
land). Mihai Heroveanu 
(Marat), Constantin Df- 
nulescu (Fouquier-Tin- 
ville). Tatiana lekel 
(Lucile). Valeria Seciu 
(Gabrielle). Melania 
Cirje (Louise), Gheor- 
ghe Ghiț'ulescu (Cout- 
hon). Corado Negrea nu 
(Vadier) și mulți alții. 
Regia muzicală (Romeo 
Chelflru) și cea tehnică 
(ing- Flavia.. Coama) 
Și-âu înscris cu cinste 
numele pe genericul e- 
misiei. pentru contribu
ția de calitate adusă la 
prima transpunere a 
dramei „Danton" de Ca
mil Petrescu, pe banda 
magnetică.

Dr. Mihal FLOSEA

A apărut
Consecventă preocupării sale de 

a-și îmbunătăți continuu activitatea, 
Editura „Ion Creangă" a organizat 
recent — la inițiativa organizației 
de pțrtid și a comitetului de con
ducere — o masă rotundă la care au 
luat parte editori, graficieni și scrii
tori. Scopul prim al acestei întâlniri, 
elementul central- al schimbului de 
idei intre conducerea operativă a 
editurii și specialiști, colaboratori și 
angajați ai acestei instituții l-a con
stituit perfecționarea ilustrației de 
carte pentru copii; Părtieipanții au 
dezbătut o serie de probleme esen
țiale ale acestui extrem de impor
tant domeniu al activității editurii 
prin prisma exigențelor educative, a 

, funcției formative și informative 
, 'specifică ilustrației destinate micilor 

cititori. Cuvintul redaetorului-șef al 
editurii, scriitorul Ti’oeriu Utan, a 
orientat discuția spre o analiză te
meinică, din multiple puncte de ve
dere. a direcțiilor tematice și a pre
zentării artistice, a capacității sti
mulative, ale ilustrației de carte pen
tru copii. O analiză care s-a circum
scris — atît în referatul prezentat 
din partea Editurii „Ion Creangă" 
de către șeful serviciului artistic, 
graficianul Adrian lonescu, cît și în 
numeroasele luări de cuvînt — pre
ocupărilor'educative ale societății 
noastre. în lumina indicațiilor ple
narei din noiembrie a C.C. al P.C.R.

★
Obiectul discuției l-au constituit 

copiii — această realitate atît de 
complexă și dinamică, atît de varia
tă incit raportul față de carte dobin- 
dește, de fiecare dată, valoare de 
unicat. Relația intimă, constitutivă 
care se stabilește, în procesul lec
turii, între generațiile de cititori 
mici și obiectul atenției lor, contri
buie — după cum au subliniat mai 
mulți participanți la „masa rotundă" 
— la pregătirea unui teren de cul
tură și sensibilitate prielnic viitoru
lui, capabil să îmbogățească con- 

’ știința copiilor atît în manifestările 
sale exterioare, cit și în trăirile su
fletești.

Reliefind grija continuă manifes
tată de partidul și statul nostru 
pentru educarea copiilor. pentru 
dezvoltarea multilaterală a cetățeni
lor de mîine, nenumăratele măsuri 
luate în această direcție, graficianul 
Val Munteanu a spus : „Mi se pare 
esențial, in momentul in care începi 
să lucrezi la o carte pentru copii, să 
te întrebi : pentru cine, în ce scop 
o faci ? Răspunsul 11 știm cu toții. 
Trăim într-un stat socialist, în care 
preocuparea pentru cultură, pentru 
educație se află in centrul atenției : 
iar în ceea ce privește cartea hotă- 
ritoare este această preocupare, și 
nu criteriul comercial, criteriul de 
vandabilitate. Referindu-mă in a- 
cest sens la desenul pentru copii, 
cred că putem vorbi cu atit mai 
apăsat despre rolul educativ — ețic 
ți estetic — de extremă importantă 
pe care acesta este menit să-l aibă.

Mi se pare o condiție sine-qua-non 
a acestui gen —' aceea de a-i în
văța ceva pe copii, de a le lărgi ori
zontul și setea de cunoaștere".

Modul de a gîndi, de a simți, de a 
reacționa psihologic propriu copiilor 
poate fi influențat nu numai de cali
tatea textului, dar și de frumusețea 
imaginii, subordonată, evident, unor 
sensuri morale, educative clare. în 
această ordine de idei, graficianul 
Aurel Stoiccscu a remarcat că ilus
trația de carte este și o introducere 
în cultură. In acord cu caracteristi
cile epocii contemporane, ea trebuie 

CUM IL ZUGRA VIM PE FA T FRUMOS 
AL ZILELOR NOASTRE?

O interesantă și utilă dezbatere organizată de EDITURA „ION CREANGĂ" 
privind criteriile estetice și educative în ilustrarea cărții pentru copii

să contribuie la o educație multiplă, 
estetică și cetățenească, dar pentru 
aceasta este esențial ca ilustrația să 
aibă acces spre conștiința, spre su
fletul micului cititor.

A da chip concret povestirii, a-i 
descoperi inedite interpretări grafice 
— iată modalități de a transforma 
imaginea in ciștiguri de ordin etic. 
In desfășurarea discuției s-a arătat 
insă că au apărut uneori ilustrații 
care n-au avut ecoul scontat — de
sene „frumoase" dar plate, reci, or, 
dimpotrivă, stilizate excesiv, tratate 
într-o manieră inaccesibilă, sau pur 
și simplu urîte. E vorba aici de în
țelegerea exigențelor, a sensibilității 
virstei, de capacitatea artistului de 
a-i captiva pe copii, de a le struni 
imaginația și a le dezvolta recepti
vitatea. Finețea observației, nuanță
rile de interpretare trebuie să des
chidă aripi largi fanteziei, să se a- 
dreseze copiilor în limbajul pe care 
aceștia îl înțeleg. A fi limpede nu 
înseamnă neapărat a fi didactic ; tot 
așa după cum a nu spune tot. a-i 
lăsa pe copii să fabuleze în jurul 
imaginii nu înseamnă a fi confuz. 
După cum sublinia scriitorul Radu 
Boureanu, a-i antrena pe micii citi
tori și privitori ai ilustrațiilor să 

continue în imaginație datele poves
tirii care le este oferită trebuie 
considerat ca un mod al accesibili
tății. o componentă activă a comu
nicării, capabilă să descopere și să 
dezvolte sensibilități. Aceasta pre
supune „osmoza între text și ilustra
ție. necesitatea ca substanța cărții 
și cea a graficei să fie de aceeași 
valoare, de aceeași tensiune".

Premisa ilustrației de valoare o 
constituie — au insistat vorbitorii — 
ideile, orientarea tematică a cărți
lor editate. Consemnindu-se apariția 
unor cărți pentru copii care răspund 

cerințelor specifice feluritelor vîrste, 
ca și existența unor orientări și ten
dințe promițătoare din acest punct 
de vedere în activitatea Editurii 
„Ion Creangă", la „masa rotundă" 
s-a arătat în același timp că persis
tă încă o serie de inconsecvențe, go
luri in ce privește sferele de interes 
tenintic-edueativ majore.

„Copiii vor să cunoască și pe Făt 
Frumos creat de Ispirescu, dar vor 
să cunoască și l>e Făt Frumos de as
tăzi, eroul luptei pentru dreptatea 
socială și națională" — a spus tova
rășul Nieolae Ceaușescu. la plenara 
din noiembrie a Comitetului Cen
tral. Acest îndemn a fost insistent 
invocat in cadrul discuției. pentru 
.sugerarea mai clară a ; orizontului 
larg al activității editoriale pentru 
copii, a necesității diversității tema
tice și orientării — in cadrul ei 
spre actualitate. Or. după cum au 
observat mai mulți participanți. cu 
toate succesele obținute, reflectarea, 
cu mijloacele specifice de expresie 
pe care le oferă arta plastică — nu 
numai a figurii dar și a aspirațiilor, 
preocupărilor și idealurilor omului 
contemporan — este una din cerin
țele din păcate doar parțial acoperi
te ale ilustrației cărții pentru copii. 

Sarcina, de mare importanță, de a 
cultiva în conștiință tinerelor gene
rații interesul. pasiunea pentru 
muncă, dragostea pentru patrie prin 
intermediul unor exemple de eroi și 
acțiuni contemporane nu și-au aflat 
încă pe deplin materializarea.

Tematica cărții pentru copii : „ce", 
„cit" și „cum" se oferă copiilor. în 
conformitate cu necesitățile spiri
tuale ale epocii actuale, cu caracte
ristici legate de vîrstă — au concen
trat atenția tuturor participanților. 
Majoritatea lor s-a referit la ne
cesitatea de a tine seama, în acest 

domeniu, de complexitatea fenome
nelor și realităților ce ar trebui a- 
bordate. în raport direct cu puterea 
de înțelegere crescîndă a copiilor. 
Prin însuși specificul lor — ilustra
țiile cărții. pentru copii. dezvoltind 
simțul pentru frumos, ar trebui să 
surprindă aspecte din actualitate de 
mare interes pentru tinerele gene
rații, aspecte care să permită mici
lor cititori — pe lingă asimilarea 
unei cantități de noi informații — 
analogii cu propriile lbr constatări 
și experiențe. Menționind apariția 
în ultimii ani a unor lucrări valo
roase. de amploare — graficianul 
Emil Chendea a adus în cursul dis- 
cutiei o serie de propuneri concrete 
care să îmbunătățească din punct 
de vedere tematic activitatea edi
turii. „Cartea pentru oopii — a spus 
el — nu trebuie să fie in ariergarda 
mijloacelor de informare. De multe 
ori nu reușim să ținem pasul cu 
timpul în a informa copiii despre 
toate transformările care se întîm- 
plă în jurul nostru. Dacă un film, 
sau o emisiune de televiziune au 
dispărut după difuzare, o carte ră- 
mine. La o carte te poți întoarce 
oricum și o poți relua, o poți privi 
cu mai multă seriozitate, cu mai 

multă atenție. Din acest punct de 
vedere consider că ne lipsesc serii 
întregi de lucrări care să se refere 
la toate aceste mari descoperiri, 
cărți care să prezinte copilului uni
versul social și tehnic al epocii noas
tre. viața și înfățișarea nouă a țării".

Profilul tematic al editurii. îmbo
gățit conform planului pe cinci ani 
— plan elaborat în decursul a doi 
am și oferit specialiștilor pentru 
eventuale completări — va indica 
desigur drumul pe care trebuie să-1 
urmeze ilustratorul. împărțirea te
matică a lucrărilor va oferi graficie

nilor posibilitatea de a-și alege căile 
pe care să meargă, fie că e vorba 
de ilustrație pe probleme de tehni
că. beletristică, enciclopedice, de in
formare etc

Dar orice carte poate fi ilustra
tă ? Se întreba scriitorul Iuliu Ra
liu, reprezentant al Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor. 
Răspunsul, evident afirmativ. . pre
ciza : „Orice* carte, și mai ales car
tea pentru copii, poate și trebuie 
ilustrată — dar nu oricum". Vorbi
torul a relevat utilitatea periodiză
rii vîrstelor, necesitatea raportării la 
experiența de viață a copilului, la 
sensibilitatea și receptivitatea speci
fică — mai ales că televiziunea, și 
chiar cărțile, dau posibilitate copi
lului să asimileze mult și diferen
țiat.

..Copiii au umor, spunea pictorul 
Sabin Bălașa. Copiii rid și in somn. 
Minunat lucru. Psihologia lor este 
insă foarte complexă. Pe lingă umor, 
ei sint gravi — in sensul că se mi
nunează de toate lucrurile, au capa
citatea de a fabula, de a-și imagina, 
sînt nemaipomenit de sensibili, au 
puritate sufletească. Basmele noas
tre sint pline de inti molari și lu
cruri care au un anumit fantastic, 
care ii apropie pe copii și ii pasio

nează. Faptul că într-un basm o 
broască se poate transforma într-o 
prințesă li_ se pare extraordinar și 
nu-i îndepărtează de realitate. Dim
potrivă,. le educă fantezia. Copiii 
sint un material minunat și nu tre
buie să pătimească din pricina fră- 
mintărilor, orgoliilor, căutărilor ar
tistice ale maturilor. Ei pot fi vio
lentați — deși noi, maturii, credem 
că nu sint — de sărăcia imaginilor 
sau de repulsia ciudată pe care unii 
artiști o au pentru natură și mai 
ales pentru figura umană. S-ar. 
spune că oamenii se văd foarte urîți 
în secolul nostru ; se vedeau parcă 
mai frumoși în evul mediu, iar în re
naștere se vedeau minunați. E o op
tică inadmisibilă în ilustrarea cărții 
pentru copii. Ar trebui să se accen
tueze, să se adîncească ideea că 
omul este cea mai frumoasă ființă, 
că este armonios, proporționat — 
este o condiție a educației umaniste, 
a cultivării dragostei față de om".

Reluînd ideea necesității de a pă
trunde un univers specific — cel al 
copilăriei — graficianul Petre Vulcă- 
nescu a subliniat : ..Fuga de ' reali
tate, di formarea, modificarea ei con
travin unor exigente educative ele
mentare. Uritul influențează negativ 
sufletul copilului".

Subiectivitatea copilului trebuie să 
încarce poetic cu sensuri realitatea 
pe care plasticienii o interpretează 
pentru el. Această fascinantă trans
mitere a unui univers de eîndttri. a- 
titudini, ca și spectaculoasa u- 
tilizare a materiei colorate tre- 
'',!e coroborate, subordonate scopu
lui educativ, pedagogic, pe care, 
în ultimă instanță, ilustrația de 
carte este chemată să-1 onoreze. Re- 
ferindu-se la întruchiparea plastică 
a eroilor cărților pentru copii, grafi
cianul Gh. Ivancenco preciza : ,.A-
pariția unei figuri frumoase nu mi 
se pare suficientă. Consider că ilus
tratorul trebuie să încerce în primul 
rînd să aprofundeze caracterul erou
lui descris de scriitor, să reflecte în 
imagine calitățile sau defectele per
sonajului, transform îndu-1 în proto- 
t.in de bărbăție. de curaj sau, 
dimpotrivă, încriminîndu-i șovă
ială".

★
Multiple și variate, fiecare dintre 

problemele aduse în discuție ar me
rita desigur o atenție specială.' Din
colo însă de aspectele foarte. con
crete pe care le ridică realizarea în 
bune condiții a ilustrației de carte 
pentru copii ; dincolo de proble
mele de ordin practic și de realiza
rea artistică — se cuvine menționat 
interesul deosebit acordat de Editura 
..Ion Creangă" funcției social-edu
cative căreia îi este menită. Masa 
rotundă la care ne-am referit a ilus
trat nu numai ideile și tendințele în
registrate în acest domeniu, dar și 
prezența unei gîndiri de perspectivă. 
Sperăm că rezultatele nu vor în- 
tirzia.

