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RENTABILITATE
SPORITĂ

prin reducerea
costurilor de producp'e i <• '

După cum se prevede In bugetul de 
«tat pe acest an, beneficiile totale 
ale unităților de stat trebuie să în
sumeze 60 miliarde lei, depășind pe 
cele preliminate din anul trecut cu 
aproape 10 miliarde lei. O asemenea 
creștere a beneficiilor oglindește, în 

' ' ultimă analiză, dezvoltarea susținută 
a tuturor ramurilor economice, ac
centuarea laturilor calitative ale ac
tivității lor, concretizate în 
rea costurilor de fabricație, 
sebi a cheltuielilor materiale, 
sporirea rentabilității în toate 
treprinderile și sectoarele de ac
tivitate economică. In contextul 
cestor sarcini mobilizatoare, 
de răspundere din 
datori să acorde o 
tanță problemei 
creșterii volumu
lui economiilor și 
a ratei rentabili
tății, să prevină 
angajarea fondu
rilor statului in 
acțiuni care nu 
dau cele mai 
bune rezultate în 
practică. Realiza
rea imperativu
lui : „Mai mult, 
mai bun și mai 
eficient" ce gu
vernează activi
tatea marii majo
rități a întreprin
derilor din 
ramurile și 
toarede 
trebuie 
zeze, 
nuare, 
colectivelor
toate 
pentru a .se obține, realizări e- 
coriomice și financiare superioare, 
pe 
marilor
dispun. La recenta Conferință pe 
țară a cadrelor de conducere din 
întreprinderi și centrale indus
triale și de construcții s-a sub
liniat, cu toată claritatea, că o renta
bilitate tot mai ridicată trebuie să se 
realizeze pe seama reducerii continue 
a prețului de cost, prin folosirea mai 
bună a capacităților de producție, 
creșterea productivității muncii, di
minuarea cheltuielilor materiale.

Rezultatele înregistrate în perioa
da care a trecut din acest an in 
multe din unitățile constructoare de 
mașini, industriei ușoare, energiei 
electrice, industriei chimice, meta
lurgice ș.a., în domeniul beneficiilor 
și rentabilității atestă, o dată în 
plus, că oamenii muncii din fabrici 
și uzine, în calitatea lor de producă
tori și de proprietari ai mijloacelor de 
producție, au capacitatea de a gospo
dării mai bine, mai rațional mijloa
cele materiale și bănești pe care sta
tul, societatea, le încredințează spre 
administrare și pot obține în prac
tică un grad superior de eficiență e- 
oonomică. Analiza atentă a situației 
existente în- unele întreprinderi și 
ramuri economice arată însă că 
realizările amintite puteau fi și mai 
bune, că volumul beneficiilor și ni
velul rentabilității puteau fi și mai 
mari. Deși s-au creat condiții ca ma
joritatea întreprinderilor să depă
șească planul de beneficii pe luna 
ianuarie a.c., totuși unele unități din

toate 
sec- 

economici 
să focali- 
in conti- 

strădania 
din 

unitățile,

reduce- 
îndeo- 

în 
în-
a-

____ , factorii 
întreprinderi sint 
maximă impor-

&•

măsura dotării tehnice și a 
resurse interne de care

industrie, construcții și alte ramuri 
nu au realizat integral prevederile 
stabilite. într-o asemenea situație se 
găsesc unele întreprinderi din sub- 
ordinea Ministerului Industriei Chi
mice — e vorba de Combinatul de 
îngrășăminte chimice de la Turnu 
Măgurele, Grupul industrial de chi
mie din Rîmnicu-Vîlcea și Uzina de 
piese de schimb și reparații de utilaj 
chimic din Găești — ca și din ca
drul altor ministere economice.

Cauzele care au determinat o a- 
tare situație își au suportul, înainte 
de toate, în activitatea propriu-zisă 
a unităților respective și ar fi putut 
fi preîntîmpinate dacă factorii de 

fi 
„cît producem", ci 
și „cu ce cos
turi" ? Nu este 
lipsit de interes 
să arătăm, în a- 
ceastă ordine de 
idei, că în majo
ritatea întreprin
derilor restanție- 
re planul de be
neficii nu a fost 
îndeplinit inte
gral tocmai dato
rită depășirii cos
turilor planificate 
de producție — 
cu precădere, din 
cauza neîncadră- 
rii în consumuri
le normate de 
materii prime și 
materiale. Bunul 
gospodar, cel care 
ține ca la ochii 
din cap la avuția 
țării, nu admite 
o asemenea stare 

unitățile amintite 
nivelului costuri-

preîntîmpinate dacă factorii 
răspundere, fiecare lucrător s-ar 
întrebat nu numai

L
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de lucruri; t în 
însă, problema 
lor de producție nu a fost tratată 
cu atenția cuvenită, iar rezultatele se 
văd. Economia națională nu poate to
lera repetarea acestei situații, faptul 
ca o unitate sau alta să nu-și reali
zeze integral planul de beneficii, să 
depășească normele de consum stabi
lite, chiar dacă, pe ansamblul centra
lei sau ministerului, realizările sînt 
mai mari decit prevederile.

Oare nu se știe că beneficiile reali
zate de unitățile de stat reprezintă 
unul din principalele izvoare care 
alimentează bugetul de stat ? De aici, 
din acest mare rezervor financiar se 
suportă cheltuielile de investiții, de 
dezvoltare economică și socială a 
țării, de aici se finanțează progra
mele de îmbunătățire a nivelului de 
trai al celor ce muncesc, cheltuielile 
pentru învățămînt, cultură, ocrotirea 
sănătății. Este limpede că neînde
plinind integral planul de beneficii, 
solicitînd dotații mai mari decît cele 
prevăzute, diferite întreprinderi nu-și 
aduc contribuția necesară și obliga
torie la asigurarea fondurilor pentru 
finanțarea dezvoltării, economiei na
ționale, construirea de noi obiective 
economice, pentru înfăptuirea măsu
rilor social-culturale prevăzute în 
plan. Nu mai vorbim de urmările 
nefavorabile declanșate de depășirea 
pierderilor planificate —> cum s-a in-

Dan MATEESCU
(Continuare în pag. a IlI-â)
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Tn secția montaj de la Uzina de utilaj chimic din Capitala
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Citisem numele pe 
foaia de drum : Alex. 
Onac ; avea să coboa
re la Zalău... Stăteam 
la fereastră, tocmai 
depășisem Mediașul și 
tinărul călător începuse 
să povestească.

— Știți, nu era vor
ba de nici o fetișcană.

— Mi-am dat seama.
— Hm... Moșul s-a 

înșelat, dar nu mă su
păr.

Moșul moțăise liniș
tit pînă la Mediaș, însă 
Ia Mediaș n-a mai 
fost chip să doarmă, 
pentru că tinărul a 
deschis geamul și s-a 
făcut frig. Apoi l-a 
închis și a ieșit pe cu
loar. A deschis și a- 
oolo geamul. S-a în
tors ‘ ’
și... Ei da, a ooborît 
din 
rit. Era nerăbdător, e- 
moția îi inundase fața, 
din care cauză bătri- 
nul a zis :

— Nu vine fetișca
na dumitale.

— A și venit...
Dar peronul era pus

tiu. un singur ceferist 
alerga sărind peste 
băltoace.

Cind trenul s-a pus 
în mișcare, tinărul s-a 
dus iar pe culoar.

— E necăjit I a mai 
spus moșul.

