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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

NICI UN MINUT NELUCRAT!
Echivalente IN ZIARUL DE AZI

n CIAUSESCl), ÎN IHBH ZAMBIA
La invitația președintelui Repu

blicii Zambia, Dr. Kenneth David 
Kaunda, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu,
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe ambasadorul

Republicii Filipine

NICI 0 MAȘINA Șl NICI UN UTILAJ
SUB RANDAMENTUL PLANIFICAT,

l ____

în producție industrială 
la nivelul anului 1972

1 minut de lucru
se materializează în aproape

a Cooperați

cole de Pro

avea efecte substantiate asupra 
productive. în acest scop se 
energice și multilaterale în ve- 
bazei tehnice de care dispu-

1,4 MILIOANE LEI

în. cursul zilei de luni, 28 februa
rie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat, a primit pe Nar
ciso G. Reyes, ambasador extra
ordinar și plenipotențiar, repre
zentantul permanent al Filipinelor 

O.N.U., care se află în țara 
>astră.
La întrevedere a participat Cor- 

neiiu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe.

în cadrul convorbirii au fost 
abordate probleme privind relații
le dintre România și Filipine. Cu

acest prilej, ambasadorul fillplnes 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj prietenesc din 
partea
Filipine,
pentru mesaj, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România a transmis, la rîn- 
dul său, președintelui filipinez un 
salut prietenesc, exp,rimîndu-și sa
tisfacția pentru dezvoltarea de re
lații între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Filipine.

Întrevederea, s-a desfășurat In
tr-o atmosferă de cordialitate.

președintelui Republicii 
F. Marcos. Mulțumind

J
împreună 
Ceaușescu, 
oficială în
în luna martie a.c.

cu tovarășa- Elena 
va efectua o vizită

Republica Zambia,
Relevînd necesitatea ca In fiecare unitate economică să se acțio

neze cu fermitate și spirit gospodăresc pentru folosirea completă a 
capacităților de producție, sub lozinca : „Nici o mașină și nici un utilaj 
sub randamentul planificat, nici un minut nelucrat", în cuvîntarea ros- 

4 titâ la Conferința pe țară a cadrelor de conducere din întreprin
deri și centrale industriale și de construcții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că aceasta trebuie să devină o importantă de
viză de muncă în industria noastră socialistă. Ne aflam în fața unui 
imperativ de excepțională însemnătate economică, de mare com
plexitate, izvorît dintr-o profundă cunoaștere a realităților econo
miei noastre naționale, a posibilităților și sarcinilor concrete ale 
tuturor ramurilor industriale.

Lozinca formulată de secretarul general al partidului a stîrnit 
un puternic ecou, o largă mobilizare a energiilor la toate eșaloanele 
industriei. înfăptuirea ei va 
creșterii eficienței activității 
impune aplicarea de măsuri 
derea utilizării integrale a
nem, încărcării mai bune a mașinilor, creșterii coeficientului de 
schimburi, îmbunătățirii calității reparațiilor și întreținerii utilajelor, a 
pregătirii tehnico-profesionale a lucrătorilor, întăririi disciplinei și 
răspunderii în muncă. Este de datoria cadrelor de conducere, a tu
turor muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din întreprinderi să 
facă totul ca mijloacele de producție sa funcționeze la parame
trii optimi, ca forța de muncă să fie pe deplin valorificată. Fiindcă, 
așa cum se desprinde și din datele alăturate, munca, timpul și uti
lajele pot să fie mai productive, mai eficient utilizate în scopul în
deplinirii și depășirii sarcinilor de plan pe acest an și întregul cinci
nal, a angajamentelor însuflefitoare asumate în întrecerea socialistă, 
In interesul accelerării progresului economic al țării, ridicării continue 
a nivelului de trai al tuturor oamenilor muncii.

Transformînd această deviză în rubrică de ziar, „Scînteia" își 
propune să răspundă unei cerințe a opiniei publice, să dea expresie 
unui obiectiv de cel mai înalt interes, își propune să devină o tribună 
a luptei pentru înfăptuirea mobilizatorului îndemn al conducerii parti
dului. Ziarul nostru deschide larg paginile sale experienței înaintate, 
înfățișării inițiativelor, și rezultatelor deosebite din întreprinderi, stră
duinței pentru înlăturarea aspectelor critice și neajunsurilor, punînd 
în dezbaterea factorilor de răspundere din întreprinderi, centrale și 
ministere soluțiile valoroase care pot și trebuie să fie aplicate neîn- 
tîrziat în practică, potrivit indicațiilor conducerii de partid.

Creșterea cu 1 la sută 
a productivității muncii

® în dezbatere: proble
mele extinderii schim
burilor II și III - 5. COO
PERAREA INTERUZINA- 
LĂ ÎN PRODUCȚIE • 
CINE VA PUNE ÎN FUNC
ȚIUNE ASPERSOARELE ? 
• PROPAGANDA DE 

CONCRETĂ, 
REALITĂȚI- 
• FAPTUL 

CONTRASTE

PARTID — 
LEGATĂ DE 
LE VIEȚII ! 
DIVERS •

••

înseamnă peste

3,5 MILIARDE LEI

a coeficientului de schimburi
înseamnă circa

20 MILIARDE LEI

La Invitația președintelui Repu
blicii Unite Tanzania, Julius K. 
Nyerere, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu,

I

împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, va efectua o vizită 
oficială în Republica Unită Tan
zania, în luna martie a.c.

Pregătirile pentru cultivarea
Daca la cultura plantelor de cîmp 

lucrările din această perioadă sînt 
sporadice și se desfășoară doar in 
zonele unde temperatura aerului și a 
solului a crescut îndeajuns, în legu
micultura, în schimb, sînt foarte 
multe de făcut : producerea răsadu
rilor, amenajarea solarii lor, însă- 
mințarea și plantarea in cimp a unor 
specii cum sînt spanacul, salata, 
ceapa, rădăcinoasele și altele. Am ur
mărit modul în care se desfășoară 
pregătirile în vederea cultivării le
gumelor în județul Dolj, județ în 
care legumicultura are pondere mare. 
Pe lingă satisfacerea nevoilor locale, 
unitățile agricole de aici au sarcina 
de a livra cantități apreciabile de le
gume pentru aprovizionarea unor ju
dețe unde condițiile de climă și sol 
sînt mai puțin favorabile.

In unitățile cooperatiste și de stat 
din județul Dolj se vor cultiva în 
acest an mai bine de 8 000 hectare cu 
legume. Referitor la această proble
mă tov. ing. Constantin Glăvan, di
rector general al direcției agricole 
județene, ne-a spus, printre altele ; 
„In vederea folosirii raționale a te
renurilor continuăm acțiunea de pro
ducere a legumelor în mod deosebit 
în sistemul culturilor intensive. Pe 
aceleași suprafețe și chiar prin redu
cerea lor dorim să sporim cantită
țile de legume ce le producem și li
vrăm comerțului. Pentru legumele 
timpurii avem amenajate 210 hectare 
de solarii, iar întreprinderea de pro
ducerea, valorificarea și industriali
zarea legumelor și fructelor a ame
najat în două centre — Băilești și 
Segarcea — 5,5 hectare sere și so-

larii încălzite pentru producerea ră
sadurilor. Pină în prezent, au fost 
fertilizate cu îngrășăminte chimice și 
naturale toate suprafețele destinate 
legumiculturii. Aii fost, de asemenea, 
'asigurate din vreme semințele 
soiurile cele mai productive și 
citate de consumatori1*.

încă din toamna trecută au 
însămînțate cu spanac, salată, ceapă 
verde, usturoi pentru trufandale 280 
hectare. Pe piața Craiovei au și apă-., 
rut primele cantități de verdețuri din 
noua recoltă. Una din principalele

din 
soli-

fost

condiții ale obținerii de legume 
o 

constituie producerea la timp și de 
calitate a răsadurilor. Un raid în
treprins prin mai multe unități agri
cole cooperatiste și 1 de stat ne-a pri
lejuit o seamă de constatări care do
vedesc că în județul Dolj s-a acordat 
și se acordă o atenție deosebită a-

timpurii și in cantitățile planificate

Nistor ȚUICU
corespondentul „Sctnteii'

(Continuare în pag. a III-a)
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Ample perspective 
dezvoltării prieteniei 

și colaborări frătesti
> *

romano ungare
In comparație cu anul trecut, 

In 1972, producția de oțeluri a- 
liate a „Laminorului" din Brăila 
este mai marș cu 10 000 de tone. 
Un spor important înregistrează 
și producția de oțeluri slab alia
te. Productivitatea muncii cu
noaște o creștere mobilizatoare. 
Colectivul este pregătit să asimi
leze noi mărci de oțeluri, astfel 
că. față de circa 120 mărci fabri
cate în anul trecut, anul acesta 
numărul acestora va trece, de 130 
de mărci de oțeluri obișnuite, 
oțeluri carbon de calitate, oțeluri 
pentru rulmenți, arcuri, con-

structii industriale și civile și al
tele, in multe tipodimensiuni. 
Nomenclatorul producției uzinei 
mai cuprinde numeroase tipodi
mensiuni de lanțuri comerciale, 
industriale și autoderapante, o 
bogată sortimentație de sirmă 
trefilată, mată și recoaptă, șu
ruburi, nituri, furci (e singura 
unitate din țară care fabrică a- 
cest ultim produs necesar pentru 
muncile din agricultură, dar și 
pentru C.F.R.). în fotografie : 
una din halele de fabricație ale 
întreprinderii brăilene.

Hoțul nu era lipsit de... calități11
PE CINE APĂRĂ, CU AUTORITATEA SEMNĂTURII LOR, UNII CONDUCĂTORI

DE UNITĂȚI ECONOMICE

Tovarășului PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone
Aflînd de urmările tragice ale exploziei de ia Fabrica de amidon din 

Lubon, vă adresez, tovarășe președinte, expresia profundei noastre com
pasiuni.

Vă rog, de asemenea, să transmiteți urări de însănătoșire grabnică 
celor vătămați, iar familiilor îndoliate cele mai sincere cQndoleanțe.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului RAFAEL PAASIO
prim-ministru al Finlandei

Cu ocazia învestirii Excelenței Voastre în înalta funcție de prim- 
ministru al Finlandei., vă rog să primiți sincerele mele felicitări și cele 
mai bune urări.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima încrederea că relațiile de 
prietenie dintre Republica Socialistă România și Finlanda 
să se dezvolte, în interesul țărilor și popoarelor noastre, al 
legerii internaționale.

vor continua 
păcii și ințe-

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

— Tovarășe inginer, mai stat! o cli
pă, sînt niște hîrtii de semnat...

— Ce-s astea ? Mă cam grăbesc...
— E ceva urgent și trebuie să ajun

gă la tribunal...
Așa au fost semnate, cu mai multe 

luni în urmă, pe coridor, mai mult pe 
nevăzute, acte oficiale destinate in
stanței de judecată. împrejurările des
crise mai: sus ne-au fost relatate de 
însuși semnatarul documentelor în 
cauză — tovarășul inginer Dumitru 
Avram, pe atunci șeful șantierului 2 
București (Trustul de construcții in
dustriale) |; cu girul semnăturii sale, 
șeful șantierului întărise astfel carac
terizările făcute unor oameni chemați 
să dea socoteală pentru faptele lor, în 
fața legii.

Ce fel de oameni fuseseră înainte 
de a apuca pe căile infracțiunii ? Mo
del, s-ar putea spune. Așa cum este 
creionată în actele amintite, oonduita 
acestora pare Să fi fost exemplară. 
Cităm din cuprinsul uneia din aceste 
caracterizări : „...Pe perioada cit a 
lucrat la unitatea noastră, tovarășul 
Duman Marin a fost un element bun, 
care a căutat întotdeauna să dea do
vadă de muncă (! ?) antrenind totoda
tă și pe colegii săi cu care lucra. Este 
foarte bine pregătit din punct de ve
dere profesional, a dat lucrări de 
bună calitate și la timp". Nu mai re
producem aici conținutul celorlalte 
caracterizări date lui Alecu Constan-

tin, Marin Stoica și Nicolae Dumitru, 
întrucît sînt aproape identice cu cea 
citată. Aprecieri elogioase, cărți de 
vizită ireproșabile, care aveau rolul 
să demonstreze instanței că faptele 
celor patru — furt calificat din avu
tul unității — ar avea rădăcini scur
te, ar fi niște accidente.

Așa să fie ? Pe cine apărau aceste

anchetă socială

certificate de bună purtare oferind 
organelor judiciare portrete „în roz"? 
Răsfoim mai departe dosarul și... sur
priză ! „Numitul Duman Marin (...) 
Din verificarea pontajelor rezultă că 
in mod sistematic lipsește nemotivat 
de la lucru, foarte multe zile (...). Din 
punct de vedere profesional nu este 
un element bine pregătit, este lipsit 
de' inițiativă și preocupare pentru 
îndeplinirea, sarcinilor ce le are de 
executat. în ce privește grija față de 
bunurile din dotare s-a dovedit a fi 
un om dezinteresat..." N-am făcut 
altceva decîț să cităm dintr-o altă 
caracterizare aflată la dosar emisă 
de același organ de conducere, dar 
care este datată cu vreo trei luni an
terior celor din care am citat mai

înainte. Și comparația poate fi făcută 
pentru fiecare caz în parte, cu ace
leași rezultate.

Care din cele două variante expri
mă într-adevăr realitatea '! Cu ce 
scop a fost trimisă această nouă ver
siune ? Am solicitat în acest sens o 
explicație șefului șantierului, Dumi
tru Avram, al cărui nume parafează 
textele ambelor variante.

— Părerea mea este că primele pu
teau fi luate în considerație. Pe ce
lelalte, așa cum v-am relatat, le-am 
semnat pe hol, în grabă.

— Nu v-ați gîndit că semnînd niș
te elogii la adresa inculpaților vă 
transformați intr-un apărător al lor ?

—• Să fiu sincer, nici nu știam bine 
ce semnez (? !). Cred că am fost in
dus în eroare de șeful de brigadă 
care mi-a .ținut drumul, zor-nevoie 
să le semnez. Probabil că el urmărea 
să le ușureze situația... La urma ur
mei, răspunderea o poartă cel care e- 
mite actul, adică serviciul respectiv...

Iată cum un conducător, cu obli
gații precise în gospodărirea și apă
rarea avutului unității, semnează cu 
ochii închiși, cu o superficialitate de 
neînțeles fiind vorba de păgubirea 
averii obștești, certificate de bună

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

(Continuare in pag. a IV-a)

Vizita !n România a solilor Unga
riei vecine și prietene și semnarea, 
cu acest prilej, a noului tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între cele două state socia
liste au înscris in aceste zile o pa
gină de seamă în cronica relațiilor 
frățești româno-ungare. Rezulta
tele rodnice ale întîlnirii în
tre conducătorii de partid și de stat ai 
României și Ungariei, importanța ei 
deosebită pentru evoluția mereu as
cendentă a legăturilor reciproce și-au 
găsit o elocventă expresie în Comu
nicatul comun publicat la încheierea 
convorbirilor — important document 
semnat de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jănos Kădăr, conducă
torii celor două delegații.

Primirea plină de căldură făcută 
oaspeților de către cetățenii capita
lei, mitingul din sala Palatului Re
publicii, ca și întreaga desfășurare a 
vizitei au reflectat în mod sugestiv 
sentimentele de prietenie frățească 
ce și le nutresc reciproc popoarele 
român și ungar. Este o prietenie 
cu vechi tradiții, care, deși a avut de 
înfruntat pe vremuri vicisitudinile 
politicii' de învrăjbire și ațîțare națio
nalistă dusă de clasele exploatatoare 
din cele două țări — a fost păstrată 
și propagată cu hotărîre de cei mai 
buni fii ai ambelor popoare, de for
țele lor revoluționare. în anii so
cialismului, 
potențate 
ideologie, 
au înflorit 
valențe, statornicindu-se trainic 
fundamentul principiilor de solidari
tate internaționalistă. Aceste noi rea
lități istorice și-au găsit consfințire 
în Tratatul de 
ungar, încheiat la 24 ianuarie 1948.

Acum,
București de președinții celor două 
guverne, ....
Maurer și Jeno Fock — dă glas voin
ței popoarelor român și ungar de a 
dezvolta mai departe prietenia și a-

relațiile prietenești — 
prin identitatea de 

de aspirații și țeluri — 
și s-ay îmbogățit cu noi 

pe

prietenie româno-

noul tratat — semnat la
tovarășii Ion Gheorghe

Hanța dintre ele, reprezintă o puter
nică bază juridico-politică și oferă 
un cadru din cele, mai propice 
pentru intensificarea colaborării ro
mâno-ungare pe diverse planuri, în 
deplină concordanță cu interesele 
fundamentale ale popoarelor român 
și ungar, ale tuturor statelor socia
liste. In același timp. Tratatul creea
ză noi și largi posibilități pen
tru intensificarea conlucrării 'ce
lor două țări pe planul vieții in
ternaționale, înscrie hotărîrea ambe
lor părți de a nu-și precupeți efortu
rile in sprijinul luptei popoarelor 
pentru înfăptuirea idealurilor lor de 
libertate, independență și progres. 
Așa cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cuvîntarea y rostită la 
mitingul din sala Palatului Repu
blicii, „semnarea, cu prilejul acestei 
vizite, a noului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală in
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară des
chide perspective tot mai ample pen
tru evoluția ascendentă a relațiilor 
frățești, multilaterale, dintre statele 
și partidele noastre". La rîndul 6ău. 
tovarășul Jânos Kădâr, în cuvîn
tarea rostită cu același prilej, după 
ce a relevat că semnarea tratatului 
și convorbirile purtate la București 
dau un nou avînt dezvoltării relații
lor ungaro-române. a arătat : „Vor
bind despre prietenia și colaborarea 
dintre Republica Populară Ungară și 
Republica Socialistă România, doresc 
să subliniez că acestea corespund in
tereselor popoarelor ambelor țări, fa
vorizează activitatea 
din cele două țări și 
asemenea, intereselor 
socialismului".

In prezent, relațiile 
re cunosc un curs mereu ascendent 
pe diferite planuri — politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural.

B. STOIAN

de construcție 
corespund, de 
generale ale
româno-un ga-

(Continuare în pag. a V-a)
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CONGRESULUI AL ll-LEA AL UNIUNII NAȚIONALE
A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE

Congresul al II-lea al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, întrunit în zilele de 21—23 
februarie 1972, a dezbătut cu înaltă 
responsabilitate activitatea cooperati
velor agricole și a uniunilor coopera
tiste pentru înfăptuirea hotărîrilor 
celui de-al Xrlea Congres al Partidu
lui Comunist Român și— în lumina 
indicațiilor conducerii partidului — 
a stabilit un complex de măsuri care 
să asigure îndeplinirea sarcinilor ce 
revin agriculturii cooperatiste din 
prevederile actualului cincinal, dez
voltarea economică și organizatorică a 
cooperativelor agricole de producție.

tn numele întregii țărănimi, con
gresul își exprimă totala- adeziune la 
politica internă și externă marxist- 
Jeninistă, profund științifică, a parti
dului și statului nostru, care se iden
tifică cu năzuințele și aspirațiile în
tregului popor, asigură ridicarea pa
triei pe noi culmi ale progresului și 
civilizației socialiste, creșterea conti
nuă a prestigiului României in rîndul 
popoarelor lumii. ’

Congresul dă o înaltă apreciere 
succeselor obținute în anii construc
ției socialiste în dezvoltarea indus
triei — ramură conducătoare a eco
nomiei noastre — în modernizarea a- 
griculturii, înflorirea științei și cultu
rii, în ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al oamenilor mun
cii. Aceste realizări, care au schimbat 
din temelii viața economică și socială 
a țării, sint rodul uriașei activi
tăți constructive a clasei noas
tre muncitoare — clasă conducătoare 
a societății — a țărănimii și intelec
tualității, a hotărîrii cu care între
gul popor -~ români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — în
făptuiește, într-o. unitate indisolubi
lă, politica Partidului Comunist Ro
mân, de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Congresul constată cu satisfacție 
că agricultura și, în cadrul acesteia, 
agricultura cooperatistă, își aduce o 
contribuție de seamă la înaintarea 
rapidă a României socialiste pe calea 
progresului multilateral. Datorită po
liticii înțelepte a partidului nostru, 
sprijinului permanent al statului, în 
deceniul care a trecut de la încheie
rea cooperativizării, marea proprie
tate agricolă socialist-cooperatistă 
și-a demonstrat pe deplin superio
ritatea, capacitatea de a asigura 
creșterea continuă a producției și 
bunăstării țărănimii, a aportului ei 
la dezvoltarea economiei românești.

Cei peste 6 000 participanți la con
gres au primit cu deosebită satisfac
ție și puternic entuziasm expunerea 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele. Con
siliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, amplă și profundă ana
liză științifică a stadiului actual de 
dezvoltare și a perspectivei agricul
turii și o aprobă întru totul, conside- 
rînd-o un vast și cuprinzător pro
gram de lucru al întregii țărănimi, 
al uniunilor cooperatiste, un îndru
mar prețios pentru înfăptuirea cu 
succes a obiectivelor stabilite de 
Congresul al X-lea al P.C.R.

tn activitatea lor de viitor, uniu
nile cooperatiste, consiliile de con-, 
ducere ale cooperativelor agricole, 
întreaga țărănime, toți lucrătorii de 
pe ogoare vor acționa ferm pentru 
aplicarea neabătută a indicațiilor 
cuprinse în aceasta expunere, pre
cum și în cuvintarea rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la con
ferința pe țară a secretarilor co
mitetelor comunale de partid și a 
președinților consiliilor populare co
munale, documente de excepțională 
însemnătate practică și teoretică, în 
care sînt jalonate cu claritate direc
țiile principale ale dezvoltării agri
culturii socialiste.

Dînd glas sentimentelor de adîncă 
recunoștință ale milioanelor de coo
peratori, delegații și invitații la 
congres exprimă cele mai calde mul
țumiri conducerii partidului și statu
lui, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija pe care o 
poartă progresului agriculturii, ridi
cării necontenite a nivelului de trai 
•material și cultural al populației de 
la sate și asigură Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român că ță
rănimea, string unită în jurul parti
dului, este ferm hotărîtă să nu-și 
precupețească eforturile pentru a 
pune în valoare marile resurse ale 
agriculturii cooperatiste, pentru a în
deplini și depăși sarcinile ce revin 
acesteia in actualul cincinal.

Obiectivul central al întregii noas
tre agriculturi, în cincinalul 1971— 
1975, îl constituie creșterea produc
ției cu 36—49 la sută față de peri
oada 1966—1970. Pentru înfăptuirea 
prevederilor stabilite, partidul și sta
tul nostru acordă un sprijin puternic, 
multilateral, unităților agricole. El se 
materializează în cele 100 miliarde 
lei ce se investesc în. agricultură în 
această perioadă, din care peste 80 
miliarde lei din fondurile centrali
zate ale statului. Pe această bază va 
crește dotarea ou tractoare, mașini 
agricole și utilaje, vor fi executate 
ample lucrări de irigații, desecări, 
îndiguiri și de combatere a eroziunii 
solului pe mari suprafețe, se va ex
tinde patrimoniul pomivlticol al țării, 
se va asigura o puternică bază teh- 
nico-materială în legumicultura ți 
creșterea animalelor.

I.
în cincinalul pe care îl parcurgem, 

țărănimea cooperatistă, mecanizatorii, 
specialiștii, toți lucrătorii de pe 
ogoare sint chemați să depună efor
turi susținute pentru sporirea conti
nuă a producției agricole vegetale, 
aceasta constituind și în viitor uub 
din cele mai importante sarcini aia 
agriculturii cooperatiste. Potrivit pre
vederilor planului cincinal, producția 
de cereale trebuie să ajungă în 1975 
1« 19,5 milioane tone, din care în 

sectorul agricol cooperatist la peste 
13 milioane tone ; producția, de tloa- 
rea-soarelui urmează să crească la 
1,2 milioane tone, din care circa 1 mi
lion tone .în cooperativele agricole, iar 
cea de sfeclă de zahăr să ajungă la 
5 milioane tone în sectorul coopera
tist. De asemenea, urmează să spo
rească în mod substanțial producția 
de cartofi, legume și struguri.