Marina PREVTU

revista

„PROBLEME 
ECONOMICE"

nr. Î/197I

Numărul pe luna februarie cuprin
de următoarele articole : „Teoria e- 
conomică și experimentul economie" 
de M. COȘEA ; „Salariul — element 
principal în realizarea retribuției so
cialiste" de GH. ANGHEI, : „Consi
derații critice asupra teoriei bur
gheze a „societății industriale", de 
I. NTCOLAE-VALEANU ; „Economi
sirea resurselor materiale — sursă a 
dinamizării creșterii producției" de 
V. M. POPESCU : „Mutații calitative 
în dezvoltarea agriculturii" de O. 
PAK.PALA ; „Posibilități de perfec
ționare a producției și circulației am
balajelor" de P. CIUOHI (Iași) și 
„Tehnicile de grup în cercetarea mo- 
tivațională" de GUY SERRAF 
(Franța).

Tn continuare, revista cuprinde in
tervențiile unor participanți la dezba
terea organizată pe tema : „Ex
periențe naționale de modernizare * 
structurilor economice". Revista mai 
inserează stenogramele unor mese 
rotunde și discuții despre : „Modele 
de corelafii între fondul de acumu
lare și fondul de consum pentru 
prognoza dezvoltării economiei româ
nești" (I). ..Particularități ale folosirii 
metodelor econonietrice în socia
lism (I), „Sistemul indicatorilor de 
plan" (III) și „Criza sistemului valu
tar capitalist : cauze, implicații, 
perspective" (II).

La rubrica de consultații au apă
rut : „Contradicțiile economice in 
socialism și modalitățile rezolvării 
lor" de C. MOISUC și „Acordul 
global — formă stimulativă de retri
buire a muncii în C.A.P." de V. V. 
POPOVICI. In rubrica „Termeni și 
definiții" este inserat articolul „Prog
noză, previziune, proiectare", VI. 
TR.ERICI, iar la rubrica „Economie 
mondială" N. S. STĂNESCU sem
nează articolul „Despre unii factori 
ai modificărilor structurale în comer
țul internațional al țărilor capitalis
te". Numărul mai cuprinde obișnui
tele rubrici „Critică și bibliografic", 
„Note bibliografice", „Consemnări" 
și „Publicitate".

intocm.it
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Vizitind o serie de în
treprinderi industriale din 
Republica Populară Un
gară, întîlnind factori de 
răspundere, ca și simpli 
muncitori, o frază rostită 
de interlocutori a revenit 
în discuție de mai multe 
ori, ca un laitmotiv : 
„Problema nr. 1 pe care 
ne străduim s-o rezolvăm 
este să fabricăm mai 
multe produse de calitate 
superioară și la costuri 
cit mai reduse ; acestea 
sînt condițiile competiti
vității și ale înaltei efi
ciente economice — ele
mente de care depinde 
menținerea unui ritm ra
pid de dezvoltare econo
mică a țării".

Competitivitatea înaltă 
și eficiența economică su
perioară a producției, 
alături de creșterea volu
mului acesteia, sînt obiec
tive spre realizarea că
rora este orientată fiecare 
prevedere din cel de-al 
IV-lea plan cincinal 
(1971—1975) de dezvolta
re a economiei ungare, 
iar rezultatele obținute în 
1971 reflectă pe deplin a- 
ceastă orientare. Anul 
trecut. în comparație cu 
nivelul din 1970, produc
ția industrială a crescut 
cu 5 la sută, dar sporul 
înregistrat în ramurile 
industriale de bază, prio
ritare — chimia, siderur
gia, industria constructoa
re de mașini și cea a ma
terialelor 
— a fost 
mare. De 
producția 
strucțiilor 
crescut cu 7 la 
ce ni se pare 
subliniat cu 
este că, în ultimii ani, și 
mai ales în 1971, impor
tante mutații s-au înre
gistrat chiar in structura 
acestor ramuri de maxi
mă importanță economică. 
Bunăoară, referindu-ne 
tot la industria construc
țiilor de mașini, este de 
relevat ritmul susținut de 
creștere a producției de 
mașini de calcul, a indus
triei electrotehnice, pre
cum și a celei de mijloa
ce pentru transportul fe
roviar.

O intensă dezvoltare a 
cunoscut producția indus
triei electronice și elec
trotehnice. Apelînd din 
nou Ia cifre statistice, re
ținem, de exemplu, că în 
deceniul _ trecut, producția 
de televizoare a crescut 
de la 139 000 la 364 000 a- 
parate. Din acestea, mai 
mult de un sfert s-au 
portat. Unele — și 
România.

Cunoșteam de-acasă ... 
litatea — care merită a- 
precieri — a televizoare
lor și aparatelor de radio 
purtînd marca „Orion". 
Realizările întreprinderi
lor cu acest nume consti
tuie o -adevărată , conste
lație a tehnicii. Cu pri
lejul călătoriei 
ra vecină și 
gazdele ne-au 
vizităm o altă 
poate cea mai mare — u- 
zină maghiară cu același 
profil : „Videoton". în
treprinderea se află la 
citeva zeci de kilometri

de Budapesta, la Szăkes- 
fehervâr, oraș pe lingă 
care trece moderna auto
stradă ce leagă capitala 
Ungariei de Viena. Am
plasate într-un adevărat 
parc natural, secțiile de 
fabricație, distruse în 
timpul războiului și re
construite imediat după 
eliberarea țării, sînt ace
leași în care, acum 25 de

țfl azi la „Videoton". Dar, 
începind cu anul 1959, 
aici se fabrică și televi
zoare.

— în viitor urmărim 
creșterea producției, mai 
ales pe seama sporirii 
productivității muncii — 
ne spunea ing. Mohai Păi, 
șeful unei secții a uzinei. 
Ne preocupă însă în cel 
mai înalt grad divensifi-

Constelația
noului

e-

de construcții 
sensibil mai 

pildă, în 1971 
industriei con- 
de mașini a 

sută. Ceea 
că trebuie 

deosebire

ex- 
in

ca-
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„Orion

într-una din secțiile uzinei „Videoton

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE 
DIN R. P. UNGARĂ

ani, se realizau... spițe de 
roți, scări și alte articole 
simple, aproape meșteșu
gărești. Treptat, halele au 
fost dotate cu mașini și 
utilaje moderne și a în
ceput fabricația speciali
zată de piese de radio. La 
31 martie 1955 s-a produs 
primul lot de 150 de apa
rate de radio, la sfîrșitul 
anului respectiv produc
ția ajungînd la 13 000 a- 
parate. în anul următor 
s-au fabricat ceva mai 
mult de 200 000 radiouri și 
tot cam atît se realizează

carea producției și îndeo
sebi îmbunătățirea conti
nuă a calității aparatelor 
de radio și TV pe care le 
fabricăm. Dacă la început 
realizam doar două tipuri 
de aparate de radio, azi 
producem peste 30 de ti
puri — de la cele „de bu
zunar" și cele pentru 
autoturisme, pînă la apa
ratele stereofonice 
mare performanță.
ceeași varietate o oferă și 
producția de televizoare 
— de la tipurile „mini" și

pină la oele cu diagonală 
mare.

— Iar calitatea supe
rioară a aparatelor „Vi
deoton" este atestată de 
faptul că 40 la sută din 
producția de radiouri și a- 
proape o treime din cea 
de televizoare se exportă 
în 25 de țări — a precizat 
tov. Gabor Tomanoczy, șe
ful compartimentului de 
export al uzinei.

Preocuparea pentru ob
ținerea de produse numai 
de calitate superioară 
este pregnant vizibilă in 
secțiile de fabricație. în 
acest sens este semnifica
tiv faptul că, în uzină,, u- 
nul din cinci lucrători este 
inginer sau tehnician. Ni
velul ridicat al pregătirii 
profesionale a cadrelor 
este, evident, o premisă 
esențială pentru îmbună
tățirea calității produc
ției ; performanța produ
sului o stabilește bancul 
de probă. Aici, un aparat 
de radio auto, de
xemplu, este „scuturat" 
timp de zece minute în
tr-un ritm de cîteva ori 
mai mare și în șocuri 
mult mai dure decît va 
suporta în exploatare ; 
iar aparatul va lua dru
mul pieței numai dacă va 
rezista cu succes acestei 
probe.

Investiții cît mai reduse 
— mai ales în ce privește 
clădirile și alte construc
ții, folosindu-se cele exis
tente — asigurarea unei 
pregătiri cît mai înalte 
a cadrelor de lucrători, 
tehnicitate ridicată a pro
duselor, în care se înma
gazinează un volum mare 
de manoperă (conferin- 
du-li-se astfel o valoare 
economică crescîndă), pro
ductivitate înaltă a mun
cii, calitate superioară și 
costuri reduse — iată pa
rametrii activității de pro
ducție de la uzina „Video
ton". Sînt, de fapt, para
metri a căror îndeplinire 
este urmărită cu perse
verență în fiecare între
prindere industrială din 
Ungaria, ca o sarcină per
manentă decurgînd din 
politica economică a Par
tidului Muncitoresc Socia
list Ungar.

Cifrele statistice oferă 
un tablou elocvent al dez
voltării economiei ungare. 
Dar oricît de sugestive ar 
fi, ele nu pot oglindi 
căutările și strădaniile 
lucrătorilor — muncitori, 
ingineri, economiști — 
pentru ca producția sau 
productivitatea muncii să 
mai crească cu 
cent, pentru ca 
cost să devină 
cu 0,1 la sută.

Urmărindu-i pe acești 
oameni la locul lor de 
muncă, în uzine și fa
brici, înțelegi intensitatea 
și amploarea eforturilor 
ce le desfășoară, hotărî- 
rea lor nestrămutată ca, 
printr-o muncă stărui
toare, economia Ungariei 
socialiste să se ridice pe 
noi și noi trepte de pro
gres.

un pro- 
prețul de 
mai mic

V'

)

î 
î
/

î

Redăm mai jos fragmente dinir-un jurnal al Judithei Todd, fiica 
Iui Garfield Todd, fost prim-ministru al Rhodesiei de sud în perioada 
1953—1958 — document impresionant, ajuns, după multe peripeții, în 
posesia săptămînalului britanic „Sunday Times", care l-a dat publi
cității de curînd. Jurnalul descrie eforturile^ desfășurate de autoare 
și de tatăl ei, cunoscuți mi'litanți pentru drepturile populației africane 
din Rhodesia, pentru mobilizarea cît mai largă a opiniei publice din 
această țară la lupta împotriva recentului acord anglo-rhodesian, me
nit în fapt să consfințească dominația regimului rasist de la Salisbury. 
După cum se știe, acest acord a stîrnit indignarea și protestul populației 
africane, ale tuturor forțelor democratice și progresiste din Rhodesia, 
fapt ilustrat de manifestațiile de masă și ciocnirile din această țară, 
unde, în ciuda terorii antidemocratice, situația a continuat să se men
țină explozivă săptămîni în șir. Cu puțin timp în urmă s-a anunțat că, 
din ordinul autorităților rasiste, Garfield Todd a fost întemnițat la în
chisoarea din Gatooma, iar Judith Todd — la penitenciarul 
randellas. Datorită condițiilor de detențiune extrem de grele, 
Todd s-a îmbolnăvit grav, fiica lui a declarat greva foamei 
de protest pentru întemnițarea lor ilegală.

Redactat înainte de întemnițare, jurnalul începe prin a reda

din Ma- 
Garfield 
în semn

_______________ _ _ secvențe 
ale întoarcerii Judithei Todd Ia Salisbury, dintr-o recentă călătorie în 
Anglia, unde a susținut de asemenea o campanie de protest împotriva 
acordului anglo-rhodesian. Iată cîteva file din jurnal.

Vineri, 10 decembrie. Am ajuns 
bine la Salisbury. La aeroport, 
grup de hamali africani se apropie 
de mine. Par să mă cunoască. Fie
care îmi pune întrebări : „Cum a 
fost în Anglia ?“, „Ce credeți despre 
acord ?“, „Ce putem face ?“. La un 
moment dat, un alb trece prin apro
piere, privindu-ne cu circumspecție. 
Hamalii devin tăcuți și se îndepăr
tează.

în aceeași zi, telefonez unui prie
ten ziarist. E supărat. Presa rhode- 
siană s-a făcut de rușine. Telefoanele 
date de autorități ziarelor „Herald" 
și „Sunday Mail" le-a redus la tă
cere. Ziariștii de la „Herald" sînt pe 
punctul de a se revolta.

A doua zi, în drum spre casă, am 
oprit mașina în orașul Gwelo. Ziarul 
african din localitate — „Moto" — 
primise dispoziție ca în decurs de 
12 săptămîni să publice cite o pagi
nă în care să se „explice" în trei 
limbi (engleză, shona și sindebele), 
termenii acordului anglo-rhodesian 
(desigur, în viziunea autorităților ra
siste). Ziariștii de la „Moto" sînt 
scandalizați. Totodată, se fac mari 
presiuni asupra africanilor pentru ca 
ei să accepte termenii tratatului, au
toritățile .străduindu-șe .din răspu
teri să-i convingă că liderii lor âu 
și acceptat acești termeni.

Spre seară am ajuns acasă. Dau 
drumul la radio. Crainicul anunță 
declarația lui Jan Smith în legătură 
cu vizita comisiei Pearce pentru son
darea opiniei publice rhodesiene în 
privința acordului. Smith se laudă 
că va rezolva problema atit de ra
pid, incit „răufăcătorii" nu vor avea 
timp să organizeze vreo opoziție.

Miercuri, 15 decembrie.

cu 
un

dimineața. Mă grăbesc. Tata mă aș
teaptă în mașină. Trebuie să fim la 
9 la Salisbury, pentru a nu întîrzia 
la un miting. Va fi multă lume. Pînă 
la Gwelo am dormit. Oboseala își 
spune cuvîntul. Glasul trădînd satis
facție al tatălui meu mă trezește. El 
citește cu voce tare articolul din zia
rul local „Chronicle", în care sînt 
dezmințite declarațiile autorităților 
în sensul că tatăl meu ar fi de. acord 
cu termenii acordului. La Que Que 
ne oprim din nou. Tata cumpără zia
rul „Rhodesia Herald". Dar e deza
măgit. Ziarul respectiv nu publică 
știrea apărută în „Chronicle".

La întoarcere am oprit iar la 
Gwelo, unde am aranjat ca ziarul 
„Moto" să publice în săptămîna ur
mătoare un comentariu demascator 
cu privire la prevederile acordului 
anglo-rhodesian. Sper că prietenii 
noștri îl vor distribui în întreaga 
țară. Am multă încredere în grupul 
lui Chinamano. (Josiah Chjnamano 
— militant de seamă pentru dreptu
rile populației de culoare din Rhode
sia, a fost închis, împreună cu soția 
lui, după întemnițarea Judithei Todd). 

Am ajuns acasă tîrziu. Nici n-am 
apucat să ne așezăm la masă că a și 
început să sune telefonul. Tata s-a 
dus să vadă cine ne cheamă. După 
scurt timp, el s-a înapoiat în sufra
gerie. S-a așezat încruntat. Fusese 
sunat de unul dintre membrii Asocia
ției profesorilor africani din Rhode
sia, care l-a sfătuit să nu mai vină la 
mitingul organizat de ei la Shabani, 
deoarece oficialitățile au interzis pre
zența sa acolo.

A doua zi am aflat că opoziția afri
cană s-a unit în Consiliul Național 
African. E un lucru minunat. Seara 
am întîlnit un om care spunea că

datorită oprimării, africanii vor fî 
nevoiți, în cele din urmă, să pună 
mina pe arme. în ciuda terorii de
clanșate în țară, africanii își manifes
tă tot mai fățiș revolta. Ei nu sînt 
dispuși să se adreseze Comisiei 
Pearce prin intermediul oficialități
lor.