— Din contră, para 
fericit.

— Du-te și vezi !
Era intr-adevăr fe

ricit. Orașul rămăsese 
în urmă, nu se mai ză
rea decît cîmpul mo- 
horît și tinărul se stră
duia să-și compună o 
figură gravă, de băr
bat stăpîn pe senti
mentele sale. Apoi a 
început să istorisească 
voios — eșuase în ten
tativa de sobrietate.

Totul era simplu. 
De-o parte a căii fera
te se afla castelul de 
apă al fabricii de gea
muri, în partea cea
laltă se înălța fabrica 
de mobilă. Ambele noi. 
Pe amindouă își puse
se semnătura, inaugu- 
rînd cu ele meseria 
de constructor și — 
așa cum se întîmplă 
întotdeauna cînd ne 
regăsim în faptele 
noastre dintr-o vreme 
cînd eram mai tineri... 
și mai romantici — a- 
mîndouă ii trezeau în 
suflet nostalgii. Pe a- 
mîndouă le consideră 
km 1 dintr-un drum

în compartiment
nou geamul abu-

Două primării față in față
cu programul dezvoltării 
economice a comunelor

— Vreți să vedeți cum muncesc 
primăriile comunale, cum aplică în 
viață hotărîrile conferinței pe țară 
a primarilor și secretarilor de 
partid ? V-aș propune să mergeți la 
însurăței și Viziru. Sint două comu
ne vecine, cu mari posibilități eco
nomice, cu perspective apropiate de 
urbanizare.

Dăm curs invitației făcute de to
varășul Dumitru Bălan, prim-vice- 
președinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Brăila, 
și ne îndreptăm spre comunele res
pective. Impresiile și constatările de 
aici?.Vă propunem să facem mai 
întîi cunoștință cu „cărțile de vizită" 
ale celor două așezări rurale.

ÎNSURĂȚEI :
familii și se in
s' km. Are o su- 
7 524 hectare pe 
două cooperative

Comuna are 2 218 
tinde de-a lungul a 
prafață agricolă de 
care o lucrează cele 
create aici. Producțiile medii Ia ha., 
în 1971, au fost de 2 824 kg. la grîu și 
3 600 kg. la porumb. Pe teritoriul co
munei își desfășoară activitatea nu
meroase instituții și unități economi
ce. Notăm citeva : centrul de prelu
crare și vinificație, S.M.A., I.A.S., 
coloană I.T.A., 6 școli generale și un 
liceu, un dispensar uman, o unitate 
C.E.C., poșta, cooperativa de con
sum. Forța de muncă salariată — 
circa 1 000 de oameni ; forța de mun-

UNITATEA Șl FRĂȚIA OAMENILOR MUNCII — 
REZULTAT ISTORIC AL SOLUȚIONĂRII MARXIST- 
LENINISTE A PROBLEMEI NAȚIONALE (Consultație) 
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pe parcursul căruia va 
mai construi mult, 
foarte mult pentru 
țară.

„După terminarea 
facultății mi s-a spus : 
du-te și fă un hotel la 
Poiana Brașov. Vă în
chipuiți ! M-am dus, 
însă acolo erau destui. 
Nu prea mi-a plăcut. 
Am cerut să trec la 
construcții industriale. 
Altă viață ! Din prima 
zi am fost numit șeful 
unui sector. Aflați că 
mi-era frică. Aveam 
de turnat castelul a- 
cela de 38 de metri. 
Nu-mi luasem bine 
postul în primire și mi 
se făcuse capul cit o 
baniță. A doua zi 
rni-au venit 140 de 
muncitori. Descurcă-te

— Cînd ați gustat 
primul Insucces ?

— Curînd.
— Cum a fost ?
— Cumplit... în locul 

unde lucram noi. tere
nul era cultivat cu 
varză. Ca să nu ne 
prindă ploile, toți cîți 
eram am ajutat la re
coltat. Concomitent să
pam gropile pentru 
pilonii stației de be
toane. N-am ținut 
seama ca pămintul era 
netasat. Acolo se ara
se in fiecare primăva
ră. Stîlpli s-au fisurat. 
Nu vă puteți imagina 
ce spaimă m-a cu
prins. Fină seara am 
elaborat un teanc de 
schițe cu soluții de re
mediere. Seara m-am 
dus la șeful lotului

Inginerul 
s-a întors

acasă
cu ei ! Dă-le de lu
cru 1 Maistrul, 
Alfred Keul, un 
de ispravă, mi-a sim
țit teama și m-a luat 
pe departe ca să-mi 
spună că acum două
zeci de ani a mai făcut 
un turn ca ăsta ; ne
apărat o s-o scoatem 
la capăt.

— Cit timp îi tre
buie unui absolvent 
pentru a sta pe picioa
rele sale ? l-am între
bat.

— Depinde. Dacă în 
jur are oameni cu ex
periență — doi ani. 
Dacă nu are pe ni
meni — șase luni.

— Ciudat...
— Logic... în varian

ta a doua este obligat 
să ia singur taurul de 
coarne.

Sînt sigur, fără se
tea asta, fără goa
na după vicisitudinile 
inerente oricărui în
ceput n-aș fi scris nici
odată despre Alexan
dru Onac.

tata 
om

I

că activă a celor două cooperative 
gricole — 2 500 de brațe.

VIZIRU :

&-

vecin. I-am spus tot. 
Nu s-a arătat cituși de 
puțin surprins ; altce
va îl preocupa, vă 
spun imediat... S-a ui
tat pe senițe. „Care e 
buna ?“ „Oricare". „Pe 
care s-o adopt ?“ „Pe 
care vrei... Oameni ai 
buni ?“ Am răspuns 
afirmativ. Și am avut 
dreptate 1

Trecusem de mult 
de Copșa Mică. îmi a- 
rătase acolo încă unul 
din locurile lui de 
muncă : centrala elec
trica de termoficare a 
fabricii care produce 
negru de fum.

Pînă la Zalău mai 
erau citeva ore de 
mers. Tinărul meu 
interlocutor se năs
cuse Intr-un sat -din 
Sălaj. Oare se ducea 
acasă, 
Nu, de 
lătorea 
drum, 
puteam 
ceea 
exact, că s-a lăsat a-

in concediu ? 
vreme ce că- 
cu foaie de 

Mai degrabă 
să presupun, 

ce s-a dovedit

tras de dorința de a 
construi pe meleagu
rile natale, intr-un 
județ în care întregul 
program al dezvoltării 
economice și sociale 
incepe cam de la... 
început, intr-un județ 
în care totul se zideș
te din temelii.

— Știți dumneavoas
tră ce înseamnă lip
sa de cadre ?

— Știu.
— Nu știți. înseam

nă să te inhami la 
treabă și să tragi și 
pentru posturile răma
se libere in schemă... 
așa cum fac mulți din 
cei ce lucrează in Să
laj... cum fac și eu...

— Dacă vi s-ar ofe
ri prilejul să plecați 
in altă parte...

— Pentru nimic în 
lume n-aș pleca.

Drumul dfn gară pînă 
în centrul Zalăului 
l-am străbătut, la in
sistența lui, pe jos. 
De-o parte și de alta a 
șoselei — 
pneumatice, 
flăcări de 
betoniere, 
buldozerele 
du-se in 
de moloz... 
imens, 
multe șantiere, 
industrială a orașului 
se contura sugerind 
dimensiunile finale pe 
care le vor atinge fila
tura de bumbac, fabri
ca de armături metali
ce, fabrica de produse 
ceramice, fabrica de 
conductori emailați...