.1. Congresul obligă uniunile coope
ratiste și conducerile ' cooperativelor 
agricole să ia măsuri energice și să 
mobilizeze întreaga țărănime pentru 
folosirea completă și rațională a 
fondului funciar — principalul mijloc 
de producție în agricultură — pentru 
redarea în circuitul arabil a tuturor 
terenurilor temporar utilizate în alte 
scopuri, precum și pentru însămîn- 
țarea întregii suprafețe și întreține
rea culturilor potrivit regulilor agro
tehnice. Fiecare unitate agricolă coo
peratistă să-și întocmească programe 
de măsuri pe baza cărora să se asi-- 
gure folosirea deplină și rațională a 
întregii suprafețe de teren.

Uniunile cooperatiste și consiliile 
de conducere ale cooperativelor agri
cole trebuie să asigure ca în viitor 
obiectivele de investiții și alte ac
țiuni să se realizeze potrivit legii cu 
privire la apărarea, conservarea și 
folosirea terenurilor agricole, pe su
prafețe cit mai restrinse și pe tere
nuri slab productive.

Acestea au datoria să acționeze 
cu fermitate pentru realizarea obiec
tivelor prevăzute în „Programul na
țional de gospodărire rațională a re
surselor de apă, extinderea lucrărilor 
de irigații, îndiguiri, desecări și de 
combatere a eroziunii solului", po
trivit căruia, pină la sfîrșitul aces
tui eincinal, urmează să fie exe
cutate în cooperativele agricole de 
producție lucrări de amenajări pen
tru irigații pe aproape un milion 
hectare, din care circa 400 mii hectare 
în sisteme, locale, să fie îndiguite și 
desecate peste 800 mii hectare și să 
se execute lucrări de combatere a 
eroziunii solului pe o suprafață de 
peste 600 000 hectare.

Pentru a asigura realizarea Ia timp 
și in bune condiții a acestor lucrări, 
congresul consideră că este impe
rios necesar ca, alături de eforturile 
pe care le face statul, cooperativele 
agricole să-și sporească contribuția 
cu forțe proprii. Uniunile coopera
tiste au sarcina să desfășoare o in
tensă activitate politică și organiza
torică în rîndul țărănimii, în așa fel 
îneît fiecare unitate să execute — cu 
mijloace simple și prin folosirea for
ței de muncă existentă în satele noas
tre — un volum cit mai mare de lu
crări hidroamelioratiye. Se va acor
da toată atenția nivelării /terenului 
și executării de lucrări pentru elimi
narea băltirii, precum și construirii 
de baraje în vederea creării unor 
lacuri de acumulare care să poată fi 
folosite la irigații, pentru dezvoltarea 
pisciculturii și creșterii păsărilor.

Congresul cere uniunilor și consi
liilor de conducere ale cooperati
velor agricole să urmărească reali
zarea la termen, in condiții corespun
zătoare și la un preț cit mai scă
zut a lucrărilor hidroameliorative, șî 
să se îngrijească cu mai multă răs
pundere de buna exploatare a tutu
ror terenurilor amenajate pentru 
irigații și a celor pe care s-au exe
cutat ■ lucrări de desecări și com
batere a eroziunii solului. Printr-o 
permanentă conlucrare cu direcțiile 
generale agricole județene și între
prinderile de exploatare a sisteme
lor, prin pregătirea temeinică, din 
vreme, a cadrelor necesare, va trebui 
să se acționeze cu perseverență pen
tru întreținerea corespunzătoare și 
utilizarea judicioasă a amenajări
lor și utilajelor, aplicarea unor 
tehnologii adecvate, care să asi
gure obținerea unor producții și 
venituri cît mai mari, să permită 
recuperarea. într-un termen scurt, a 
fondurilor investite.

2. In condițiile creșterii gradului 
de mecanizare a lucrărilor, congre
sul consideră că toate cooperativele 
agricole trebuie să asigure exploa
tarea corespunzătoare a. tractoare
lor, mașinilor și instalațiilor, reali
zarea în Ijune condiții a reparațiilor 
curente, executarea la un nivel ca
litativ superior a tuturor lucrărilor 
agricole.

Pentru a asigura folosirea intensi
vă și în bune condiții a mașinilor și 
utilajelor și in vederea scurtării pe
rioadei de executare a lucrărilor in 
campanii, se impune să se acționeze 
hotărît pentru pregătirea de meca-. 
nizatori din rindul cooperatorilor, 
inclusiv din rîndul femeilor,' potrivit 
nevoilor în perspectivă ale fiecărei 
unități.

3. Uniunile județene, oonsiliile de 
conducere ale cooperativelor agrico
le, specialiștii au obligația să între
prindă măsuri care să conducă la 
utilizarea integrală și eficientă a în
grășămintelor chimice. Totodată, să 
se asigure folosirea la maximum a 
îngrășămintelor naturale.

4. Un rol hotărîtor în dezvoltarea 
agriculturii cooperatiste îl deține 
creșterea , producției de cereale și 
plante tehnice, căreia congresul a- 
preciază că trebuie să i se acorde o 
atenție sporită, în care scop coope
rativele agricole urmează șă asigure 
cultivarea întregii suprafețe prevă
zute. mobilizarea cooperatorilor pen
tru executarea la timp și în cele 
mai bune condiții a lucrărilor de în- 
sămtnțare, întreținere și recoltare la 
timp și fără pierderi, în vederea 
creșterii continue a producției la 
hectar,

5. Cooperativelor agricole le revine 
sarcina să ia toate măsurile nece
sare în vederea sporirii substanțiale 
a producției legumicole, în așa 
fel incit aceasta ' să satisfacă 
pe deplin cerințele oamenilor mun
cii, nevoile întregii economii națio
nale. Cu sprijinul organelor agricole 
de stat și al uniunilor cooperatiste, 
consiliile de conducere și specialiștii 
din unități au datoria să asigure cul

tivarea legumelor numai pe terenuri 
irigate, extinderea sortimentelor, si 
hi special a celor timpurii, executa
rea în condiții bune a lucrărilor de 
întreținere și recoltare, pentru creș
terea continuă a producției și a ve
niturilor.

6. Congresul cere uniunilor coope
ratiste ca, împreună cu organele 
agricole de stat, să acorde un sprijin 
mai susținut cooperativelor agricole 
în dezvoltarea viticulturii și pomicul- 
turii — ramuri importante, care în 
țara noastră dispun de condiții deo
sebit de favorabile — pentru sporirea 
producției în vederea satisfacerii tot 
mai depline a cerințelor de consum 
ale populației.

7. Consiliile de conducere ale coo
perativelor agricole, specialiștii și 
cooperatorii să ia măsuri pentru ex
tinderea culturilor duble și interca
late, îndeosebi a plantelor furajere și 
a fasolei.

8. Congresul consideră necesar ca 
uniunile cooperatiste, in colaborare 
cu direcțiile generale agricole jude
țene, să determine cooperativele 
agricole de producție să folosească 
în cultură numai semințe de calitate 
superioară, pentru a pune în valoare 
la un nivel mai ridicat potențialul 
de producție al pămintului și baza 
materială de care dispun.

Totodată, congresul își exprimă 
convingerea că Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare și Ape
lor, precum și Academia de științe 
agricole și silvice vor asigura crearea 
într-un ritm mal rapid a unor soiuri 
de semințe și hibrizi mai productivi, 
cu însușiri calitative superioare ce
lor aflate în cultură, concomitent cu 
organizarea temeinică a producerii, 
circulației și folosirii corespunză
toare a acestora.

II.
tn actualul cincinal, creșterea ani

malelor trebuie să înregistreze un 
progres substanțial, pe măsura ma
rilor rezerve de care dispune agri
cultura cooperatistă și a nevoilor 
erescinde de produse animaliere ale 
populației și industriei prelucrătoare.

9. Pentru înfăptuirea cu succes a 
prevederilor Programului național de 
dezvoltare a zootehniei, congresul 
cere uniunilor cooperatiste ca, in 
strînșă colaborare cu organele agri
cole de stat, să acorde un sprijin 
susținut cooperativelor agricole ast
fel incit, la sfîrșitul anului 1975, pe 
baza creșterii efectivelor de animale 
și a productivității lor, producțiile 
totale să- sporească la 720 mii tone 
carne, la 26 mii. hl lapte, la peste 
400 inii- bucăți ouă, la 16 mii tone 
lină.

10. Congresul consideră necesar ca 
în fiecare unitate agricolă coopera
tistă să se ia măsuri de îmbunătă
țire a structurii plantelor de nutreț, 
prin extinderea leguminoaselor, a 
furajelor de volum și suculente, ca 
mijloc principal de asigurare a can
tităților necesare de furaje, de redu
cere a concentratelor in rația ani
malelor și de ieftinire a producției 
animaliere.

în cadrul suprafețelor destinate ba
zei furajere să se asigure irigarea 
cu prioritate a trifolienelor și plan
telor destinate insilozării, adminis
trarea unor cantități sporite de în
grășăminte naturale și chimice, pre
cum și creșterea suprafețelor ocupate 
cu culturi furajere succesive și in
tercalate.

Uniunile cooperatiste au datoria ca, 
împreună cu consiliile populare, să 
organizeze largi acțiuni de masă în 
vederea îmbunătățirii, întreținerii și 
exploatării raționale a celor peste 
4 milioane hectare de pășuni și fine
țe naturale existente, pentru folosirea 
integrală a potențialului lor produc
tiv.

11. Congresul apreciază că uniunile 
cooperatiste și conducerile cooperati
velor trebuie să ia măsurile necesare 
ca, in următorii 2—3 ani, să se intro
ducă pe scară largă mecanizarea și 
electrificarea lucrărilor in fermele de 
creștere a animalelor și să se extindă 
tehnologiile avansate care să permită 
punerea mai judicioasă in valoare a 
resurselor furajere, creșterea produc
tivității muncii și reducerea prețului 
de cost.

12. Congresul atrage atenția consi
liilor de conducere ale cooperativelor 
că este necesar să manifeste o preo
cupare permanentă pentru selecțio
narea celor mai buni cooperatori ca 
îngrijitori de animale și pentru per
manentizarea lor și cheamă specia-5 
liștii din unități să le asigure o te
meinică pregătire profesională, să in
troducă și să controleze aplicarea cu 
strictețe a metodelor avansate de 
creștere și exploatare a animalelor.

13. Consiliile de conducere ale coo
perativelor, cu sprijiAul organelor a- 
gricole, trebuie să ia măsuri organi
zatorice și tehnice care să conducă la 
sporirea continuă a potențialului de 
producție al animalelor, la menține
rea sănătății acestora, creșterea in
dicelui de natalitate și reducerea 
mortalității.

O preocupare permanentă trebuie 
să o constituie creșterea in bune con
diții a animalelor tinere destinate re
producției. Prin furajare rațională, 
îngrijirea corespunzătoare a acestei 
categorii de animale și introducerea 
unei selecții riguroase, să șe asigure 
îmbunătățirea permanentă a efective
lor matcă, creșterea potențialului lor 
productiv.

Congresul apreciază că o contribu
ție mai mare la îmbunătățirea cali
tativă a efectivelor din cooperativele 
agricole pot să aducă stațiunile expe
rimentale ale Academiei de științe 
agricole și silvice și întreprinderile 
agricole de stat, prin livrarea unui 
număr sporit de animale din rase va
loroasa.

III.
O condiție hotărîtoare pentru dez

voltarea continuă a producției și ve
niturilor cooperativelor agricole și a 
nivelului de viață al .cooperatorilor o 
constituie creșterea sistematică a a- 
verii obștești.

14. Congresul cere adunărilor gene
rale ale cooperativelor agricole de 
producție să aloce an de an mijloace 
sporite la fondul de acumulare, care 
să permită creșterea puternică a ba
zei tehnico-materiale, să respecte în-' 
tru totul prevederile statutare pri
vind sporirea proprietății cooperatis
te. Fiecare țăran cooperator trebuie 
să înțeleagă că numai astfel se poate 
asigura creșterea potențialului eco
nomic al cooperativelor agricole, ri
dicarea continuă a veniturilor țără
nimii.

15. Fondurile de investiții să fie 
concentrate asupra obiectivelor strict 
necesare producției și să asigure in-' 
trarea rapidă în funcțiune a aces
tora, de regulă, într-un an. Să se a- 
corde prioritate amenajării și moder
nizării spațiilor de producție existen
te și, în mod deosebit, dotării aces
tora cu utilaje și instalații. In reali
zarea noilor obiective să se por
nească de la dimensionarea lor co
respunzătoare. Lucrările de investiții, 
să se realizeze cu costuri cîț mai re
duse, în așa fel ca să se obțină spo
ruri cît mai mari de producție și de 
venituri la fiecare leu investit.

16. Congresul cere uniunilor coope
ratiste și conducerilor cooperativelor 
agricole să urmărească cu mai mare 
răspundere, pe toată durata desfășu
rării procesului de producție, folosi
rea judicioasă a mijloacelor mate
riale. încă de la .întocmirea- planurilor 
de producție să se elimine orice ten
dință de risipă a mijloacelor mate
riale și bănești, astfel. ca producția 
să se realizeze la un preț de cost cît 
mai scăzut.

Consiliile de conducere, cu spriji
nul specialiștilor agricoli și al econo
miștilor. au datoria să analizeze lu
nar stadiul îndeplinirii planului de 
venituri și cheltuieli, să nu efectueze 
nidi o cheltuială suplimentară fără 
ca, in prealabil, să studieze aprofun
dat eficienta el, să acționeze cu 
hotărire pentru reducerea costurilor 
de producție, a cheltuielilor materiale, 
astfel ca între producție, venituri și 
cheltuieli să se mențină permanent o 
corelație corespunzătoare.

17. Pentru a da posibilitate coope
rativelor agricole să planifice cît mai 
judicios producția și veniturile, să 
urmărească operativ cheltuielile și să 
gospodărească mai bine mijloacele 
materiale și bănești, congresul con
sideră necesar ca Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de Produc
ție, împreună cu Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare și Ape
lor, să ia măsuri pentru introducerea 
treptată in toate cooperativele a sis
temului de calcul și evidență a pre
țului de cost, pentru simplificarea șî 
îmbunătățirea metodologiei de plani
ficare financiară și evidență conta
bilă.

IV.
Creșterea producției agricole vege

tale și animale impune valorificarea 
superioară a acesteia, condiție esen
țială pentru obținerea de venituri bă
nești de către cooperativele agricole 
de producție și satisfacerea in condiții 
tot mai bune a cererilor populației, 
a întregii economii cu produse agro- 
alimentare.

18. Congresul atrage atenția con
siliilor de conducere ale cooperative
lor și consiliilor de administrație ale 
asociațiilor intercooperatiste că poartă 
întreaga răspundere’pentru realizarea 
contractelor de valorificare a produ
selor agricole încheiate cu organiza
țiile de stat și stabilește uniunilor 
cooperatiste sarcina de a sprijini și 
controla permanent conducerile unită
ților pentru livrarea ritmică, în can
titățile și Ia calitatea stabilită, a pro
duselor contractate. Să se ia măsuri 
pentru sortarea, condiționarea și buna 
depozitare a producției destinate va
lorificării și, în special, a legumelor, 
creșterea greutății animalelor Ia li
vrare, astfel îneît să se asigure o va
lorificare cît mai eficientă a produ
selor.

Totodată, congresul consideră că 
organele de stat, celelalte organizații 
centrale vor asigura îndeplinirea în
tocmai a obligațiilor asumate prin 
contractele încheiate cu cooperativele 
agricole de producție.

19. Uniunile cooperatiste trebuie să 
organizeze valorificarea, în bune con
diții, prin asociațiile intercooperatis
te, a produselor agricole de care dis
pun cooperativele după livrarea can
tităților contractate cu organizațiile de 
stat. Este necesar ca fiecare coopera
tivă agricolă să prevadă in planul de 
producție și să asigure realizarea u- 
nor cantități de legume și produse 
animaliere care să fie vindute popu
lației din comuna respectivă.

20. Uniunile cooperatiste trebuie să 
sprijine întovărășirile agricole în fo
losirea rațională a pămintului, dez
voltarea pomiculturii și creșterii ani
malelor, în valorificarea producției, 
astfel ca acestea să contribuie cu 
cantități tot mai mari de produse ve
getale și animale la formarea fon
dului centralizat al statului, în ridi
carea nivelului de viață al membri
lor lor.

21. In vederea creșterii contribuției 
gospodăriilor personale ale coopera
torilor la constituirea fondului cen
tral de produse agricole, și în specia! 
animaliere, congresul consideră ne
cesar ca acestora să li se acorde un 
sprijin mai susținut din partea consi
liilor de conducere ale cooperativelor 
pentru utilizarea rațională și cu ma
ximum de eficientă a loturilor în fo
losință și pentru creșterea animale
lor în gospodăria lor personală. Pe 
lingă furajele repartizate cooperato
rilor pentru munca efectuată, unită
țile să pună la dispoziția acestora, 

după recoltarea păioaselor de vară, 
suprafețe de teren care să fie însă- 
mînțate cu culturi duble destinata 
obținerii de nutrețuri.

V.
Congresul consideră că folosirea 

deplină a forței de muncă existentă 
în cooperativele agricole este una din 
cele mai importante sarcini ale consi
liilor de conducere și ale uniunilor 
cooperatiste. îndeplinirea ei este con
diționată în măsură hotărîtoare de 
intensificarea continuă a producției 
agricole, de crearea de noi activități, 
precum și de generalizarea organizării 
și retribuirii muncii pe baza acordului 
global.

22. în vederea creșterii răspunderii 
pentru realizarea in bune condiții a 
muncilor agricole și obținerii unor 
producții ridicate, congresul consi
deră necesar să se ia măsuri pentru 
extinderea organizării fermelor pe 
principii economice și pentru îmbu
nătățirea activității acestora, precum 
și a brigăzilor, sectoarelor și secții
lor din cooperative. In cooperativele 
și sectoarele unde se realizează un 
grad ridicat de mecanizare să se or
ganizeze formații mixte, cu caracter 
permanent, compuse din mecaniza
tori și cooperatori, care să execute 
toate lucrările, inclusiv strîngerea și 
depozitarea recoltei, să răspundă de 
realizarea producției planificate pe 
suprafețele luate în primire.

23. Congresul hotărăște generali
zarea în toate sectoarele de activi
tate ale cooperativelor agricole a 
aoordului global, formă superioară de 
organizare și retribuire a muncii, 
care asigură retribuirea cooperatorilor 
în raport de producția obținută, 
întărește răspunderea acestora pen
tru executarea corespunzătoare a lu
crărilor și sporirea producției, duce 
la creșterea veniturilor țărănimii. 
Uniunile cooperatiste au obligația să 
ajute consiliile de conducere în or
ganizarea și retribuirea muncii în a- 
cord global pe formațiuni de muncă 
și, în cadrul acestora, pe grupe de 
familii, familii și cooperatori’ și să 
urmărească aplicarea lui în tot cursul 
anului.

24. în scopul folosirii raționale a 
forței de muncă din mediul rural, 
atenuării caracterului sezonier al 
muncii în agricultură și atragerii în 
circuitul economic a surselor de ma
terii prime și materiale existente pe 
plan local, congresul consideră ne
cesară dezvoltarea susținută, în con
tinuare. a activităților industriale, de 
prelucrare a produselor agricole, con
strucții și prestări de servicii, 
astfel ca. pină în anul 1975, 
să se realizeze din aceste activi
tăți producția globală prevăzută, 
de 20 miliarde lei. Un accent deose
bit se va pune pe producerea mate
rialelor de construcții necesare coo
perativei, satului, pe organizarea u- 
nor formații de muncă puternice, 
care să poată efectua lucrările de 
construcții cu caracter economic și 
social-cultural, reparații și prestări 
de servicii pentru cooperative, alte 
unități socialiste și pentru populația 
din mediul rural.

Domenii importante de activitate, 
care trebuie să stea în atenția perma
nentă a uniunilor cooperatiste și con
siliilor de conducere ale cooperative
lor, siriț industrializarea și seraiindus- 
trializarea produselor agricole, con
fecționarea obiectelor meșteșugă
rești și de artizanat, înființarea ,(de 
ateliere de confecții și reparații care 
să satisfacă cerințele cooperativelor 
și ale populației rurale.

VI.
Congresul apreciază că asociațiile 

intercooperatiste s-au dovedit o for
mă superioară de organizare a pro
ducției și a muncii, a proprietății 
cooperatiste, capabilă să asigure ca
drul corespunzător utilizării raționale 
a resurselor materiale și umane, să 
creeze posibilități pentru concentrarea 
și specializarea producției, introdu
cerea tehnologiilor moderne și spori
rea eficienței economice.

25. Congresul subliniază răspunde
rea uniunilor cooperatiste in orienta
rea cooperativelor agricole pentru a 
organiza, prin asociere, activități de 
mare eficiență economică in dome
niul creșterii animalelor, al produc
ției vegetale, al prelucrării produc
ției agricole, activităților industriale 
și prestărilor de servicii, pre
cum și al valorificării produse
lor. Noile obiective să fie rea
lizate cu acordul adunărilor generale 
și numai pe baza unor studii econo
mice riguros întocmite, care să co
respundă posibilităților reale de par
ticipare cu forță de muncă, mijloace 
materiale și financiare ale unităților, 
să permită recuperarea rapidă a fon
durilor investite și realizarea de be
neficii.

26. Congresul consideră necesar ca 
unitățile agricole cooperatiste să dez
volte o largă conlucrare in produc
ție cu întreprinderile agricole de stat, 
prin cooperare și asociere, mijloc im
portant pentru a se asigura generali
zarea experienței pozitive atit in 
unele cit și in celelalte și, pe -această 
cale, avîntul general al întregii noas
tre agriculturi socialiste. Cooperarea 
să se extindă îndeosebi in domeniul 
modernizării procesului de producție, 
în creșterea animalelor și in special 
a celor de reproducție, în producerea 
și valorificarea legumelor și fructe
lor, în asigurarea semințelor. în ace
lași timp, să se ia măsuri pentru lăr
girea și adincirea cooperării cu uni
tățile cooperației de consum și cele 
ale cooperației meșteșugărești.

27. Un rol important in organiza
rea cooperării intre unități și in spe- 

ciaii zarea producției cooperativelor 
agricole îl au consiliile intercoopera
tiste teritoriale. Congresul cere Uni
unii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție ca, in colaborare 
cu Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, să stabilească 
în cel mai scurt timp măsuri care .să 
permită consiliilor intercooperatiste 
să-și îndeplinească sarcinile ce le-au 
fost încredințate. în felul acesta, 
consiliile intercooperatiste vor putea 
să acționeze mai hotărît pentru zona
rea culturilor, specializarea produc
țiilor și profilarea unităților, extin
derea organizării asociațiilor in- 
tercooperatiste. Totodată, ele vor 
avea posibilitatea să-și aducă o 
contribuție sporită la folosirea 
rațională a tractoarelor și ma
șinilor agricole, la creșterea gradu
lui de mecanizare a lucrărilor în 
sectorul vegetal și zootehnic din 
cooperativele agricole.

VII.
28. Congresul aprobă modificările 

la statutele cooperativei agricole de 
producție, uniunilor cooperatiste și 
Casei de pensii și asigurări sociale, 
determinate de schimbările interve
nite în organizarea și conducerea 
agriculturii,- în viața internă a coo
perativelor agricole, de creșterea 
rolului lor în activitatea economică, 
politică și socială a patriei și însărci
nează noul consiliu al Uniunii ^Na
ționale să le dea redactarea cores
punzătoare și să le publice.

Respectarea neabătută a prevede
rilor statutare, a democrației coope
ratiste, a legilor statului reprezintă 
pentru organele de conducere ale 
uniunilor cooperatiste, asociațiilor in
tercooperatiste și ale cooperativelor 
agricole de producție una din cele 
mai importante îndatoriri.

29. Uniunile cooperatiste si consi
liile de conducere ale cooperativelor 
trebuie să militeze neobosit pentru 
creșterea și întărirea rolului adună
rilor generale in întreaga activitate 
de producție și organizatorică. Pro
blemele principale ale unităților să 
fie dezbătute cu toți cooperatorii 
pentru a da posibilitate acestora să 
participe nemijlocit la viața econo
mică și socială a cooperativei agri
cole, la elaborarea si înfăptuirea 
hotărîrilor.