Aproape de miezul nopții am pri
mit un telefon de la cineva care pă
rea înspăimîntat. Mi-a declarat că e 
prieten și m-a rugat să vin a doua 
zi în satul Balla Balla pentru a mă 
întilnl cu un grup de oameni care-mi 
împărtășesc ideile. Mi-am învins orice 
temeri și a doua zi m-am deplasat la 
Balla Balla. Prietenul care îmi tele
fonase m-a condus în afara satului, 
în interiorul unei păduri. Aici am 
făcut cunoștință cu grupul respectiv, 
format din doi africani, doi asiatici 
și doi albi, — cu toții animați de do
rința de a lupta împotriva regimului 
rasist. Am fost nevoiți să ne întîlnim 
în acest loc ascuns pentru a scăpa 
de informatori și de „spionii electro
nici1' ai regimului. înainte de despăr
țire, ne-am fixat ca punct de întîl- 
nire un alt loc, tot atît de ferit. La 
plecare, fiecare știa cu precizie ce 
are de făcut. în ce mă privește, tre
buia să mă ocup de editarea și răs- 
pîndirea unor broșuri împotriva re
gimului lui Smith.

Miercuri, 22 decembrie. în sfîrșit, 
redactorii de la „Moto" au tipărit pri
mele 2 000 de exemplare cuprinzind 
comentariul asupra căruia conveni
sem. Am luat pachetul în mașină și 
am părăsit în grabă localitatea Gwe- 
lo„. La ora 8 am ajuns Ia Masase, 
unde am lăsat un pachet cu 500 de 
exemplare. Apoi am plecat la Mava- 
ravando pentru a lăsa un alt pachet. 
Acolo mă aștepta un grup de vreo 
350 de africani adunați într-o mică 
biserică. M-au rugat să le vorbesc. 
La început, cuvintele îmi veneau 
greu. Apoi, am simțit dorința de a le 
spune cît mai multe.......Majoritatea
coloniilor Marii Britanii au obținut 
independența ; a venit și rîndul nos
tru, dar minoritatea rasistă o vrea 
doar pentru ea și nu și pentru afri
cani...". în concluzie, i-am îndemnat 
să spună NU reprezentanților Comi
siei Pearce, chiar dacă după aceea 
vor avea de suferit din partea auto
rităților. După ce am terminat, s-a 
ridicat un cetățeah care m-a .între
bat : „Cum putem spune DA șau NU 
comisiei, din moment ce liderii noș
tri sînt închiși și deci nu au cum să 
ne sfătuiască ?“. Apoi, un altul a in-

ceput să cînte incet undeva, în spa
tele nostru. I s-au alăturat toti cei 
prezeriți și un cintec trist, plin de 
bărbăție, a răsunat în biserică :
„Acesta este pămîntul nostru 
Luptăm pentru pămîntul nostru... 
Nkomo *) plîngem gindindu-ne la 

tine ; 
Libertate, plîngem gindindu-ne la 

tine..."
Joi, 5 ianuarie 1972. în această zi

— scrie mai departe „Sunday Times"
— Judith Todd a trimis o scrisoare 
Comisiei Pearce, cuprinzind adevăruri 
pe care aceasta nu avea cum să Ie 
afle pe cale oficială. De pildă :

„Astă-seară am primit un telefon 
de la un profesor care m-a informat 
că, în cursul zilei, 15 oameni din lo
calitatea Musiningira, din districtul 
Belingwe, au fost arestați și ațj dis
părut fără urmă; alaltăieri, Sa 'uel 
Moyo a fost ridicat de poliție din Ip 
calul școlii din Wanezi ; ieri, au fost 
arestați reverendul Isaiah Gumbo la 
Mavorovondo și studentul Mbonisi 
Moyo la Masase. Africanii doresc să 
ia legătura cu dumneavoastră dar, 
datorită supravegherii stricte a poli
ției, le este imposibil".

Joi. 13 ianuarie. în această zi, Ju
dith Todd a trimis încă o scrisoare 
Comisiei Pearce :

„Astăzi a trebuit să-mi părăsesc 
locuința, care se află în apropiere de 
Shabani, pentru a ajunge la Bulawa
yo, în vederea unei convorbiri telefo
nice cu Salisbury. Operatorul african 
din Shabani a fost schimbat și în
locuit cu un alb din Gwelo. Acesta 
mi-a spus cit se poate de clar că nu 
am voie să vorbesc la telefon. Cuvin
tele Iui m-au făcut să-mi dau seama 
că autoritățile de la Salisbury vor să 
prevină orice posibilitate de a se 
transmite in afară informații privind 
cele ce se întîmplă la Shabani, unde 
poliția a deschis de patru ori focul 
împotriva minerilor greviști, omorind 
unui dintre ei și rănind alți nouă. 
Sînt bănuită de autorități că aș avea 
puternice legături cu Consiliul Na
țional African și cu minerii din Sha
bani. Sînt sigură că vă dați seama 
de multiplele metode de intimidare 
folosite de autorități împotriva popu
lației africane care se opune cu ener
gie acordului anglo-rhodesian".

La două zile după trimiterea scri
sorii de mai sus, Judith Todd și tatăl 
ei au fost arestați și aruncați in 
temniță, unde se află și in prezent.

E ora trei

de 
A-

*) Joshua Nkomo — liderul Uniunii 
Poporului African Zimbabwe (Z.A.P.U.), 
aflat în închisoare.

in ța- 
prietenă, 

invitat să 
mare —

Dan MATEESCU

DUPĂ 28 DE ANI ÎN JUNGLĂ

Un „Robinson11 japonez

REPUBLICA ZAIR află că războiul s-a sfîrșit

puternice 
de energie

» IT IN ERA RE AFRI CANE

cele mai întunecate pagini din isto
ria sa : dominația colonială belgiană, 
căreia poporul zairian i s-a opus prin 
toate forțele. Războaiele de „pacifi
care" au durat aproape neîntrerupt 
din 1880 pînă după 1920. Așa se ex
plică aprecierile unei comisii ofi
ciale belgiene, care constata cu stu
pefacție, îin 1919, că, de la începutul 
ocupației, populația totală a Zairului 
s-a redus la jumătate. Nemulțumi
rea mereu crescîndă a poporului, 
lupta lui pentru scuturarea domina
ției coloniale au luat o amploare 
deosebită după cel de-al doilea război 
mondial, cînd în țară au luat 
ființă o serie de formațiuni politi
ce cu un obiectiv precis : proclama
rea independenței. Datorită politicii 
colonialiste de dezbinare națională 
și de ațîțare a animozităților tribale, 
dezvoltarea acestor formațiuni a fost

părțire administrativă, al cărei scop 
a fost centralizarea puterii de stat.

în cadrul acestei politici, a fost 
Instituit controlul statului asupra li
nei părți considerabile a economiei. 
Preluind în întregime acțiunile fos
tei companii „Union Miniere du Haut 
Katanga", sursa atîtor frămîntări po
litice în țară, s-a pus capăt stării de 
dependență' de această societate care 
își aroga dreptul de a fi un stat în 
stat. Trei sferturi din mijloacele de 
producție ale Zairului se află în pre
zent sub controlul statului. De ase
menea, statul controlează cea mai 
mare parte a industriei miniere, so
cietățile de asigurare și de transport. 
Un rol deosebit în stabilizarea și im
pulsionarea economiei l-a avut refor
ma monetară din iunie 1967, care a 
permis stoparea inflației galopante. 
Noua monedă creată — zairul — a

nizează implantarea unei 
industrii manufacturiere și 
electrică. A doua este Shaba, prin
cipala regiune minieră a țării. Pe 
lingă extinderea și deschiderea de 
noi mine, în această provincie va lua 
ființă o importantă ramură prelucră
toare : metalurgia, Cel de-al treilea 
centru economic se va dezvolta în 
zona Kisangani, favorabilă îndeosebi 
culturilor agricole. în scopul înfăp
tuirii acestui vast program, o pătrime 
din bugetul țării este destinată inves
tițiilor, din care cea mai mare parte 
este îndreptată spre materializarea 
proiectelor industriale. Anul 1969 a 
cunoscut o creștere a potențialului e- 
conomic cu 9 la sută. Dacă în 1966 
producția de cupru a fost de 312 000 
tone, anul acesta ea va atinge 400 000 
tone, urmînd ca în 1978 să fie de 
560 000 tone. în ce privește industria

CADRUL GEOGRAFIC. Zair 
seamnă o țară și un fluviu. Cunos
cute în trecut sub numele de Congo, 
ele au căpătat recent această nouă 
denumire, atestată de istorie. O țară 
ale cărei frontiere însumează aproa
pe un sfert dintr-un meridian teres
tru, delimitînd, în inima Africii, o 
suprafață de 2 345 408 kmp., ceea ce 
o situează ca mărime pe locul al 
treilea de pe continent. Un fluviu 
socotit, după lungimea sa, ca al șa
selea din lume, dar depășit în debit 
doar de Amazon, Țara este de o fru
musețe aparte. Imense păduri tropi
cale acoperă jumătate din teritoriul 
ei; granița de vest este scăldată de 
valurile Atlanticului, iar la est de o 
salbă de lacuri, legate între ele de 
lanțuri' muntoase ale căror piscuri 
depășesc 5 000 de metri. Fluviul dis
pune de aproximativ 40 la sută din 
potențialul hidroenergetic al conti
nentului și — împreună cu afluenții 
săi — oferă căi navigabile pe o lun
gime de 14 500 km.

POPULAȚIA Republicii Zair este 
formată dintr-un mozaic de triburi, 
al căror număr se ridică la două 
sute, fiecare vorbind un dialect dis
tinct. Potrivit ultimului recensămînt 
(1970), Republica Zair are o popu
lație de 21 637 000 locuitori.

ISTORIA pe aceste meleaguri își 
are începuturile în timpuri imemo
riale. Au fost descoperite vestigii 
care atestă că populația de pe acesi 
teritoriu se îndeletnicea cu prelucra
rea metalelor, in special a cuprului, 
dintr-o perioadă foarte timpurie. Re
gatul Baluba, confederația Lounda 
și imperiul Balunda erau cunoscute 
în Africa centrală ca centre ale unei 
culturi de o remarcabilă originali
tate.

în secolul trecut, o serie de călători 
europeni cutreieră bazinul fluviului 
Zair, făcind cunoscute bogățiile și 
frumusețea acestei țări. în urma 'or 
au sosit și colonialiștii. Timp de opt 
decenii, Zairul a cunoscut una din

mult Îngreunată. Dar ca rezul
tat al luptei îndelungate, pline de 
sacrificii a poporului zairian. la 30 
iunie 1960 Republica Zair și-a pro
clamat independența, avind în frun
tea guvernului pe patriotul și eroul 
național Patrice Lumumba. Istoria 
independent a Zairului a început 
sub semnul speranțelor, dar și al tra
gediilor. Țara a trecut printr-o 
grea perioadă de convulsion! po
litice, care au pus sub semnul între
bării însăși existența sa ca stat, dato
rită intervenției imperialiste în în
cercarea de a desprinde provincia 
Katanga, războiului civil și acțiu
nilor teroriste dezlănțuite de bandele 
de mercenari. Toate acestea au avut 
ca urmare dezorganizarea vieții so
ciale, economice și politice, aducînd 
grave prejudicii tînărului stat. După 
cinci ani de la proclamarea indepen
denței, producția agricolă atinsese 
doar jumătate din cea a anului 1960, 
scăderi importante înregistrindu-se 
la producția de ulei de palmier, sisal, 
cafea etc. Au fost distruse poduri, căi 
de comunicație, mijloace de trans
port. Deficitul bugetar se ridica la 
peste 20 miliarde de franci. La toate 
acestea s-a adăugat instabilitatea po
litică, devenită cronică.

în aceste condiții, la 24 noiembrie 
1965, generalul Mobutu, avind spriji
nul armatei naționale, a preluat pute
rea devenind președinte al țării. Au 
urmat o serie de măsuri pe plan po
litic. economic și militar care au im
primat vieții zairiene un nou curs. In 
primul rînd s-a trecut la o nouă îm-

permis echilibrarea finanțelor publice 
și a balanței de plăți. Au fost luate 
totodată o serie de măsuri menite să 
stimuleze formarea conștiinței națio
nale, procesul de închegare a națiu
nii și întărire a unității poporului. 
Pe această linie se înscrie și schimba
rea tuturor numelor din epoca colo
nială. Au căpătat denumirile tradițio
nale nu numai țara și fluviul. Leo
poldville, capitala țării, a reprimit nu
mele de Kinshasa, fastul Stanleyville 
a devenit Kisangani, Elisabethville — 
Lubumbashi, provincia Katanga se 
cheamă Shaba, ceea ce în limba swa- 
hili înseamnă cupru.

Republica Zair este socotită ca 
țara africană cea mai bogată in re
surse. Ea este principalul furnizor al 
lumii în ce privește producția de co
balt (80 la sută), deține trei sferturi 
din producția de diamante industria
le, ceea ce o plasează pe primul loc 
în lume, ca de altfel și în extracția 
de radium. Este, in același timp, u- 
nul din marii producători de uraniu 
ai lumii, se plasează pe locul al V-lea 
în ce privește producția de cupru și 
pe al VII-lea la cea de cositor. Sub
solul Zairului ascunde însemnate 
cantități de. wolfram, aur, cadmiu, 
platină, argint, mangan, fier, căr
bune, petrol.

Evaluînd marile disponibilități pe 
care le creează resursele naturale, 
guvernul zairian a trecut Ia înfăp
tuirea unor importante proiecte de 
dezvoltare. Se prevede crearea a trei 
mari regiuni economice. Prima cu
prinde zona capitalei, unde se preco-

prelucrătoare, creșterea din ultimii 
ani a fost de 10 la sută. Ca urmare 
a acestei politici, pe harta țării au 
apărut sau se află in construcție nu
meroase obiective economice, prin
tre care prima unitate siderurgică din 
Africa centrală, o topitorie de alu
miniu, o uzină de asamblat automo
bile, o fabrică de textile si una de 
îngrășăminte chimice. Una din cele 
mai grandioase construcții se desfă
șoară la Inga, unde se înalță 
o puternică hidrocentrală, care in 
1973 va spori producția de energie 
electrică a Zairului de cinci ori. Pa
ralel cu punerea în valoare a resur
selor naturale și cu edificarea indus
triei prelucrătoare, se fac mari efor
turi in domeniul căilor de comunicații 
și de transport, profund perturbate în 
primii cinci ani de independență, da
torită intervenției străine. Agricultura 
a recuperat rămînerea sa în urmă, 
asigurînd necesitățile interne și unele 
disponibilități de export.

în vederea dezvoltării învățămîn- 
tului, a formării de cadre de spe
cialiști de care Republica Zair are 
atita nevoie, statul alocă anual peste 
16 la sută din bugetul țării. Dacă în 
80 de ani de dominație colonială nu
mai 80 de zairieni au putut absolvi 
cursurile unei universități, în pre
zent de pe porțile celor trei institute 
de învățămînt superior din 
Kisangani și Lubumbashi 
peste 2 000 de absolvenți.