Se vorbește adesea 
despre viața nomadă 
a constructorilor, care 
rămin intr-un loc de 
la festivitatea pune
rii pietrei fundamen
tale, pină la festivita
tea inaugurării obiec
tivului, apoi, lăsînd în 
zidurile de beton o 
parte din ființa lor. ca 
în legendă, se duc să 
aplaude, în 
țară, întiia 
de cazma...

Aici insă 
lucru din belșug, 
știe. Se vede. Se sim
te. A auzit și bătrînul 
Onac, țăran din 
mihailul 
care-și 
ciorul : 
băiatul tatii, fă-ți casă 
și ia o fată faină și 
stai pe lingă noi".

ciocane 
macarale, 
acetilenă, 

clacsoane, 
opintin- 

mormane 
un șantier 

de fapt, mai 
Zona

alt colț de 
mușcătură

va fi de’
Se

Sîn-
Almașului, 

îndeamnă fe- 
„Insoară-te,

Ion MARINA
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CONVORBIRILE DINTRE

R.P. CHINEZĂ Șl S.U.A

între cariera de profesor 
și cea de actor există legă
turi organice, pe care diver
sitatea modurilor cum sînt 
exercitate le face poate mai 
puțin vizibile. Și una și alta 
prezintă „fețe" schimbătoare 
în raport cu rolurile care 
trebuie jucate, ambele cer 
perfecțiunea sau măcar 
acuratețea prezentării, dar, 
mai ales, ammdouă ascund 
o trudă continuă, o încor
dare fără odihnă, o fră
mântare de fiecare clipă 
spre a înțelege rolul și a 
face pe cei în fața cărora 
îl joci, să-1 înțeleagă și 
să-1 trăiască o dată cu tine. 
Vreau să spun deci că 
scena jucată, ca și ora de 
curs predată, sînt sinteze 
complexe și îndelungate, c- 
fectuate pe un fond de 
conștiință activă, sensibilă 
Ia tot ceea ce înseamnă 
progres și valoare, sinteze 
pe care talentul singur nu 
ie poate reuși. Poate că 
niciodată vechea butadă : 
„Geniul ? Zece la sută in
spirație. nouăzeci- la sută 
transpirație !“... nu a dez
văluit mai pregnant decît 
astăzi formula succesului 
marelui actor cu zeci de 
fețe : tragice, comice, dia
fane sau perfide, juvenile 
sau vetuste, ca și a mare
lui profesor cu nu mai pu
ține fețe : inspirate, auto
ritare, blajine sau încrun
tate, surîzătoare sau trans
figurate, energice sau în
găduitoare, ferme sau in
sinuante, dar totdeauna 
convins de noblețea res
ponsabilității sale sociale : 
de a insămînța și cultiva 
deopotrivă idealurile cele 
mai înalte ale epocii și cu
noștințele cele mai noi, 
cele mai utile in mințile ti-

neretului. De aceea, profe
sorul este zilnic „pe 
scenă", rolul lui începînd 
o dată cu intrarea în sala 
de curs sau seminar, în la
borator sau în cabinetul 
catedrei.

Dar după ora de curs, ce 
face profesorul ? în gene
ral, coboară de pe catedră

fesorul care trebuie să cu
muleze ambele calități, 
trăiește o dată cu știința și 
cu comandamentele morale 
pe1 care aceasta le imprimă 
vremii lui, așa cum actorul 
trăiește o dată cu roiurile 
lui. Și cum știința — cu 
precădere știința zilelor 
noastre — este în revoluție,

sale ființe eforturilor de 
prosperitate multilaterală 
a propriului popor — cele 
două trăsături fundamen
tale prin care se definește, 
de fapt, personalitatea edu
catorului autentic. Tocmai 
de aceea profesorul și omul 
de știință cunosc în socie
tatea noastră socialistă un

Conștiința activă
a profesorului

și se așază el însuși în
tr-o bancă mai mult sau 
mai puțin coipodă, unde se 
apucă să învețe. Această 
bancă este uneori un sim
plu scaun completat cu un 
colț de masă într-o biblio
tecă, alteori nici nu există, 
fiindcă profesorul are su
prema îndatorire să învețe 
continuu, in picioare, în 
tramvai, în autobuz, în 
troleibuz, mergînd pe jos, 
cînd se gîndește. nelăsînd 
neocupate nici acele mo
mente cînd alții se plicti
sesc. Această ciudată com
portare, la care nu l-a 
condamnat nimeni, îi este 
specifică. Fiindcă omul de 
carte, omul de știință, pro-

într-o creștere furtunoasă 
care se revarsă continuu a- 
supra vieții societății, pro
fesorul, dintr-o nevoie in
terioară veșnic nepotolită, 
scormonește permanent ac
tualitatea științifică. De 
aceea, atunci cînd se găseș
te într-o călătorie, oriunde, 
dacă în orașul în care a 
ajuns există un centru de 
invățămint și o bibliotecă 
științifică, le vizitează și 
adesea rămine ore întregi 
în fața vitrinelor cu cărți 
și reviste. De ce o face, 
este greu de explicat altfel 
decit prin integrarea lui 
în mersul însuși înainte al 
științei și, în același timp, 
prin consacrarea întregii

rol și o‘poziție socială de 
mare cinste și prestigiu.

Literatura secolului al
XIX- lea și chiar a prime
lor decade ale secolului al
XX- lea nu este lipsită de 
imaginea excentrică a pro
fesorului cu redingotă și 
guler tare, ochelari și um
brelă, cufundat in desci
frarea unor taine care nu-1 
priveau decit pe el și pe 
cîțiva învățăcei, absent de 
la tot ce se petrece in ju
rul lui, erou al unor farse 
sau întîmplări ridicule 
create de el însuși. .Au tre- 
out anii... Profesorul de 
astăzi este în primul rînd 
un om politic, un construc
tor de materiale prețioase,

de cele mai prețioase mate
riale, care prin tot ce în
făptuiește exprimă o res
ponsabilitate socială, un 
comandament, făcindu-se 
astfel interpretul și culti
vatorul marilor idealuri ale 
poporului său. îl obligă la 
aceasta nu 
profesiunii 
firesc din 
cultură ale 
crezul său 
interioară atit. de necesară 
in captarea tuturor unde
lor de interes și pasiune 
ale auditoriului, fără de 
care nu poate exista adevă
ratul tribun al catedrei.

Situat sub asemenea 
auspicii etico-profesionale 
este evident că profesorul 
de. azi nu mai poate rămine 
la stadiul de a dezlega 
taine ale firii, pentru a-și 
satisface pasiuni personale, 
respectabile dar • inutile, 
care în general nu aduc 
nici un rău, dar nu fac nici 
un bine. Locul lui este în 
planurile de dezvoltare eco
nomică — cincinale, ca și 
în cele decenale — cu 
ochii îndreptați spre vii
tor, gata să primească ori- 
cînd comanda socială de a 
porni cu oamenii pe care 

să răspundă 
noi ale

Comuna are peste 2 000 de familii 
și se întinde, de-a lungul șoselelor, 
pe mai mulți km. Posedă 7 800 de 
hectare teren agricol, și are 3 
C.A.P.-uri. Producțiile medii obținu
te la hectar în 1971 au fost de 3 097 
kg. la grîu și 4 500 kg. la porumb. 
Viziru dispune în prezent de ma$îpu- 
ține instituții și unități economice 
ca însurățeii. Are trei școli generale, 
policlinică, spital, dispensar veteri
nar, S.M.A. etc. Forța de muncă sa
lariată — 700 ' ....
muncă activă 
brațe.