30. Congresul obligă consiliile de 
conducere să promoveze și să respec
te cu consecvență principiul miincii 
și conducerii colective, să organize
ze în mai bune condiții aplicarea ho- 
tăririlor, să creeze un climat favora
bil dezvoltării democrației coopera
tiste, să-și. îndeplinească cu răspun
dere toate atribuțiile economice, or
ganizatorice și sociale ce le revin ca 
organe executive ale adunării gene
rale.

31. tn condițiile actuale, cînd pro
blemele tehnice și economice din 
fiecare cooperativă devin tot mai 
complexe, iar rezolvarea lor impli
că un grad tot mai ridicat de pregă
tire a cadrelor de conducere din uni
tăți, congresul cere adunărilor ge
nerale și uniunilor cooperatiste să se 
ocupe cu perseverență de promovarea 
în funcții de răspundere a celor mai 
buni cooperatori, oameni cu o te
meinică pregătire politică și profe
sională, buni organizatori ai produc
ției, care se bucură de stima și res
pectul cooperatorilor.

Congresul recomandă să se acorde 
atenție sporită participării femeilor 
la întreaga activitate de conducere a 
unităților, inclusiv în funcțiile de 
președinți, șefi de fermă și briga
dieri. Trebuie promovate mai multe 
femei in consiliile uniunilor coope
ratiste județene și al Uniunii Națio
nale, in toate sectoarele din agricul
tură.

32. în rezolvarea exemplară a pro
blemelor complexe ce stau in fața 
agriculturii cooperatiste, tineretul sa
telor noastre poate aduce o contri
buție de seamă. Congresul cere uniu
nilor cooperatiste, consiliilor de con
ducere ale cooperativelor să ia toate 
măsurile pentru ca tineretul să parti
cipe efectiv la activitatea productivă 
din,toate ramurile agricole, să cre
eze condiții pentru calificarea lui 
profesională in vederea creșterii a- 
portului acestuia la întărirea econo
mică a cooperativelor agricole d« 
producție.

33. Congresul apreciază aportul im
portant adus de specialiști la întă
rirea economică și organizatorică a 
cooperativelor agricole și iși exprimă 
convingerea că toți inginerii, medicii 
veterinari, economiștii, ca reprezen
tanți ai statului in unitățile agricole 
cooperatiste, . vor pune și in con
tinuare cunoștințele profesionale, În
treaga lor capacitate organizatorică 
in slujba creșterii producției agri
cole, ridicării continue a gradului de 
pregătire agrozootehnică a cooperato
rilor, vor munci cu și mai mult elan 
și pasiune pentru modernizarea și 
intensificarea producției in toate coo
perativele agricole.

In vederea creării unor condiții 
mai bune de muncă și de viață spe
cialiștilor agricoli, congresul reco
mandă cooperativelor agricole să le 
atribuie loturi in folosință personală, 
în limita suprafeței destinate de 
unitate in acest scop, fără ca prin 
aceasta să se diminueze suprafața 
obștească in folosința cooperative
lor agricole de producție și să le 
construiască sau să le amenajeze 
locuințe, astfel ca in 3—5 ani să se 
rezolve in mod corespunzător a- 
ceastă importantă problemă.

34. Congresul apreciază că îndepli
nirea exemplară a sarcinilor impor
tante ce revin agriculturii coopera
tiste în acest cincinal este nemijlo
cit legată de îmbunătățirea muncii 

de educare politică, patriotică șî mo
rală a țărănimii, de ridicare a con
științei socialiste a acesteia, astfel 
ca fiecare cooperator să devină un 
militant activ pentru înfăptuirea po
liticii interne și externe a partidului.

Tn centrul muncii politico-ideolo- 
gice și cultural-educative desfășurate 
de uniunile cooperatiste, de toate ca
drele cu munci de răspundere din 
cooperative, trebuie să stea aplicarea 
neabătută a vastului program al Par
tidului Comunist Român pentru îm
bunătățirea activității ideologice și 
educația socialistă a maselor, pentru 
așezarea relațiilor din societatea noas
tră pe baza principiilor eticii și echi
tății socialiste și comuniste, elaborat 
de plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie 1971.

Congresul consideră ca o îndatorire 
de mare însemnătate a Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție și a uniunilor cooperatiste 
județene, ca, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, să explice 
sistematic țărănimii cooperatiste — 
folosind toate formele și mijloacele 
muncii politice de masă — problemele 
fundamentale ale politicii partidului, 
să cultive în rindurile acesteia devo
tamentul nețărmurit față de patrie și 
partid.

Uniunile cooperatiste să populari
zeze larg legile țării pentru cunoaș
terea de către toți cooperatorii a 
drepturilor și îndatoririlor ce le re
vin, să militeze cu consecvență pen
tru aplicarea și respectarea acestora.

Congresul obligă uniunile coopera
tiste și consiliile de conducere ale 
cooperativelor să promoveze spiritul 
de ordine și disciplină in rîndul ma
selor, respectul față de muncă si 
avutul obștesc, atitudinea combativă, 
militantă, împotriva fenomenelor ne
gative. a mentalităților învechite, » 
abuzurilor și necinstei, să contribuie 
la formarea trăsăturilor etice cores
punzătoare. noilor relații statornicite 
în satul socialist, in orînduirea noas
tră.

35. Consiliul',Uniunii Naționale și 
consiliile uniunilor cooperatiste ju
dețene au obligația să-și îmbunătă
țească continuu stilul și metodele de 
muncă, să atragă un număr cît mai 
mare de cooperatori și specialiști în 
conducerea activității lor, pentru a se 
asigura eficiență sporită în îndruma
rea cooperativelor agricole. Activiștii, 
uniunilor, care trebuie să aibă o te
meinică pregătire politică și profe
sională, o bogată experiență în 
munca cu masele, au datoria să des
fășoare o activitate concretă în uni
tăți, în mijlocul oamenilor, pentru a 
le stimula elanul și inițiativa, pentru 
a organiza și mobiliza țărănimea In 
vederea îndeplinirii și depășirii sar- 
cuiilor,ce revin agriculturii coopera
tiste în actualul cincinal.

36. Congresul își exprimă întreaga 
recunoștință pentru sprijinul acordat 
de partidul și statul nostru, pentru 
ajutorul tehnico-financiar și asigura
rea cu cadre de specialiști, în vede
rea dezvoltării continue a cooperati
velor agricole de producție.

Totodată, congresul aduce vii mul
țumiri față de hotărirea conducerii 
partidului cu privire la majorarea 
pensiilor și îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale țăranilor cooperatori și 
cere Consiliului Uniunii Naționale să 
organizeze aplicarea la timp și in 
bune condiții a acestora, să asi
gure constituirea și folosirea judici
oasă a fondurilor de pensii și asigu
rări . sociale.

Congresul dă sarcină Consiliului 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție să studieze șî 
să elaboreze in termen de un an cri
teriile, condițiile și categoriile de coo
peratori ce pot beneficia de concediu 
de odihnă anual.

VIII.
Congresul consideră necesar ea 

Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție să militeze și 
în continuare pentru lărgirea și in
tensificarea legăturilor prietenești cu 
organizațiile cooperatiste din țările 
socialiste și din alte țări, pe baza 
respectării principiilor independen
ței, suveranității naționale, deplinei 
egalități în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc.

Ca membră a Alianței Cooperatis
te Internaționale, Uniunea Naționa
lă a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție va trebui să-și aducă in vii
tor o contribuție tot mai mare la 
activitatea acesteia, să dezvolte re
lații cu organizațiile afiliate, pe 
baza principiilor politicii externe a 
partidului și statului nostru, pentru 
realizarea idealurilor de pace, pro
gres economic și social in lume.

Participanții la cel de-al II-lea 
congres al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție asigură Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, perso
nal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că întreaga țărănime, mecanizatorii 
și specialiștii din agricultura coope
ratistă, strins uniți in jurul partidu
lui, vor munci cu elan și abnegație 
pentru sporirea necontenită a belșu
gului ogoarelor, astfel incit fiecare 
cooperativă să devină o unitate pu
ternică și capabilă să contribuie 
într-o măsură tot mai mare la dez
voltarea eoonomică și socială a sa
tului, pentru traducerea în viață a 
hotărîrilor Congresului al X-lea, in 
scopul ridicării patriei noastre pe noi 
trepte ale progresului și civilizației.
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într-o serie de centrale Industriale 
este cît se poate de vizibilă preocu
parea pentru extinderea continuă a 
cooperării interuzinale în scopul ob
ținerii unor însemnate sporuri de 
producție printr-o mai bună încăr
care a utilajelor în schimburile II și 
III. Pe ansamblul Centralei indus
triale pentru utilaj chimic și rafină
rii din București, bunăoară, în 1971 
durata funcționării „în plin" a uti
lajelor a sporit, în medie, cu 15 mi
nute pe zi, iar în cadrul Centralei 
industriale de automobile și trac
toare din Brașov indicele mediu de 
încărcare a mașinilor-unelte a atins 
2,23 schimburi. Dar nu numai cen
tralele acționează în acest sens. Con
știente de marile avantaje ale extin
derii cooperării în producție, uzinele 
din diferite ramuri ale industriei 
caută și „pe cont propriu" comenzi 
de lucrări în cooperare. După cum ne 
relatează, de pildă, corespondentul 
nostru județean L. Deăky, întreprin
derea de utilaje pentru industria 
ușoară din Tîrgu Mureș, în ale cărei 
secții de bază indicele de încărcare 
pe schimburi a utilajelor variază 
între 2,34 și 2,52, va presta anul 
acesta, numai pentru întreprinderea 
„Metalotehnica" din localitate, 4 000 
ore de prelucrări pe strungul carusel 
și va executa citeva sute de mii de 
piese diferite pentru întreprinderile 
„Emailul roșu" din Mediaș, „Nico
vala" din Sighișoara, „Ambalajul me
talic" din Timișoara, și „Metalul 
roșu" din Cluj. In cazurile relatate 
— ca și în atîtea altele — este vorba 
de stăruință, de eforturi perseve
rente pentru încărcarea cît mai ju
dicioasă a capacității de producție a 
mașinilor și utilajelor și creșterea, pe 
această cale, a eficienței economice 
a activității productive, de o optică 
sănătoasă, care a dat și va genera, 
fără doar și poate, în continuare, re
zultate bune.

Normal ar fi ca pretutindeni să se 
procedeze în modul amintit. Dacă tot 
mai multe întreprinderi ar contracta 
de la alte unități lucrări in cooperare 
pentru a-și acoperi mai bine capa
citățile de producție, sau ar ceda di
ferite asemenea lucrări în cazul cînd 
Ia anumite utilaje au „locuri îngus
te", în mod sigur indicele mediu de 
încărcare a utilajelor din industria 
constructoare de mașini — în tri
mestrul
schimburi 
treagă de 
prinderile 
lucra mai
(cît reprezintă amintitul indice
2,2). Dar multe uzine nu numai că 
nu caută din proprie inițiativă noi 
și noi lucrări în colaborare-cooperare 
in vederea mai bunei utilizări a po
tențialului productiv al mașinilor- 
unelte, dar manifestă o vizibilă re
ținere chiar și în cazurile in care 11 
se adresează asemenea comenzi.

Cum se explică această atitudine ? 
Problema nu e recentă, ea a mai fost 
ridicată în repetate rînduri, inclusiv 
în ziarul nostru. O reluăm deoarece 
considerăm" că a "sosit timpul ca ea 
«ă fie — în sfîrșit — soluționată.

precedent de aproape 2,2
— ar crește, o serie în- 

mijloace tehnice din între- 
acestei ramuri ar putea 
mult decît 17—18 ore pe zi 

de

Cine va pune in funcțiune Pregătirile pentru cultivarea
legumelor

Primăvara deosebit de timpurie cu 
care a debutat anul agricol în curs 
antrenează, în aceste zile, în județul 
Ialomița toate forțele la efectuarea 
lucrărilor de sezon., Un important 
capitol al acestor lucrări ce se des
fășoară în unitățile agricole îl re
prezintă asigurarea funcționării ire
proșabile a sistemelor de irigații 
care vor însuma în acest an 43 la 
sută din suprafața arabilă a județu
lui. Pînă în prezent, utilajele pentru 
irigații au fost în bună măsură re
vizuite. în stare de funcționare se 
află 576 de agregate de aspersiune 
din cele 783 prevăzute pentru repa
rații.

Mult întîrziate sînt pregătirile pen
tru asigurarea mecanicilor și moto- 
pompiștilor care urmează să supra
vegheze utilajele în timpul funcțio
nării. Din 1 400 de motopompiști cîți 
trebuiau să fie școlarizați, urmează 
cursurile numai jumătate. Totodată, 
întreprinderile de exploatare și unele 
cooperative agricole au tergiversat o 
serie de lucrări. în sistemul Ciulnița 
urmează să se irige, în acest an, peste 
26 000 de hectare. Care este stadiul 
pregătirilor pentru irigare ? Coope
rativa agricolă Dragalina dispune 
de 78 de agregate de aspersiune. ma
joritatea noi, care în urma unor 
verificări a stării tehnice pot fi fo
losite. „Necazurile apar însă în mo
mentul în care încep udările — ne 
spune ing. Corneliu Nicolescu, de la 
sistemul de irigații Ciulnița. Este știut 
că apa trebuie să ajungă lâ plante 
în cantitățile stabilite de tehnologia 
specifică culturii respective și la 
momentul oportun. Dar cooperativa 
din Ciulnița a trimis la S.M.A. pen
tru școlarizare numai 38 de oameni, 
deși trebuie să pregătească 158. Dar 
ji din aceștia frecventează cursurile 
bia 23". Lipsuri asemănătoare se 
onstată și la cooperativa agricolă 
ragalina. unde nu există suficienți 
otopompiști. Aici s-a 
rmeze o grupă de 
rtizați fiecare pe un 
laje pe care să le
aent în stare de funcționare. Pină 
n însă nu s-a făcut nimic nici în 
istă direcție.
l este pentru prima dată cînd 
onstată aceleași lipsuri. La o 
ță operativă privind funcționa- 
stemului de irigații Ciulnița am 
at aceleași păreri, cu deosebire 
u spuse în vară, intr-un 
țritic, cînd rezerva de apă 
asese plafonul minim și 

ofilirii plantelor era 
ipsa motopompiștilor a

atunci, ca ori de cite ori se 
istificări pentru cantitățile 
hte de apă. „N-are cine 
iscă motopompele" — se la- 
ira trecută inginerul șef 
rigorescu de la cooperativa

propus să se 
mecanici re- 
număr fix de 
mențină per-

mo- 
din 
pe- 

imi- 
fost

Trebuie spus, din capul locului, că 
unele uzine nu sint circumspecte din 
simplă comoditate atunci cînd li se 
propune să-și asume noi sarcini de 
cooperare. Din discuțiile purtate 
această 
tehnice 
Brăila, 
sau din 
utilaj chimic și rafinării a reieșit că 
preluarea — ocazională — a unor 
sarcini de colaborare prezintă și ris
cul înrăutățirii indicelui productivită
ții muncii. Pare ciudat, dar acesta 
este adevărul. Multe „colaborări" 
sint, de fapt, simple prestări de. ser-

vicii, de valoare mult mai mică de
cît producția de bază, materialele ne
cesare fiind puse la dispoziția furni
zorului de către solicitant. Aceasta 
face ca — spre deosebire de produc
ția proprie — cea realizată pentru alți 
beneficiari să acționeze negativ asu
pra indicatorului de productivitate al 
uzinelor executante, în calcularea 
productivității muncii acestora ne- 
luîndu-se în considerare decît mano
pera prestată, nu și valoarea mate
rialelor (puse la dispoziție de bene
ficiari). Și atunci, de dragul de a nu 
știrbi productivitatea muncii, unele 
comenzi de colaborare sînt refuzate, 
mai mult sau mai puțin politicos, iar 
o serie de utilaje slab încărcate sînt 
lăsate, în continuare, să stea nefolo
site ore întregi în fiecare zi.

Este adevărat, unele uzine, hotărîte 
să nu îmbunătățească sub nici un mo
tiv un indice în dauna altuia, „sș 
descurcă" recurgînd la diferite com
promisuri : ele „cumpără", de pildă, 
de la uzinele beneficiare, materialele 
(sau piesele semifabricate) pe care 
urmează să le prelucreze și le „vînd", 
apoi, partenerilor respectivi, după ce 
le-au adus în formă finită. Ca oricare 
compromis, însă, această „soluție" — 
care implică, la urma-urmei, rapor-

aspersoarele ?
din 32 de motopompiști nece- 
nu s-au școlarizat nici unul. E 
de prevăzut că în aceste con- 
vechile „argumente" vor fi din 
reluate. Cum au acționat facto-

mal 
tov. 

Dra- 
cele

agricolă Brincoveni. La această uni
tate, 
sari, 
ușor 
diții 
nou
rii de răspundere din comună știut 
fiind că au mai rămas puține zile 
pină la începerea udărilor pe 5 000 de 
ha amenajate pentru irigat ?

„Nu am putut mobiliza 
mulți cooperatori" — spunea 
Ion Toporan, primarul comunei 
galina, în raza căreia se află 
două cooperative. în aceste unități 
nu s-a curățat nici un metru de canal 
în perimetrul irigat. Deși la Draga
lina sînt 900 de cooperatori, iar la 
Brincoveni 700. Numai că nici consi
liul popular comunal, nici conduce
rea cooperativei nu au luat măsuri 
concrete pentru a organiza munca și 
a antrena la muncă cît mai mulți 
cooperatori. Cu cîtva timp în urmă, 
40 de cooperatori din Dragalina și 
25 de la Brincoveni au fost trimiși la 
S.M.A. să învețe. Nimeni n-a contro
lat frecvența acestora, deși S.M.A. se 
află în localitate. Pe de altă parte, 
aici n-a fost respectată hotărirea a- 
dunării generale de a fi incluși mo- 
topompiștii în formațiunile care lu
crează în acord global. Situația de la 
Dragalina este consecința slabei 
munci desfășurate de comitetul co
munal de partid, de consiliul popu
lar și conducerile cooperativelor a- 
gricole. ■

în această situație este necesar să 
intervină organele agricole pentru 
rezolvarea rapidă a deficiențelor sem- ■ 
nalate. Cu atît mai mult cu cît o 
producție de 4 500 kg porumb la hec
tar. atît cît s-a obținut anul trecut 
în cele două cooperative, este cu 
mult sub Urnitele posibile. în județ, 
numeroase cooperative agricole au 
realizat în cultură neirigată peste 
5 000 kg porumb la hectar. La Draga
lina s-au investit peste zece milioa
ne lei numai in amenajarea terenu
lui pentru irigații. Cheltuielile nu pot 
fi recuperate decît din producția rea
lizată suplimentar. Or, dacă această 
acțiune nu este privită cu toată răs
punderea. dacă se vor lăsa utilaje 
care valorează milioane" pe mîna unor 
oameni necalificați, e greu de crezut 
că unitățile vor putea achita la ter
men creditele acordate de stat.

După cum este știut, tehnologia cul
turii porumbului irigat presupune 
îndeplinirea strictă a' unor condiții 
pentru a se putea obține producțiile 
planificate din care, desigur, nu poa
te lipsi apa. Din păcate, situații ca 
cele arătate se întilnesc și la coope
rativele agricole Ștefan Vodă, unde, 
din 172 motopompiști, au fost asigu
rați numai 31, și la Drajna, unde s-au' 

tări de producție repetate, deci ne
reale — nu poate fi decît de scurtă 
durată. In scopul facilitării unei tot 
mai bune încărcări a tuturor mașini
lor, apare necesară o reglementare o- 
peratjvă și. adecvată a acestei ches
tiuni, în așa fel încît ridicarea indi
celui de utilizare a mașinilor-unelte 
slab încărcate prin preluarea unor 
colaborări să influențeze pozitiv și a- 
supra altor indicatori, să cointereseze 
uzinele din toate punctele de vedere. 
Bunăoară — se gîndesc mulți dintre 
cei direct interesați — prin obligativi
tatea prestării de către uzine, în a- 
numite limite bine precizate șl in

condiții echitabile, a unor asemenea 
servicii.

Pe parcursul investigațiilor ni s-a 
relatat, însă, că nici extinderea coo
perării interuzinale propriu-zise (a 
colaborării permanente, de lungă du
rată) nu aduce de la început — în a- 
fară, desigur, de îmbunătățirea încăr
cării utilajelor — avantaje economi
ce palpabile. Mai mult, ni s-a spus că 
preluarea unor sarcini de cooperare 
ar îngreuna îndeplinirea sarcinii de 
reducere a cheltuielilor la 1 000 lei 
producție marfă. Cum se explică a- 
cest fenomen ? Mai întîi, prin aceea 
că o serie de sarcini de cooperare sînt 
preluate de întreprinderi nespeciali
zate, care le realizează cu mari chel
tuieli, în condiții neeconomice.

— Se ajunge la asemenea situații
1 — relata ing. Mihai Dumitrașcu, di

rector tehnic al Grupului de uzine 
pentru utilaj minier din Satu Mare, 
corespondentului nostru județean O. 
Grumeza — deoarece unele uzine 
coordonatoare continuă să primească 
în ultimul moment documentația teh
nică a produselor pe care urmează să 
le execute într-o anumită perioadă și 
nu mai au, deci, cum să-și rezerve, 
prin, contracte, capacitățile supli-, •’ ” ...  ........... 

școlarizat numai doi oameni. Cel« 
două cooperative din comuna Ciocă
nești n-au școlarizat nici un moto- 
pompist

In unele unități nu s-au rezolvat 
o serie de probleme referitoare la 
montarea unor aparate de măsură, a 
unor dispozitive pentru ungerea mo
toarelor, nu s-au înlocuit unele piese 
uzate. De asemenea, au mai rămas 
de efectuat o serie de lucrări de te- 
rasamente la canale : ridicări la cotă, 
impermeabilizări etc. Cînd se vor 
termina aceste lucrări dacă se tergi
versează de pe o zi pe alta ?

Organele agricole județene, comi
tetele comunale de partid, consiliile 
populare, unitățile agricole să ia mă
suri urgente pentru calificarea me
canicilor și motopompiștilor și termi
narea în cel mai scurt timp a tutu
ror lucrărilor pregătitoare.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii"

LA SATU MARE

Consfătuirea pe țară privind cultura
și preindustrializarea inului șî cinepei

SATU MARE (corespondentul „Scîn- 
teii", Octav Grumeza). — Luni, 28 
februarie a.c., la Satu Mare s-au des
fășurat consfătuiri privind cultura și 
preindustrializarea inului și cinepei 
pentru fibră, organizate de Ministe
rul Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor, Ministerul Industriei 
Ușoare și Consiliul popular al jude
țului Satu Mare. La 
tuirii a participat 
Uglar. prim-secretar 
județean de partid, 
mitetului executiv 
popular județean.

în prezența celor peste 400 de par- 
ticipanți din țară — cadre 
cere și specialiști din cele 
nistere, de Ia Centrala 
cînepei, direcții agricole 
cooperative agricole de 
producătoare de in și cințpă. unități 
prelucrătoare și de la Institutul 
Fundulea — consfătuirea a analizat 
rezultatele obținute în 1971 în cultura 
inului si cînepei pentru fibră și buna 
industrializare a acestora. în lumina 
sarcinilor stabilite de conducerea de 
partid și de stat pentru revitalizarea 

lucrările consfă- 
tovarășul Iosif 
al comitetului 
președintele co

al consiliului

de condu- 
două mi
mului și 
județene, 
producție

comenzi, inclusiv de cu totul alt spe
cific), așa încît sînt nevoite să ape
leze la serviciile oricăror parteneri 
dispuși să-și asume sarcini de coo
perare. Evident, pentru ca relațiile 
de cooperare interuzinală să se poată 
statornici cu parteneri specializați, 
deci în condiții economice reciproc 
avantajoase, cred că este necesar, 
înainte de toate, ca nominalizarea 
sarcinilor de producție ale uzinelor 
care coordonează fabricația unor pro
duse complexe să se facă cu un a- 
vans suficient de timp, diferit de la 
caz la caz.

Subscriem fără rezerve acestei a- 

pinii. In felul acesta, cooperarea in
teruzinală în producție ar putea fi 
extinsă, organizată și dirijată judi
cios, s-ar putea statornici după cri
terii științifice, ar dispărea, cu alte 
cuvinte, plasarea la întîmplare a u- 
nor asemenea comenzi și s-ar evita, 
în general, încărcarea nerațională a 
unor capacități de producție specia
lizate.