CRONICA RELAȚIILOR
NO—ZAIRIENE consemnează nume
roase mărturii ale prieteniei și sti-

Kinshasa, 
ies anual

ROMA-

mei ce și le nutresc cele două po
poare. Poporul român a urmărit cu 
caldă simpatie și solidaritate lupta 
îndelungată, plină de sacrificii, dusă 
de poporul zairian pentru scuturarea 
jugului colonial. Țara noastră a re
cunoscut încă de la început tînărul 
stat și și-a manifestat dorința de a 
întreține cu acesta relații de priete
nie și colaborare. România socialistă 
a condamnat cu hotărîre intervenția 
imperialistă și a mercenarilor străini 
în afacerile interne ale tînărului stat, 
exprimîndu-și sprijinul pentru lupta 
poporului zairian. Poporul român 
prețuiește eforturile poporului zai
rian pentru recuperarea deplină a 
bogățiilor sale, pentru valorificarea 
acestora in interesul propriu.

Legăturile româno-zairiene, înte
meiate pe principiile independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în afacerile 
interne și avantajului reciproc, cu
nosc un curs ascendent, fiind concre
tizate printr-o serie de acorduri care 
reglementează cooperarea economi
că, tehnico-științifică, comercială și 
culturală dintre țările noastre.

La invitația președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, țara 
noastră a avut ca oaspete, în vara a- 
nului 1970, pe președintele Republicii 
Zair, generalul Mobutu Șese, Con
vorbirile avute cu acest prilej au scos 
în relief largi posibilități de dezvol
tare a colaborării româno-zairiene. 
în urma discuțiilor dintre cei doi șefi 
de state de la București, a rezultat 
că există interes în dezvoltarea rela
țiilor reciproce, a schimburilor co
merciale echilibrate și pentru reali
zarea unei cooperări economice .re
ciproc avantajoase in domeniile mi
nier. agricol, forestier, petrochimic, 
construcții etc. în acest sens a fost 
semnat un Aide-memoire cuprin
zind acțiunile care se vor în
treprinde. în februarie anul trecut a 
avut loc prima sesiune a comisiei 
mixte româno-zairiene, care a anali
zat modalitățile de înfăptuire a co
laborării reciproce și posibilitățile de 
extindere ă acesteia. Tot anul trecut, 
la Kinshasa, s-a deschis o sucursală 
a întreprinderii de comerț exterior 
„Autotractor" pentru comercializarea 
autovehiculelor românești : autoca
mioane, mașini de teren, tractoare. 
Discuțiile purtate între factorii 
răspundere din cele două țări 
scos în relief interesul manifestat 
Republica Zair față de aportul 
nor specialist! români în diverse do
menii ale dezvoltării economico-so- 
ciale, precum și pentru pregătirea de 
studenți zairieni în țara noastră. 
La Universitatea din Kinshasa func
ționează un număr de cadre didac
tice din România, a căror. activitate 
se bucură de apreciere.

Relațiile de prietenie româno-zai
riene. întemeiate pe stimă și respect 
mutual, au perspective din cele mai 
favorabile de dezvoltare pe multiple 
planuri, in interesul celor două țări 
și popoare, al cauzei cooperării și 
păcii in lume.

de 
au 
de 
u-

Augustin BUMBAC

Un NU hotârît al maselor împotriva regimului rasist

fostuluiPovestea 
soldat al armatei im
periale japoneze Sho- 
kichi Yokoi. declarat 
oficial „căzut la dato
rie" și avansat „post
mortem" la gradul de 
sergent, se spune că 
este întru totul adevă
rată. Toată Japonia l-a 
văzut recent la tele
viziune cum a coborit 
dintr-un reactor spe
cial al companiei „Ja
pan Air Lines" pe ae
roportul internațional 
Haneda din Tokio și 
cum a fost întîmpinat 
de o delegație guver
namentală, în frunte 
cu Noboru Saita, mi
nistrul sănătății. Toa
tă lumea i-a auzit vo
cea : „M-am întors să 
raportez despre starea 
războiului in Guam. 
Făcind aceasta, nu mă 
mai simt atit de 
nat că 
prins de viu".

Aceste cuvinte, 
ti te de Yokoi la 
ferința de presă orga
nizată pe aeroport, a- 
parțin unui militar al 
societății nipone de 
dinainte de război, 
care a luptat în jun
glele 
1943, 
fost ocupată de ame
ricani. Acum, el a fost

m-am
ruși- 
lăsat
ros- 
con-

Guamului în 
cînd insula a

descoperit de pescarii 
Jesus Deunas și Ma
nuel Degarcia pe va
lea fluviului Talofofo 
din Guam. „Mai întîi 
— au declarat ei po
liției — am observat o 
figură stranie, semă- 
nînd la prima vedere 
cu un animal. Apro- 
piindu-ne, ne-am dat 
seama că e om“. So
mat să se predea, 
Yokoi a căzut în ge
nunchi. sleit de puteri 
și s-a predat. Cu ple
te lungi, barbă și 
straie confecționate de 
el din fibre de pal
mier, acest autentic 
Robinson a trăit as
cuns în junglă 28 de 
ani, fără să știe că 
războiul a luat sfîrșit 
de decenii. în tot acest 
timp el a trăit în con
diții asemănătoare oa
menilor primitivi, hră- 
nindu-se cu pește, nuci 
de cocos, fructe tropi
cale și, foarte rar, cu 
carnea animalelor săl
batice mici pe care 
reușea să le prindă.

în contact cu reali
tățile capitalei nipone 
de astăzi — cu zgîrie 
nori și rețele de au
tostrăzi — Yokoi a su
ferit un șoc extrem 
de puternic. „Voi sîn-

teți 
nezi' 
ziariștilor.
știa de existența mag
netofonului și tele
vizorului, nu aflase că 
în jurul Pămintului 
se călătorește cu a- 
vioane cu reacție, că 
s-a descoperit bomba 
atomică sau că oa
menii au pus piciorul 
pe Lună. La Spitalul 
național nr. 1 din To
kio a avut nopți în
tregi de insomnie, 
privind de la 
12 panorama 
lui, fascinantă 
jocurile luminilor mul
ticolore de neon.

Dincolo de aspectele 
senzaționale ale cazu
lui, observatorii po
litici notează cu a- 
cest prilej că adepții 
vechii 
tariste 
cearcă 
„cazul 
mijloc 
politica 
și a da apă la moară 
cercurilor reacționare, 
retrograde care se o- 
pun oricăror tendințe 
spre pace, democra
ție și progres.

-i“
altfel de japo- 
— a declarat el

Yokoi nu

vJHJ.lli.Cj 
etajul 

orașu- 
prin

politici mili- 
nipone in
să utilizeze 

Yokoi" ca un 
de a stimula 

de înarmări

Florea TUIU
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VIZITELE DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
SOCIALIST DIN URUGUAY

în continuarea vizitei pe care o în
treprind în țara noastră, membrii 
delegației Partidului Socialist din 
Uruguay, oondusă de Josd Pedro 
Cardoso, membru al Comitetului E- 
xecutiv, secretar pentru problemele 
relațiilor internaționale al C.C. al 
P.S.U., au fost, în zilele de 17 și 18 
februarie a.c., oaspeții județelor Ar
geș și Prahova,

Cu acest prilej, delegația P.S.U. a 
vizitat Hidrocentrala de pe Argeș, 
Rafinăria din Pitești, Fabrica de stofe

„Argeșana", Uzinele de utilaj petro
lier „1 Mai" din Ploiești și noile car
tiere de locuințe din Pitești și Plo
iești.

Oaspeții uruguayeni au avut o tn- 
tîlnire la Comitetul județean Pra
hova al P.C.R.. în timpul căreia li 
s-au înfățișat preocupările actuale 
și de viitor ale comuniștilor și ale 
tuturor oamenilor muncii din județ, 
pentru înfăptuirea sarcinilor trasate 
de cel de-al X-lea Congres al P.C.R.

(Agerpres)

Spectacol de gală al Ansamblului 
folcloric de stat al Republicii 

Populare Ungare
Ansamblul folcloric de stat al Re

publicii Populare Ungare, care se 
află în turneu în România, a pre
zentat. vineri seara, pe scena Sălii 
Palatului, un spectacol de gală.

Mesagerii artei din țara vecină și 
prietenă au prezentat un bogat pro
gram, care a cuprins cintece. obi
ceiuri și dansuri populare, interpre
tate cu măiestrie de orchestra, corul 
și formația de dansuri, precum și de 
soliști vocali și instrumentali ai 
prestigiosului ansamblu. Spectacolul 
s-a bucurat de un deosebit succes, 
artiștii fiind răsplătiți cu vii aplau
ze. Membrilor ansamblului le-au fost 
oferite flori.

La spectacol au participat Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ion Brad, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, personalități ale- vieții noastre 
cultural-artistice, un numeros public.

Au fost prezenți Ferenc Martin, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești. și membri ai ambasadei, șefi 
ai unor misiuni diplomatice, membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Cronica zilei
Vineri după-amiază, George Ma- 

covescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a primit în vi
zită protocolară pe Anthony Baltha
zar Nyakyi. ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Unite 
Tanzania în Republica Socialistă 
România. în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de acre
ditare.

★
Vineri, la Muzeul Militar Central 

din Capitală a avut loc deschiderea 
unei expoziții de fotografii, organi
zată cu prilejul celei de-a 54-a ani
versări a Zilei Forțelor Armate ale 
U.R.S.S.

Au participat generali și ofițeri din 
garnizoana București, precum și re
prezentanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.
Ijl vernisajul expoziției au rostit 

alocuțiuni colonel Victor Militaru, 
șeful Muzeului Militar Central, și co
lonel A. F. Musatov, atașatul mili
tar, aero și naval al U.R.S.S.

Expoziția înfățișează aspecte din 
viața și activitatea militarilor so
vietici.

★
La Ateneul Român a avut loc vi

neri Ia amiază vernisajul expoziției ■ 
filialelor Uniunii Artiștilor Plastici 
din Arad. Craiova și Oradea.

Sint reunite, aici peste 120 de lucrări 
de.pictură, sculptură, grafică.și artă 
decorativă, semnă'te de' uh rrtare riti- 
măr de artiști plastici din. cele, trei 
orașe ale țării. Abordînd o tematică 
bogată și variată, exponatele oglin
desc preocuparea autorilor de a reda, 
sugestiv, transformările profunde.

înnoitoare, petrecute pe cuprinsul 
meleagurilor lor.

La vernisaj au participat Brăduț 
Covaliu. președintele Uniunii artiști-/ 
lor plastici, pictori și critici de artă, 
alți oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Cu acest prilej au luat cuvintul 
Ovidiu Maitec, vicepreședinte al 
U.A.P., și Traian Goga, președintele 
Filialei U.A.P.-Oradea, care au subli
niat însemnătatea organizării unor 
asemenea expoziții, precum și contri
buția adusă de ele la cunoașterea 
creației plastice din întreaga țară.

(Agerpres)

INTRE 20 Șl 25 FEBRUARIE
Se va desfășura 

acțiunea de imunizare 
antipoliomielitică

Intre 20 și 25 februarie se va des
fășura în întreaga țară o acțiune de 
imunizare antipoliomielitică. Vacci
nul, sub formă de picături, va fi 
administrat pe cale bucală.

In această etapă se va administra 
doza a II-a de vaccin copiilor născuți 
între 1 decembrie 1970 și 1 decem
brie 1971 și doza I copiilor născuți 
în luna, decembrie - 1971. Tot ip a- 
Ceastă perioadă vbr‘ fi revaccinați 
copiii născuți între 1 noiembrie 1988 
și 1 decembrie 1970, ca și elevii din 
clasa I elementară.

(Agerpres)
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ASTĂZI Șl MÎ1NE, LA REȘIȚA

Campionatele internaționale de înot ale României
• LA START, SPORTIVE Șl SPORTIVI DIN 6 ȚARI • ÎN PRO

GRAM, TOATE PROBELE OLIM PICE
Moderna piscină din orașul Reșița 

găzduiește astăzi și miine cea de-a 
12-a ediție a Campionatelor interna
ționale de înot ale României. La a- 
ceastă importantă competiție sportivă 
și-au anunțat participarea înotători 
și înotătoare din Bulgaria, R.D. Ger
mană, Iugoslavia, Polonia, Ungaria și 
România. Concursul, care cuprinde 
toate probele olimpice, numără între

favoriții săi o serie dintre campionii 
și campioanele țărilor participante, în
tre care și sportivii noștri Marian 
Slavic. Eugen Aimer, Anca Groza.

Competiția de înot de la Reșița 
constituie un bun prilej de verificare 
atît. pentru sportivii români, cit și 
pentru oaspeți, în vederea partici
pării la concursurile preolimpice.

BACĂU

CURIER JUDEȚEAN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEU" TRANSMIT

Programe 
de sistematizare 

a comunelor
In ultimii ani, tot mai multe co

mune mureșene și-au- însușit atri
butele unor localități urbane. In 
vederea dezvoltării în continuare a 
acestora, Institutul de proiectări ju
dețean a terminat detaliile de sis
tematizare pentru comunele Band, 
Sărmaș, Rîciu și Miercurea Niraj, 
care prevăd, între altele, crearea 
unor baze economice importante, 
prin valorificarea bogățiilor solului 
și subsolului, alimentarea cu apă a 
acestora, organizarea unor centre 
civice corespunzătoare. Primii pi
loni au și fost ridicați : unități co
merciale și prestatoare de servicii, 
dispensare medicale și case de naș
teri, cămine culturale și blocuri de 
locuințe. Sint în curs de elaborare 
detaliile de sistematizare ale comu
nelor Iernut, Sîngeorgiu de Pădure, 
Bahnea, Gurghiu și Deda.

/BUZĂU

„Cîntecele 
orașului"

La Rîmnicu-Sărat s-a desfășurat 
cea de-a IV-a ediție a festivalului- 
concurs „Cintecele 
ceastă manifestare culturală, care a 
devenit tradițională, a reunit inter
pret din 25 de orașe ale țării. Re
pertoriul cintăreților de muzică 
ușoară din acest an a cuprins nu
meroase melodii românești, unele 
dintre ele în premieră. Spectacolele 
susținute s-au bucurat de o mare 
afluență de public nu numai din 
Rm. Sărat, ci șl din alte localități 
buzoiene.

orașului". A-

VÎLCEA

viața internațională

la Budapesta a fost semnat un protocol 
privind înființarea Comisiei mixte 

de colaborare culturală româno-ungară
„Miorița"-!30 000

La tinăra fabrică de mobilă din 
Bacău a avut loc un jubileu la care 
nu s-a toastat și nici nu s-au ciocnit 
pahare. Au știut despre el doar 
muncitorii de la expediție. Pentru 
că. ei au încărcat in vagoane garni
tura de mobilă tip „Miorița" cu nu
mărul 130 000. Așadar, 130 000 apar
tamente din țara noastră. Uniunea 
Sovietică. R. P. Bulgaria, R.F. a 
Germaniei, Anglia și alte țări sint 
mobilate la ora actuală cu garnitura 
ce poartă emblema fabricii băcă
uane. Pină la sfirșitul anului vor 
mai fi expediate beneficiarilor 
24 000 garnituri de mobilă.