Am alcătuit 
privind 
mune, pentru a arăta ce sarcini com
plexe stau în fața primăriilor de la 
sate. Aproape toate comunele au as
tăzi o economie care se diversifică 
continuu, dar, în același timp, se și 
specializează. Primăria, ca organ lo
cal al puterii și administrației, tre
buie să 
conducă 
Recent, 
munele 
dezvoltare economico-socială pe acest 
an. Ce obiective prevăd ele ? Cum au 
fost fundamentate ? Cum s-a pornit, 
practic, la realizarea lor ? — iată cî- 
teva întrebări cărora le vom da răs
puns, în rîndurile de mai jos, în dia
logul dintre cele două primării.

de oameni ; forța de 
din C.A.P. — 2 700 de

aceste schițe sumare, 
dezvoltarea celor două co-

conceapă acest proces, să-1 
cu pricepere și răspundere, 
după cum se știe, toate co- 
și-au elaborat planurile de

RAPORTURILOR BILATERALE
SI AL CERINȚELOR

numai cerințele 
sale, derivind 

necesitățile de 
societății, dar și 
intim, vibrația

i-a format 
unor cerințe 
obștești.

Restrîngind 
discuției Ia domeniul 
de specialitate, trebuie a- 
rătat că situarea matema
ticianului în actualitate a- 
tinge o asemenea stringen-

puțin

vieții

sfera 
meu

Acad. proî.
Nicola© TEODORESCU

(Continuare 
în pag. a Vl-a)

Principala bogăție - pămîn- 
tul! Principala preocupare 
- valorificarea lui supe

rioară !
„O atenție deosebită am acordat 

in cadrul planului de dezvoltare e- 
conomico-socială al comunei pro
blemelor agriculturii — ne declară 
din capul locului tovarășul Ion Bo- 
bocea, primarul din însurăței. Nouă 
ni s-a întipărit în minte, de la con-

Constantin PRIESCU
N. Gr. MĂRĂȘANU

(Continuare în pag. a II-a)
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DESTINDERII INTERNATIONALE
Vizita oficială în R.P. Chineză a 

președintelui S.U.A., Richard Nixon, 
întrevederile și convorbirile purtate 
cu președintele Mao Tzedun și pre
mierul Ciu En-lai au fost urmărite 
cu un puternic interes de opinia pu
blică mondială, inscriindu-se ca unul 
din evenimentele 
ții internaționale, 
după mai bine de două decenii 
lipsă de contacte, de perpetuare a 
unei politici neraționale, ana
cronice, constînd în ignorarea 
existenței R.P. Chineze, însuși acor
dul asupra vizitei, însuși .faptul în 
sine că ea a avut loc au putut și pot 
fi apreciate ca un act pozitiv, ca o 
manifestare a 
recunoașterea 
statornicite, a 
social-politice 
contemporană 
mentală a însănătoșirii climatu
lui internațional. Faptul că două ase
menea state, cum sînt China și S.U.A.. 
se angajează pe drumul contactelor, 
al dialogului și normalizării raportu
rilor reciproce va influența pozitiv 
viata internațională, procesul de des
tindere. Iată pentru ce, pe bună drep
tate. acordul cu privire la vizită 6-a 
bucurat, de la început, de o largă 
aprobare din partea opiniei publice 
internaționale, inclusiv din partea po
porului român.

Se poate spune acum că această 
apreciere și-a găsit confirmarea, 
comunicatul comun consemnînd că 
rezultatele obținute îfi cursul vizitei 
vor deschide noi perspective pentru

istorice ale vie- 
Fără îndoială, 

de

i soiritului realist — 
realităților istoricește 
marilor transformări 
petrecute in lumea 

fiind o premisă funda- 
însănătoșirii

ÎN ZIARUL DE AZI
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relațiile dintre cele două țări. Vizita 
președintelui Nixon în R.P. Chineză, 
ca și vizita pe care urmează să o în
treprindă în luna mai în U.R.S.S., 
ilustrează însemnătatea metodei tra
tativelor, importanța contactelor și 
dialogului. încă o dată viața, expe
riența au demonstrat că nu folosirea 
forței sau amenințării cu forța, nu 
recurgerea la presiuni ci tratativele 
și contactele politice reprezintă mij
locul rațional de abordare a proble
melor litigioase, singura cale ce poate 
conduce la realizarea unor acorduri 
și înțelegeri, la promovarea destinde
rii între state, fără deosebire de orin- 
duire socială. Aceasta este singura 
modalitate de acțiune corespunzătoare 
coexistenței pașnice — imperativul 
major al epocii contemporane. '

între R.P. Chineză și S.U.A. exis
tă, după cum se știe, profunde deo
sebiri de poziții în probleme funda
mentale, care decurg din natura di
ferită a orînduirii lor sociale ; s-au 
acumulat totodată divergențe esen
țiale în ce privește relațiile bilate
rale 
bleme nu puteau fi rezolvate in de
cursul citorva zile 
Este

și este evident că aceste pro-
de convorbiri, 

însă de mare însemnăta
te că s-a pornit de la aprecierea 
judicioasă, rațională că existența di
vergențelor nu trebuie, să constituie 
un impediment pentru întîlniri și 
discuții, purtate în spiritul respec
tului reciproc, pentru căutarea căi
lor spre normalizarea relațiilor inter
statale.

Reflectînd acest mod realist de 
abordare a problemelor, comunicatul 
chino-american — rezultat al schim
bului .de păreri serios și sincer — a- 
firmă deschis pozițiile deosebite 
și, în același timp, consemnează con
vergentele care s-au putut realiza in 
actualul stadiu, relevînd că este de 
dorit lărgirea înțelegerii între cele 
două popoare.

R. P. Chineză și-a reafirmat cu 
claritate, în mod ferm, pozițiile în 
favoarea independenței țărilor, liber
tății națiunilor, dezvoltării procesului 
revoluționar mondial, sprijinul față de 
lupta pentru libertate și eliberare a 
tuturor popoarelor asuprite. în comu
nicat este proclamat cu tărie de că
tre partea chineză principiul sacru 
potrivit căruia toate țările, mari sau 
mici, trebuie să se bucure de egali
tate. respingîndu-se orice fel de po-

V. ILIESCU

(Continuare în pag. a Vil-a)
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nation
Ideea unității și frăției tuturor oa

menilor muncii — fără deosebire de 
naționalitate — s-a numărat dintot- 
deauna printre marile valori ale 
ideologiei partidului nostru, căre, 
încă de la întemeiere, și-a înscris 
pe steagul de luptă înflăcărată che
mare a lui Lenin : „Vechii lumi, 
lumii asupririi naționale, a disen
siunilor naționale și a izolării na
ționale, muncitorii ii opun lumea 
nouă a unității oamenilor muncii 
aparținind tuturor națiunilor, in 
care nu va fi loc nici pentru privi
legii, nici pentru cea mai mică asu
prire a omului de către om“. 
(Opere, voi. 19, p. 74).