Directorul uzinei „Balanța" din Si
biu, Alexandru Pocol, s-a referit în 
discuția avută cu corespondentul nos
tru județean 
alt aspect al

— O serie 
putea angaja 
volum mai mare de lucrări în coope-

Intensificarea cooperării interuzinale în producție se circumscrie ca o 
problemă importantă în ansamblul măsurilor care trebuie luate in fabrici șl 
uzine pentru îndeplinirea sarcinii trasate de partid privind folosirea com
pletă, cît mai deplină a capacităților de producție. Ea trebuie să-și gă
sească soluționarea cu maximă fermitate în întreprinderile și centralele din 
industria constructoare de mașini. O cere și o impune faptul că economia 
noastră națională — angajată pe multiple planuri într-un amplu efort de dez
voltare și modernizare, de creștere a eficienței — este interesată în mod 
vital ca fiecare utilaj, fiecare mașină-unealtă din dotarea fabricilor și uzine
lor să producă in permanență, cu întreaga lor capacitate.

Ing. Adrian PRODAN

(Urmare dîn pag. I)

cestei acțiuni. în cooperativele agri
cole Castranova, Goicea Mare, Ghi- 
dici, Cetate și altele răsadurile pro
duse în sere și solarii încălzite se 
dezvoltă bine, iar la tomate, vărzoașe 
și vinete sînt pe terminate lucrările 
de repicat. O activitate intensă am 
întîlnit și la sera pentru producerea 
răsadurilor a I.P.V.L.F. de la Băi- 
lești. Pînă în prezent au și fost repi- 
cate aproape 1,5 milioane răsaduri 
de tomate din ciclul I și se continuă 
însămînțatul răsadurilor pentru ci
clul II. După cum ne-a spus ing. 
Nicolae Stancu, responsabilul serei, 
se vor respecta cu strictețe graficele 
stabilite cu cele 20 de unități coope
ratiste, cărora le vor livra peste 8 
milioane fire de răsaduri. Nume
roase cooperative agricole de pro
ducție își produc o parte din răsaduri 
în răsadnițe proprii. Pînă acum au și 
fost însămînțate 6 500 mp cu varză 
timpurie, 27 100 mp cu tomate tim
purii, 13 600 mp cu ardei, 5 000 mp 
cu vinete etc.

Deși timpul este înaintat și. mult 
mai cald față de alți ani. în unele

și dezvoltarea acestei străvechi și tra
diționale activități.

După fructuoasele dezbateri care 
au urmat expunerilor prezentate, 
consfătuirea a adoptat un plan de 
măsuri pentru anul 1972 și următorii 
ani ai cincinalului privind produ
cerea de sămință, optimizarea tehno
logiei culturii inului și cinepei. per
fecționarea procesului de prelucrare 
în fază preindustrială a fuiorului de 
in și cînepă, precum și îmbunătățirea 
cooperării între unitățile agricole, 
producătoare și cele industriale pre
lucrătoare. in vederea rentabilizării 
și obținerii unei efeciențe economice 
maxime in această importantă ramu
ră a economiei noastre naționale.

Participanții la consfătuire au adre
sat în încheiere o telegramă Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, în care se expri
mă hotărîrea de a aplica măsurile 
stabilite de consfătuire în scopul mă
ririi producțiilor la hectar prin folo
sirea. mai rațională a bazei tehnico- 
materiale și a forței de muncă. 

rare decît pînă acum. Cțea (șl mă 
bazez pe experiența uzinei noastre 
cînd afirm acest lucru) că n-o fac — 
dacă au atins, desigur, un anumit in
dice minim de încărcare și un coefi
cient de schimburi similar — deoa
rece în acest domeniu, al cooperării 
interuzinale, există o insuficientă sta
bilitate și continuitate, nu știi nici
odată dacă un contract expirat va fi 
reînnoit sau nu.

în legătură cu situațiile constatate 
și cu punctele de vedere exprimate 
în cursul investigațiilor am avut o 
discuție cu tovarășul Gheorghe Nes- 
torescu, director general în Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, solicit.îndu-i opinia în legătură 
cu posibilitățile de a spori contribu
ția cooperării interuzinale în produc
ție la îmbunătățirea indicelui mediu 
de Încărcare a utilajelor din uzinele 
constructoare de mașini.

— Sarcina de a ridica, pînă Ia sfîr
șitul acestui an, indicele de încărca
re al utilajelor de bază la 2,36 
schimburi (aproape 19 ore pe zi) 
presupune, între altele, și extinderea 
simțitoare a cooperării interuzinale. 
De altfel, acest lucru este prevăzut 
într-un ordin al ministrului și în 
planul de măsuri referitoare la ge
neralizarea schimbului II. introduce
rea și extinderea schimbului III. 
Pentru că, într-adevăr. nu orice co- 
laborare-cooperare îi avantajează în 
egală măsură atît pe

' cît și pe furnizori, aș 
extinderea acestor relații 
le nu trebuie să aibă

beneficiari 
preciza că 
interuzina- 

loc oricum.
Pentru ca acest gen de conlucrare 
între întreprinderi să influențeze fa
vorabil toți indicatorii economici ai 
partenerilor, deci și productivitatea 
muncii sau cheltuielile la 1 000 lei 
producție marfă, accentul trebuie pus 
îndeosebi pe realizarea de suban- 
samble complete, bazată, evident, pe 
adîncirea continuă a specializării. 
Aceasta deoarece asemenea contri
buții ale unor uzine la realizarea 
produselor complexe nu s-ar mai 
confunda cu prestările de servicii, 
subansamblele — produse finite — 
constituind pentru cei care le exe
cută producție marfă proprie, oglin
dită ca atare în toți indicatorii eco
nomici. Desigur, în cazul sortimen
telor stabile, este necesar ca valori
ficarea integrală a potențialului pro
ductiv al utilajelor să depășească 
stadiul extinderii cooperării și să se 
realizeze prin redistribuirea cores
punzătoare a utilajelor, prin restruc
turarea parcului de mașini-unelte in 
funcție de structura producției.

agricole lucrările <5e 
desfășoară necorespun-

cooperative 
pregătire se 
zător. Cooperatorii din Maglavit ur
mează să cultive 173 hectare cu le
gume, din care 12 hectare în solarii. 
La data de 25 februarie solarul des
tinat repicatului nu era pregătit și 
nici încălzit din lipsa combustibilu
lui. Fermierul legumicol din coope
rativă, inginerul Alexandru Bobo- 
licu, ne spunea : „La ora actuală nu 
stăm prea bine cu lucrările în legu
micultura. Situația s-a datorat luării 
cu întîrziere a unor măsuri organi
zatorice. In citeva zile însă vom re
cupera timpul pierdut". Incontesta
bil că se pot lua măsuri care să ducă 
la înlăturarea deficiențelor, dar dis- 
cutind cu mecanicul de la centrala 
termică a solarului de la Maglavit 
am aflat că aici au combustibil nu
mai pentru 48 de ore. Or. în astfel 
de situații, nu știm cum se va „re
cupera" răminerea în urmă, pentru 
că, în condițiile lipsei de combusti
bil nu numai că nu se poate face re- 
picatul, dar se pune în pericol și ră
sadul din seră. De menționat faptul 
că și la alte solarii ale cooperative
lor agricole din județ, cum este cea 
din Ostroveni, n-au avut in unele 
perioade păcură. în asemenea situa
ții cooperativele de producție, cum 1 
a procedat cea din Bîrca, au folosit 
combustibil al cărui preț este de 
două ori mai scump. Bineînțeles că 
aceasta duce la mărirea cheltuielilor 
de producție. Desigur vina este a 
bazei de aprovizionare din Craiova 
care nu satisface cerințele unităților. 
Dar nu este mai puțin adevărat că 
nici conducerile unor cooperative a- 
gricole nu se îngrijesc din timp de 
asigurarea materialelor necesare bu
nei desfășurări a activității în legu
micultura.

Se constată neajunsuri și de altă 
natură în ce privește producerea ră
sadurilor. Prin construirea celor două 
sere de producerea răsadurilor, 
I.P.V.L.F. Dolj se angajează să pro
ducă o cantitate mult mai mare de 
răsaduri care să fie livrată unităților 
cooperatiste. Datorită însă întirzierii 
constructorului în darea în folosință 
a serelor. întreprinderea nu-și mai 
poate respecta sarcinile ce și le-a 
propus. Contractul încheiat cu Uzina 
de fabricație și reparat mașini agri
cole Balș pentru construirea la Băi- 
lești și Segarcea a 4,5 hectare sere 
și a unui solar încălzit de un hectar 
avea ca termen sfîrșitul anului tre
cut. Or, întreprinderea amintită mai 
are de dat în folosință încă un hectar 
de sere pentru producerea răsaduri
lor. Considerăm că U.F.R.M.A. Balș 
trebuie să accelereze lucrările pentru 
a da posibilitate producerii răsadu
rilor prevăzute cel puțin pentru ci
clul doi. Altfel vor fi de prisos orice 
eforturi și cheltuieli.

Iată, așadar, că deși pregătirile 
pentru cultivarea legumelor sînt a- 
vansate sînt unele probleme care 
trebuie rezolvate urgent, astfel ca 
plantarea în grădini să se poată face 
la vreme.

„Tractor-service" 
așteaptă

Ce s-au gîndit me
canizatorii din jude
țul Constanta : dacă 
autoturismele au un 
auto-service, de ce să 
nu aibă și tractoarele 
un tractor-service ? 
înființată cu titlu ex
perimental la S.M.A.- 
Medgidia, statia . cu 
servire pentru trac
toare este dotată cu 
rampă de spălare, 
rampe de verificare și 
control, 
gresare, 
alimentare cu 
ranți. Studiile 
nomice efectuate 
scos in evidentă 
tul că o bună 
din acest „timp 
lucra efectiv al 
toristului" se irosea in 
mod nejustificat, prac
tic și economic, pen
tru întreținerea și a- 
limentarea tractoru
lui. O dată cu înfiin
țarea service-tracto- 
rului sarcinile s-au 
împărțit : echipa de 
deservire a stației cu

lntreținerea și alimen
tarea, iar tractoristul 
cu exploatarea. La în
cheierea zilei de 
cru agregatul 
adus la stație 
mecanizatorul 
echipei de întreținere 
eventualele defec
țiuni. Echipa face în
treținerile corespun
zătoare și alimentează 
tractorul cu carbu
ranți. S-a constatat că 
mecanizatorul folo
sește integral timpul 
lui de lucru - efectiv, 
crescînd. in acest 
și productivitatea, 
plus, întreținerea 
repararea „micilor 
fecțiuni" la timp 
trag după sine și o 
prelungire . a duratei 
de funcționare. Re
zultatele deosebite ob
ținute au 
înființarea 
ții-service 
tractoare.
hartă completă a trac- 
tor-service-ului pe 
țară ?

dispozitiv de 
dispozitiv de 

carbu- 
ergo- 

au 
fap- 

parte 
de 

trac-

Scena : Biroul unui 
factor de conducere de 
la Institutul de cerce
tări și proiectări pentru 
echipamente termo- 
energetice (I.C.P.E.T.).

Personaje : Directori, 
contabilul-șef al insti
tutului respectiv, con
tabili.

Primul
Am stat 
tat mult 
sîntem institut de cer
cetări, dar rezolvăm 
doar problemele altora, 
găsim soluții de care 
să se bucure alții, res
pectiv producția. Cred 
că a sosit momentul 
să vedem și 
noastre.

Citeva voci 
se : Concret, 
te-ai gîndit ?

Primul personaj : De 
pildă de ce să ne o- 
morîm cu munca pen
tru îndeplinirea planii-, 
lui de beneficii , cînd 
la același rezultat pu
tem să ajungem mult 
mai simplu, printr-o 
singură întorsătură de 
condei 7 1 Este clar ?

Celelalte personaje : 
Nu prea...

Primul personaj : 
Veți înțelege mai bine 
atunci cînd Vom apli
ca în practică această 
idee.

...Și s-a trecut la trea
bă. Ideea e simplă :

pentru o temă de cer
cetare comandată de 
un beneficiar, I.C.P.E.T. 
încasează o sumă de 
citeva ori mai mare 
decit a cheltuit efec
tiv. Așa s-au petrecut 
lucrurile, de pildă, la 
tema „Studiul poluă
rii atmosferei de 
tre motoarele cu 
dere internă", 
beneficiul 
fost de 2,4 
mare decît 
făcute și 
decît beneficiul cuve
nit ; în mod asemănă
tor a procedat acest 
institut de cercetări la 
decontarea temei 
tensificarea 
combustibililor solizi".

Se impune o 
venție hotărîtă și ope
rativă pentru că ela
nul de „cercetători" al 

. contabililot de la 
L.C.P,E,T.. este. năval
nic, Altfel se va putea 
ajunge la ’ beneficii 
„grase", ‘ fără să se 
cheltuiască nici un 
ban. în definitiv. New
ton cînd a descoperit 
legea gravitației, stu
diind căderea unui măr, 
a făcut mari cheltu
ieli ? Sau ce l-a cos
tat pe Arhimede baia 
cînd s-a sesizat de le
gea plutirii corpurilor? 
E drept, însă, ei nu a- 
veau

că- 
ar- 

unde 
încasat a 

ori mai 
cheltuielile 
de 24 ori

contabili...

Din toată inima, 
primiți vă rog 
un dicționar...

progresul 
i în sens 

dezvol- 
anumit

— Conform ultimei 
ediții a dicționarului 
limbii române progre
sul înseamnă o „tre
cere de la o formă in
ferioară de dezvoltare 
(economică, socială, 
politică sau intelec
tuală) la una supe
rioară".

— Conform aceluiaș 
dicționar, | 
mai înseamnă 
mai restrîns : 
tare într-un 
domeniu.

— Conform 
piilor uzinei 
greșul" din Brăila des
pre progres, acesta în
seamnă în primul rînd 
menținerea lipsei de 
decalaj între uzinaj și 
montaj datorită unei 
programări și organi
zări cam... regresiste a 
producției, fapt care se 
mai poate explica și 
prin numărul mare de 
tineri (peste 200) ce 
nu-și îndeplinesc nor
mele zilnice sau prin

absențele 
înregistrate 
secții.

Conform 
principii, „progres" în
seamnă și aprovizio
narea neritmică cu 
materii prime și mate
riale, S.D.V.-uri sau 
scule de așchiat, ceea 
ce creează goluri în 
producție. De pildă, la 
uzi na j. ca urmare a a- 
provizionării neritmice 
cu plăcuțe dure, ran
damentul mașinilor 
este sub cel planificat

Alarmați de conse
cințele negative ale 
confuziei lingvistice, 
ne-am adresat libră
riei „Cartea prin poș
tă" cu rugămintea de 
a trimite cit mai 
urgent la sediul uzi
nei „Progresul" din 
Brăila un exemplar 
din ultima ediție a dic
ționarului limbii ro
mâne. La primire, pro
punem consultarea sa 
la litera p. Ia cuvîn- 
tul... Progres.

nemotivate 
în unele
acelorași

princl-
„Pro-

Berbecuții—fără 
un sfanț in portofel

La complexul inter- 
cooperatist de crește
re și ingrășare a miei
lor de la Țăndărei sa 
lucrează de cițiva ani 
fără spor la o moară 
de furaje combinate. 
Tainul pentru cei pes
te 70 000 de berbecuți 
care populează — în 
fiecare an crescătoria 
— ar trebui să fie asi
gurat, așa cum s-a 
stabilit inițial, cu fu
raje combinate prepa
rate după rețete în a- 
ceastă moară. Dar asr 
teptarea tjerbecuților 
s-a dovedit a fi za
darnică. Constructorii 
au tărăgănat lucrările, 
astfel că anul trecut 
cheltuielile suplimen
tare pentru procura
rea furajelor combina
te din alte surse s-au 
ridicat la aproape 1.5 
milioane lei. sumă e-

chivalentă cu pierde
rile înregistrate de 
complex sau cu jumă
tate din valoarea in
vestiției. In curind o 
nouă serie de ber
becuți urmează să în
ceapă popularea spa
tiilor, dar și de aceas
tă dată, grăbindu-se... 
încet, meșterii le-au 
rezervat aceeași soar
tă. Și încă ceva. In 
acest an complexul 
trebuie să înceapă 
rambursarea creditelor 
acordate 
pentru 
morii. E interesant de 
știut de unde vor fi 
luați banii. Poate din 
pierderile produse cu 
cheltuielile suplimen
tare pentru furaje ? 
Fiindcă berbecuMi n-au 
nici un sfanț în por
tofel.

de bancă 
" construcția

I
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Apă potabilă

FAPTUL

Pentru
ocrotirea
vînatului

Apropo ?

la 
de

unități 
din 

Uzina

Toponimică

manifestarea unor 
depolitizare a 

de alunecare în 
în tehnicism.

DIVERS

O veste pentru vînători. Avlnd 
tn vedere necesitatea protejării 
vînatului, forurile de resort au 
hotărît închiderea sezonului ci
negetic la toate păsările sălba
tice de baltă cu începere de la 
data de 1 martie. Hotărirea vi
zează toate categoriile de fon
duri de vinătoare, inclusiv cel 
al Deltei Dunării. Măsura, me
nită să protejeze această impor
tantă categorie de vinat. urmea
ză să fie aplicată in consecință 
de filialele locale de vinătoare.

pe apa 
sîmbetei

La orice cișmea, apa potabilă 
curge într-una. Nu același lucru 
s-ar putea spune însă și despre 
robinet. Rostul lui se pare că ar 
fi să lase apa să curgă numai 
atunci cind și cit este nevoie de 
ea. Pe strada Plopului din Ca
pitală, unde se află o fintînă 
publică, un asemenea robinet 
este deschis la maximum de 
citeva săptămîni de zile. Pentru 
simplul motiv că nu... poate fi 
închis. Și nu credem că este 
singurul. Cîtă apă curge pe ele ? 
Și, mai ales, cine o plătește ? 
Nu de alta, dar ca să știe... cine 
trebuie să le închidă !

Cumpărînd, acum citeva 
o sticlă de bere de la bufetul 
din comuna Baia de Aries, jude
țul Alba, un consumator a găsit 
in ea... o periuță de dinți 1 Un 
semn care vrea să arate cit de 
„igienic" lucrează cei de la cen
trul de imbuteliere a berei al 
cooperativei de consum din Cini- 
peni I

în orașul Giurgiu, aflat, după- 
cum se știe, pe malul Dunării, a 
fost construită o nouă și moder
nă întreprindere textilă. Firesc, 
trebuia să i se dea un nume. La 
început, toată lumea înclina spre 
„Dunărea", dar, o dată cu apari
ția echipei de fotbal' (și nu nu
mai a ei), „Dunărea" ajunsese 
aproape pe toate drumurile. I 
s-a zis deci......Dunăreană" ! Un
nume care spune că întreprinde
rea este... dunăreană și că, prin 
urmare, produsele ei nu pot fi 
decît tot... dunărene ! Lăsînd 
gluma la o parte, cu toată pre
țuirea pe care o nutrim față de 
bătrînul fluviu, este cazul să ne 
întrebăm însă dacă totuși res
pectiva întreprindere nu putea 
primi un alt nume, poate mai 
puțin sonor, dar, în orice caz, 
mai potrivit cu intenția de a-i 
da o personalitate proprie. O 
scrisoare primită la redacție din 
partea unui profesor universitar 
sugerează două : „Călugăreni" și 
„Vlașca". Dar, mai știi : dacă 
s-ar fi făcut un concurs pe a- 
ceastă temă cine ar putea ga
ranta că giurgiuvenii nu ar mai 
fi avut de propus și altele, din 
care — n-ai fi știut... pe care 
să-l alegi ?

Moartea
„poștașului"

Desemnat „poștaș" în parche
tul Pucioiu, sectorul de exploa
tare a lemnului Orlat (Sibiu), 
muncitorul forestier Ilie Luca 
avea misiunea specială de a nu 
lăsa nici o persoană să treacă 
pragul unei zone deosebit de pe
riculoase, in care se adunau 
buștenii rostogoliți de pe munte. 
Un consemn care, firește, nu 
admitea nici o excepție. „Poș
tașul" insă a uitat că este vala
bil si pentru... el ! A intrat in 
zona respectivă si inevitabilul 
s-a produs : un buștean care 
venea ca un bolid de pe coas
ta muntelui l-a 
n-a mai putut fi

lovit in plin 
salvat.

Si

A cui era
brînza ?

in-In fața Întreprinderii de 
dustrializare a laptelui Buzău a 
oprit acum citeva zile autovehi
culul 21—BZ—1412. Șoferul si 
pasagerul aflat lingă el insistau 
să li se deschidă poarta cit mal 
repede. Paznicul a insistat însă 
in efectuarea controlului nece
sar. Și, spre surprinderea sa, a 
descoperit in mașină nu mai 
puțin de 9 butoaie pline cu 
brinză. Mai contrariat a rămas 
insă cind brigadierul zootehnist 
Nicolae Marchidan de la C.A.P. 
Plescoi n-a putut sd prezinte 

. nici un fel de forme legale pen
tru ea, decît un bonier cu avizul 
de expediție in alb. Cercetarea 
organelor de miliție va stabili 
insă cu siguranță cine este stă- 
plnul acestei cantități de brinză 

cui ii era făcută... cadou I

Rubrico redactată de :

Dumitru TÎRCOB
Gheorqhe POPESCU 
ți corespondenții „Seînteii''

concretă, legată

ansamblul învățămîntului de 
partid, cercurilor de studii cu profil 
economic le revine o pondere impor
tantă, fapt cu totul firesc dacă avem 
în vedere complexitatea sarcinilor e- 
conomice oe stau în fața întregului 
popor în etapa actuală. Trăgînd con
cluzii din criticile cuprinse în docu
mentele de partid care au ana
lizat activitatea ideologică, cu pri
vire 
dințe 
țămintului, 
fesionalism, 
zațiile de partid au axat tematica a- 
cestor cercuri pe problemele majore 
ale politicii economice a partidului, 
în același timp, constituirea cercu
rilor de studiu cu profil economic în 
cadrul fiecărei organizații de bază 
a creat condiții optime pentru lega
rea mai strinsă a învățămîntului de 
partid de problemele specifice ale ac
tivității cursanților. în ce măsură se 
răsfrîng aceste condiții îmbunătățite 
asupra eficienței învățămîntului eco
nomic de partid ? 
Iată întrebarea la 
care ne-am pro
pus să răspundem 
în rîndurile ce 
urmează, avînd 
drept ghid inves
tigația întreprinsă 
in citeva 
industriale 
Capitală : 
de mecanică fină, 
uzinele „23 Au
gust" și țesătoria 
„Suveica".

Se cuvine re
marcat faptul că 
tră în cele trei cercuri 
diere a politicii economice a parti
dului a coincis cu expunerea unor 
teme de actualitate, care vizau as
pectele de bază ale politicii econo
mice a partidului, temeiurile ei prin
cipiale. „Revoluția tehnico-științifică 
contemporană și promovarea cu per
severență de către partid a progresu
lui tehnic" a făcut, bunăoară, obiec
tul dezbaterii la Uzina de meca
nică fină ; la uzinele „23 Au
gust" și țesătoria „Suveica" au fost 
abordate problemele utilizării efi
ciente a forței de muncă, res
pectiv cele ale înfăptuirii programu
lui de investiții. Iată așadar trei teme 
generoase în idei, apte să suscite un 
viu interes în rîndurile cursanților. 
să stimuleze gîndirea politică. Cum 
au fost ele valorificate ?

Da. o primă evaluare a faptelor, 
se impune concluzia că, în toate trei 
cazurile, propagandiștii s-au străduit 
să clarifice cît mai bine aspectele teo
retice ale problemelor expuse, aju- 
tîndu-i pe cursanți să înțeleagă su
portul principial al politicii dinamice 
a partidului nostru în domeniile res
pective. în genere, se poate aprecia 
că acest obiectiv esențial al învăță- 
mînt.ului de partid a fost .atins,

Din păcate, aceasta a fosț și... sin
gura trăsătură pozitivă comună celor 
trei cercuri. în rest, au existat mari 
discrepante. Cea mai pregnantă din
tre ele vizează modul în care a fost 
realizată legătura cu viata, cu rea
litățile și problematica ce preocupă 
fiecare colectiv. Este semnificativă 
din acest punct de vedere situația 
pe care am întîlnit-o la Uzina de 
mecanică fină.