HARGHITA

alternativ, la București și Buda
pesta, și va examina stadiul reali
zării prevederilor planului bienal 
de colaborare culturală, va analiza 
periodic activitatea în anumite do
menii ale culturii, educației și în- 
vățămintului, sprijinind colaborarea 
directă dintre instituțiile culturale și 
de invățămînt din cele două țări.

Exprimind dorința ambelor țări de 
a dezvolta relațiile bilaterale, în
ființarea Comisiei mixte de colabo
rare culturală româno-ungară va 
ajuta la o mai bună cunoaștere re
ciprocă a valorilor culturale și spi
rituale naționale, va contribui la în
tărirea prieteniei dintre popoarele 
celor două țări vecine și prietene.

Vineri, Ion Dodu Bălan, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, a fost primit de 
Aczel Gybrgy, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U. 
La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
fost de față Ioan Cotoț, ambasado
rul României la Budapesta.

BUDAPESTA 18. — Coresponden
tul nostru, Al. Pintea, transmite : La 
Budapesta a avut loc vineri semna
rea protocolului privind înființarea 
Comisiei mixte de colaborare cul
turală româno-ungară și regulamen
tul ei de funcționare. Documentele 
au fost semnate din partea română 
de Ion Dodu Bălan, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, iar din partea ungară de 
dr. Simo Jenâ, adjunct al ministru
lui culturii.

Comisia mixtă de colaborare cultu
rală româno-ungară — se arată în 
protocol — va analiza periodic stadiul 
relațiilor culturale bilaterale și per
spectivele lor de dezvoltare, precum 
și alte probleme cultural-educative 
de interes reciproc. Comisia va face 
propuneri corespunzătoare organelor 
competente din cele două țări, pen
tru stimularea continuă a schimbu
rilor de valori culturale și spirituale 
intre poporul român și poporul un
gar. Comisia urmează să-și desfă
șoare activitatea in sesiuni anuale,Pentru amatorii 

de frumosComplex sanatorial 
pe Valea Oltului
La Căciulata s-a dat in folosință 

un nou obiectiv de odihnă și trata
ment : complexul sanatorial cu o 
capacitate de 500 locuri pe serie. 
Este o construcție modernă, impu
nătoare, cu 11 niveluri, dotată cu 
aparatură perfecționată. Sanatoriul 
oferă vizitatorilor un grad ridicat 
de confort și tratament. La demisol 
tint amplasate secțiile de hidrote- 
rapie, fizioterapie soltix, cabinele 
de băi. sălile de gimnastică.

Congresul Național 
al P. C. din s’. U. A.

NEW YORK 18 (Agerpres). — Vi
neri s-a deschis la New York al 
XX-lea Congres Național al Partidu
lui Comunist din S.U.A. în cadrul 
dezbatei-ilor, cei 200 de delegați dis
cută probleme ale politicii interne și 
externe a partidului în vederea sta
bilirii căilor de activizare a luptei 
pentru interesele oamenilor muncii 
americani. La baza discuțiilor stau 
rapoartele secretarului general al 
partidului, Gus Hali, președintelui 
național al partidului, Henri Win- 
iston, și al Iui Daniel Rubin, secretar 
al partidului pentru problemele or
ganizatorice.

în ședința de vineri dimineața, 
Gus Hall a prezentat raportul po
litic privind situația internă și in
ternațională a S.U.A. și sarcinile 
comuniștilor americani.

încheierea plenarei C.C 
al P. C. din Cehoslovacia
PRAGA 18 (Agerpres). — La Praga 

au luat sfirșit lucrările plenarei Co
mitetului Central al P.C. din Ceho
slovacia. în cursul celei de-a doua 
zile a lucrărilor, numeroși vorbitori 
au luat cuvintul pe marginea proble
melor aflate la ordinea de zi. K. Hof
fmann, președintele Consiliului Cen
tral al Mișcării sindicale revoluționa
re a prezentat, din însărcinarea Pre
zidiului C.C. al P.C.C., o informare 
privind activitatea sindicatelor .

Plenara a adoptat o rezoluție pri
vind realizarea hotărîrilor Congresu
lui al XIV-lea al P.C.C. în domeniul 
economic și o rezoluție privind pro
blemele și sarcinile Mi“cării sindicale 
revoluționare și activitatea comuniști
lor în sindicate, în perioada după 
Congresul al XIV-lea al partidului.

La Miercurea Ciuc a fost inaugu
rată o galerie de artă a fondului 
plastic, prima unitate de acest fel 
din județ. Sint puse astfel la dispo
ziția amatorilor de frumos picturi, 
lucrări grafică, sculpturi, precum 
și produse originale de artă decora
tivă. Tot aici vor fi organizate ex
poziții individuale ale artiștilor 
plastici din județ și din alte părți 
ale țării. Cu ocazia deschiderii gale
riei a avut loc vernisajul expoziției 
„Județul Harghita în grafică", in 
cadrul căreia sint prezentate lucrări 
aparținînd unor creatori din Mier
curea Ciuc, Odorheiu-Secuiesc și 
Gheorghieni.

Sanatoriu — școala

-

Blocuri și încă ceva
In sudul orașului Focșani se află 

în construcție un nou cartier care 
Va totaliza peste 3 000 de aparta
mente. 660 familii s-au și mutat în 
cele 10 blocuri date în folosință 
pină în prezent. Pentru asigurarea 
locatarilor cu dotările sociale și 
comerciale necesare, aici S-au des
chis mai multe unități moderne. 
Printre acestea, se numără un mare 
complex comercial, o farmacie, un 
centru de legume și fructe, un ofi
ciu poștal șl altele. Cooperația meș
teșugărească a înființat secții pres
tatoare de servicii către populație.

Un nou șantier 
al tineretului

La Gura Văii. în apropiere de 
hidrocentrala „Porțile de Fier", a 
fost înființat recent un sanatoriu 
pentru tratarea bolilor reumatice, 
la copii și adolescenți pină la virsta 
de 16 ani. Pe lingă tratamentul me
dical, pacienții au aici posibilitatea 
să-și continue, fără întrerupere, 
școala. Sanatoriul dispune de ca
drele didactice necesare, săli di 
clasă și material didactic.

In orașul Cehul Silvaniei, în 
cinstea aniversării semicentenarului 
U.T.C. a fost constituit un nou șan
tier de muncă voluntar-patriotică. 
In timpul lor liber, sute de elevi și 
tineri muncitori lucrează la con
struirea unui modern complex ho
telier și de alimentație publică, la 
un depozit de combustibil și carbu
ranți. precum și la modernizarea 
drumurilor care leagă orașul cu sa
tele din jur. La constituire, în mij
locul tinerilor brigadieri au venit 
„veterani" ai marilor șantiere na
ționale. care le-au împărtășit din 
experiența lor.

Constelația 
hărniciei

In aceste zile, în cadrul adunări
lor oamenilor muncii, cei mai har
nici și mai pasionați muncitori, in
gineri, tehnicieni, proiectant! din 
întreprinderile industriale prahove
ne primesc răsplata de onoare a 
muncii lor : insigna de fruntaș in 
întrecerea socialistă. însemnul mult 
rivnit strălucește în prezent pe 
piepturile a 200 constructori de 
utilaj chimic, 120 de petrochimiști 
de la Brazi. Peste 4 000 de noi ste
luțe înmînate în această lună frun
tașilor vor întregi constelația hărni
ciei județului.

U. R. S. S.

Consfătuire consacrată problemelor

vremea
București : Vremea s-a încălzit ușor, 
cerul a fost schimbător, vintul a su
flat slab, pină la potrivit, tempera
tura maximă a fost de 6 grade.

CALE LIBERĂ 
PE DUNĂRE

dezvoltării
MOSCOVA 18 (Agerpres). — Agen

ția T.A.S.S. informează că, la 17 fe
bruarie, la C.C. al P.C.U.S. a avut loc 
consfătuirea primilor secretari ai, 
partidelor comuniste și a președinți
lor consiliilor de miniștri din repu
blicile unionale ale U.R.S.S. Au fost 
examinate probleme privind pregăti
rea și executarea lucrărilor agricole

agriculturii
de primăvară, precum și dezvoltarea 
în continuare a zootehniei.

Leonid Brejnev, secretar general al 
C-C. al P.C.U.S., a rostit o cuvintare.

La lucrările consfătuirii au partici
pat AleXdi Kpsîghiri, Nikolai Pod- 
gornîi și alți conducători sovietici, 
precum și conducători ai unor minis
tere și departamente.

Ieri în țară : Vremea a continuat 
să se încălzească în cea mai mare 
parte a țării. Cerul a fost variabil, 
mai mult acoperit în Oltenia, jumă
tatea de vest a Munteniei, Moldova 
și în depresiunile din estul Transil
vaniei. In zona Rîmnicu Vîlcea, 
Drăgășani. în prima 'parte a zilei s-a 
semnalat burniță, care local a pro
dus polei. Vintul a suflat în general 
slab, cu unele intensificări în Banat. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între minus 3 grade la Joseni și 
11 grade la Chișineu Criș și Timi
șoara. Pe alocuri, în nord-vestul 
Munteniei și în vestul Transilvaniei 
s-a produs ceață persistentă. în

Timpul probabil pentru zilele de 
20, 21 și 22 februarie. In țară : Vre
me relativ călduroasă, mai ales la 
începutul intervalului, cerul se va 
înnora treptat, începînd din vestul 
țării și vor cădea ploi locale. Vînt 
slab, pină la potrivit, 
din sectorul sudic, 
minime 
4 grade 
între 4 
cate în
tervalului.
rești : Vreme relativ călduroasă, ce
rul va fi variabil, cu înnorări mai 
accentuate în a doua parte a inter
valului, cînd va. ploua slab. Vînt 
slab, pină la potrivit, temperatura 
în creștere.

predominînd 
Temperaturile 

vor fi cuprinse între minus 
șl 6 grade, iar maximele 
și 14 grade, local mai ridi- 
sudul țării la' începutul in- 

Local ceață. în Bucu-

GALAȚI (corespondentul „Scîn- 
teii", Tudorel Oancea). — 
începînd din data de 18 februa
rie a.c., transportul pe Dunăre 
a început să se desfășoare in 
condiții normale. De la condu
cerea D.N.F. „Navrom" Galați 
am aflat că au fast luate toate 
măsurile corespunzătoare pentru 
asigurarea transportului de pa
sageri pe Dunăre, care, o peri
oadă de timp — cit Dunărea a 
fost înghețată sau pe timpul 
curgerii sloiurilor — a fost în
trerupt. Au fost reluate cursele 
de nave clasice pe itinerarul 
Brăila—Galați—Tulcea și retur. 
De asemenea, la aceeași dată 
s-a reluat și activitatea pentru 
transportul autovehiculelor cu 
bacul, prin' punctul de trecere 
peste Dunăre, la Brăila-Smîrdan.

Comunicat privind convorbirile dintre 
delegațiile P. C. U. S. și P. C. Finlandez

MOSCOVA 18 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. a difuzat un comunicat 
cu privire la convorbirile dintre de
legația P. C. Finlandez, condusă de 
Aarne Saarinen, președintele parti
dului, și o delegație a Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, desfășu
rate la Moscova, la 14 și 15 februarie. 
Cele două delegații, arată comunica
tul, au constatat dezvoltarea pozitivă 
a colaborării dintre U.R.S.S. și Fin
landa și au căzut de acord asupra ne
cesității de a depune noi eforturi 
pentru extinderea ei. Părțile au de

cis unele măsuri în vederea dezvol
tării contactelor celor două partide.

O atenție deosebită a fost acordată 
problemelor dezvoltării pașnice a 
Europei. Delegațiile P. C. Finlandez 
și P.C.U.S. consideră că se poate pro
gresa sensibil spre crearea unui1 sis
tem eficace de securitate europeană, 
pe baza propunerilor constructive ale 
Consfătuirii de la Praga a Comitetu
lui Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via, prin convocarea cit mai grabni
că a conferinței general-europene în 
problemele securității și colaborării.

ts

HOCHEI „CUPA FEDERAȚIEI" SE ÎNCHEIE ASTĂZI

> MECIUL ZILEI : BUCUREȘTI A - DYNAMO BERLIN

Puțini spectatori, însă... multe go
luri la cuplajul de hochei ce a avut 
loc aseară, pe patinoarul „23 Au
gust", în cadrul turneului interna
țional „Cupa Federației". Echipa 
Dynamo Berlin este autoarea unui 
scor categoric, „gen rugbi", în urma 
unui joc de bună factură tehnică și 
foarte eficace. Nu-i mai puțin ade
vărat totuși că adversarii (e vorba 
de componenții selecționatei secun
de a Bucureștiului) nu le-au putut 
opune o rezistență cit de cit serioa
să, diferența de valoare fiind mai 
mult decît evidentă. La capătul ce
lor trei reprize — în timpul cărora, 
repetăm, pe teren exista parcă o 
singură echipă — hocheiștii berli- 
nezi au învins cu 12—0. Neînvinși 
pină acum, ei păstrează toate șan
sele de a cuceri trofeul.

Partida dintre echipele Budapes
tei și Gomik Katowice a avut un 
aspect cu totul altul, echilibrul fiind 
perfect Budapestanii au deschis 
foarte repede scorul, dar sportivii 
polonezi au egalat și, în urma

În cîteva rînduri
ȘAH. — După consumarea a 10 

runde, in turneul internațional de 
șah de Ia Reykjavik, conduc marii 
maeștri Florin Gheorghiu (România) 
și Vlastimil Hort (Cehoslovacia) cu 
cite 7.5 puncte fiecare, urmați de 
Stein (U.R.S.S.) 6 puncte, o partidă 
întreruptă, Olafsson (Islanda), Tuk- 
makov (U.R.S.S.), Andersson (Sue
dia) cite 6 puncte. în runda a 10-a : 
Hort a ciștigat la Georgsson, iar 
Gheorghiu — cu negrele — a remizat 
cu olandezul Timman.

TENIS. — Campionatele interna
ționale de tenis pe teren acoperit ale
S.U.A. au continuat la Salisbury cu 
disputarea ultimelor patru partide 
ale optimilor de finală. In cea mai 
interesantă întîlnire, spaniolul Ma
nuel Orantes l-a învins cu 6—1. 6—4 
pe americanul Cliff Richey, unul din 
favoriții turneului. In sferturile de 
finală se vor întîlni : Năstase cu 
Gorman ; Orantes cu Battrick ; Ra
him cu Graebner și Filial cu Smith. 

unui joc foarte bine organizat, com- 
binativ, s-au distanțat la două go
luri, lăsînd chiar impresia că nu 
mai pot pierde în nici un caz re
priza. Budapestanii însă au revenit, 
lansînd contraatacurile lor specifice 
și au egalat. Următoarele două re
prize s-au caracterizat, de aseme
nea, printr-o luptă aprigă, destul de 
sportivă, victoria obținînd-o, cu 
greu, firește, echipa din Katowice 
(8-6).