Principiul fundamental după 
care s-a călăuzit, in decursul în
tregii sale existențe, partidul nos
tru în problema națională, cheia de 
boltă a întregii sale orientări, este 
principiul deplinei egalități în drep
turi a oamenilor muncii indiferent 
de naționalitate. Abordînd proble
ma națională nu în mod izolat de 
procesele sociale generale, ci ca o 
componentă intrinsecă esențială a 
problemei generale democratice, 
întrucît esența democrației constă 
în deplina egalitate în drepturi, iii 
posibilitățile egale asigurate tutu
ror cetățenilor de a participa la con
ducerea ireburiior obștești, Partidul 
Comunist Român se orientează cu 
consecvență după cunoscuta teză 
programatică leninistă : „există nu
mai un singur mod de rezolvare * 
problemei naționale și acesta este 
democratismul consecvent". (Lenin, 
Opere, voi. 19, p. 348).

In aplicarea creatoare a acestor 
principii fundamentale ale mar- 
xism-leninismului, partidul nostru 
a acționat constant în funcție de 
condițiile .specifice ale României, 
caracterizate . prin conviețuirea 
multiseculară în diferite zone ale 
țării, alături de români, a naționa
lităților conlocuitoare, prin bogate 
tradiții de muncă și luptă revolu
ționară comună a oamenilor muncii 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități.

Continuînd și ridicînd aceste tra
diții pe un plan superior, el a fun
damentat, de la întemeiere, corela
ția indisolubilă dintre rezolvarea 
problemei naționale și crearea unei 
societăți eliberate de orice asuprire 
și. exploatare. încă in proiectul ge
neral de program, supus dezbaterii 
congresului de constituire a P.C.R. 
se sublinia că : „Proletariatul din 
România așteaptă rezolvarea defi
nitivă a problemei naționale de la 
transformarea sistemului social".

In lumina tezei marxiste potrivit 
căreia „nu poate fi liber un popor 
eare asuprește alte popoare", par
tidul a militat fără preget împotri
va .politicii di discriminare și. asu
prire ' a naționalităților conlocui
toare promovată de guvernele ;bur- 
ghezo-moșierești, a pus în lumină 
conținutul de clasă al naționalis
mului în ambele sale forme de ma
nifestare — șovinismul cercurilor 
reacționare ale națiunii majoritare 
și izolaționismul unor pături ale 
minorităților naționale. Comuniștii 
arătau maselor că, in timp ce bur
ghezia românească, maghiară și 
germană au găsit modalitatea de 
a-i exploata în deplină „armonie și 
colaborare" pe oamenii muncii, re
prezentanții ideologici și politici ai 
claselor exploatatoare au cultivat 
prejudecăți rasiale și naționale, au 
instigat vrajba națională în. scopid 
spargerii unității de luptă a celor 
ce muncesc.

Poziția fermă, intransigentă a 
P.C.R. ca exponent al intereselor 
fundamentale ale întregului popor, 
împotriva șovinismului, a revizio
nismului horthyst, împotriva perse
cuțiilor rasiale și a diversiunilor 
naționaliste, larga acțiune de masă 
pentru a bara ascensiunea fascis
mului la putere, dezvăluirea rolului 
odios al Gărzii de Fier și celorlalte 
grupări fasciste, ca agenturi ale 
hitlerismului, acțiunile desfășurate 
în perioada ocupației Transilvaniei 
de Nord de către comuniști împo
triva bandelor fasciste ale „Cruci
lor cu săgeți", au relevat, o dată 
mai mult, patriotismul și interna
ționalismul comuniștilor.

Consecvența neabătută a poziției 
internaționaliste a P.C.R., trăsă
tură definitorie a întregii sale acti
vități, și-a găsit o vie oglindire în 
îmbinarea luptei împotriva exploa
tării capitalisto-moșierești cu lupta 
împotriva asupririi naționale, în e- 
forturile sale în vederea făuririi 
unității tuturor celor ce muncesc, 
fără deosebire de naționalitate ; 
partidul pornea de la înțelegerea 
faptului că numai prin lupta uni
tă a tuturor oamenilor muncii pu
tea fi înlăturată dominația clase
lor exploatatoare după cum. Ia rîn- 
dul ei, aceasta reprezintă premisa 
fundamentală a rezolvării proble
mei naționale în cadrul orînduirii 
socialiste.

Nu e mai puțin adevărat că în 
unele documente de partid din pe
rioada ilegalității și-au găsit re
flectare și poziții greșite în proble
ma națională, ca de pildă tezele 
despre caracterul de „stat multina
țional" al României ; asemenea 
t.eze, aflate în strînsă legătură cu 
aprecierile despre așa-zisul „carac
ter imperialist al României de la 
începutul secolului", cu prezentarea 
procesului de făurire a statului na
țional unitar român ca efect al unor 
„anexiuni teritoriale", ignorau și 
deformau în mod flagrant realită
țile istorice și conduceau în mod 
obiectiv la ideea dezmembrării țării. 
Partidul a reușit însă să înlăture 
ți să depășească aceste greșeli, să-și 
elaboreze o strategie și tactică re
voluționară justă, conformă cu 
realitățile românești, cu cerințele 
de dezvoltare ale societății noastre, 
ceea ce a asigurat unirea sub stea
gul său a celor mai largi mase ale 
poporului. (Vezi și studiul „Poli
tica P.C.R în problema națională" 
în volumul ..Națiunea și contempo
raneitatea". Ed. științifică 1971).

în noua epocă istorică deschisă de 
victoria insurecției armate din au
gust 1944 — epoca revoluției popu
lare și a construirii socialismului 
— procesul de apropiere și sudare 
a unității frățești a poporului ro
mân și naționalităților conlocui
toare a cunoscut un stadiu nou, ca
litativ superior. Politica deplinei

egalități în drepturi a devenit, 
o dată cu instaurarea, la 6 martie 
1945, a primului guvern din istoria 
țării în care clasa muncitoare avea 
rolul precumpănitor, politică de 
stat. Această orientare consecventă 
imprimată de partid a reprezentat 
unul din factorii de bază care au 
determinat mobilizarea maselor 
largi ale oamenilor muncii de di
ferite naționalități la desfășurarea 
revoluției populare. în mod deose
bit se cuvine relevată fermitatea cu 
care Partidul Comunist Român a 
dejucat încercările reacțiunii inter
ne — atît din rîndurile populației 
române cit și ale celei maghiare — 
sprijinite de unele cercuri imperia
liste, de înveninare a atmosferei în 
Transilvania, de reînviere și ațîțare 
a vrajbei naționale, Acest succes 
important al politicii P.C.R. a con
tribuit substanțial la creșterea în
crederii față de România nouă, de
mocrată, la sporirea autorității ei 
internaționale, la respingerea dife
ritelor încercări de știrbire a inte
grității teritoriale a țării.

Toate victoriile repurtate in o- 
pera de edificare a socialismului 
sînt rezuitatul eforturilor comune 
ale poporului român și naționalită
ților conlocuitoare. Prin munca lor 
unită, umăr la umăr, oamenii 
muncii români, maghiari, germani, 
de alte naționalități, au dat viață 
politicii partidului de industriali
zare a țării, de cooperativizare a 
agriculturii, de înflorire a științei 
și a culturii, de ridicare a nivelului 
de trai al întregului popor. Nu e- 
xistă domeniu al construcției so
cialiste, nu există sferă de creație, 
în care, alături de români să nu 
aducă o contribuție de înaltă va
loare, Ia activitatea constructivă, 
oameni ai muncii aparținind națio
nalităților conlocuitoare. Realitățile

te în Înapoiere economică, printre 
care și cele în care, alături de 
populația română, locuiesc nume
roși oameni ai muncii de alte na
ționalități, asigură efectiv adevă
rata egalitate socială și națională.