Prin natura producției sale, aceas
ta este una din unitățile industriale 
angajate direct în desfășurarea re
voluției tehnico-știintifice. înfăptui
rea progresului tehnic ridică aici nu
meroase probleme care meritau să se 
afle în atenția cursanților. Să

ten- 
învă- 
pro- 

organi-

nu ne ducem eu gîndul mai de
parte decît la recomandările pe 
care le-a făcut colectivului uzinei. în 
ultima lună a anului 1970, secretarul 
general al partidului, cu ocazia vi
zitei de lucru întreprinse la această 
unitate — perfecționarea și asimila
rea rapidă a unor noi tehnologii de 
fabricație, pregătirea cadrelor, gos
podărirea mai judicioasă a zestrei 
tehnice, îmbunătățirea generală a ca
lității produselor. Despre toate a- 
ceste chestiuni vitale în viața colec
tivului Uzinei de mecanică fină 
propagandistul (ing. Nicolae Min- 
culescu) nu a rostit însă nici o 
vorbă. Limitindu-se la o expunere 
pur teoretică, el a vorbit mai bine de 
o oră despre revoluția tehnico-știin- 
țifică, enunțînd definiții, înfățișînd di
verse clasificări de factori și căi de 
manifestare a progresului tehnic, fără 
a face însă nici cea mai vagă aluzie la 
realitatea nemijlocită a uzinei. în
treaga expunere a avut înfățișarea 
unei lecții școlărești. Așa se face că.

Documenteie de partid, articolele și 
expunerile secretarului general, to
varășul Nicolae Ceauș eseu, au subli
niat nu o dată că o condiție funda
mentală a unui invățămînt eficient 
este spiritul militant, combativitatea 
împotriva neajunsurilor, a mentalită
ților și atitudinilor înapoiate, a tot 
ceea ce frînează buna desfășurare a 
activității colectivelor de oameni ai 
muncii. Investigația întreprinsă ne 
îndreptățește să afirmăm că această 
cerință majoră nu este pe deplin 
realizată întotdeauna.' O temă cum este 
cea referitoare la utilizarea raționa
lă a forței de muncă, bunăoară, dez
bătută în cercurile de învățămint de 
Ia secția forjă a uzinelor' „23 Au
gust", 
direct 
gentă 
fapte 
persistă pe această 
sențe nemotivate, 
cru„ încetarea ;

presupunea și invita în mod 
la o atitudine fermă, intransi- 

de 
mai 
ab- 
lu-
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prezenta ndas- 
de stu-

dacă cunsanții au aflat ce roi covir- 
șitor joacă în dezvoltarea țării noas
tre actuala revoluție tehnico-științi- 
fică, ei au răipas insă total needifi
cați asupra implicațiilor ce le geue- 
rează progresul tehnic în propria lor 
activitate, cit și asupra modalităților 
concrete în care trebuie să acțione
ze pentru promovarea largă în prac
tică a cuceririlor științei și tehnicii 
contemporane. Tocmai lipsa oricărei 
referiri la problemele care îi fră- 
mintă zi de zi explică în bună parte 
greutatea cu care cursanții au răs
puns la apelul propagandistului 
a înfiripa, Ia sfîrșitul expunerii, 
dialog pe marginea temei aflate 
discuție.

Faptul că legătura cu viața, 
realitățile care ne înconjoară 
acel element in măsură să vitalizeze 
invățămîntul de partid, să-i sporească 
eficiența ne-a apărut cît se poate de 
clar asistind la dezbaterea de la 

■ țesătoria „Suveica11. Intrucit propa
gandistul cercului (ing. șef loan Pe
tre) a adus în primul plan, al ana
lizei sarcinile vastului program de in
vestiții ce urmează să fie înfăptuit în 
anii actualului cincinal de colectivul 
fabricii și a dezvăluit, cu pricepere, 
consecințele pozitive ce le vor avea 
aceste lucrări de investiții în fabrică, 
ca . și- în ansamblul economiei, națio
nale, a generat un fructuos dialog 
cu cursanții. Este demn de amintit 
că, în acest climat de raportare con
tinuă la preocupările lor nemijlocite, 
cursanții au ridicat probleme intere
sante. au criticat unele stări de lu
cruri negative din domeniul activită
ții de investiții, manifestate cu pri
lejul unor lucrări anterioare. Intr-un 
asemenea schimb viu de idei s-au 
născut și propuneri fructuoase, cum 
a fost aceea cu privire la crește
rea eficientei economice a fon
dului de investiții, prin utili
zarea in mai mare măsură a muncii 
patriotice.

tle 
un 
in

cu 
este,

împotriva unor stări 
necorespunzătoare ce 

pe această linie — 
, întîrzieri la 
activității înainte 
de încheierea 
schimbului, folo
sirea cu slabă 
productivitate a 
timpului de lu
cru — ca și în ce 
privește recruta
rea și permanen
tizarea forței de 
muncă în acest 
sector cheie al u- 
zinei. în expune
rea sa, propagan
distul (ing. Cor
nel Licu), bine 
pregătit de altfel, 

de cît mai multe 
secției în care lu
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8,30;

t V
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de dl- 
. mlneață.
Telex.

9,03 Teleșcoală s Pîrghia. Scripe
ții (Fizică) a Valea Dunării. 
Prezintă prof. univ. dr. docent 
Grigore Posea (Geografia 
României).

•10,00 Curs de limba rusă. Lecția 
a 5-a.

10,30 Căminul (reluare).
11,10 Film serial : „Patru tanchiști 

(IV — reluare).și un cline" 
12,05 Telejurnal. 
16,30 - -

ne compoz 
ramitru int 
tulburător di 
ria tânărului 
sub tutelă, as. 
tita lui confit 
litatea, calea 
finitive. a li 
„dincolo de cd 
preot, în cond 
om".

Concepută int 
ușor diferită de 
tacolului, corn, 
Fory Etterle, în 
dinalului — cult, 
orhidee rare, m- 
met", dar mai ales 
de rafinată ipocri; 
ce introduce în < 
condamnabilele „ju 
ale papalității — r< 
o mjcă bijuterie, a 
binemeritate aplauze 
nă deschisă. O foarl 
impresie lasă apoi in 
tul rolului ații de di. 
Iui Papa Pius al X 
Gh. Ionescu-Gion, cai 
troduce însă o anume 
cordanță stilistică. Perl 
jul interpretat de Gh. 
nescu-Gion, are, inoonte 
bil, eleganță, prestanță 
sobrietate. Dar poza j 
valează asupra esenței « 
rituale a personajului ( 
ea eronată), diminuind 1 
tr-o măsură forța acestu 
de a reprezenta un princ 
piu, apt să participe, valii 
în conflict, la dezbatere.

Interpretîndu-1 sobru ț 
interiorizat pe Gerstein, a- 
cel erou pe care autorul în
suși îl caracterizează drept o 
figură stranie și contradic
torie, Victor Rebengiuc a a- 
vut fericitul curaj să intro
ducă o notă de liniște — a- • 
cea liniște ce intervine dppă 
distingerea binelui de rău,. 
după opțiune,, după impli
carea prin faptă, și al cărei 
singur element perturbarit îl ■ 
constituie teama de a nu 
fi eficace, grija îndeplinirii 
misiunii asumate. Apelind 
cu inteligență la puterea de 
semnificare și sugestie a ie
șirilor instinctuale, t>estiale, 
Emmerich Schafer a reușit 
— din ce în ce mai bine că
tre final — să încarneze in 
Doctor, dincolo de un sinis
tru fenomen de alienare u- 
mană, prezența a însuși 
„principiului răului".

Ințelegînd intențiile spec
tacolului, s-au achitat de 
rolurile lor, pe atit de 
dificile pe cît de pu
țin generoase : George 
Oancea (angoasatul Iacob- 
son), lea Matache, Cătălina 
Pintilie, Gina Patriciii, Cor- 
neliu Coman, Mariella Pe
trescu, Jean Reder și N. 
Luchian-Botez.

Realizare de incontesta
bilă ținută Intelectuală și 
artistică, spectacolul Tea
trului „Lucia Sturdza Bu
landra" are meritul de a 
ne face cunoscută. — în 
multiplele și adevăratele ei 
valori ideatice și expresi
ve — o importantă lucrare 
a teatrului politic contem
poran.

Natalia STANCU

...în sală răsună cîteva •- 
corduri grave de orgă — 
semn al începerii elective a 
spectacolului. Ne aflăm la 
reședința nunțiului aposto
lic din Berlin, în momentul 
cind acesta primește vizita 
tînărului iezuit Riccardo 
Fontana, abia sosit de la 
Roma. Dar deodată tihna 
lăcașului și eleganța con
versației protocolare sînt 
violent tulburate. în „sce
nă" irumpe, cu forța, un ti- 
năr ofițer îmbrăcat in uni
forma SS. Este doctor-in- 
giner, specialist in „secre
tele științifice" ale exter
minării în masă — așadar 
un călău. El vrea să infor
meze pe nunțiu și prin el 
pe papă, in a cărui inter
venție iși pune mari spe
ranțe — despre crimele 
monstruoase comise în la
gărele de la Auschwitz, Da
chau, Treblinka, Maida- 
nek... Elegantul iezuit ro
man, de origine aristocra
tică — Riccardo — ascultă 
relatarea cu ochii dilatați 
de uimire. Nunțiul e cu
prins de o panică... diplo
matică: un ofițer SS nu are 
ce căuta la el. Și, pe urmă, 
faptele descrise de acest 
Gerstein — nu șe comit 
oare, din ordinul fiihrer-u- 
lui, căruia ofițerul SS i-a 
jurat credință ? Ce ar pu
tea face papa ? „Spălatul pe 
mîini" al nunțiului, ca și în
trebările sale retorice, pre
vestesc tema principală a 
piesei „Vicarul" ; inaccep
tabilul refuz al papalității 
de a lua atitudine în fața 
crimelor împotriva umanită
ții, comise de hitleriști. E- 
pisodul relatat — unul din
tre foarte numeroasele 
scene ale acestei piese gi
gantice, niciodată jucată în 
întregime — este edificator 
pentru aspectele și proble
mele „Vicarului", explicînd 
interesul extraordinar pe 
care l-a generat încă de la 
apariția sa.

Piesa tînărului debutant 
german — terminată in 
1963, cind Hochhuth era în 
vîrstă de 31 de ani — re
memorează și incriminează 
atrocitățile comise de na
ziști, reînvie, pentru a acu
za, itiiaginea acelor ani 
cînd asupra Europei se lă
sase negura fascismului și 
cind orizontul se înnegrea 
de fumul crematoriilor -- 
unde erau arși milioa
ne de oameni nevino- 
vați, sau unde se pregătea 
moartea altor milioane de 
oameni. A acelor ani în 
care conștiința omenească a 
fost pusă la grea încercare 
și împinsă să ia atitudine, 
nu o dată, cu riscul su
prem. Interesul deosebit al 
„Vicarului" vine însă in 
primul rînd din faptul că 
piesa explorează o zonă a 
realității și ridică un as
pect al responsabilității ți
nut pînă atunci în obscuri
tate: ea acuză foarte grav, 
fără menajamente, atitudi
nea papei, „tăcerea" sa.

Episodul relatat este edi
ficator, am spune, și pen
tru caracterul, în cea mai

mare măsură autentic, do
cumentar, al piesei lui Rolf 
Hochhuth. Cele mai multe 
dintre imaginile și cifrele 
invocate pe parcursul piesei 
sint autentice. Sigur, nume
roasele cărți despre acei ani 
— mărturii ale celor care 
au fost internați și chinuiți 
in lagărele morții — sint 
cu mult mai percutante. Si
gur, statisticile, fotogra
fiile date la iveală — sînt, 
de asemenea, mai profund 
denunțătoare. Față de ele, 
piesa-document a lui Hoch
huth are însă acea supe
rioritate specifică artei, în
deosebi reprezentării sce
nice: o forță particulară de

mic din aspectele ei de dra
mă istorică. (Nici chiar 
ceea ce ar fi fost in parte 
posibil și, poate, necesar — 
ca lungimile nesemnificati
ve ale scenei „jocului de 
popice").

Mijloacele tradiționale ale 
teatrului de idei, stăpînite 
cu inteligență și siguranță, 
se completează in montarea 
de la „Bulandra" cu citeva 
soluții (de ordinul sceno
grafiei, al conceperii plasti
cii grupurilor și mișcă
rii scenice) specifice teatru
lui politic — cel mai adesea 
funcțional subordonate 
scopului de apropiere și 
implicare a spectatorului.

VICARUL
de Rolf HOCHHUTH

Pe scena Teatrului 
„Lucia Sturdza 

Bulandra"

a determina participarea și 
atitudinea spectatorului.

Recenta noastră confrun
tare cu „Vicarul" — favori
zată de montarea de la Tea
trul „Bulandra" — atestă 
puternica rezistentă în timp 
a piesei, valabilitatea pro
blematicii de conștiință pe 
care o ridică. „Vicarul" de
pășește valoarea unei solide 
piese-document, a „proce
sului" unui caz închis. Ea 
depășește și valoarea unui 
rezistent „memento". Ati
tudinea papei și, dimpotri
vă, atitudinea unui Ric
cardo Fontana, sau a unui 
Gerstein, ca și situațiile 
concret-istorice la care se 
apelează, devin, in ultimă 
instanță, argumente convin
gătoare ale unei dezbateri 
de idei etice și filozofice 
care are in centru omul — 
conștiința sa. datoare să se 
opună oricărui atentat la 
oondiția umană și adine 
răspunzătoare față de înal
tele principii ale umanis
mului.

Spectacolul Teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra", 
în regia și cadrul scenogra
fic al Iui Radu Penciulescu, 
reprezintă tocmai o aseme
nea punere în valoare a 
„Vicarului". Se urmărește 
firul ideatic, de mai mare 
generalitate al piesei, păs- 
trindu-se totodată autenti
citatea și forța ei de docu
ment, neamputîndu-se ni-

Regizor și interpreți — 
deveniți cu rare excepții o 
echipă ostilă afirmărilor 
solistice, gratuite, citesc 
„Vicarul", îl desfac și îi re
compun scenele, îi expo- 
rează sensurile cu adincă 
sinceritate și credință in 
fața actului scenic. Specta
colul atestă o atentă, judi
cioasă și exactă descifrare 
a textului, făcută cu o in
contestabilă grijă pentru e- 
vidențierea semnificației 
politice a tragicului mo
ment istoric. Autentici
tatea, sinceritatea, fires
cul sint principii de ba
ză în interpretarea ce
lor mai multe perso
naje ale „Vicarului". Se 
simte o deliberată „măsură 
în toate" — chiar și în re
fuzul ducerii pină la capăt 
a tragismului (in cazul lui 
Fontana, Gerstein), sau în 
evitarea trăirilor scenice 
paroxistice. Interesantă și 
lipsită de monotonie, sobra 
montare a „Vicarului" su
feră de o anume „răceală". 
Operațiunea de descompu
nere, de analiză, prevalează 
asupra sintezei. Lipsește 
„spectaculosul" — aici poa
te forța de șoc a ideii, vir
tutea purificatoare a me
sajului explicit.

Cu talentul, și mai ales cu 
inteligența și cu acea vi
brație, cu acea prospețime 
a reacțiilor sale, care îi ca
racterizează cele mai bu

in Ioc să uzeze 
dintre realitățile 
crează, pentru a argumenta tezele 
teoretice, a apelat de cele mai multe 
ori la fapte petrecute undeva în 
economie, ca și cum lucrurile discu
tate nu-i vizau în mod expres pe 
auditori.

Se cuvine menționată și următoa
rea observație : spiritul tehnicist con
tinuă să dăinuie incă in invățămin- 
tul de partid — este adevărat, mult 
mai puțin ca altădată. Ne-a apărut 
cit se poate de clară această consta
tare la uzinele „23 August". Demarată 
la un nivel politic destul de ridicat, 
dezbaterea a fost treptat înecată în- 
tr-un exces de tehnicisme, 
tînd treptat caracterul 
tuiri de producție.

Că multe cercuri 
a politicii economice ................
lui nu au reușit să se debaraseze 
total de acest neajuns, stăruitor cri
ticat în ultima vreme de partid, o 
atestă și structura bibliografiilor re
comandate de propagandiști pentru 
studiul individual al cursanților. In 
locul unor materiale teoretice. de 
înaltă ținută politică și ideologică, 
care să explice cît mai aprofundat 
temeiurile politicii economice a părți- '' 
dului, în multe cazuri sînt preferate 
diverse articole din revistele de spe- " 
cialitate, care, se știe, se adresează 
de regulă unui cerc restrîns de ini- 
țiați în materie. în. vreme ce pro
pagandistul de la uzina de mecanică 
fină, de exemplu, le recomandă mun
citorilor și maiștrilor din cercul pe 
care îl conduce să studieze materiale 
privitoare la indicatorii de apreciere 
ai progresului tehnic, el omite să in
sereze articole teoretice explicative 
apărute în acea perioadă în presă.

Faptele prezentate în rîndurile de 
față relevă concluzia că, deși în des
fășurarea învățămîntului de partid 
cu profil economic s-au . înregistrat 
progrese atit sub raport tematic, cit 
și din punct de vedere al ținutei dez
baterilor, acesta nu a reușit să lichi
deze acele carențe ce-i diminuează 
eficacitatea. Tocmai de aceea, orga
nele și organizațiile de partid sint 
chemate să se ocupe și mai stăruitor 
de îndrumarea și controlul învătă- 
mîntului de partid. A lega organic, 
indisolubil învătămîntul de partid de 
viață, a-i imprima un caracter com
bativ, dinamic, rămîne o sarcină cen
trală. pentru a cărei îndeplinire or
ganele și organizațiile de partid, lec
torii și propagandiștii sînt chemați 
să depună în continuare toate stră
duințele.

căpă-
unei consfă-
de studiere 
a partidu-

ROMÂNIA FILM PREZINTĂ LA CINEMATOGRAFUL „LUMINA" DIN CAPITALĂ
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• 12 scaune : VICTORLA
12; 15,45; 19,30.
• Antracit : LUMINA — 9—19.30 in 
continuare.
• Steaua Sudului : LUCEAFĂRUL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
BUCUREȘTI — 8,15; 10,15; 12,30; 
14,45; 17; 19,15; 21,15.
• Viața de familie : FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,30.
• Micul scăldător : SCALA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Războiul subteran : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
a Osceola : FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, FEROVIAR — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30: 20,45, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Atunci i-am condamnat pe toți 
Ia moarte : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 17,45; 20, POPULAR — 15,30.; 
18; 20,15.
• Locotenentul Bullitt : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30
a Poveste de dragoste : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
a Aventuri in Ontario : TOMIS — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
BUCEGI — 15,45; 18; 20,15, DOINA
— 11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30.
a Program de filme pentru copii : 
DOINA — 10.
a Decolarea : VITAN — 16; 18; 20. 
a Mirii anului II : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
a Bătălia pentru apa grea — 10; 
12; 14,15, O moștenire cu bucluc
— 16,30; 18,45, Acoperișul — 21 :
CINEMATECA (sala Union).
a Brigada Diverse In alertă ; B. D. 
la munte și Ia mare : UNIREA — 

’ 15,30; 19.
a B. D. la munte și la mare : 
MUNCA — 10; 15,30; 18; 20,15.
a Farmecul ținuturilor sălbatice
— 9—18,30 în continuare ; Program
de filme documentare — 20,15 :
TIMPURI NOI.
a Ultimul războinic : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30, MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,30.
a Fuga : VOLGA — 10,30; 15; 19.
a Anna celor o mic de zile : MO
ȘILOR — 15,30; 19.
a Livada din stepă : RAHOVA — 
15,30; IB; 20,15.
a Love Story : ARTA
15,30 : 18; 20,15.
a Vagabondul : BUZEȘTI — 9;
12,30; 16; 19,30.
a O duminică pierdută : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
17,45! 20.
a Cea mai frumoasă soție : PA
CEA — 15,45; 18; 20, LAROMET — 
15,30; 17,30; 19,30.
a Trenul : CRINGAȘI — 15,30; 18;
20.15.
a Pe poteca nețărmuritei iubiri : 
FERENTARI — 15,30; 17,45; 20.
a Ritmuri spaniole : VIITORUL — 
15,30: 13; 20,15.
a Copacii mor tn picioare : COS
MOS — 15.30: 18; 20,15.
a O floare si doi grădinari : FLA
CĂRA — 10; 15,30; 19.

Ioan ERHAN

(Urmare din pag. I)

producție a studioului „Mosfilm". Regia : A. Surin. Cu : R. Gromadski, I. Nazarov, 
A. Zbruev, L. Maksakova, J. Prohorenko.

răspuns — am să vă pun Ia dispozi
ție documentele necesare.

Le cercetăm împreună și... spre 
surprinderea interlocutorului nostru, 
din documentele respective mai apare 
încă o lipsă veche în gestiune (a treia, 
deci) !

— Să vedeți, n-am semnat-o eu, ci 
directorul comercial — bate prudent 
în retragere directorul V. Modaș.

— Intr-adevăr eu am semnat-o, 
mărturisește directorul comercial Tu
dor I’araschiv.

— Pe ce temei ați semnat o aseme-

pot ajunge ușurința și lipsa de răs
pundere ? Inexplicabil cum, mai ales 
secretarul primăriei — om al legii — 
n-a cunoscut, așa cum invocă, nici 
„prevederile decretului 86/1950“ (refe
ritor, printre altele, la datele și situa
țiile ce le poate certifica consiliul 
popular pe baza scriptelor proprii), 
nici „fapta săvîrșită de solicitant". 
Ba, ca să-i pună capac, semnatarii 
informează instanța că sînt, pasămi
te, de acord „să se procedeze conform 
legii !“

Se întîlnesc cîteodată dezinformări

vinovata este... promovată șef de ma
gazin ! Rezultatul este cunoscuț : alți 
aproape 10 000 lei au ieșit de sub tej
ghea și au trecut in buzunarele sala
riatei necinstite. Și atunci, ca ‘să nu 
iasă cu prestigiul șifonat, conducerea 
se apucă să însăileze niscaiva cali
tăți : „bine pregătită profesional", 
care „s-a străduit"... etc. Strădanii, 
după cum se vede, au fost, dar nu 
pentru bunul mers al unității (ni s-a 
relatat că G. B. ajunsese pină acolo 
incit a plătit 1 000 lei unui revizor 
pentru a-i face o revizie pentru „uz 
personal", așa „ca să vadă cum stă". 
Ca să știe dacă și cît să mai ia !). Și 
după toate acestea, la O.C.L. Alimen
tara 7, aprecierile pozitive se cos în 
salbă, iar, pe alocuri, se mai atirnă și 
cite un ciorchine de justificări !

în realizarea unei judecăți temeini
ce, rostul acestor caracterizări este 
bine definit : .ele trebuie să asigure 
instanței o informare obiectivă asu
pra persoanei și comportamentului 
celui ajuns în conflict cu legea, să a- 
jute efectiv la stabilirea unei sanc
țiuni în măsură să asigure reeduca
rea celui în cauză și reintegrarea lui 
în societate. în acest context, apre
cierile din partea conducerii unității, 
de Ia locul de muncă nu sînt simple 
adeverințe cu titlu personal, ci ade
vărate mărturii. Mărturii cărora girul 
organului de conducere le conferă o 
greutate aparte. Or, tocmai conduce
rea — care este prima răspunzătoare 
de apărarea și dezvoltarea avutului 
obștesc — este interesată și datoare 
să ofere o imagine absolut' corectă, 
sinceră și completă a omului în cau
ză. Sint obligații care nu permit — 
cu atît mai mult pînd este vorba de 
avutul obștesc — nici scuze, nici în
găduințe, nici retractări de circum
stanță. nici apărări cu „inimă de 
mamă". Asemenea practici nu nu
mai că. dezinformează mecanis
mul justițiar, dar sînt de natură să 
producă și să întrețină un climat de 
îngăduință față de cei care nesoco
tesc legile țării.