Liberă ieri, prima selecționată a 
Bucureștiului reintră astăzi in în
trecere, cu speranța (împărtășită, de 
fapt, și de publicul spectator) de a 
se reabilita, am spune, în urma com
portării nu tocmai meritorii din pri
mele trei meciuri. De această dată 
selecționabilii noștri vor avea în 
față tocmai echipa cea mai puter
nică a turneului, Dynamo Berlin. 
Verificarea, ca și aprecierea compor
tării hocheiștllor tricolori devin, 
deci, cu atit mal semnificative. In 
deschidere la acest meci, se întilnesc 
(de la ora 16,30) formațiile Buda
pesta și București B.

BASCHET. — La Sofia, în cadrul 
„Cupei campionilor europeni", „Ma
ri ța" Plovdiv — Sparta Praga 81—57 
(35—27). Pentru semifinale s-au ca
lificat praghezele, care cîștigaseră 
primul meci cu 68—39.

• In „Cupa cupelor", Gerbe Mont- 
ceau-les-Mines a învins cu 83—57 
(34—30) echipa Hapoel.

SCHI. — Competițiile pentru „Cu
pa mondială" la schi au fost reluate 
la Banff (Canada) cu proba masculi
nă de slalom uriaș. Prima manșă a 
revenit norvegianului Erik Haakerl 
în 84” 58/100. urmat In ordine de 
francezul Roger Rossat Mignon 
(84” 74/100) și elvețianul Edmund 
Brugmann (84”' 90/100). Cîțiva favo- 
riți (italianul Gustavo Thoeni, elve
țianul Bernhard Russi. austriacul Da
vid Zwilling) au abandonat sau au 
fost descalificați pentru ratarea unor 
porți ale traseului.

Există în viața internațională con
temporană anumite fapte, fenomene, 
preocupări, care, prin însemnătatea 
lor deosebită pentru destinele păcii 
și progresului, prin interesul consi
derabil ce-1 suscită în opinia pu
blică mondială, se mențin statornic 
în actualitate. Tocmai o asemenea 
problemă — larg dezbătută în aceste 
zile și care constituie obiectul unor 
importante luări de poziție a nume
roase guverne, ale unor personali
tăți de seamă ale vieții politice și 
obștești, în coloanele presei inter
naționale — constituie securitatea 
europeană. înscriindu-se în largul 
dialog internațional, puternic stimu
lat de Declarația privind pacea, 
securitatea și colaborarea europeană, 
adoptată de recenta Consfătuire a 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, aceste luări de poziție, 
deși diferă în ce privește formularea 
sau nuanțele, dau expresie impera
tivului de a se trece la pregătirea 
nemijlocită și multilaterală a con
ferinței general-europene pentru 
pace și securitate. După cum remarca 
sugestiv zilele trecute ziarul „Wie
ner Zeitung", de la o capitală eu
ropeană la alta, „se manifestă un 
consens asupra faptului că o aseme
nea conferință ar putea să fie întru- 
totul utilă".

Așa cum e cunoscut. România, 
alături de celelalte state socialiste 
membre ale Tratatului de la Varșo
via, își exprimă hotărîrea de a par
ticipa din plin la acțiunile de pre
gătire a conferinței, militează sta
tornic, pe toate planurile pentru pro
movarea ideii de securitate, pentru 
transformarea Europei intr-o zonă a 
păcii și cooperării fructuoase între 
țări suverane și egale în drepturi. 
Urmărind înfăptuirea acestui mare 
deziderat, țara noastră se pronunță 
pentru adincirea continuă a dialo
gului intereuropean. desfășoară o in
tensă activitate de contacte și întil- 
niri, intensifică relațiile economice 
și tehnico-științifice cu diferite state 
ale continentului. în spiritul coexis
tenței pașnice, contribuind prin toa
te acestea la îmbunătățirea clima
tului european, la crearea unei am
biante cit mai propice convocării și 
desfășurării cu succes a conferinței.

Un exemplu elocvent în această 
privință II oferă și vizita făcută în 
aceste zile (la Viena de ministrul de 
externe al României. la Invitația 
ministrului afacerilor externe al 
Austriei. In declarațiile făcute de cei 
doi miniștri, o dată cu evocarea e- 
voluției statornic pozitive a relații

lor dintre România și Austria, și cu 
sublinierea faptului că ea a fost sti
mulată în primul rînd prin contac
tele directe dintre șefii celor două 
state — tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și președintele Franz Jonas — au 
fost reafirmate cu claritate pozițiile 
guvernelor celor două țări, în spriji
nul convocării conferinței general-eu
ropene, dorința de a-și aduce o con
tribuție efectivă la pregătirea și rea
lizarea ei, interesul ambelor state 
pentru dezvoltarea unor relații de 
largă colaborare între statele euro
pene în ansamblu, ca și între țările 
din diferite zone geografice ale con
tinentului, inclusiv între țările du
nărene.

Deosebit de semnificativ este fap

tul că în ultima vreme tot 
mai multe state vest-europene ma
nifestă intenția de a avea un 
rol activ în pregătirea și orga
nizarea conferinței, formulează tot
odată opinii cu privire la problemele 
care ai’ putea forma obiectul ei. 
Astfel, arătînd că Suedia sprijină 
propunerea țărilor socialiste pri
vind convocarea conferinței gene
ral-europene, primul ministru, 
Olof Palme, sublinia însemnăta
tea faptului că la această con
ferință, paralel cu problemele po
litice, vor putea fi examinate și 
cele legate de cooperarea in dome
niile economic, tehnico-știintific și 
cultural. Acest mod de a privi lu
crurile vine in întîmpinarea propu
nerii prezentate mai de mult de țările 
socialiste de a se înscrie pe agenda 
conferinței punctul privind lărgirea 
legăturilor multilaterale, pe baza e- 
galității în drepturi. în scopul dez
voltării colaborării politice. Consensul 
pentru organizarea conferinței s-a 
făcut remarcat și în cadrul re
centelor convorbiri de la Paris 
dintre președintele Georges Pom
pidou și cancelarul vest-german Willy 
Brandt. Discuțiile dintre cei doi oa

meni de stat — a arătat președintele 
Franței — au prilejuit „o confirmare 
reciprocă a interesului pe care îl a- 
cordăm întrunirii, Ia termenul cel 
mai potrivit, a conferinței pentru 
securitate și colaborare in Europa".

Existența unei multitudini de 
idei, opinii, propuneri face cu atît 
mai necesară începerea discutării lor 
intr-un cadru adecvat, desemnarea 
în acest scop de către guvernele sta
telor interesate a reprezentanților lor, 
pentru a se depăși astfel faza asenti- 
mentelor de principiu și a se trece 
fără aminări la organizarea de con
tacte multilaterale în vederea pre
gătirii practice a conferinței.

Remarcîndu-se procesele pozitive, fa

vorabile accentuării destinderii euro
pene, nu pot fi ignorate acele fapte 
care, într-o măsură sau alta, ar putea 
să afecteze această evoluție, sau 
chiar se înscriu intr-un sens 
contrar, negativ. Iată de ce, preocu
pați de evoluția situației din Euro
pa, observatorii politici urmăresc tot
odată . cu atenție succesiunea anumi
tor evenimente din zona Mediteranei 
orientale — cum ar fi acordul cu pri
vire la staționarea unor unități ale 
flotei a 6-a a S.U.A. intr-un port 
grec, creșterea tensiunii politice în 
Cipru etc. Este întru totul evident că, 
intr-un moment cind pe continentul 
nostru ideea securității cîștigă tot 
mai mult teren, cind lucrurile 
evoluează în direcția adoptării de mă
suri practice pentru organizarea con
ferinței general-europene, orice acte 
sau măsuri de natură să genereze 
sau să reactiveze focare de neînțe
legere și încordare nu ar putea de
cît să prejudicieze înfăptuirii cit mai 
grabnice a marelui deziderat al po
poarelor — securitatea europeană.

Acționind cu perseverentă pentru 
securitatea continentului nostru, po
litica României socialiste promovează 
bunele relații cu statele de pe toate 
continentele, în interesul cauzei 

generale a păcii și colaborării 
internaționale. între numeroasele 
exemple concludente in acest sens 
pot fi evocate bunele raporturi 
dintre țara noastră și diferite 
state ale Africii, raporturi pă
trunse de un puternic spirit inter
nationalist. de o simpatie profundă 
față de mișcările de eliberare na
țională, de noile state independente, 
de toate popoarele și forțele 
care militează împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru independență, pace 
și progres social. Așa cum arăta re
cent tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
„Republica Socialistă România ur
mărește cu simpatie și solidaritate 
eforturile tinerelor state din Africa, 

ca și de pe alte continente, pentru 
apărarea și consolidarea indepen
denței lor naționale, pentru dezvol
tarea lor economică și socială și 
promovează, în mod activ, cu aceste 
țări, relații de prietenie și coope
rare în diferite domenii". Cu titlu de 
exemplu pot fi amintite relațiile de 
colaborare cu Republica Arabă E- 
gipt, a căror rodnicie a fost evo
cată in aceste zile și cu prilejul vi
zitei făcute în țara noastră de A.M. 
Kaissouni, președintele Băncii egip
tene internaționale pentru comerț 
exterior și dezvoltare din Cairo. Sub
liniind evoluția pozitivă continuă a 
legăturilor reciproce în ultimii 15 ani, 
oaspetele a remarcat pe bună drep
tate că „aceasta se datorește atît bu
năvoinței și prieteniei care există în
tre cele două țări, cit și dezvoltării 
economice înregistrate atît în Româ
nia. cit și în Egipt".

Cu aceleași sentimente de solida
ritate internaționalistă urmărește 
poporul nostru și eforturile pe care 
le depun popoarele din America La
tină pentru apărarea și consolidarea 
independenței naționale, pentru dez
voltarea economică și socială. Viața 
demonstrează că aceste procese nu 
se desfășoară lin, ci în focul unor 

bătălii îndîrjite Intre forțele pro
gresului și reacțiune. Este caracte
ristică în acest sens desfășurarea 
evenimentelor din Chile, unde noul 
regim, susținut de popor, trebuie să 
facă față cu dîrzenie manevrelor 
reacțiunii interne și internaționale, 
care, folosindu-se de pozițiile econo
mice și parlamentare de care mai 
dispune, caută pe diferite căi — sa
botaj economic, dezbinare, împie
dicarea adoptării unor legi demo
cratice — să frîneze aplicarea con
secventă a politicii guvernului de
mocrat al dr. Allende. Ripostind 
acestor mașinații, forțele democra
tice își string rîndurile, acționează 
ferm pentru dezvoltarea consecventă 
pe calea progresului social. O ex
presie a acestei hotărîri este „Pro
gramul de acțiune" — adoptat zilele 
trecute de partidele Unității popu
lare. program care, pe baza unei 
analize temeinice, în spirit critic, a 
evoluției de pină acum, enunță căile 
de _ îmbunătățire și perfecționare a 
activității in diferitele compartimen
te ale guvernării populare.

Frămîntările politice și sociale din 
diferitele țări ale Americii Latine, 
caracterizate prin înaintări sau . re
culuri temporare ale forțelor demo
cratice, capătă forme dintre cele 
mai diverse. O expresie de ultimă 
.oră a acestor frămintări o constituie 
și lovitura de stat militară înfăptuită 
zilele acestea in Ecuador.

Sumara retrospectivă a săptămînii 
ce se încheie pune în evidență și 
un alt fenomen caracteristic — creș
terea în țările capitaliste dezvoltate 
a luptei clasei muncitoare, maselor 
populare împotriva exploatării, pen
tru apărarea drepturilor si interese
lor lor vitale. Elocventă în această 
privință este lupta grevistă a celor 
280 000 mineri britanici. Prin am
ploarea și durata ei, prin combativi
tatea și spiritul de organizare ale 
minerilor englezi, această luptă se 
înscrie ca una din cele mai puter
nice acțiuni muncitorești de pe sce
na europeană a ultimilor ani.

Conchizind. se poate spune că e- 
venimentele acestei săptămini con
firmă linia generală de evoluție con
temporană — dezvoltarea continuă a 
forțelor revoluționare, democratice și 
progresiste, afirmarea voinței po
poarelor de a fi stăpîne pe destinele 
lor, hotărîrea lor de a asigura ome
nirii un viitor de pace și progres.

B. STOIAN



Cu o majoritate

de 8 voturi

Camera Comunelor 
a aprobat legea 
privind aderarea 

Marii Britanii la C.E.E.
LONDRA 18 (Agerpres). — După 

trei zile de dezbateri furtunoase, Ca
mera Comunelor a aprobat, joi seara, 
cu o majoritate de numai opt voturi 
(309 contra 301), proiectul de lege 
privind aderarea Marii Britanii la 
Piața comună. Agenția Reuter relevă 
că votul a fost decis de cei șase de- 
putați . liberali, care s-au pronunțat 
în favoarea aderării. Un. număr de 14 
conservatori au votat împotrivă și 
alți șase s-au abținut, ca și șase la
buriști. Exceptîndu-i pe aceștia din 
urmă, totalitatea deputaților labu
riști au votat împotriva aderării.

Votul a intervenit în cadrul celei 
de-a doua lecturi a proiectului de 
lege, considerată drept treapta deci
sivă în procesul aderării. Documentul 
urmează să fie examinat acum în 
detaliu de către un comitet al Came
rei, prevederile sale putînd fi supuse 
amendării. Majoritatea redusă con
trastează cu cea de 112 voturi obți
nută în luna octombrie, cînd Camera 
Comunelor s-a pronunțat în principiu 
asupra proiectului aderării. Ea de
notă, de asemenea, nemulțumirea re
simțită în largi cercuri față de mo
dul în care guvernul încearcă să so
luționeze grava situație economică și 
socială generată de respingerea re
vendicărilor minerilor.

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială în Austria a ministrului 

afacerilor externe al Republicii Socialiste România, 

Corneliu Mănescu ,
La invitația ministrului federal al 

afacerilor externe al Republicii (Aus
tria. dr. Rudolf Kirchschlaeger, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu. a făcut o vizită oficială în 
Austria, în perioada 15—19 februarie 
1972.

Tn timpul vizitei, ministrul aface
rilor externe, Corneliu Mănescu, a 
fost primit de președintele federal. 
Franz Jonas, de cancelarul federal, dr. 
Bruno Kreisky. Ministru] afacerilor 
externe român a făcut o vizită pre
ședintelui Consiliului Național. An
ton Benya, și a avut o discuție cu 
deputați ai parlamentului austriac.

Cu prilejul vizitei la primarul Vie- 
nei, ministrul Corneliu Mănescu a 
semnat în „Cartea de aur" a orașu
lui.

în timpul șederii sale tn Austria, 
ministrul afacerilor externe. Corneliu 
Mănescu, și persoanele care l-au în
soțit. au vizitat diferite instituții cul
turale. economice și sociale din Viena.

întrevederile si convorbirile, care 
au avut loc într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă, au pri
lejuit un schimb fructuos de vederi 
cu privire la evoluția relațiilor din
tre România și Austria și în legătură 
cu unele probleme internaționale de 
interes comun.