Pe plan politic, deplina egalitate 
In drepturi a tuturor cetățenilor, 
exercitarea efectivă a libertăților 
democratice își găsește, ilustrare în 
reprezentarea corespunzătoare a 
naționalităților conlocuitoare in 
Comitetul Central al partidului, în 
Consiliul de Stat și guvern, în toate 
organele centrale și locale ale par
tidului, statului și organizațiilor do 
masă. Largile posibilități de parti
cipare la conducerea statului sînt 
ilustrate de faptul că Marea Adu
nare Națională include 62 deputațl 
din rîndurile naționalităților conlo
cuitoare, iar consiliile populare s- 
proape 16 000. Intruchipind în 
cel mai înalt grad principiile 
.internaționalismului, ale egalită
ții in drepturi a tuturor ce
tățenilor, Partidul Comunist Ro
mân unește în rîndurile lui pe 
cei mai buni și mai înaintați fii 
ai poporului, indiferent de națio
nalitate. Ca o reflectare a struc
turii naționale a populației, din 
totalul membrilor Partidului Co
munist Român 88,8 la sută sînt ro
mâni, 8,4 la sută maghiari, 1,3 la 
sută germani și 1,5 la sută de alte 
naționalități. Omogenitatea și 
coeziunea politico-ideologică reali
zate în cadrul partidului constituie, 
Ia rîndul său, un puternic factor de 
înriurire a întregii noastre societăți 
în spiritul internaționalismului.

Orientarea consecventă de către 
Congresele al IX-lea și al X-lea ale 
P.C.R. a întregii vieți economice și 
sociale în direcția adîneirii demo
cratismului socialist include drept o 
componentă esențială perfecționare».

societății românești contemporane 
ilustrează un adevăr de necontes
tat : criteriul suprem de apreciere 
a oricăruia dintre membrii săi cons
tă în capacitatea și pregătirea sa, în 
devotamentul față de cauza socia
lismului reflectat în aportul efectiv 
la înflorirea patriei comune, fie
care avînd posibilități egale de afir
mare. tși găsesc astfel materiali
zare prevederile Constituției care 
consacră deplina egalitate în drep
turi a tuturor cetățenilor României 
socialiste fără deosebire de națio
nalitate, rasă, sex sau religie.

Experiența fării noastre confirmă 
că soluționarea problemei națio
nale este, pe de o parte, unul din
tre cele mai importante rezultate 
ale revoluției și construcției socia
liste iar, pe de altă parte, o condi
ție hotăritoare pentru ridicarea pe 
o treaptă mai înaltă a procesului 
revoluționar pe calea făuririi so
cialismului multilateral dezvoltat.

Dinamismul, receptivitatea față 
de nou. spiritul creator — proprii 
întregii activități a partidului nos
tru — îl determină să . privească și 
rezolvarea problemei naționale nu 
ca o acțiune finită, cu soluții date 
o dată pentru totdeauna, ci ca un 
proces in cursul căruia apar mereu 
noi aspecte și fenomene, impunind 
o rezolvare originală, in funcție de 
condițiile și cerințele specifice eta
pei respective. Tn acest sens se cu
vine relevate atenția deosebită a- 
cordată de Congresele IX și X as
pectelor teoretice și practice ale 
problemei naționale, cuvintările to
varășului Nicoiae Ceaușescu în ca
drul cărora a precizat locul și rolul 
naționalităților conlocuitoare în so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată. Climatul de încredere care 
cimentează unitatea de nezdrunci
nat dintre partid și masele largi ale 
cetățenilor de orice naționalitate a 
fost întărit de repetatele consultări 
ale secretarului general al parti
dului cu reprezentanții naționali
tăților conlocuitoare, de modul 
deschis, principial, limpede in care 
el a abordat și cele mai „delicate" 
aspecte din viața naționalităților 
conlocuitoare, subliniind că tiu e- 
xistă problemă in acest domeniu 
care să nu poată fi analizată și so
luționată in sensul întăririi unității 
frățești a tuturor cetățenilor țării. 
(Vezi Nicoiae Ceaușescu : raport la 
Congresul IX, cap. 3, raport la Con
gresul X, cap. 3, expunerile la ple
nara Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate germană și la ple
nara Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară.

Baza trainică a rezolvării proble
mei naționale în țara noastră o 
constituie proprietatea socialistă, 
care asigură tuturor oamenilor 
muncii o poziție egală față de mij
loacele de producție. Conștiința 
răspunderii comune ce incumbă, de
opotrivă, oamenilor muncii români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități în virtutea dublei lor cali
tăți de producători și de proprietari 
ai mijloacelor de producție (atît în 
întreprinderile de stat cit și în co
operativele agricole) acționează ca 
o puternică forță a progresului în 
viața economică și socială.

Consolidarea bazei matcriale-eco- 
nomice a egalității in drepturi a tu
turor cetățenilor se realizează prin 
politica partidului de dezvoltare ar
monioasă a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul țării ; pe linia 
acestei, orientări consecvente, ac
tualul cincinal prevede amplasarea 
judicioasă a noilor obiective eco
nomice și social-culturale, în func
ție de îmbinarea criteriului efici
enței economice cu aspectele de 
ordin social și național. Viața arată 
că dezvoltarea unitară a tutu
ror zonelor țării, imprimarea ți
nui ritm mai accentuat de industria
lizare județelor altădată menținu-

cadrului instituțional propice pen
tru valorificarea plenară a poten
telor naționalităților conlocuitoare 
in opera de construcție socialistă. 
Un rol important l-a avut in a- 
.ceastă privință constituirea consi
liilor naționalităților conlocuitoare.

I Deși a trecut un ’• răstimp scurt dfe' 
(la; constituirea lor, ele Se dovedesc 
' organisme apte de a asigura parti- 
Iciparea sistematică tot mai largă a 
acestor naționalități la întreaga 
viață a țării, la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului, de a sprijini organele 
locale de partid și de stat in exa
minarea și rezolvarea problemelor 
specifice ale populațiilor respecti
ve în concordanță cu interesele ge
nerale ale societății, ea și ale ce
tățenilor din rîndurile acestor na
ționalități. (Vezi Nicoiae Ceaușescu: 
„Expunere cu privire la unele mă
suri organizatorice pentru întărirea 
continuă a unității moral-politice a 
poporului muncitor, a frăției din
tre , oamenii muncii români și ai 
naționalităților conlocuitoare" 24 X 
1968).

în scopul asigurării posibilități
lor de exercitare deplină ă dreptu
rilor cetățenești ale tuturor oame
nilor muncii se urmărește aplicarea 
riguroasă a prevederilor legislative 
sti.pulînd că in unitățile administra- 
tiv-teritoriale locuite și de popu
lație de altă naționalitate decit cea 
română, toate organele și institu
țiile folosesc și limba naționalității 
respective, se fac numiri de func
ționari, din rîndul acestora sau al 
altor cetățeni cunoscînd limba și 
felul de trai al populației locale.

Comunitatea de viață și de mun
că a locuitorilor patriei noastre .se 
reflectă în viața spirituală a țării, 
care integrează tot ce » mai valoros 
în creația poporului român și a 
naționalităților conlocuitoare. Ins
pirate din realitățile României so
cialiste, indisolubil legate de an
samblul condițiilor materiale și 
spirituale ale societății noastre, 
fructificate de Ideologia comună — 
marxism-leninismul — creațiile oa
menilor de artă și cultură maghiari, 
germani și de alte naționalități 
constituie o microcultură - parie 
componentă a culturii socialiste a 
României, contribuind prin trăsă
turile ei originale. Ia îmbogățirea 
patrimoniului cultural al tării.