Funcția de conducere dă greutate 
semnăturii, dar și pretinde. Pretinde 
exigență, spirit de răspundere, grijă 
neștirbită pentru apărarea valorilor 
morale și materiale ocrotite de socie
tatea noastră.

de limba france
za (reluare).

emisiunii

— 17,00 Curs 
ză. Lecția a 
Deschiderea 
după-amlază. 
Cum vorbim — emisiune 
prof. dr. Sorin Stati.

17,55 De la Alfa la Omega — enci
clopedie pentru elevi.

18.20 Sub semnul neobișnuitului 
a Ochii lui Borg • Un ciclist 
excentric a Raliul culmilor.

18,45 Selecțluni din spectacolul cu 
opera „Marea de singe", pre
zentat de ansamblul Operei 
„Phibada" din Phenian cu 
prilejul turneului întreprins 
în țara noastră.

19,10 Tragerea de amortizare 
ADAS.

19.20 1001 de seri : Povestea lui 
Rumcajs.

19.30 Telejurnal.
20,00 Seară de teatru : „Trei gene

rații" de Lucia Demetrius.
22,00 Prim-plan : Alexandru Ciucu- 

rencu. Emisiune de Rodica 
Rarău. Imaginea : George Sti- 
nea ; montajul : Bucura

22.30 „24 de ore".
PROGRAMUL II

20,00 Teleclnemateea pentru 
șl tineret e Istoria unei 
dopere — emisiune de cultu
ră cinematografică. Un film 
de montaj despre istoria fil
mului : „Nanuk" de Robert 
Flaherty, realizat de T. Ca- 
ranfil • „o poveste ca-n 
basme". Film de Ion Popescu- 
Gopo,

21.30 Agenda.
21,40 Luminile rampei. Tineri In

terpret : pianista Eva Rădă- 
cineanu. în program : Chopin
— „Studiu" și „Baladă" ; 
Liszt —. Studiu de concert.

22,05 Telex tehnico-științific. Re
dactor : ștefana Bratu.

22,15 Emisiune muzical-dlstractivă.

17,30

17,35

de

de

Onea.

copii 
capo-

10,30:

cinema
• Puterea șl adevărul (ambele se
rii) : PATRIA — 10; 16; 19,45, CA
PITOL — 9,15; 12,45; 16,15; 19,45, 
MELODIA — 9: 12,30; 16: 19,30,
MODERN — 9; 12,30; 16; 19,30.

purtare pentru cei ce au atentat la 
integritatea acestui avut. Iar cind ne
potrivirea dintre cele două feluri de 
caracterizări devine flagrantă, se 
apelează la o explicație surprinză
toare : „răspunderea o poartă altul..."

Așa să fie ? Oare semnătura sa, în 
calitate de șef de șantier, nu-1 anga
jează ? Potrivit acestei optici, ar fi 
putut să semneze oricine altcineva, 
un maistru, un șef de echipă sau 
chiar... cei în cauză, dacă erău dis
puși să „emită actul" ! Cum să răs
pundă altul pentru propria-ți semnă
tură ? Este un adevăr elementar că 
iscălitura pusă pe cel mai neînsem
nat act, pe cea mai obișnuită chitan
ță îl angajează pe de-a întregul, fără 
echivoc, pe cel în cauză. Cu atît mai 
mult cind e vorba de avutul între
prinderii, cind cel care semnează un 
asemenea document o face în virtutea 
funcției sale.

Realitatea nu se lasă însă escamo
tată, acoperită de faldurile străvezii 
ale lipsei de răspundere. în acel mo
ment al adevărului, al confruntării, 
apostolii iertării încep să dea înapoi ; 
cîteodată retragerea laudelor devine 
de-a dreptul rizibilă... Vișan C. din 
comuna Domnești-Ilfov fusese trimis 
în judecată pentru sustrageri din a- 
vutul obștesc. O caracterizare „adec
vată" din partea comitetului execu
tiv al consiliului popular comunal a 
condus instanța (judecătoria Buftea) 
la concluzia că, în acest caz, s-ar pu
tea dispune suspendarea executării 
pedepsei. Cit de „temeinice" au fost 
referințele date o recunosc ulterior 
înșiși președintele (Nanii Constantin) 
și secretarul comitetului executiv 
al consiliului popular (Nicolae Con
stantin), in cererea de retractare : 
„Cerem să nu se mai ia în considera
re conținutul caracterizării respective, 
rugîndu-vă să ne-o restituiți, iar pen
tru fapta săvîrșită de Vișan Constan
tin, noi sintem de acord (? !) să se 
procedeze conform legii. Ne cerem 
scuze pentru faptul că nu nm cunos
cut că nu se eliberează asemenea ca
racterizări, iar în viitor promitem că 
nu se va mai intîmpla".

Mai este nevoie de argumente su
plimentare pentru a ilustra pînă unde

„Hoțul nu era lipsi
de... calități"

care îmbracă forme și mai subtile, 
incercînd a acoperi, pe ici, pe colo, 
cite ceva din lipsurile proprii... Fiind 
trimisă în judecată pentru delapida
rea sumei de 9 368 lei, Gherghina 
Bastar, fostă șefă de magazin, este 
caracterizată de conducerea O.C.L. 
Alimentara nr. 7 din București ca 
bine pregătită profesional, cu o bună 
comportare. După ce i se atribuie o 
serie de merite pentru care inculpa
ta a fost promovată în funcție, sem
natarii (director, Vasile Modaș, șef 
birou personal, Gheorghe Zăbavă) 
pomenesc ceva și despre o sancțiune 
primită în urma unui minus în ges
tiune... L-am întrebat pe tovarășul 
director dacă nu-i pare exagerată o 
asemenea caracterizare făcută unei 
persoane care mai încercase să se în
frupte din avutul obștesc.

— Caracterizarea este făcută după 
felul cum a lucrat. Pentru a vă con
vinge că lucrurile stau așa — ne-a

nea caracterizare-elogiu unei anga
jate care a mai avut încă două aba
teri grave și, deci, nu prezenta nici
decum garanțiile morale cerute unui 
gestionar de bunuri ?

— Păi... n-a existat certitudinea că 
ea și-ar fi însușit acești bani. Nici 
sumele , n-au fost mari (n.n. : 1 456+ 
1 768 lei. Mici ! Probabil că numai ze
cile și sutele de mii „fac impresie"). 
Pe urmă, să știți, salariata a avut și 
niște calități, altfel n-ar fi fost pro
movată...

Vasăzică asta era ! S-au căutat niș
te calități care să acopere sau să cir- 
cumstanțieze lipsurile proprii în ceea 
ce privește apărarea avutului obștesc, 
în loc să intervină hotărît, de la pri
mul minus în gestiune, conducerea se 
liniștește zicîndu-și : deh, se mai în- 
timplă. Nici cea de-a doua lipsă, a- 
părută după trei luni, n-a fost de na
tură să-i alarmeze pe conducătorii 
organizației comerciale. Dimpotrivă,
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Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a trimis ministrului aface
rilor externe al Finlandei, Kalevi 
Sorso, o telegramă de felicitări cu 
prilejul numirii sale in această func
ție.

★
Ministrul afacerilor externe, Cor

neliu Mănescu, a primit pe Narciso 
G Reyes, ambasador, reprezentant 
permanent al Republicii Filipine la 
O.N.U., sosit în Republica Socialistă 
România într-o misiune oficială. Cu 
acest prilej s-au purtat discuții pri

vind raporturile dintre Republica 
Socialistă România și Republica Fi
lipine, dezvoltarea multilaterală a a- 
cestora și s-a realizat un fructuos 
schimb de păreri cu privire la pro
bleme internaționale actuale. Discu
țiile s-au desfășurat într-o atmosfe
ră cordială și de înțelegere reciprocă.

★

Luni după-amiază a sosit în Capi
tală Osman Assal, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Arabe Egipt în Republica So
cialistă România.

(Agerpres)

CURIER
JUDEȚEAN

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

România la ediția de 
de la

între 12 și 21 martie se va des
fășura ediția de primăvară a Tîr- 
gului de la Leipzig. Printre cele 60 
de țări participante figurează și 
România, care din anul 1950 este pre
zentă cu regularitate la această con
fruntare internațională de prestigiu. 
După cum se știe, în edițiile pre
cedente, țara noastră a obținut 
succese deosebite, exponatele româ
nești cucerind medalii de aur în anii 
1968, 1969 și 1970.

în această primăvară. Româ
nia va expune produsele sale 
pe 2 400 metri pătrați, suprafață 
mult sporită față de anii anteriori. 
Un număr de 16 întreprinderi de co
merț exterior, în principal cele care 
comercializează pe piața externă 
produsele industriei constructoare de

primăvară a Tîrgului 
Leipzig

mașini, prezintă o gamă variată de 
mașini-unelte, mijloace de transport 
feroviar și auto, utilaj petrolier, trac
toare și mașini agricole, diverse pro
duse electrotehnice și electronice, u- 
tilaje de construcții, armături indus
triale și sanitare, produse metalur
gice, rulmenți și alte exponate de 
înaltă tehnicitate, cunoscute de alt
fel de către partenerii din R. D. 
Germană, întrucît multe dintre ele 
fac obiectul exporturilor curente ro
mânești în această țară. Standul ro
mânesc va prezenta, de asemenea, 
o expoziție de grafică, fotografii și 
diapozitive înfățișînd aspecte ale 
proceselor de fabricare a exponate
lor, imagini din marile unități in
dustriale românești.

(Agerpres)

^BISTRIȚA- 
NĂSĂUb  W

„File de istorie"
Așa se intitulează culegerea 

de studii, articole si comunicări 
Științifice, ilustrind rodnicia 
muncii de cercetare desfășurată 
de peste două decenii de către 
colectivul Muzeului de istorie 
Bistrița. In cele 350 de pagini, 
însoțite de fotografii, hărți, foto
copii, volumul prezintă cititoru
lui un tablou cuprinzător al isto
riei acestor meleaguri, pre
cum și realizările județului în 
anii construcției socialiste, per
spectivele sale insuflețitoare de 
dezvoltare.

este vorba de un grup de forma
ții artistice de amatori de na
ționalitate germană din munici
piul Satu Mare. Corul grupului 
este alcătuit în majoritate din 
muncitori. Lui i se adaugă o 
echipă de dansuri, numeroși re
citatori, soliști vocali si instru
mentiști. In curînd. se va înfiin
ța si o brigadă artistică de agita
ție. Noul ansamblu artistic si-a 
propus să prezinte spectacole nu 
numai in oraș, ci si în localități
le județului.

PRAHOVA

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Sportivi români pește hotare
• ȘAH. Florin Gheorghiu între cei 

trei învingători ai turneului 
de Ia Reykjavik

Turneul internațional de șah de la 
Reykjavik (Islanda), la care au par
ticipat 16 șahiști, a luat sfirșit cu trei 
învingători, fiecare cu cite 11 punc
te : Florin Gheorghiu (România), 
Vlastimil Hort (Cehoslovacia) și Fri- 
drik Olafsson (Islanda). Partida în
treruptă in ultima rundă, dintre O- 
latsson și olandezul Timman, a fost 
cîștigată de jucătorul islandez, care 
i-a egalat astfel pe liderii clasamen
tului.
• TENIS DE MASA. Succesul 
cuplului Alexandru-Crișan 
la Hagen

Campionatele internaționale de te
nis de masă ale R.F. a Germaniei 
s-au încheiat la Hagen cu disputarea 
finalelor individuale. Un frumos suc
ces au obținut reprezentantele Ro
mâniei, Maria Alexandru și Carmen 
Crișan, care au ciștigat proba de du
blu, întrecind în partida decisivă cu 
3—2 (16—21, 26—28, 21—13, 21—13,
21—14) cuplul Alice Grafova-Blanka-

Silkanova (Cehoslovacia). în semifi
nale, jucătoarele românce elimina
seră cu 3—1 perechea vest-germană 
Schoeller-Wetzel. Proba de simplu 
bărbați a revenit suedezului Kjell 
Johansson, învingător în finală cu 
3—0 în fața compatriotului său, de
ținătorul titlului mondial, Stellan 
Bengtsson. La feminin, aceeași probă 
a fost cîștigată de sovietica Zoia 
Rudnova : 3—1 cu maghiara Judith 
Magos.
• „Universiada albă*

Cea de-a 8-a ediție a Jocurilor 
mondiale univensitare de iarnă, ce 
se desfășoară la Lake Placid, și-a de
semnat primii campioni : patinatorul 
artistic Micha Petkevich (S.U.A.) și 
săritorul de la trambulină Aleksandr 
Ivannikov (U.R.S.S.). '

în concursul feminin individual de 
patinaj artistic, după desfășurarea 
figurilor obligatorii, conduce Jenny 
Walsh (S.U.A.) cu 537 puncte, urmată 
de Ludmila Bezakova (Cehoslovacia) 
— 526 puncte și Julia Johnson 
(S.U.A.) — 492,1 puncte. Sportiva ro
mâncă Elena Moiș ocupă locul. opt, 
cu 461,1 puncte.

A

In cîteva rînduri
TENIS. Smith și-a consolidat po

ziția de lider in clasamentul „Ma
rele premiu — F.I.L.T.". Cunoscutul 
tenisman american Stan Smith, în
vingător în urmă cu o săptămînă in 
concursul de la Salisbury, a ciștigat 
și turneul de la New York, al șase
lea din circuitul „indoor" american. 
Smith l-a învins in finală cu 4—6, 
7—5, 6—4, 6—1 pe spaniolul Juan 
Gisbert, care furnizase cîteva mari

surprize, eliminind succesiv pe 
Graebner, Gimeno și Năstase. în 
urma acestei noi victorii, Smith con
duce cu autoritate în clasamentul 
„Marelui premiu — F.I.L.T.".

HALTERE. Nou record mondial. Cu 
prilejul unui concurs de haltere des
fășurat la Riga, Valeri Iakubovski a 
corectat recordul mondial la cate
goria semigrea (stilul „împins") : 
206,500 kg.

o expoziție

HARGHITA /

Fiecare vitrină

artistic

SATU MARE

Un nou ansamblu

Pe scena Casei de cultură din 
Satu Mare si-a făcut debutul un 
nou ansamblu artistic. De fapt.

Vitrinele magazinelor din ora- 
1 sul Miercurea Ciuc au devenit 
1 adevărate expoziții, oglinzi ale 
• măiestriei și priceperii vitrinie- 
i rilor. Reprezentanți ai orga- 
, nelor comerciale din nouă ju- 
s dețe ale țării au participat la 
i concursul organizat aici, din ini- 
i țiativa Ministerului Comerțului 
, Interior si a Direcției comercia

le județene Harghita. Tematica 
1 concursului este de actualitate 
' primăvara.

Complexe 
meșteșugărești

La Bacău si Lucăcesti au fost 
construite. Si date în folosință noi 
complexe si ateliere prestatoare 
de servicii către populație. De 
altfel, in ultimii ani. in orașele 
județului au fost înălțate 13 a- 
semenea complexe si ateliere 
ale cooperației meșteșugărești. 
Alte complexe se află in con
strucție la Buhusi, Tg. Ocna fi 
in alte localități
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„îndrumător

în Arhivele

sfatului"
Asa se intitulează lucrarea în

tocmită de un colectiv de cerce
tători de la filiala Prahova a 
Arhivelor statului. Lucrarea este 
de un real folos pentru cerce
tarea științifică și pentru infor
marea publicului dornic să cu
noască viața social-istorică a ju
dețului Prahova. Ea prezintă 62 
de fonduri și colecții aflate în 
păstrarea filialei din Prahova, 
în care se găsesc numeroase do
cumente cu privire la viata și 
activitatea lui C. Dobrogeanu- 
Gherea, Ștefan Gheorghiu, I. L. 
Caragiale. Nicolae Grigorescu, 
B. P. Hasdeu si a altor persona
lități de seamă ale istoriei și 
culturii naționale, precum si 
manuscrise originale emise de 
cancelariile domnești în perioa
da 1450—1850

. MUREȘ :

Ghid... automat
Monumentele de artă st istori- , 

ce din Tg. Mures, printre care , 
„Sala oglinzilor", din Palatul , 
Culturii, Biblioteca documentară ( 
„Teleki-Bolyai", Muzeul de isto- , 
rie, „Cetatea" și altele sint vi- , 
zitate an de an de tot mai mulți ( 
turiști. In vederea informării o- , 
perative a vizitatorilor străini, ( 
„Sala oglinzilor" va beneficia ( 
de. un ghid... . automat, cu- ( 
noscător de limbi străine, care , 
va prezenta texte imprimate pe , 
bandă de magnetofon. In afara ( 
datelor referitoare la „Sala o- ( 
glinzilor", ghidul automat a- ( 
trage atenția si asupra celorlal- ( 
te obiective turistice importante ( 
ale orașului. . i
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• Filarmonica de stat „George 
Enescu44 (Ateneul român — sala 
Studio) : Ciclul „Tineri interpret! 
pe scenele Filarmonicii". Recital 
de vioară susținut de Ștefan Ro- 
descu *— la pian Rodica Gireovea- 
nu ; Recital de pian susținut de 
Bogdan Georgescu — 20.
• Conservatorul de muzică „Cl- 
prian Porumbescu“ (sala G. Enes- 
cu) : Recital de sonate. Interpre
tează : Maria Masalici Madru — 
vioară și Marieta Leonte — pian 
- 20.
• Opera română : Lakmâ — 19,30. 
© Teatrul.de operetă : Vînt de li
bertate — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara
giale0 (sala Comedia) : Regele 
Lear — 20: (sala Studio) : Să nu-ți 
faci prăvălie cu scară — 20.
• Teatrul de Comedie : Interesul 
general — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sahia): 
Spectacol de poezie și muzică 
— 20.
• Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Schimbul — 20.
a Teatrul Giuleștl : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.

Teatrul „Ion Creangă" : Școala 
din Humulești — 9,30.
• Teatrul de păpuși din Bacău (la 
teatrul „Țăndărică'4 — sala din 
Calea Victoriei) : și-ncălecai pe o 
căpșună — 10; 15: 17.
a Teatrul „Țăndărică44 (sala din 
str. Academiei) : Tigrișorul Petre 
— 17.
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale'4 : Sînziana și Pepelea — 20. 
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu44 : Varietăți non
stop — 19,30.
a Teatrul satiric-muzical ,,C. Tâ- 
nase“ (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.
a Circul Globus : ’72 Circ ’72 — 
19,30.
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Tragerea specială
„PRONOEXPRES“ 

a Mărțișorului
\"

AZI, ULTIMA ZI

Printre multiplele cadouri 
care se oferă celor dragi, după 
tradiție, in fiecare început de 
primăvară, poate figura cu 
succes și... șanse de cîștig și un 
bilet la tragerea specială „Pro- 
noexpres", devenită, de aseme
nea, tradițională. Azi, 29 fe
bruarie, este ultima zi cînd se 
mai pot procura bilete pentru 
tragerea specială „Pronoexpr'es" 
a Mărțișorului.

La tragerea specială „Prono- 
expres" a Mărțișorului din acest 
an se vor atribui numeroase 
premii. în afară de premiile în 
bani, de valoare fixă și variabi
lă, se vor acorda, in numerar, 
nelimitat, autoturisme „Dacia- 
1300", „Dacia-1100" și „Skoda S 
100". Tot în număr nelimitat se 
pot ciștiga excursii peste hota
re : în Cehoslovacia (cu trenul 
și autocarul, de circa 12 zile) și 
în Austria (cu avionul, de circa 
8 zile)'.'

La această tragere specială 
„Pronoexpres" a Mărțișorului 
se vor efectua 5 extrageri. în 
total se vor extrage 31 de nu
mere. Se poate participa cu bi
lete în valoare de 2. 6 și 15 lei. 
biletele de 15 Iei avînd dreptul 
de participare la toate extrage
rile.

Ample perspective dezvoltării 
prieteniei și colaborării

(Urmare din pag. I)

româno-ungare
Așa cum arată realitățile vieții, a- 
șezarea acestor relații pe temelia 
principiilor internaționalismului, res
pectării depline a suveranității și 
independenței, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești, constituie chezășia dez
voltării și amplificării neîntrerupte a 
acestui curs, spre binele celor două 
popoare și în folosul consolidării sis
temului socialist.

Atît comunicatul comun, cît și ce
lelalte documente ale întîlnirii ro- 
mâno-ungare reflectă atenția deose
bită acordată problemelor legate de 
lărgirea și diversificarea continuă a 
colaborării economice bilaterale. Po
sibilități tot mai largi creează în a- 
cest sens dinamismul economiilor ce
lor două țări, realizările lor in con
strucția socialistă. Pornindu-se de la 
aceasta, în cadrul convorbirilor s-a 
căzut de acord asupra extinderii 
colaborării, în special a formelor 
superioare ale acesteia — cooperarea 
și specializarea în producție, în sec
toare de vîrf ale economiei moderne, 
conlucrarea în cercetarea științifică, 
in introducerea în producție în spe
cial a celor mai noi cuceriri alo 
științei și tehnicii contemporane. 
Totodată, a fost subliniată dorința 
comună de a se extinde relațiile cul
turale, schimburile artistice, turisti
ce etc.

Factorul esențial al adîncirii prie
teniei și colaborării dintre cele două 
țări și popoare ii constituie dezvol
tarea legăturilor de solidaritate fră
țească dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncitoresc Socia
list Ungar, pe baza marxism-leninis- 
mului și internaționalismului prole
tar, a țelurilor supreme comune. în 
cursul convorbirilor de la București, 
a fost, exprimată hotărîrea de a ex
tinde continuu, în spiritul înțelege
rii și respectului reciproc, legăturile 
dintre cele două partide și. totodată, 
de a dezvolta relațiile cu celelalte 
partide comuniste și muncitorești, 
de a milita pentru întărirea unității 
și coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. Desigur, 
dată fiind marea diversitate de con
diții istorice, de particularități și rea
lități specifice în care activează 
partidele comuniste, între acestea pot 
apărea unele deosebiri de vederi sau 
de interpretare, dar acestea nu pot 
și nu trebuie să împiedice colaborarea 
prietenească. întărirea solidarității 
internaționale dintre ele. în acest 
spirit, partidul nostru acționează nea
bătut pentru întărirea continuă a re
lațiilor cu partidele clasei muncitoare 
de pretutindeni.

Este bine cunoscut rolul imens ce 
revine țărilor socialiste în apărarea 
păcii, în soluționarea corespunzător 
intereselor popoarelor a problemelor 
cardinale ale contemporaneității — rol 
care impune amplificarea continuă a 
colaborării și întrajutorării între a- 
ceste țări, pentru înflorirea fiecăreia 
și sporirea forțelor socialismului in 
ansamblu. ' Răspunzînd acestei ce
rințe, conducătorii de partid' și de 
stat ai României și Ungariei au 
reafirmat hotărîrea de a contribui 
la dezvoltarea prieteniei și colabo
rării dintre toate statele socialiste. 
Ia întărirea unității lor. Extinzînd 
cooperarea cu statele membre ale 
C.A.E.R., pe baza Programului com
plex adoptat anul trecut la Bucu
rești, lărgind conlucrarea în cadrul 
Tratatului de Ia Varșovia, dezvoltînd 
raporturi multilaterale cu toate sta
tele socialiste. România acționează

neabătut și cu cea mai mare fermi
tate pentru întărirea unității și 
coeziunii țărilor socialiste.

Trăind într-o lume în care se a- 
firmă tot mai puternic forțele păcii 
și progresului, popoarele nu uită că 
pe arena mondială flăcările războ
iului nu sint stinse definitiv, că 
mai există forțe ostile cauzei des
tinderii și securității, care caută să 
întrețină in mod artificial surse 
de litigiu, animozități și încordare, 
politica imperialistă de agresiune și 
dominație asupra altor popoare, de 
amestec in treburile lor interne ali- 
mentînd tensiunea internațională. 
Tocmai aceste realități impun, mai 
pregnant ca oricind, sprijinirea cursu
lui către normalizarea relațiilor din
tre toate statele, crearea unui climat 
de colaborare și înțelegere, respec
tarea dreptului sacru al fiecărui po
por de a-și hotărî singur, de sine 
stătător, propria soartă, la adăpost 
de orice fel de presiune și manifes
tare a politicii de forță și amenin
țare cu forța. Firește că soluționarea 
problemelor acute și atît de comple
xe ale omenirii presupune ca toate 
țările, indiferent de mărimea lor, să 
participe în condiții de deplină ega
litate la viața internațională, să-și 
aducă contribuția la respectarea le
galității internaționale, la asigurarea 
păcii și securității în lume.