„Este timpul 
la acțiuni

9
Președintele Partidului 

despre conferința
BERLIN 18 (Agerpres). — După 

cum informează agenția A.D.N.. in
tr-un interviu acordat presei din 
R.D.G., Pekka Tarjanne, președintele 
Partidului Liberal din Finlanda, s-a 
pronunțat in favoarea convocării 
neîntîrziate a conferinței general-eu- 
ropene pentru securitate. Este timpul 
să se treacă de la declarații la ac
țiuni concrete pentru convocarea 
reuniunii paneuropene, a menționat 
Tarjanne. „în conformitate cu poli
tica externă finlandeză, a spus el, 
salutăm orice inițiativă, orice pas

Un articol din zii

să se treacă 
concrete”

Liberal din Finlanda 
general-europeanâ
care contribuie la asigurarea păcii în 
Europa. Tocmai acum, cînd ne apro
piem tot mai mult de realizarea con
ferinței europene pentru securitate, 
avem nevoie de astfel de contribuții 
de seamă, cum este Declarația de la 
Praga".

Președintele Partidului Liberal din 
Finlanda s-a pronunțat pentru pri
mirea celor două state germane in 
O.N.U. și pentru participarea lor cu 
drepturi egale la conferința general- 
europeană pentru securitate și cola
borare.

rul „Die Wahrheit"

BERLINUL OCCIDENTAL 18 (A- 
gerpres). — într-un articol consacrat 
necesității convocării, încă în anul 
1972, a conferinței general-europene 
pentru securitate Și colaborare, zia
rul „Die Wahrheit", organ al condu
cerii Partidului Socialist-Unit al Ber
linului Occidental, subliniază că „asi
gurarea păcii în Europa, crearea 
unei atmosfere de încredere consti

tuie o necesitate vitală pentru toate 
popoarele europene". Ziarul relevă 
că în rîndul populației Berlinului 
Occidental crește popularitatea ideii 
privind convocarea conferinței și 
noilor propuneri constructive cuprin
se în Declarația de Ia Fraga privind 
pacea, securitatea și colaborarea în 
Europa.

Cei doi miniștri ai afacerilor ex
terne au avut mai multe convorbiri 
de lucru. Ei au constatat cu satis
facție că, în perioada care a trecut 
de Ia vizita oficială în România a 
președintelui federal, Franz Jonas, în 
1989, și a vizitei în Austria a pre
ședintelui Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, în 1970. raporturile de 
prietenie și colaborare multila
terală dintre cele două țări au cu
noscut o evoluție continuu ascendentă. 
Miniștrii au relevat progresele în
registrate în domeniul schimburilor 
comerciale și cooperării economice, 
industriale și tehnice ; ei au subli
niat rezultatele bune cu care s-au 
încheiat lucrările primei sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
cooperare economică, industrială și 
tehnică, importanța acordurilor de 
cooperare deja convenite și necesi
tatea lărgirii în continuare a relații
lor economice bilaterale.

Referindu-se la acordul de colabo
rare culturală semnat anul trecut, 
cei doi miniștri au subliniat impor
tanța extinderii schimburilor cultu
rale și științifice între cele două țări.

în timpul vizitei, cei doi miniștri 
ai afacerilor externe au semnat actul 
adițional privind extinderea conven
ției de asistență juridică asupra ac
telor de asigurare socială.

în cadrul schimbului de păreri pri
vind situația internațională actuală, 
părțile au acordat o atenție deosebită 
problemelor securității și cooperării 
în Europa. Ele au relevat necesita
tea dezvoltării între statele europene 
a unor relații de bună vecinătate și 
cooperare multilaterală. întemeiate pe 
respectul principiilor universale ale 
independenței și suveranității, ne
amestecului în treburile interne, re
nunțării la folosirea forței sau ame
nințarea cu folosirea forței, egalității 
în drepturi și avantajului reciproc.

Cei doi miniștri s-au pronunțat 
pentru trecerea cît mai curînd posibil 
la pregătirea multilaterală a confe
rinței general-europene de securitate 
și cooperare și pentru convocarea 
conferinței cu participarea tuturor 
statelor interesate.

Exprimîndu-și satisfacția pentru 
rezultatele vizitei, părțile au eviden
țiat contribuția acesteia la dezvolta
rea relațiilor de prietenie și coope
rare dintre România și Austria. în 
interesul celor două popoare, al coo
perării și păcii în Europa.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România a trans
mis cancelarului federal. Bruno 
Kreisky, invitația guvernului român 
de a face o vizită oficială în Româ
nia. De asemenea, ministrul aface
rilor externe român l-a invitat pe 
ministrul afacerilor externe al Aus
triei. Rudolf Kirchschlaeger. să tacă 
o vizită oficială în România.

R. F. A GERMANIEI

Proiectele de lege privind 
ratificarea tratatelor cu 

U.R.S.S. si Polonia înaintate s
spre examinare 

Bundestagului
BONN 18 (Agerpres). — Guvernul 

R. F. a Germaniei a înaintat, joi. 
spre examinare Bundestagului, pro
iectul de lege privind ratificarea 
Tratatului dintre Uniunea Sovietică 
și R. F. a Germaniei, semnat la 
12 august 1970 la Moscova, precum 
și proiectul de lege privind ratifica
rea Tratatului dintre R. P. Polonă 
și R. F. a Germaniei, semnat la 
7 decembrie 1970 la Varșovia. într-o 
declarație anexată proiectelor de 
lege, guvernul vest-german relevă 
importanța reglementării relațiilor 
dintre R. F. a Germaniei și țările so
cialiste.

Bundestagul urmează să examine
ze în primă lectură proiectele men
ționate în ședințele prevăzute pentru 
23 și 24 februarie.

0 declarație a cancelarului 

W. BRANDT

BONN 18 (Agerpres). — Intr-un in
terviu acordat revistei vest-germane 
„Tribune", cancelarul R. F. a Ger
maniei, Willy Brandt, și-a exprimat 
convingerea că tratatele semnate de 
R.F.G. cu Uniunea Sovietică și cu 
Polonia vor ti ratificate de Bundes
tag, relatează agenția T.A.S.S. Can
celarul federal a subliniat că hotărî- 
rea politică în ce privește ratificarea 
tratatelor trebuie să fie luată de 
Bundestag și nu de Bundesrat, a că
rui aprobare, așa cum a decis Comi
sia juridică a Bundesratului. nu este 
necesară. Brandt a respins categoric 
„îndoielile și obiecțiunile" formula
te de coaliția U.C.D.—U.C.S. la adre
sa tratatelor cu U.R.S.S. și Polonia, 
subliniind că opoziția nu prezintă 
nici un fel de alternativă la acestea.

Referindu-se la relațiile dintre 
R.F.G. și R.D.G., cancelarul Willy 
Brandt a declarat : „Intenționăm să 
ne reglementăm relațiile cu R.D.G. 
printr-un tratat care să corespundă 
normelor .de drept internațional și 
care să se bazeze pe egalitatea în 
drepturi și pe alte principii uzitate 
în relațiile interstatale".

Brandt a subliniat importanta acor
dului cvadripartit asupra Berlinului 
Occidental, arătînd că el contribuie la 
normalizarea situației în această par
te a Europei.

Invitațiile au fost acceptate cu plă
cere, datele vor fi stabilite pe cale 
diplomatică.

agențiile de presă transmit:
înmînarea „Ordinului 

Lenin" lui Jacques Dudas. 
La' Moscova a avut loc ceremonia 
luminării „Ordinului Lenin" lui Jac
ques Duclos, membru al Biroului Po
litic al Partidului Comunist Francez, 
cu care el a fost distins, în octom
brie 1971. cu prilejul împlinirii a 75 
de ani de la naștere. Inmînînd înalta 
distincție, Nikolai Podgornîi, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S. președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., a rele
vat marile merite de militant ale 
lui Jacques Duclos atît în mișcarea 
comunistă franceză, cît și în cea in
ternațională, precum și aportul său 
la întărirea relațiilor de prietenie 
dintre popoarele U.R.S.S. și Franței.

La Panmuîijon 3 avut loc ° 
nouă întîlnire a reprezentanților ce
lor două părți din cadrul Comisiei 
militare de armistițiu în Coreea. Cu 
acest prilej — informează agenția 
A.C.T.C. — reprezentantul părții 
nord-coreene a protestat în legătură 
cu noile provocări comise de militari 
americani împotriva reprezentanților 
Organizației de Cruce Roșie a R.P.D. 
Coreene, participanți la convorbirile 
preliminare între societățile de Cruce 
Roșie din R. P. D. Coreeană și Co
reea de sud.

Președintele Pakistanu
lui, Zulfikar Aii Bhutto, a ordonat 
trimiterea imediată la Dacca a unei 
cantități de 28 de mii de tone de orez 
— se arată într-un comunicat guver
namental dat publicității la Rawal
pindi, citat de agenția France Presse. 
Sursa menționată precizează că aceas
tă cantitate de orez fusese destinată, 
cu cîteva luni în urmă, provinciei ră
săritene a Pakistanului, dar a fost 
blocată, în portul Caraci, în timpul 
conflictului indo-pakistanez. Comu
nicatul guvernamental arată, de ase
menea, că „dispoziția prezidențială a 
fost adoptată din considerente uma
nitare".

Eashidi Mofoume Kawa- 
wa a fost desemnat prim- 
ministru al Tanzaniei în 
baza unei hotăriri anunțate de șeful 
statului, Julius Nyerere. Totodată, 
John Malesela a fost numit ministru 
al afacerilor externe, iar Edward 
Sokoine a preluat conducerea Minis
terului Apărării.

Guvernul R.P. Bulgaria 
a dat publicității o declarație în care 
se arată că propunerile în șapte 
puncte ale G.R.P. al Republicii Viet
namului de Sud — prezentate la 1 
iulie 1971 și reafirmate în declarația 
G.R.P. din 2 februarie 1972 — re
prezintă o bază reală pentru regle
mentarea pașnică a problemei viet
nameze.

Președintele Comisiei se
natoriale pentru problemele
externe. W. Fulbright, într-o
declarație făcută în Senatul ameri
can, a calificat activitatea posturilor 
de radio „Europa Liberă" și „Liber
tatea", sprijinite de organisme gu
vernamentale americane, drept „o 
reminiscență a discreditatelor siste
me de dezinformare și inducere în 
eroare, practicate în perioada răz
boiului rece". Fulbright a apreciat că 
„aceste posturi de radio sint clădi
te. în ciuda denumirii lor. pe înșe
lătorie". El a apreciat, totodată, că 
„activitățile celor două posturi de 
radio constituie un amestec în tre
burile interne ale țărilor socialiste, 
cu care guvernul S.U.A. întreține re
lații diplomatice".

Sesiunea Comitetului de 
pregătire a conferinței țări
lor neangajate C3re urmează 
să aibă loc în luna septembrie a aces
tui an a început la Georgetown (Gu
yana).

Comitetul Central al Par
tidului Poporului - Partidul 
de guvernămînt din Republica Isla
mică Pakistan — a hotărît menține
rea legii marțiale pe termen nedefi
nit, a declarat ministrul informații
lor, Hafiz Pirzada, în cadrul unei 
conferințe de presă, relatează agenția 
United Press International.

Stația automată sovietică
„Luna-20" 3 fost ?,iasata’ la 18 
februarie, pe o orbită selenocentrică 
— anunță agenția T.A.S.S. Potrivit 
datelor telemetrice, aparatele de la 
bordul stației funcționează normal. 
Centrul de telecomunicații cosmice 
la mari distanțe menține legături 
ștabile cu „Luna-20“. La centrul de 
coordonare și calcul se prelucrează 
datele obținute de la bordul stației.

La primăria din Berlin • 
avut loc sesiunea de constituire a 
Comitetului național al R.D.G. pentru 
cea de-a X-a ediție a Festivalului 
Internațional al Tineretului și Stu
denților, care urmează să aibă loc în 
anul 1973 în capitala R.D. Germane. 
Președinte al Comitetului național 
al R.D.G. pentru cea de-a X-a e- 
diție a Festivalului Internațional 
al Tineretului și Studenților a fost 
ales. Erich Honecker, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G.

La Nicosia și în alte lo
calități cipriote S_3U desfă?urat 
noi demonstrații în sprijinul politicii 
preconizate de președintele Makarios 
în actuala situație internă. La Li
massol, elemente ostile politicii gu
vernului președintelui Makarios au 
încercat să provoace tulburări, ata- 
cînd coloanele de demonstranți.

Regele Hassan al II-lea 
al Marocului3 rostit 13 posturile 
de radio și televiziune un discurs în 
care a anunțat supunerea proiectului 
noii constituții a țării aprobării popu
lare, prin referendum. Suveranul ma
rocan a arătat că programul de ac
țiune pe care intenționează să-l aplice 
prevede patru puncte importante : 
reforma administrației, repartiția mai 
echitabilă a resurselor naționale', in
staurarea unei justiții echitabile șî 
simplificarea la maximum a procedu
rilor administrative.

Președintele Franței, Geor- 
ges Pompidou, va pleca astăzi în Ma
rea Britanie, anunță agenția France 
Presse. El va purta convorbiri cu pre
mierul Edward Heath.

Premiile literare „Casa 
de las Americas" pe 3nul 1972 
au fost decernate la Havana. Premiu] 
pentru poezie a revenit lui Pedro 
Schimose (Bolivia). Alte premii au 
fost decernate romancierului Fer
nando Medina (Bolivia), nuvelistului 
cubanez Noel Navarro, uruguayanului 
Antonio Larreta și eseistului chilian 
Sergio Ramos Cordova.

Agenția spațială ameri
cană intensifică pregătirile In ve
derea premierei spațiale ce urmează 
să aibă loc spre sfîrșitul acestei luni : 
lansarea sondei electronice „Pio- 
neer-10“ în direcția planetei Jupiter. 
Printre altele, se anunță că vehiculul 
va depăși recordul de viteză absolută 
detinut de navele „Apollo" (aproape 
40 000 km la oră).

Un protocol de colabora- 
yg in domeniul transporturilor între 
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor al României și Minis
terul Transporturilor din R.P. Bul
garia a fost semnat la Sofia.

Comitetul Executiv al Or
ganizației pentru Elibera
rea Palestinei s a întrunit >* 
Damasc pentru „a examina și adop
ta proiectul de uniune națională re- 
grupînd organizațiile palestinene". 
Ședința a fost anunțată de buletinul 
cotidian al Frontului democratic și 
popular pentru eliberarea Palestinei, 
„Al Moukawama". reluat de agenția 
France Presse.

Vicepreședintele Consi
liului de Miniștri ai U.R.S.S., 
Vladimir Novikov, l-a primit pe Car
los Rafael Rpdriguez, membru al 
Secretariatului C.C. al P.C. din Cuba, 
ministru al Guvernului Revoluționar 
al Republicii Cuba, și a avut cu el 
o convorbire caldă, prietenească — 
informează agenția T.A.S.S.

La cinematograful „Slovan" 
din Bratislava au început vi
neri „Zilele filmului româ
nesc". In cadrul acestei mani
festări artistice, care va dura 
pină la 20 februarie, vor fi pre
zentate filmele „Facerea lumii", 
„Mihai Viteazul" șt „Reconsti
tuirea".

In localitatea chiliană Vina del 
Mar a luat sfirșit tradiționalul 
festival al cîntecului și dansului, 
la care au participat, alături de 
un mare număr de interpreți din 
țara gazdă, și balerinii români 
Miriam Răducanu și Gheorghe 
Căciuleanu. Evoluțiile artiștilor 
români au fost bine apreciate de 
publicul spectator.