Asigurarea condițiilor necesara 
în vederea accesului egal la învă
țătură pentru toate naționalitățile 
conlocuitoare reprezintă una din 
realizările primordiale ale politi
cii naționale a partidului și statu
lui 'nostru. Este semnificativ în 
acest sens faptul că în cadrul 
învățământului de toate gradele 
funcționează peste 3 200 scoli și 
secții in care 285 500 tineri în
vață in limbile naționalităților 
conlocuitoare, tn același timp, mă
surile adoptate pentru îmbunătăți
rea studiului limbii române asigură 
tinerilor din rîndurile naționalită
ților conlocuitoare șanse egale de 
a-și valorifica pregătirea și apti
tudinile în orice regiune a țării.

Sprijinul larg șl multilateral a- 
cordat de statul socialist dezvoltă
rii vieții cultural-arlistice a na
ționalităților conlocuitoare se re
flectă, totodată. în existența a nu
meroase teatre, biblioteci, cămine 
culturale, ansambluri artistice, di
ferite cotidiene și publicații pe
riodice în limba maternă. în tira
jele crescînde ale cărților editate 
in limbile naționalităților conlocui
toare, în emisiunile radiofonice și 
de televiziune în limbile maghiară 
și germană, in suita manifestări
lor consacrate in ultimii ani cin
stirii tradițiilor progresiste ale na
ționalităților conlocuitoare.

Rezultatele politicii naționale 
marxist-leniniste a Partidului Co
munist Român își găsesc cristali

zare in stadiul nou, mai înalt, pe 
care îl cunoaște procesul de su
dare a coeziunii politice și sociale 
a oamenilor muncii indiferent de 
naționalitate ; adeziunea înflăcărată 
a tuturor locuitorilor țării la poli
tica internă și externă a partidului, 
sprijinul activ pe care îl dau în
făptuirii acesteia, frăția și unita
tea de nezdruncinat dintre poporul 
român și naționalitățile conlocui
toare acționează ca un puternic 
izvor al forței și trălniciei orîn
duirii noastre socialiste. Definind 
această caracteristică a societă
ții noastre, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu arăta că : „Lichidarea 
exploatării omului fie către om, 
triumful definitiv al socialismului 
reprezintă nu numai baza libertă
ților și drepturilor sociale de eare 
se bucură azi oamenii muncii din 
țara noastră, fără deosebire de na
ționalitate, ci și baza coeziunii în
tregului nostru popor. Desființind 
nedreptățile de ordin social, discri
minarea de rasă, de naționalitate, 
(le sex, socialismul garantează tu
turor oamenilor muncii drepturi 
egale în cadrul societății, accesul 
neîngrădit la viața economică, so
cială și politică, la iuvățămînt fi 
cultură".

Procesul de omogenizare, de în
tărire a coeziunii, propriu socie
tății noastre nu are nimic comun 
cu lichidarea colectivităților etnice, 
a raporturilor specifice dintre na
țiunea socialistă și naționalitățile 
conlocuitoare. Nimic nu e mai 
străin esenței și idealurilor socia
lismului decit politica deznaționali
zării, decit negarea individualității 
specifice a națiunilor și naționalită
ților. Uni tatea și coeziunea socia l- 
politică a societății socialiste se 
realizează nu prin ștergerea, ci, 
dimpotrivă, prin dezvoltarea speci
ficului național, înrădăcinat in 
tradiții și folclor, exprimat prin 
limbă, cultură și conștiință. în 
concepția marxist-leninistă, națio
nalitatea este o colectivitate et- 
nic-istorică, ale cărei criterii de de
finire sînt asemănătoare celor alo 
națiunii. Existența ambelor co
munități este determinată de a- 
ceiași factori economici, sociali și 
politici ; ele sînt legate prin țelul 
unic al făuririi și dezvoltării noii 
orinduiri sociale, al înfloririi pa
triei comune ; colaborarea și prie
tenia frățească, patriotismul și in
ternaționalismul socialist repre
zintă trăsături definitorii comune 
al® profilului lor politico-moral. 
Transformarea bazei economice, a 
structurii sociale și configura
ției . politico-ideologice a națiunii 
române și a '.naționalităților con
locuitoare în Cursul revoluției și 
al conatrucțieț.-socicțliște sînt pro
cese condiționate reciproc și aflate 
în strînsă interdependență (vezi, 
consultația .'.Națiunea și socialis
mul" în „Scînieia" din 16.11.1972).

. în acest. sens, un aport impor
tant la dezvoltarea învățătu
rii marxist-leniniste. despre pro
blema națională, precum și la 
orientarea practică a întregii acti
vități desfășurate în acest domeniu 
în România, îl constituie teza fun
damentată de partidul nostru, po
trivit căreia. în lumina concepției 
privitoare Ia faptul că națiunea 
arc o perspectivă îndelungată de 
existență, această perspectivă se 
referă, deopotrivă, la viitorul na
ționalităților care își vor păstra 
multă vreme o identitate proprie, 
vor continua să aibă în sinul so
cietății ud loc și un rol bine de
finite.

O însemnătate excepțională pen
tru întărirea prieteniei frățești a 
poporului român cu naționalită
țile conlocuitoare au prevede
rile programului de educare co
munistă, adoptat de plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971, în 
cadrul căruia se acordă o deosebită 
atenție cultivării patriotismului și 
internaționalismului socialist, ca 
trăsături definitorii ale făuritorilor 
noii orinduiri sociale. Spiritul mi
litant, intransigența revoluționară, 
proprii întregii activități politico- 
ideologice a partidului nostru, își 
găsesc reflectare în măsurile pre
conizate pentru combaterea fermă 
a oricăror influențe ale ideologici 
burgheze, ale naționalismului și șo
vinismului, străine Climatului poli
tic al societății noastre. în concep
ția partidului este . inadmisibilă 
orice îngăduință față de prejude
cățile naționale ; suferințele și pre
judiciile pe care le-au pricinuit 
poporului nostru de-a lungul 
veacurilor politica de dezbinare 
națională promovată de clasele ex
ploatatoare, diversiunile naționalis
te ale acestora, crimele monstruoa
se săvîrșite in numele rasismului 
și șovinismului, impun organelor 
de stat aa — in spiritul politicii 
Partidului Comunist Român, în spi
ritul Constituției, precum și al 
prevederilor legii, să nu îngăduie 
nid o manifestare a naționalismu
lui, din partea oricui ar veni, să 
aplice cu fermitate neabătută sanc
țiunile legale stabilite pentru orice 
infracțiune de propagandă națio- 
nalist-șovină, de ațîțare a urii de 
rasă sau naționale.

în soopul elucidării și aprofun
dării problematicii complexe a 
națiunii și naționalităților se pune 
cu acuitate necesitatea intensifică
rii cercetării științifice sub aspec
tul relațiiloi inter-etnice, prin 
strînsă colaborare a istoricilor, eco
nomiștilor. filozofilor și sociologilor 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — atenția acor
dată acestor cercetări exprimin- 
du-se și în crearea recentă a Insti
tutului de științe politice și de stu
diere a problemei naționale în ca
drul Academiei de Științe Sociale 
și Politice

Experiența Istorică confirmă că 
departe de a fi elemente opuse, 
contradictorii, dezvoltarea națiunii 
socialiste române șl libera afir
mare, tn condiții de deplină ega
litate a naționalităților conlocui
toare reprezintă laturi complemen
tare ale unui tot unitar, c-hezășuind 
progresul continuu al țării noastre 
pe calea construirii societății so
cialiste și comuniste.