Situate în aceeași arie geografică 
a Europei, România și Ungaria sint 
profund interesate în transformarea 
acestui continent într-o zonă a pă
cii, înțelegerii și colaborării rodnice 
între popoare — ceea ce și-a găsit 
o amplă ilustrare în documentele în- 
tilnirii conducătorilor celor două 
■țări. Punînd un puternic accent pe 
necesitatea înfăptuirii securității eu
ropene, convorbirile româno-ungare 
au relevat că pe continentul eu
ropean se desfășoară larg pro
cesul de îmbunătățire a raporturi
lor între state, de eliminare a sus
piciunilor și neîncrederii, de soluțio
nare pașnică a problemelor litigioa
se, consensul unanim de care se 
bucură ideea securității — ceea ce asi
gură condiții favorabile pentru începe
rea cit mai grabnică a contac
telor multilaterale între toate sta
tele interesate, in vederea începerii 
practice a pregătirilor conferinței ge- 
neral-europene.

în timpul convorbirilor, cele două 
părți și-au exprimat, totodată, spri
jinul ferm pentru un șir de alte im
portante obiective spre care aspiră 
popoarele iubitoare de pace. Ele și-au 
reafirmat deplina solidaritate cu 
lupta eroică dusă împotriva agre
siunii imperialiste de poporul viet
namez, de celelalte popoare din In
dochina, s-au pronunțat pentru 
reglementarea politică a situației 
din Orientul Apropiat pe baza 
rezoluției din 1967 a Consiliului de 
Securitate, pentru înfăptuirea dezar
mării generale. în primul rind a celei 
nucleare, pentru dezvoltarea colabo
rării pașnice cu țările în curs do 
dezvoltare, cu toate statele lumii.

Poporul român care a urmărit cu 
bucurie, cordialitate și satisfac
ție desfășurarea întîlnirii româ
no-ungare la cel mai înalt nivel, 
salută rezultatele ei pozitive, cu con
vingerea că vizita în România a de
legației ungare, convorbirile ce au 
avut loc cu acest prilej, noul tratat 
semnat Ia București — vor duce la 
întărirea continuă a relațiilor fră
țești de prietenie și colaborare între 
România și Ungaria. între partidele 
clasei muncitoare din cele două 
țări, spre binele ambelor popoare. în 
interesul cauzei generale a socialis
mului. progresului și păcii.

Cadrul geografic. La sud de Ecua
tor, la poalele tainicului Kilimanjaro, 
care nu-și leapădă niciodată cușma 
albă de zăpadă, se întinde, pe o su
prafață de 939 702 kmp, cel mai mare 
stat din Africa orientală — TANZA
NIA. Teritoriul continental al Tanza
niei este mărginit la nord și vest de 
marile lacuri Victoria și Tanganica, 
iar Ia sud se aștern ținuturile nes- 
firșite ale pădurilor Miombo. Două 
insule de corali, Zanzibar și Pemba, 
scăldate de apele Oceanului Indian 
și despre care se crede că s-au des
prins cîndva din contine'ntul african, 
formează partea insulară a țării.

Populația Tanzaniei, de peste 
12 500 000 de locuitori, se compune 
în majoritate din africani, descen- 
denți ai triburilor Bantu. Pe aceste 
meleaguri s-a dezvoltat, la începutul 
erei noastre, o originală cultură ma
terială a fierului, fn secolele urmă
toare, așezările de pe țărm au avut 
strinse legături comerciale cu grecii, 
romanii și arabii. Coastele Tanzaniei 
cunosc, în Evul Mediu, o puternică 
civilizație orășenească, care a desfă
șurat un întins negoț cu India, In
donezia și China. în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea, o serie de ex
ploratori europeni cutreieră această 
țară, descoperind importante bogății. 
Atrași de aceste bogății, colonialiștii 
germani și englezi au instaurat pe 
aceste meleaguri o îndelungată și 
crlncenă dominație.

Poporul tanzanian nu s-a împăcat 
niciodată cu soarta pe care i-o hără
zeau colonialiștii. în istoria țării sint 
cunoscute mari răscoale, cum a fost 
aceea din 1905, reprimată cu cruzime 
de colonialiști. Mișcarea de eliberare 
națională a luat un mare avint, în
deosebi după cel de-al doilea război 
mondial. în anul 1954 a luat ființă 
partidul UNIUNEA NAȚIONALA A-

ITINERARE AFRICANE

REPUBLICA UNITĂ

TANZANIA
_____________________________ -

FRICANA din tanganica 
(T.A.N.U.), care șî-a propus drept 
principale obiective lupta pentru 
obținerea independenței și abolirea 
tuturor formelor de rasism, africani- 
zarea aparatului administrativ, sti
mularea mișcării sindicale și coope
ratiste, învățămîntul general, lichi
darea separatismului și rivalității 
dintre triburi. Ca o încununare a 
luptei dirze pentru o viață liberă și 
demnă, în 1961 Tanganica își pro
clamă independența, iar partidul 
T.A.N.U., care a ciștigat toate locu
rile in parlament, devine partid de 
guvernămint. Doi ani mai tirziu Zan- 
zibarul (din care face parte și insula 
Pemba) își cucerește independența. 
In 1964 cele două țări se unesc, for- 
mind REPUBLICA UNITA TANZA
NIA, al cărei președinte este, încă de 
la proclamarea independenței Tanga- 
nicăi, Julius K. Nycrere.

Istoria independentă a Tanzaniei a 
pus cu toată acuitatea la ordinea zi
lei efortul pentru dezvoltarea econo
mică și socială a țării. Devenit stăpîn 
pe soarta sa, poporul tanzanian a în
făptuit un șir de adinei prefaceri în
noitoare social-politice, în vederea e- 
dificării unei orinduiri avansate, po
trivit condițiilor specifice ale țării și 
ale continentului pe care e situată. 
Ca program de acțiune pentru asi
gurarea acestei evoluții, în februarie 
1967 conferința T.A.N.U. a adoptat 
„DECLARAȚIA DE LA ARUSHA", 
document care definește bazele poli
tice și mijloacele de dezvoltare a Tan
zaniei, corespunzător condițiilor con
crete și intereselor fundamentale ale 
națiunii. Declarația proclamă nece
sitatea eliminării exploatării, egali
tatea tuturor cetățenilor, libertatea 
și respectul deplin pentru demnita
tea umană, controlul asupra princi
palelor mijloace de producție de că
tre țărani și muncitori, dezvoltarea 
tării prin bizuirea pe propriile for
țe, atragerea maselor la conducerea 
statului, ridicarea nivelului de trai 
al populației. Această politică, pro
movată intens de președintele Nye- 
rere. de guvernul țării, se bucură de 
sprijinul larg al maselor populare 
tanzaniene.

După cum ®e știe. Tanzania a 
moștenit de la regimul colonial o si

tuație de slabă dezvoltare economică, 
cu toate că țara dispune de însemnate 
resurse naturale. Subsolul său conține 
zăcăminte de aur, argint, diamante, 
minereu de fier, cupru, cositor, 
plumb, cărbune, fosfați, mică ; la a- 
cestea se adaugă potențialul hidro
energetic, pădurile, culturile de sisal, 
cuișoare, mei, sorg, porumb, orez, a- 
rahide, nuci de cocos, cafea, cacao, 
bumbac, ceai, tutun, precum și șep- 
telul de animale și zonele piscicole. 
Obținerea independenței a deschis în 
fața poporului tanzanian perspectiva 
de a valorifica toate aceste resurse în 
propriul său interes.

în virtutea documentului-program 
au fost naționalizate băncile, societă
țile de asigurări și întreprinderile in
dustriale. de comerț, mari latifundii. 
Crearea și consolidarea sectorului de 
stat, contribuind la mobilizarea și 
sporirea resurselor interne, au stimu
lat progresul economic și social în 
interesul întregului popor. în prezent 
circa trei sferturi din totalul fondu
rilor alocate pentru dezvoltare provin 
din resurse interne.

Dat fiind că 90 la sută din popu
lația țârii se ocupă cu cultivarea pă- 
mintului, planurile de dezvoltare a- 
cordă o însemnătate prioritară agri
culturii. Suprafața arabilă a țării s-a 
extins de la 29 milioane de acri în 
1964 la 39 milioane in 1971. Altădată 
țară exclusiv producătoare și expor
tatoare de sisal. Tanzania și-a sporit 
și diversificat continuu producția a- 
gricolă. Astfel, în deceniul 1961—1970 
recolta anuală de bumbac a crescut 
de Ia 30 000 de tone la 79 000 tone : 
cea de cafea — de Ia 20 000 la 55 000 
tone ; cea de zahăr — de la 29 000 la 
90 000 tone etc. în satul tanzanian 
s-au produs semnificative prefaceri 
sociale. Aproape un milion de țărani 
au fost regrupați în noile sate de tip 
cooperatist „ujumaa" (solidaritatea), 
ai căror membri utilizează in comun 
mijloacele de muncă puse la dispozi
ție de stat pentru desțelenirea unor 
pâminturi și pentru irigare, rezolvă 
în comun problemele locale. își clă
desc propriile așezări social-cultu- 
rale. Autoritățile tanzaniene depun 
eforturi pentru atragerea întregii 
populații rurale in acest proces de 

transformare pe baze cooperatiste a 
agriculturii.

în ultimii ani au fost întreprinși 
pași importanți pe calea dezvoltării 
unei industrii proprii. Astfel, au fost 
construite zeci de fabrici textile, de 
ciment, anvelope, produse farmaceu
tice, de asamblare a tractoarelor, o 
mare rafinărie de petrol la Niumba, 
hidrocentrala de pe rîul Pangano, 
conducta petrolieră Dar-es-Salaam— 
Nodla (Zambia). Actualul plan 
cincinal (1969—1974), la baza că
ruia 6e află principiile valorifi
cării maxime a resurselor inter
ne și dezvoltării capacităților de pro
ducție, consacră industriei 34' la sută 
din volumul total al investițiilor. 
Din aceste fonduri vor fi construite 
peste 300 de noi obiective industriale.

Guvernul tanzanian a înscris, tot
odată, printre preocupările sale ma
jore dezvoltarea sistemului de comu
nicații. A fost dublată capacitatea de 
transbordare a portului Dar-es-Sa
laam, principala poartă maritimă a 
țării. în 1970 a început constru
irea căii ferate care, peste doi 
ani, va face legătura între Tanzania 
și Zambia. ' ■

Amplul proces de dezvoltare a tării 
a ridicat cu acuitate o problemă de o 
deosebită însemnătate : aceea a invă- 
țămintului și a creării de cadre spe
cializate. Mai bine de o cincime din 
bugetul național este destinat învă- 
țămintului. în numai cițiva ani s-a 
reușit să se cuprindă in școli, peste 
52 la sută din copiii de vîrstă școlară 
și se depun eforturi susținute pentru 
lichidarea pină în 1985 a neștiinței 
de carte. A fost elaborat, de aseme
nea, un cuprinzător program de ocro
tire a sănătății, care prevede dezvol
tarea rețelei sanitare, construirea de 
spitale, sporirea numărului de medici.

Tanzania și-a ciștigat un binemeri
tat prestigiu internațional datorită e- 
forturilor de a-și realiza opțiunile de 
progres, consecvenței cu care își _ a- 
firmă demnitatea națională, politicii 
promovate pe plan extern — politică 
de pace, colaborare cu toate țările, 
fără. deosebire de orînduire socială, 
de acțiune împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonialis- 
mului. La Dar-es-Salaam sint găzdui

te conducerile și reprezentantele miș
cărilor. de eliberare națională din 
țările Africii australe, aflate încă 
sub jugul colonial. Tanzania se pro
nunță hotărît împotriva rasismului 
practicat de regimurile din Africa de 
Sud și Rhodesia, sprijină lupta forțe
lor progresiste din aceste țări pentru 
libertate. \

Relațiile româno-tanzanîene. Co
respunzător liniei sale consecvente de 
sprijinire activă a popoarelor care au 
pășit pe calea dezvoltării de sine stă
tătoare, România a recunoscut încă 
de la început tinerele state Tangani
ca și Zanzibar și a stabilit cu ele re
lații de prietenie și colaborare, ba
zate pe principiile independenței și 
suveranității naționale, ale egalității 
în drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc. 
După formarea Republicii Unite Tan
zania, aceste relații s-au dezvoltat 
continuu, găsindu-și expresie într-o 
serie de acorduri comerciale și de 
cooperare economică, tehnico-științi- 
fică și culturală.

Contactele politice Ia diverse nive
luri au adus o ^contribuție de seamă 
la dezvoltarea continuă a colaborării 
româno-tanzaniene. Pe această linie, 
vizita făcută anul trecut in România de 
cel de-al doilea vicepreședinte al Tan
zaniei, Rashidi Mafaume Kawawa, a 
evidențiat multiplele posibilități exis- , 
tente pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară a cooperării dintre cele 
două țări in domeniile politic, eco
nomic și social-cultural. România a 
semnat cu Tanzania o serie de docu
mente pentru efectuarea de prospec
țiuni în zona de cupru Kigugwe și în 
zona de caolin — Pugu, unde specia
liștii români fac prospectări încă din 
1969. O serie de specialiști români 
lucrează la realizarea unor obiective 
economice în Tanzania, iar tineri tan- 
zanieni s-au specializat în țara noas
tră. Participarea României la Tirgul 
internațional de Ia Dar-es-Salaam a 
înlesnit o mai bună cunoaștere a po
sibilităților și cerințelor celor două e- 
conomii, favorizind extinderea legă
turilor comerciale.

Paralel cu dezvoltarea raporturilor 
pe linie de stat s-au stabilit și se 
dezvoltă relații intre Partidul Comu
nist Român și partidul Uniunea Na
țională Africană din Tanganica și 
Partidul Afro-Shirazi din Zanzibar, 
în cursul schimburilor de delegații 
dintre P.C.R. și T.A.N.U. s-a expri
mat satisfacția comună pentru evo
luția pozitivă a legăturilor dintre cele 
două partide, șubliniindu-se dorința 
de a extinde pe mai denarte aceste 
legături in folosul ambelor popoare, 
al unității forțelor care luptă Împo
triva imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului.

Există convingerea fermă a ambe
lor părți că' relațiile de prietenie 
dintre România și Tanzania, dintre 
P.C.R. și partidele T.A.N.U. și Afro- 
Shirazi, relații întemeiate pe stimă și 
respect mutual, au perspective din
tre cele mai favorabile de dezvoltare 
pe diverse planuri. în interesul celor 
două popoare, al cauzei progresului 
ș: înțelegerii în lume.

Gh. CERCELESCU

viața internațională

Comunicat comun
la încheierea vizitei în U. R. S. S.

a președintelui Finlandei
MOSCOVA 28 (Agerpres). — în co

municatul dat publicității la încheie
rea vizitei în U.R.S.S. a președintelui 
Finlandei, Urho Kekkonen, se relevă 
că el a avut convorbiri cu L. I. Brej- 
nev, N. V. Podgornîi și A. N. Kosi- 
ghin, în cursul cărora au fost discu
tate probleme ale relațiilor bilaterale 
și unele probleme internaționale de 
irțteres reciproc. Cu acest prilej, se 
subliniază in comunicat, au fost re
levate marile posibilități în domeniul 
colaborării sovieto-finlandeze. Părțile 
și-au exprimat dorința de a extinde 
și mai mult aceste relații pe plan po
litic, economic și în alte domenii.

Declarația M. A. E. al R. D. Vietnam
HANOI 28 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează că un purtător de 
cuvint al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam a dat publi
cității o declarație în care condamnă 
noile acte agresive comise de S.U.A. 
împotriva R. D. Vietnam. La 24 și 25 
februarie a.c. — se arată în declara
ție — avioane americane au conti

Vizita la Hanoi a prințului Norodom Sianuk
HANOI 28 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează că președintele 
R. D. Vietnam, Ton Duc Thang. pri
mul ministru, Fam Van Dong, vice- 
prim-miniștri, Vo Nguyen Giap și 
Nguyen Duy Trinh, s-au întîlnit și 
au avut un schimb de opinii cu 
prințul Norodom Sianuk. șeful statu
lui cambodgian. leng Sary, reprezen
tantul special al părții din interior 
a Guvernului Regal de Uniune Na
țională și Frontului Unit Național 
al Cambodgiei, și cu alte persoane 
oficiale cambodgiene.

Pentru crearea unui front patriotic în Peru
LIMA 28 (Agerpres). — P. C. Pe

ruan a dat publicității o declarație in 
care cheamă la crearea unui front pa
triotic in Peru, pentru combaterea 
„activității subversive a cercurilor o- 
ligarhice și imperialiste, care încear
că să submineze înfăptuirea transfor
mărilor sociale și economice cu carac
ter progresist promovate de guvernul 
de la Lima".

în cadrul problemelor internațio
nale, o atenție deosebită s-a acordat 
convocării conferinței general-euro- 
pene pentru securitate și colaborare. 
Părțile s-au pronunțat pentru convo
carea acestei conferințe cit mai cu
rind și, in acest sens, consideră nece
sar să se treacă la ținerea la Helsinki 
a unor consultări multilaterale cu 
participarea statelor interesate. Ele 
și-au exprimat speranța că pregăti
rile se vor desfășura în așa fel in
cit conferința să poată avea loc In 
anul 1972.

nuat să bombărdeze satele Huong 
Lap, Vinh Son și Vinh Giang. situa
te la nord de paralela 17, în interiorul 
zonei demilitarizate. M.A.E. al R. D. 
Vietnam, subliniază declarația, cere 
cu hotărire să se pună capăt defini
tiv tuturor actelor de încălcare a su
veranității și securității R. D. Viet
nam.

Totodată, au avut loc convorbiri 
între Norodom Sianuk și Fam Van 
Dong. Cele două părți s-au referit 
la lupta comună împotriva imperia
liștilor americani și acoliților lor și 
la relațiile trainice de solidaritate 
militantă și prietenie frățească din
tre popoarele cambodgian și vietna
mez. relatează agenția V.N.A.

întilnirile și convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească și cordială, cele două părți 
exprimînd opinii identice asupra tu
turor problemelor discutate.

Declarația — publicată de săptămî- 
nalui partidului, „Unidad" — cheamă 
pe toți patrioții — muncitori din în
treprinderile industriale, mineri, ță
rani, păturile progresiste ale intelec
tualității naționale — să întărească 
unitatea forțelor progresiste și să de
maște uneltirile contrarevoluționare.

Teatrul.de


încheierea vizitei
în R. P. Chineză 

a președintelui S. U. A.
ȘANHAI 28 (Agerpres). — Pre

ședintele Statelor Unite. Richard 
Nixon, și persoanele care îl însoțesc 
au părăsit, luni dimineața, Șanhaiul, 
la bordul unui avion special, închein- 
du-și vizita în R.P. Chineză — infor
mează agenția China Nouă.

La aeroport erau prezenți premie
rul Consiliului de Stat, Ciu En-lai, 
președintele Comitetului revoluțio
nar municipal Șanhai, Cian Ciun-

Ciao, ministrul afacerilor externe, Ci 
Pîn-fei, și alte persoane oficiale chi
neze.

Erau arborate drapelele de stat ale 
Chinei și Statelor Unite.

înainte de a parași Șanhaiul, pre
mierul Ciu En-lai a avut convorbiri 
cu președintele Nixon la Casa de oas
peți Concomitent, au avut convorbiri 
ministrul de externe Ci Pin-fei și se
cretarul de stat William Rogers.

„Japonia recunoaște guvernul R. P. Chineze 
ca singurul guvern reprezentativ 

al intregii Chine"
• DECLARAȚIILE PREMIERULUI E1SAKU SATO

TOKIO 28 (Agerpres). — Primul 
ministru japonez, Eisaku Sato, a de
clarat, luni, in Parlament că Taiva- 
nul aparține Republicii Populare 
Chineze și că Japonia recunoaște gu
vernul R. P. Chineze ca singurul gu
vern reprezentativ al întregii Chine, 
relatează agențiile United Press In
ternational și Reuter.

„în O.N.U., Republica Populară 
reprezintă China. Bazindu-ne pe 
această situație, putem spune că Tai- 
vanul face parte din R. P. Chineză. 
Este firesc, deci, să afirmi că China 
continentală și Taivanul sînt un tot

inseparabil", a spus Eisaku Sato, 
subliniind că Taivanul este o ches
tiune internă a Chinei. „O Chină și 
un singur guvern este principiul. Așa 
trebuie să fie", a declarat Sato. Pe 
de altă parte, premierul a arătat că 
„dacă Japonia dorește să-și norma
lizeze relațiile cu China, ea trebuie 
să stabilească legături cu China popu
lară".

După părerea comentatorilor japo
nezi, relevă agenția Reuter, declarația 
lui Sato implică o schimbare însem
nată față de conceptul anterior al 
„dublei reprezentări".

După 7 săptămini de grevă

LONDRA 28 (Agerpres). — Cei 
280 000 de mineri britanici au reluat 
luni lucrul. După cum s-a anunțat, 
majoritatea greviștilor au acceptat 
săptămina trecută propunerile de 
compromis făcute de conducerea 
Consiliului Național al Cărbunelui. 
Din cauza refuzului autorităților de 
a accepta cererile inițiale ale mine
rilor, greva a durat șapte săptămini, 
producînd perturbări serioase econo
miei în ansamblu. Unul din princi
palele efecte l-a constituit reducerea 
producției de energie electrică (cen
tralele electrice au resimțit din plin 
lipsa combustibilului), care s-a tra
dus în închiderea parțială sau totală 
a numeroase întreprinderi. Se preci
zează că revenirea la normal a eco
nomiei va necesita aproximativ, două 
săptămini.

★

Tn Anglia a intrat luni in vigoare 
legea pentru controlul grevelor, a- 
probată de parlament în august 1971. 
Printre principalele prevederi ale 
legii, care constituie una din cele 
mal controversate acțiuni de această 
natură ale guvernului conservator.

au reluat lucrul
figurează posibilitatea ca autoritățile 
să ordone revenirea temporară la 
lucru a greviștilor în cazul unor si
tuații de „urgență națională". Orga
nizațiile sindicale și-au exprimat 
opoziția față de noua lege, declarînd 
că nu vor coopera pentru aplica
rea ei.

SUDAN

Convocarea Congresului 
Partidului Congelez al Muncii

BRAZZAVILLE 28 (Agerpres). — 
La 26 februarie, la Brazzaville a avut 
loc o plenară a Comitetului Cehtral 
al Partidului Congelez al Muncii, a 
anunțat luni postul de radio „Vocea 
Revoluției Congoleze", citat de agen
ția T.A.S.S. Plenara a aprobat po
litica C.C. al Partidului Congolez al 
Muncii și a guvernului Republicii 
Populare Congo și a adoptat hotărî- 
rea privind organizarea unui Con
gres extraordinar al partidului, în 
cursul anului 1972.

Delegația parlamentară română 
în Cehoslovacia

PRAGA 28 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Prisăcaru, transmite : De
legația Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Ștefan Voitec, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele M.A.N., care sa 
află în Cehoslovacia într-o vizită ofi
cială, a fost primită, luni dimineața, 
de Alois Indra, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele Adunării Federale a 
R.S. Cehoslovace.

La întîlnirea prietenească au parti
cipat Jan Marko, prim-vicepreședinte 
al Adunării Federale. Vaclav David, 
președintele Camerei Poporuliîi, Da- 
libor Haneș, președintele Camerei 
Națiunilor, Bohuslav Kucera, preșe
dintele Partidului Socialist, Antonin 
Pospisil, președintele Partidului 
Popular, vicepreședinți ai Adunării 
Federale.

Au fost de față ambasadorul Ro
mâniei la Praga, Teodor Haș, membri 
ai ambasadei și ai Agenției econo
mice române.

Alois Indra a informat pe larg pe 
parlamentarii români despre princi
palele obiective spre care sînt con
centrate în momentul de față efortu
rile oamenilor muncii din Cehia și 
Slovacia și a evidențiat colaborarea 
fructuoasă cu Marea Adunare Națio
nală a României și posibilitățile de 
lărgire și adincire a acestor relații 
prietenești.