în cadrul unei festivități care 
a avut loc la Novi Sad, poeta 
Vesna Parun din Zagreb a pri
mit premiul „Zrriaj" pentru lite
ratură, cea mal înaltă distincție 
oferită de Societatea literară 
„Matița sirbă". Distincția i-a fost 
acordată pentru volumul de 
versuri intitulat „Farmecul car
patin", realizare inspirată in 
urma călătoriei întreprinse de 
poetă în România.

a

Guvernul monocolor
o soluție provizorie

crizei
formarea cabi- 
monocolor de-

Prin
• netului uw.^lv. „■=- 
\ mocrat-creștin, condus 
■ 'de Giulio Andreotti, 

se încheie încă o fază 
a agitatei crize de gu
vern din Italia, de
clanșată la 15 ianua
rie, Nu se poate afir
ma însă că. prin a- 
ceasta, au fost înlă
turate și cauzele care 
i-au dat naștere. Dim
potrivă, adoptînd for
mula unui guvern for
mat . în exclusivitate 
din democrat-creștini, 
conducerea partidului 
așa-numitei „majori
tăți relative" a făcut o 
clară alegere politică : 
aceea de a amina re
zolvarea problemelor 
acute ce frămîntă în 
prezent Italia, de a se 
prezenta în fața 
corpului electoral cu 
un guvern eliberat de 
orice ipotecă față de 
Partidul socialist și 
formula de centru- 
stînga.

O primă analiză a 
componenței celui 
de-al 33-lea guvern al 
Republicii italiene a- 
rată că, în primul 
rînd, el reunește — 
fapt fără precedent — 
pe aproape toți foștii 
secretari generali ai 
partidului din ultimii 
15 ani (cu excepția lui 
Fanfani), aproape to
talitatea foștilor prim- 
miniștri și liderii celor 
9 curente și tendințe 
existente astăzi in ca
drul P.D.C. Aceasta 
înseamnă că guvernul 
Andreotti, cu toate că 
include în 
ța sa și 
„stingă" 
creștină, se 
nentul acelor tendințe

I

I 
II

( componen- 
așa-numita 
democrat

face expo-

politice din Italia
care au presat conti
nuu în ultima vreme 
pentru o orientare 
spre dreapta a „axei 
politice" a țării. Și nu 
este întîmplător faptul 
că Partidul liberal a și 
anunțat că va vota în 
parlament pentru în
vestitura guvernului.

Renunțînd definitiv la 
orice încercare de a se 
reconstitui un guvern 
în cadrul formulei de

CORESPONDENȚA 
DIN ROMA

centru-stînga, P.D.C. 
s-a. pronunțat astfel 
fără echivoc în fa
voarea organizării de 
alegeri generale anti
cipate și, implicit, 
pentru dizolvarea — în 
scurtă vreme — a ac
tualului parlament.

Hotărîrea conducerii 
P.D.C. de a forma sin
gură guvernul este a- 
nalizată cu atenție de 
către celelalte forțe 
politice care și-au 
convocat organele de 
conducere pentru zilele 
următoare. Pentru co
muniști, după cum 
scrie în ultimul număr 
al săptămînalului „RI- 
NASCITA" Giorgio A- 
mendola, membru al 
Direcțiunii partidului, 
„prin inițiativa mono- 
colorului, demnerat- 
creșlinii sc pregătesc 
să întoarcă spatele 
părții celei mai avan
sate a poporului ita-

lian, propriilor mem
bri antifasciști și de- 
mocrați, îndrepiin- 
du-se spre electoratul 
de dreapta... Dacă se 
dorește să se împie
dice o deplasare spre 
dreapta trebuie să se 
dea crizei o soluție 
democratică, prin u- 
nitatea întregii stingi 
laice și catolice". La 
rîndul lor, socialiștii 
apreciază că noul gu
vern „reflectă o orien
tare de dreapta" și 
prezintă „pericolul ca, 
după alegeri, să devină 
și mai dificilă recon
stituirea coaliției de 
centru-stînga", iar so- 
cial-democrații apre
ciază că „nu este 
deloc corect ca P.D.C., 
care în prezent poate 
dispune,
doar de o treime din 
voturile
să-și aroge dreptul de 
a conduce țara și de a 
administra alegerile cu 
un guvern minoritar". 

în aceste condiții se 
poate aprecia că ră- 
mîne sub un flagrant 
semn 
faptul 
cabinet va putea ob
ține votul 
titură din 
lamentului 
faptul 
blicanii 
că 
trivă). 
culele, 
trebui 
misia.
statului fie să dizolve 
parlamentul, fie să re- 
inceapă noi consul
tări.

pe hîrtie,
alegătorilor,

de 
dacă

întrebare 
actualul

de inves- 
partea par- 

(dat fiind 
și renu- 

anuntat 
vor vota împo- 

După toate cal- 
Andreotti va 
să-și dea de- 

lăsînd ca șeful

că 
au 
vota
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INSTANTANEE
Omul

de Neanderthal 
și clădirea 

în cinci laturi
Vasăzică, încet, încet, savan- 

ții din lumea întreagă au prins 
curaj. Se înmulțesc cercetările 
pentru prevenirea cutremurelor. 
Pentru combaterea secetei și di
rijarea ploilor. Hidrotehnicienii 
amenajează proiecte pentru pre
venirea inundațiilor.

Se putea ca in fața unei ase
menea febre a cercetării prea- 
onorabilii savanți din slujba 
Pentagonului să rămină impa
sibili î Așa că „fără bob zăbavă" 
s-au apucat și ei de treabă. Au 
obținut ceva fonduri — nu prea 
mari, ca de început — totuși 
vreo trei milioane de dolari.

în ce constă proiectul ? Foar
te simplu, tot cercetare științi
fică. doar in sens puțin invers : 
cum să se provoace cutremure, 
cum să se provoace secetă, să se 
provoace inundații, furtuni și 
uragane pustiitoare, cum să se 
reactiveze vulcani Stinși 'c. 
Sau, intr-un cuvînt — „război 7 
geo fizic". în loc să trași cu ■ 
bombe, tragi cu cataclismele. 
Cam abracadabrant, cam irealist 
(ca să nu zicem trăsnit, intrucit 
și trăsnetele pot fi materie pri
mă), cam demonico-fantastic, dar 
puteau onorabilii să riște de a 
fi taxați ca indiferenți față de 
deviza științei — „omul, stăpinul 
naturii" ! ?

Umanitariștii cercetători soli
cită in continuare fonduri. 
Entuziaști, ei descriu cu în
suflețire minunata perspectivă 
a unui glob terestru crăpat și 
plesnit de cutremure ca un do
vleac răscopt, ici pustiit de arși
ță, colo acoperit de ape. dincolo 
de lavă. O viziune duioasă și ro
mantică. din care lipsește doar 
reapariția omului de Neander
thal.

...Ba nu, există și el, doar că-l 
îmbrăcat in halat alb. Din. pă
cate, nu din acelea cu minect 
foarte lungi, care se înnoadă la 
spate.

Comunicat sovieto-irakian
MOSCOVA 18 (Agerpres). — Agen

ția T.A.S.S. a transmis comunicatul 
sovieto-irakian, dat publicității în 
urma vizitei în U.R.S.S. a delegației 
de partid și guvernamentale irakie
ne, condusă de Saddam Hussein el- 
Takriti, secretar general-adjunct al 
conducerii regionale a Partidului Re
nașterii Socialiste Arabe (Baas) din 
Irak, vicepreședinte al Consiliului 
Comandamentului Revoluției.

Uniunea Sovietică și Irakul — se. 
arată în comunicat — și-au reafir
mat dorința de a întări colaborarea

încheierea vizitei 
delegației guvernamentale 
a R.P.D. Coreene la Praga
PRAGA 18 (Agerpres). — Vineri a 

fost dat publicității Ia Praga comu
nicatul comun privind vizita oficială 
în R.S. Cehoslovacă a delegației gu
vernamentale a R.P.D. Coreene, 
condusă de Hă Dam, ministrul afa
cerilor externe.

în timpul vizitei — se arată în co
municat — delegația R.P.D. Coreene 
a purtat convorbiri cu o delegație 
guvernamentală cehoslovacă, con
dusă de ministrul de externe, Bo- 
huslav Chnoupek.

Partea cehoslovacă a condamnat 
ocuparea Coreei de sud de trupele 
S.U.A. și politica neocolonialistă a 
acestora, pusă în aplicare cu ajutorul 
regimului lui Pak Cijan Hi. Ea a ex
primat un sprijin deplin față de pro
punerile constructive ale guvernului 
R.P.D. Coreene privind retragerea 
neîntîrziată a tuturor trupelor străi
ne din partea de sud a Coreei și re
zolvarea democratică și pașnică a 
problemei reunificării Coreei, fără 
vreun amestec din afară.

Partea coreeană și-a exprimat 
sprijinul față de eforturile poporului 
cehoslovac in direcția dezvoltării în 
continuare a socialismului în Ceho
slovacia. Totodată, ea și-a exprimat 
sprijinul deplin față de cererea jus
tă a R. S. Cehoslovace ca R. F. a 
Germaniei să recunoască nulitatea de 
la bun început a acordului de la 
Munchen.

■Ar
Vineri au început la Berlin convor

birile oficiale între o delegație a R.D. 
Germane, condusă de Otto Winzer, 
ministrul de externe, și o delegație 
a R.P.D. Coreene, condusă de minis
trul afacerilor externe. Hă Dam.

în domeniile politic, economic și mi
litar, precum și în crearea industriei 
petroliere naționale a Irakului.

Părțile au opinat că restabilirea 
păcii în Orientul Apropiat impune 
eliberarea tuturor teritoriilor arabe 
ocupate de Israel și asigurarea drep
turilor legitime ale poporului pales- 
tinean. Ele au condamnat în mod 
hotărît „încercările imperialismului 
de a răspîndi anticomunismul și 
antisovietismul, în intenția lui de a 
submina solidaritatea țărilor arabe, 
colaborarea lor cu țările socialiste".

Delegația irakiană a dat o înaltă 
apreciere hotărîrilor Consfătuirii de 
la Praga a Comitetului Politic Con-, 
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, considerîn- 
du-le ca „un aport de cea mai mare 
importanță la cauza întăririi păcii în 
Europa, ceea ce are o mare impor
tanță pentru asigurarea securității 
internaționale în ansamblu".

Leonid Brejnev. Nikolai Podgornîi 
și Alexei Kosîghin au acceptat invi
tația de a vizita Irakul, data vizitei 
urmînd să fie stabilită ulterior — se 
arată în comunicat.

ECUADOR

Primele măsuri 
ale noului regim

QUITO 18 (Agerpres). — Gotardo 
Valdivieso Tobar, ministrul de in
terne al noului guvern ecuadorian, 
instalat după recenta lovitură de stat 
din această țară, a anunțat ridicarea 
restricțiilor de circulație introduse o 
dată cu Înlăturarea fostului pre
ședinte, Velasco Ibarra. El a preci
zat că hotărirea a fost Imită în urma 
faptului că în întreaga țară domneș
te calmul și că nu există posibili
tatea unor acțiuni pentru a-1 readu
ce la putere pe președintele înlătu
rat. S-a anunțat, de asemenea, că 
a fost autorizată reluarea cursurilor 
în toate instituțiile de îhvățămînt, în
trerupte cu prilejul recentelor eve
nimente care au condus la înlătura
rea vechiului guvern Tot ca o mă
sură generală de normalizare a vie
ții politice a țării, junta de guvernă
mînt, condusă de generalul Guiller
mo Rodriguez Lara, a hotărît restabi
lirea constituției din 1945 care fusese 
abolită de fostul președinte Ibarra.

Franța. Munc.lorii de Io Uzinele siderurgice din Ars (de lingâ Mefzl au de
clarat grevă in sprijinul revendicărilor lor economice. în fotografie : Pichet 

de greviști în fafa uzinei

Cît costă 
kilogramul 

de logică ?
încotro se duce în. excursie un 

om îmbrăcat cu pulover sau 
scurtă îmblănită, cu bocanci, că
ciuli și. schiuri pe spinare ? Răs
puns foarte simplu, elementar : 
bineînțeles că merge la plajă I 
Dar cineva in costum de baie și 
cu prosopul pe umeri ? — Pueri
lă întrebare : evident, omul mer
ge să schieze !

Dacă există oare cineva si 
aibă vreo obiecție la răspunsuri 
n-are decît să citească o recen
tă „Carte albă" publicată la 
Londra în problemele apărării. 
Nțț, in nici un caz nu este vorba 
de achiziționarea de schiuri sau 
rucsacuri. Li se preferă con
strucția unor noi distrugătoare, 
fregate și in general, intensifi
carea programului de construcții 
militare navale, plus reînfiin
țarea unor batalioane de infan
terie. achiziționarea unui număr 
neprecizat de avioane de asalt 
cu raza lungă de acțiune „Buc
caneer" și. ca să fie garnitura 
completă, a unor avioane de re
cunoaștere purtînd numele le
gendarului vinător „Nimrod".

Pentru ce întreg acest bagaj, 
să. recunoaștem ceva mai greu 
de purtat în spinare decît o pe
reche de schiuri ? Foarte sim
plu, foarte elementar și foarte 
evident : pentru ca. așa cum se 
scrie cu negru in „cartea albă" 
respectivă, „Occidentul să poală 
continua negocierile in curs cu 
privire la destinderea Est-Vest"

Pentru micile cumpărături su 
plimentare se prevăd vreo 2i- 
de milioane lire sterline — ceea 
ce ridică bugetul întregului „e- 
chipamcnt pentru negociat des
tinderea" la 3 miliarde lire.

Oare n-ar fi mai ieftin kilo
gramul de logică ?

Războiul 
inițialelor

Cu ce se ocupă F.B.I.-ul, »e 
cam știe. De unde și pină unde 
înverșunarea împotriva unor 
biete confecții ? De ce este atît 
de minios vestitul Edgar Hoover 
pe niște nevinovate rochii ori 
șacourî ?

...Timp de patru ani a trebuit 
o firmă franceză de confecții să 
ducă tratative cu Biroul paten
telor din S.U.A. spre a obține a- 
probarea de a-și exporta produ
sele pe piața americană. în 
sfîrșit, cînd aprobarea a fost ob
ținută, cînd să se înceapă amba
larea confecțiilor a... explodat 
bomba : F.B.I.-ul a intentat ac
țiune in justiție pentru anularea 
aprobării. Din motive intr-ade
văr foarte grave. Respectiv, de
numirea întreprinderii in cauză, 
care a avut nefericita inspirație 
să poarte firma „Fabrication 
Brill International". Adică, 
exact... inițialele instituției con
duse de dl. Hoover.

...Care probabil, și-a spus : nu 
vor fi prea multi cetățeni dornici 
să poarte veșminte — haine, ro
chii, pardesie — cu faimoasele 
inițiale ; și dacă eticheta va fi 
aplicată și pe lenjeria mai... in
timă ? Cum se va repercuta asu
pra prestigiului instituției ?

Acum justiția urmează să-și 
spună cuvîntul asupra acestei 
probleme, nu numai vitală, ci șl 
deosebit de fundamentală. Tot ce 
șe poate anticipa este că va 
ciștiga F.B.I. Unul din cele două.
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