Conducătorul delegației parlamen
tare române a prezentat principalele 
realizări obținute de poporul român,

activitatea pe care o desfășoară or
ganul suprem al puterii de stat a 
României, ca urmare a perfecționă
rii neîntrerupte a organizării sale, 
a atragerii, la elaborarea și definiti
varea legilor țării, a maselor largi 
populare. Tovarășul Ștefan Voitec a 
subliniat că, în spiritul tradiționalei 
prietenii care leagă poporul român 
de popoarele ceh și slovac, relațiile 
dintre cele două parlamente pot și 
trebuie să fie intensificate și diver
sificate în interesul ambelor țări, a! 
păcii și prieteniei.

La amiază, parlamentarii români 
au depus o coroană de flori la Mor- 
mintul eroului necunoscut de la Mo
numentul Eliberării de pe colina 
Vitkov.

în continuare, membrii delegației 
au vizitat sediul Primăriei vechi, 
unde au fost primiți și salutați de 
primarul capitalei, Zdenek Zuska. și 
de membri ai Comitetului Național 
al orașului Praga.

Seara, Alois Indra a oferit In Pa
latul Cernin un dineu oficial in cin
stea delegației române.

Erau prezenți membrii Prezidiului 
Adunării Federale a R. S. Ceho
slovace, ai celor două . camere ale 
Adunării, ai Consiliului Național Ceh. 
reprezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai unor instituții cen
trale de stat, numeroși deputați.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, tovă
rășească, tovarășii Alois Indra și 
Ștefan Voitec au rostit toasturi.

Dizolvarea parlamentului italian
Alegerile generale anticipate vor avea loc la 7 mai
ROMA 28 (Agerpres). — Președin

tele Italiei, Giovanni Leone, a sem
nat luni decretul privind dizolvarea 
celor două camere ale parlamentu
lui și organizarea la 7 mai a.c. a a- 
legerilor generale anticipate. De
vansarea cu aproape un an a alege
rilor a fost hotărîtă după consultă
rile de duminică și luni cu liderul 
Senatului, Amintore Fanfani, și pre
ședintele Camerei Deputaților, San
dro Pertini, precum și cu premierul 
demisionar Giulio Andreotti, ca ur

mare a respingerii de către Senat a 
votului de încredere în guvernul 
monocolor, creștin-democrat, și. a 
eșuării încercărilor de constituire a 
unei noi coaliții guvernamentale.

Pentru prima dată de la constitui
rea republicii în 1946 se încearcă o 
soluționare a instabilității guverna
mentale prin dizolvarea parlamen
tului și organizarea de alegeri anti
cipate. O dată cu aceasta a început 
perioada electorală care se va în
cheia cu scrutinul de la 7 mai.

Plenara conducerii P. C. German
BONN 28 (Agerpres). — La Dussel

dorf a avut loc plenara conducerii 
Partidului Comunist German. Au 
prezentat rapoarte președintele parti
dului, Kurt Bachmann, și vice
președintele partidului, Herbert Mies. 
Potrivit comunicatului difuzat de 
serviciul de presă a! P.C. German, 
plenara a examinat probleme pri
vind ratificarea tratatelor Republicii 
Federale a Germaniei cu U.R.S.S. și 
R.P. Polonă,' convocarea, cit mai 
curind posibil, a conferinței general- 
europene pentru securitate, precum 
și apărarea drepturilor democratice 
ale oamenilor muncii vest-germani. 
Plenara a aprobat in unanimitate de
clarația „PC.G. și lupta pentru 
securitatea europeană".

Lupta pentru ratificarea tratatelor

. încheiate de R. F. a Germaniei cu 
" Uniunea Sovietică și Polonia a intrat 

într-o fază hotărîtoare, a declarat 
Kurt Bachmann, președintele P.C. 
German. El a vorbit despre rolul 
important pe care îl au in această 
acțiune forțele democratice și iubi
toare de pace din Germania occi
dentală. Ratificarea Și transpunerea 
în viață a acestor tratate, a spus 
Bachmann, ar sluji intereselor R. F. 
a Germaniei, ar- contribui la conti
nuarea destinderii pe continentul 
nostru.

Totodată. Bachmann a adresat gu
vernului R.F.G. chemarea de a-și 
desemna reprezentanți pentru a par
ticipa la consultări multilaterale in 
scopul pregătirii conferinței general- 
europene pentru securitate și co
laborare.

Ședința Prezidiului U. C. I.1 »
BELGRAD 28 (Agerpres). — După 

cum informează agenția Taniug, luni 
a avut loc la Belgrad o ședință a Pre
zidiului U.C.I., consacrată planului de 
activitate a Prezidiului și a organelor 
sale, in vederea realizării programu
lui de acțiune al celei de-a doua Con
ferințe a Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Stane Dolanț, secretar al Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I., a pre
zentat o expunere introductivă refe

ritoare la sarcinile prioritare și ac
tivitatea Prezidiului în vederea în
făptuirii programului de acțiune men
ționat.

Prezidiul a hotărît să se treacă ne- 
lntirziat la consultări în cadrul or
ganizațiilor comunale cu privire la 
termenele cele mai oportune pentru 
ținerea congreselor republicane ale 
Uniunii Comuniștilor și a celui de-al 
X-lea Congres al U.C.I.

Comunicat privind 
convorbirile bulgaro-polone
VARȘOVIA 28 (Agerpres). — La in

vitația primului secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Edward Gierek, intre 25 și 
28 februarie s-a aflat intr-o vizită de 
prietenie' în Polonia Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, însoțit de persoane 
oficiale bulgare, se arată intr-un co
municat transmis de agenția B.T.A.

în cursul convorbirilor cu Edward 
Gierek, Piotr Jaroszewicz, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de

Miniștri, precum și eu alte persoane 
oficiale, se arată in comunicat, s-a 
subliniat cu satisfacție dezvoltarea 
favorabilă a colaborării dintre cele 
două țări in toate domeniile și s-a 
căzut de acord asupra măsurilor în
dreptate spre adîncirea ei in con
tinuare. Au fost abordate, de aseme
nea, probleme internaționale actuale. 
Todor Jivkov a invitat o delegație de 
partid și guvernamentală a R.P. Po
lone să facă o vizită în Bulgaria in 
cursul acestui an. Invitația a fost ac
ceptată cu satisfacție.

ORIENTUL APROPIAT
® Secretarul general al O.N.U. despre întrevederile me
diatorului G. Jarring ® Rezoluția Consiliului de Securitate 
după incursiunea israeliană în sudul Libanului • Noi 
pătrunderi ale trupelor israeiiene pe teritoriul libanez

• Reuniunea de urgență a cabinetului libanez

GENEVA 28 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la întîlnirea pe care a a- 
vut-o duminică, la Geneva, cu me
diatorul O.N.U. în Orientul Apro
piat, Gunnar Jarring, secretarul ge
neral al Organizației Națiunilor U- 
nite, Kurt Waldheim, a declarat că 
întrevederile pe care ambasadorul 
Suediei la Moscova le-a avut. în ul
timele zile, in Republica Arabă E- 
gipt, Israel și Iordania au fost rod
nice. Waldheim a precizat că va 
stabili la New York, împreună cu 
Jarring, modul în care acesta din 
urmă își va continua misiunea de 
mediere.

Agenția Reuter precizează că Gun
nar Jarring urmează să sosească in 
cursul acestei zile la New York, 
pentru a-și relua contactele cu re
prezentanții la O.N.U. ai țârilor ara
be și Israelului.

★

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate s-a În
trunit. în noaptea de duminică spre 
luni, la cererea Libanului, pentru a 
examina situația creată ca urmare 
a noilor atacuri lansate duminică pe 
teritoriul libanez de trupe israeiiene.

Consiliul de Securitate a adoptat, 
în unanimitate, proiectul de rezolu
ție inițiat de Marca Britanie, Fran

ța, Belgia și Italia, in care se cere 
Israelului să „înceteze și să se ab
țină de la acțiunea militară împo
triva Libanului și să-și retragă toate 
forțele de pe teritoriul libanez".

★

BEIRUT 28 (Agerpres). — Forțe 
aeriene și de artilerie israeiiene au 
declanșat' din nou, luni, atacuri a- 
supra unor localități din sudul Li
banului — a declarat un purtător de 
cuvint al rezistenței palestinene. re
luat de agenția Reuter. Comandou
rile palestinene din această zonă, a 
menționat el, au interceptat forțele 
israeiiene.

★
BEIRUT 28 (Agerpres). — Premie

rul libanez, Saeb Salam, a declarat 
că, în cadrul unei reuniuni de ur
gență a cabinetului, desfășurată 
luni in prezența președintelui Su
leiman Frangieh, au fost adoptate 
măsuri diplomatice și militare pent 
tru a face față raidurilor israeiiene 
în sudul țării. El și-a - exprimat sa
tisfacția în legătură cu hotărîrea 
Consiliului de Securitate prin care 
se cere Israelului să țnceteze acțiu
nile militare și să-și retragă trupele 
din Liban.

Acord intre guvern 
și reprezentanții provinciilor 

din sud
ADDIS-ABEBA 28 (Agerpres). — 

Negocierile desfășurate timp de două 
săptămini în capitala etiopiană, între 
o delegație guvernamentală sudaneză, 
condusă de vicepreședintele Abel 
Alleir, și o delegație din cele trei 
provincii meridionale ale Sudanului, 
s-au încheiat prin semnarea unui 
acord, informează agenția M.E.N., ci
tind postul de radio Omdurman. Po
trivit declarației făcute de Peter 
Mascoff, membru al Biroului Politic 
al Uniunii Socialiste Sudaneze, acor
dul prevede autonomia celor trei 
provincii in cadrul unui Sudan uni
ficat. Pe lingă faptul că exprimă do
rința tuturor părților de a pune capăt 
conflictului, acordul va permite Su
danului să-și continue politica de 
dezvoltare, precum și să joace un rol 
activ in această regiune și în viața 
internațională, a subliniat Mascoff.

Agenția M.E.N. menționează că 
acordul stipulează încetarea focului 
care va deveni efectivă în cele trei 
provincii sudice — Ecuatorială, a Ni
lului superior și Bahr El Ghazal — 
o dată cu semnarea lui de către pre
ședintele Gaafar El Numeiry și ge
neralul Joseph Lago. comandantul 
mișcării Anya-Nya din sudul țării.

agențiile de presă transmit
Președintele Prezidiului 

Sovietului Suprem al 
O.S.S., Nikolai Podgornîi, l-a 
primit luni la Kremlin pe Abdel Sa
lam Jalloud, membru al Consiliului 
Comandamentului Revoluției din Li
bia, care se află in Uniunea Sovietică 
în fruntea unei delegații guverna
mentale libiene — anunță agenția
T. A.S.S. Au fost examinate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor dintre
U. R.S.S. și Libia, situația din Orientul 
Apropiat și alte probleme internațio
nale actuale. Jalloud a fost primit, 
de asemenea, de Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

Procesul cunoscutei mi
litante americane Angela 
DaViS. k3 5311 dos® (California) a 
început procesul intentat cunoscutei 
militante americane de culoare, 
membră a Partidului Comunist din 
S.U.A., Angela Davis. Procesul se des
fășoară in condițiile unor măsuri

în Suedia au avut loc demonstrații de protest împotriva costului vieții, care 
C crescut simțitor în uli.mul timp. în fotografie : o coloană de demonstranți 

pe străzile Stockholm-ului

neobișnuite de securitate luate de 
autoritățile californiene, care' urmă
resc prin această înscenare judiciară 
să o implice pe Angela Davis intr-un 
incident din august 1970 din sala 
instanței Tribunalului de la San Jose 
soldat cu mai multe victime ome
nești.

Problema Gîbraltaruiui 
constituie obiectul convorbirilor care 
au început luni intre ministrul de 
externe al Angliei, Alec Douglas- 
Home — aflat, inlr-o vizită oficială de 
trei zile la Madrid — și omologul său 
spaniol, Gregorio Lopez Bravo. La 
sfirșitul primei runde de convorbiri, 
ministrul de externe al Spaniei a de
clarat ziariștilor că este improbabil 
ca o asemenea problemă să poată fi 
soluționată numai in cîteva zile de 
negocieri. Agențiile de presă infor
mează că in timpul vizitei ministru
lui englez și al convorbirilor, la Ma
drid au avut loc demonstrații de pro
test împotriva politicii guvernului de 
la Londra.

Comunicatul comun dat 
publicității la încheierea vizitei în
treprinse de președintele Voltei Su
perioare, Sangoule Lamizana, in Re
publica Arabă Egipt evidențiază do
rința celor două țări de a-și dezvol
ta relațiile de colaborare în diverse 
domenii. In legătură cu problema 
Orientului Apropiat — arată comu
nicatul — președintele Voltei Supe
rioare și interlocutorii săi egipteni 
au subliniat importanța aplicării re
zoluțiilor adoptate de Națiunile Uni
te și de Organizația Unității Afri
cane. in vederea reglementării si
tuației in această zonă.

Convorbiri sovietc-ceho- 
SlOVUCO. L'a Moscova au avut loc 
luni convorbiri Intre ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S.. Andrei 
Gromîko, și Bohuslav Chnoupek, 
ministrul afacerilor externe al R.S. 
Cehoslovace. In cursul convorbirilor 
a fost efectuat un schimb de păreri 
cu privire la dezvoltarea relațiilor 
bilaterale și discutate unele proble
me legate de convocarea conferin
ței general-europene pentru secu
ritate și colaborare, precum și alte 
probleme internaționale actuale, a- 
nunță agenția T.A.S.S. în aceeași zi, 
cei doi miniștri au semnat un .acord 
cu privire la colaborarea științifică și

culturală dintre U.R.S.S. și R.S. 
Cehoslovacă, valabil pe o perioadă 
de zece ani.

Delegația guvernamen
tală a K.P.D. Coreene, con
dusă de Pak Sen Cer,memta 
al Comitetului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, al doilea 
vicepreședinte al Cabinetului de Mi
niștri, a fost primită de Jânos Kâ- 
dăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
și Jeno Fock, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., preșe
dintele Guvernului Revoluționar Mun
citoresc Țărănesc Ungar. Pak Sen Cer, 
menționează agenția M.T.I., a infor
mat despre noile propuneri ale gu
vernului R.P.D. Coreene îndreptate 
spre unificarea pașnică și democrati
că a Coreei. Pak Sen Cer a avut, de 
asemenea, o Întrevedere cu ministrul 
afacerilor externe al R.P. Ungare, 
Jânos Peter.

Președintele Consiliului 
redeșteptării naționale din 
Ghana locotenent-colonelul I. K. 
Acheampong, a anunțat, intr-un dis
curs radiotelevizat, revizuirea buge
tului național și orientarea fonduri
lor alocate de stat spre dezvoltarea 
agriculturii. Declarînd anii 1972—1974 
„ani ai agriculturii", 1. K. A- 
cheampong a menționat că această 
politică are ca obiectiv satisfacerea 
din resurse interne a necesități
lor de hrană ale populației și 

'Stoparea importului de produse ali
mentare. Totodată, el a subliniat ne
cesitatea ca instituțiile financiare gha- 
neze să contribuie cu sume substan
țiale la realizarea acestui program și 
a relevat că, în virtutea politicii eco
nomice adoptate de Consiliul re
deșteptării naționale, importurile de 
echipament, pentru agricultură vor 
fi scutite de taxe vamale.

Convorbirile oficiale din- 
tre secretarul federal pentru aface
rile externe al R.S.F.I.. Mirko Tepa- 
vaț, și ministrul de externe al 
R.P.D. Coreene, Hă Dam, desfășu
rate la Belgrad, au luat sfîrșit, rela
tează agenția Taniug. Cei doi mi
niștri au efectuat un- schimb de pă
reri în legătură cu dezvoltarea so
cialistă din Iugoslavia și R.P.D. Co-

reeană și au exprimat dorința co
mună de dezvoltare în continuare a 
relațiilor dintre cele două țări.

Un protocol interguver- 
namenial albano-cubanez 
privind schimburile de mărfuri dintre 
cele două țări pe anul 1972, a fost 
semnat la Tirana — informează 
agenția A.T.A

0 puternică catastrofă s_ii 
abătut asupra locuitorilor văii mi
niere Logan din statul Virginia de 
Vest (S.U.A.), provocind moartea a 60 
de persoane. Catastrofa a survenit in 
momentul ruperii barajului care zăgă- 
zuia apele riului Elk Tick. Un val de 
aproape 7 metri s-a prăvălit asupra 
localității Lorado, distrugînd nume
roase case. Circa 300 de persoane sint 
date dispărute, iar alte 4 000 au ră
mas fără adăpost.

fiei automate sovie- 
care a adus pe Pă- 
de rocă selenară
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Roca selenara adusă de „Luna-20"
prezentată ziariștilor

28 (Ager- 
laborato- 

Acade- 
miei de Științe a 
U.R.S.S., coresponden
tul agenției T.A.S.S. 
transmite că. după nu
meroase pregătiri (care 
s-au desfășurat pe 
parcursul a 14 ore), a 
fost depresurizată fo- 
reza care a servit drept 
depozit mostrelor de 
rocă selenară, recoltate 
de pe satelitul natural 
al Pământului de stafia 
automată „Luna-20“. 
Apoi, ziariștii au fost 
invitați să vadă roca 
selenară ; ea are înfă
țișarea unor particule 
de praf de culoare ce
nușie. unele din ele de 
dimensiuni destul de 
mari. Unele particule 
seamănă la culoare și 
din alte puncte de ve-

MOSCOVA 
preș). — Din 
rut special al 

de

dere cu mineralul cu
noscut sub numele de 
Anortosit — cel mai 
vechi material crista
lin, cunoscut pină in 
prezent de știință.

Ca aspect, substanța 
adusă de pe suprafața 
„continentului" selenar 
este mai, deschisă la 
culoare și deosebită de ■ 
roca recoltată din re
giunea „mării" selena
re. Aceasta, adusă in 
urmă cu un an șl ju
mătate de stafia „Lu
na-16“ pe Pămint. este 
de un cenușiu închis, 
aproape negru, și cu 
străluciri metalice.

Oamenii de 
consideră că 
ta satelitului 
al Pămintului
general bazaltică. Pro
babil, pe Lună există

știinfă 
suprafa- 
natural 

este in

așa-numite „ținuturi 
bazaltice" a căror com
ponentă chimică și mi
neralogică este dife
rită in funcție de re
giunea in care se află.

După cum se știe, 
munții selenari consti
tuie pină in prezent o 
taină și prima probă 
de rocă adusă de sta
ția „Luna-20“ de pe un 
„continent" al Lunii — 
se apreciază — va con
tribui la elucidarea 
naturii satelitului na
tural. Una din proble
mele care urmează a fi 
stabilite pe cale expe
rimentală. cu ajutorul 
probelor, va fi aceea 
dacă așa-numitele 
„continente" au o 
virstă mai înaintată 
decit „mările" de pe 
Lună.

1
\
\

*

*

Strînge bani.» 
vechi, pentru 

zile negre
Et da, proverbul e altfel : să 

stringi bani albi, adică noi- 
noufi, pentru zile negre, pentru 
anii bătrineții sau pentru îm
prejurări grele. E o măsură ele
mentară de previziune. E bine 
să fii econom — cine știe cite 
nu se pot întâmpla in viata unui 
om. De pildă, chiar și o grevă 
prelungită a minerilor.

Dar se poate împăca spiritul 
de economie cu... a da foc bani
lor ? Cum să nu I

Mas. exact. Banca Angliei (gu
rile rele spun că, probabil, un 
casier scoțian) nu s-a indurat, 
in decursul timpurilor, să dis
trugă bancnotele uzate și retra
se din circulație. Așa s-a adunat 
un stoc impresionant — nici mai 
mult, nici mai puțin decit citeva 
milioane de lire sterline. $i 
acum, cu greva minerilor, cu 
lipsa de combustibil, spiritul de 
economie s-a dovedit salutar : 
milioanele de lire sterline, însu
mând o apreciabilă cantitate de 
hârtie, au fost puse frumușel pe 
foc. Vă închipuiți ce plăcere, să 
arzi citeva milioane de lire. 
Jucau și flăcările de bucurie !

Ieri, greva a luat sfîrșit. Oare 
din cauză că stocul de bancnote 
vechi din trezorerie se termina
se și erau acum amenințate 
ceva milioane de lire sterline 
bune și nou-noute 7

Numai poșta 
e de vină_

Vasăzică, orice mister «-a 
risipit ; onoruoiiul om de afa
ceri, domnul tsnauss Attman, di
rectorul respectaoil al societății 
„Tranșmariuma boliviana". cu 
fosta reședința luxoasa m Peru 
este in carne și oase fostul și 
vecmui tiauptsturm) ulirer S.S. 
Kiaus Barate, șeful Gestapoului 
hitierist ae la Lyon, m anii celui 
de-al doilea râzuot mondial. 
Purtător (la gitul sau) al unui 
număr apreaaoil de cruci ae 
fier, ca urmare a mult mai nu
meroaselor cruci de lemn (ia cd- 
putâiul aitora) ridicate prin ze
lul a-sale geslapovist, încununat 
de arestarea, schingiuirea și exe
cutarea lui Jean Moulin, pre
ședintele Consiliului national al 
Rezistentei franceze. Ca bineme
ritată recompensă, după război. 
Tribunalul militar dm Lyon i-a 
acordat două condamnări la 
moarte.

Modest sau amnezic din cale 
afară, Klaus Barbie a uitat să se 
prezinte să-și ridice aceste re
compense ; mai mull, a căutat 
să-și escamoteze cu pudoare a- 
cest trecut strălucit. Dar supra
viețuitori ai temnițelor gestapo- 
viste l-au recunoscut, s-a intoc- 

, mit rapid un dosar voluminos și 
zdrobitor de mărturii și, bine
înțeles, s-a cerut extrădarea 
transmaritimului criminal de 
război.

Numai că... poșta a încurcat 
lucrurile. La 5 septembrie 1971 
dosarul incriminator a fost gata. 
Măsuri efective s-au luat însă 
la 4 februarie 1972 — adică 
după cinci luni, răstimp in care 
dl. ex-hauptsturmfuhrer s-a 
putut deplasa tacticos in Bolivia, 
unde se simțea ca pe timpuri 
acasă printre gorilele fasciste ale 
regimului Hugo Banzer. Si, deși 
la 5 februarie s-a cerut oficial 
extrădarea, ministrul de externe 
bolivian, declara recent că... 
încă n-a primit-o. Cererea o fi 
„pe drum", dacă nu cumva s-o 
fi rătăcit, cu „adrisant." necu
noscut.

...Crede cineva că toate a- 
ceste întârzieri au cumva vreo 
legătură cu faptul că imediat 
după încheierea războiului Alt
man-Barbie a început să lucreze 
pentru C.I.A. ? Si că a fost apoi 
agent al acesteia în diferite țări 
ale America Latine 7

— Ași. de unde. Poșta e de 
vină. îngrozitor de încet funcțio
nează cîteodată 1

Chariot contra 
Chaplin

Venerabila etate de 82 de ani 
este, desigur, o virstă a memo
riilor. Reputatul comic Charlie 
Chaplin a ținut și el să fie pre
zent la „ora mărturisirilor". Cu o 
declarație recapitulativă asupra 
intregii sale vieți : „l-am inven
tat pe Chariot numai ca să 
ciștig bani și să-l fac să rîdă pe 
producătorul meu. Banii sint 
principalul, arta vine după a- 
ceea. Mă interesează mai mult 
femeile (! ! ! — 82 de ani) decit 
ce se întâmplă în Irlanda de 
Nord". Si așa mai departe.

Că Chaplin a fost nu numai un 
mare actor, ci și un indirjit om 
de afaceri — este un lucru bine- 
știut. Este, de fapt, unul din 
foarte puținii, dacă nu singurul 
actor, care și-a organizat un trust 
propriu pentru difuzarea filme
lor sale, la prețuri exorbitante.

...Declarațiile sale lasă, desi
gur, gust amar tuturor celor ce 
l-au urmărit pe aproape legen
darul Chariot, muncitorul-robot 
din „Timpuri Noi", mereu ne
adaptatul. ghinionistul, necă
jitul vesel in veștminte ponosite 
și cu ghete scilciate. Dar e oare 
o noutate chiar atit de mare că 
din asemenea personaje mizere 
se „fac" milioanele ?

Dar artiștii vin și pleacă, ope
ra insă rămine. incit se poate 
spune că „Charlot-pirlitul" l-a 
invins pe Chaplin-bussinesma- 
nul.
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