Prof. univ. Emo GALL

In excursie la Predeal Foto : 8. Cristian

FAPTUL
DIVE
Alfredo
transmite
mulțumiri

Două primării

ci scrisoare din Monza-Italia. 
Coppola Alfredo, care se afla nu 
de mult in țara noastră, de în
dată ce s-a întors acasă, a ținut 
neapărat să transmită mulțumi
rile și recunoștința sa medicilor 
de la spitalul din Orșova. „In 
luna feb™arie a.c. — relatează 
el — am avut un accident de 
mașină în apropierea orașului 
Orșova. Am fost internat ime
diat în spitalul din acest oraș, 
unde am stat pină m-am vin
decat. Vreau să mulțumesc în
tregului personal al spitalului — 
și în mod deosebit dr. Ion Mi- 
hălceanu și tehnicianului sto
matolog A. Bielussich — care, 
in urma tratamentului aplicat, 
mi-au dat posibilitatea să 
Întorc sănătos în Italia, la 
milla mea".

mă 
fa

(Urmare din pag. I)

ferința pe țară a primarilor șl se
cretarilor de partid, că prosperitatea 
satului, sub toate aspectele, este 
strâns legată de producțiile pe care 
le obțin cooperativele agricole, de 
modul cum știm să gospodărim pă- 
mîntul și resursele lui. Nu poți să-ți 
propui să dezvolți comuna fără a lua 
măsuri de valorificare, pină la ulti
ma palmă, a principalei ei bogății — 
pămîntul. Pentru aceasta, atît eu, cit 
și secretarul comitetului de partid, 
am participat la toate fazele în care 
s-au analizat planurile de produc
ție ale celor două cooperative agri
cole — brigăzi, ferme, C.A.P. Ne-am 
consultat cu oamenii, le-am ascultat 
pe îndelete părerile, am cîntărit gos
podărește, cum se spune, totul. Am 
reușit astfel să stabilim măsuri și 
sarcini care angajează agricultura 
comunei pe drumul unor rezultate 
mult superioare anilor trecuți. Reți
neți doar două cifre : producțiile 
medii pe ha vor crește în acest an 
cu circa 200 kg. la griu și cu 400 kg. la 
porumb. Primăria consideră că spo
rurile pe care le-am amintit repre
zintă mai mult o bază de plecare 
pentru anii următori. Pe ce-mi înte
meiez această afirmație ? ■■ Pe faptul 
că vom atrage în circuitul producției 
tot pămîntul, că nu vom mai lăsa să 
rămînă o singură palmă care să nu 
producă. Am întocmit, in acest scop, 
un program complet de scoatere de 
sub efectul secetei, umidității și ero- 
ziunii a circa 1 000 hectare de țgren.

' Dar agricultura comunei noastre

mări" de agricultură, ci sînt el tnșîș! 
buni cunoscători ai realităților din 
C.A.P., ai potențialului economic al 
pămintului.

„Noile 
realiza 
tului.

construcții se vor 
cu materialele sa

de către meșterii 
satului"

anul acesta un volum, de 
de peste 9 milioane lei — 

însurăței.
„Avem 

investiții 
ne spune primarul din 
Cea mai substanțială contribuție la 

comunei — e 
investiții și 

buget — o aduc resursele 
ale satului. Adunate in producțiile 
agricole ale C.A.P., în materiile pri
me pe care le valorifică unitățile e- 
conomlce create in comună, ele se 
reîntorc în planul de investiții sub 
forma fondurilor de acumulare, a 
participării instituțiilor la constitui
rea bugetului local, a obiectivelor pe 
care acestea le ridică pe teritoriul 
satelor. Dar, pentru a fi și mai bine 
înțeles, am să apelez la cifre. Anul 
acesta, in comuna noastră, se vor 
construi 3 ateliere-școală, o creșă, 
lude și dotări pentru ■ stațiunea 
de mașini agricole, noi capacități de 
producție la centrul de vinalcool și 
la distileria de spirt ; vor începe, de 
asemenea, lucrările de alimentare 
cu apă — prima etapă — a caselor 
din comună ; se vor moderniza două 

'. unități comerciale și se. vor construi 
__ . ____  . ............... , . nbi. baze sportive. Ne’; îndreptăm, 

are un potențial ridicat, care nu și-a ■ după cum vedeți, cu pași siguri spre 
perspectiva de a deveni oraș".

„Cel puțin tot atîtea obiective — 
dacă nu mai multe, v-aș putea e- 
numera și eu Ia capitolul investiții
— adaugă primarul din Vizi™. In 
plus, față de cei din însurăței, noi 
vom construi un bloc de 10 aparta
mente pentru intelectuali și alți sa- 
lariați ai comunei. Avem și noi, 
pentru acest an, un plan de investiții 
mare : circa 11 milioane lei".

Ii întrebăm pe cei dt>i 
cum, cu ce materiale, cu 
veți realiza acest program 
strucții ?

„A fost o vreme cind 
de la comună, eram obișnuiți să fa
cem apel, pentru tot ce aveam nevoie, 
la oraș — spune prima™i din Vi
zi™. Problema se pune acum altfel 
și trebuie să Înțelegem că de noi de
pinde rezolvarea ei. Comuna poate 
și trebuie să participe mai mult cu 
forțe proprii la dezvoltarea ei. De 
ce să așteptăm materiale de con
strucții numai de la oraș — var și 
cărămidă, de exemplu — cind putem 
să le fabricăm in comună ? tn ce 
ne 
înființăm, 
cestui an, 
dă, cu o 
milion de 
prefabricate. Cea mai mare 
din materialele de construcții ni le 
vom asigura astfel cu forțe proprii. 
Meseriași avem mai puțini in co
mună. Dar, și în acest caz, vom a- 
pela tot la resursele comunei : ne 
vom califica — dacă va fi nevoia
— propriii meseriași".

„Ne-am creat și noi, cei din 
însurăței, fabrică de cărămidă, vrem 
6ă fabricăm și varul în. comună
— arată prima™i Ion Bobocea. Dar 
noi am făcut încă un pas înainte în 
această direcție. Intrucit în co
mună avem foarte mulți meseriași
— zidari, dulgheri, fierari, mecanici
— am creat o secție puternică ds 
construcții și montaje in cad™i 
C.A.P. „Grivița roșie" Această sec
ție are o mare capacitate de forță de 
muncă și ea contractează lucrări, atît 
pentru comuna noastră, cit și pentru 
alte comune. Așa că, dacă vor avea 
nevoie, vecinii din Vizi™ pot conta 
pe ajutorul nost™..."

Ne-am despărțit de acești destoinici 
gospodari cu convingerea că modul 
concret, precis, in care s-a stabilit, 
în cele două comune, programul dez
voltării economico-sociale, felul cum 
au fost prospectate și mobilizate toa
te resursele și forțele necesare pen
tru realizarea lui, reprezintă o garan
ție că cele două primării s-au anga
jat ferm, cu răspundere și spirit ds 
inițiativă, pe drumul stabilit de con
ferința pe țară.

spus ultimul cuvînt, și în zootehnie. 
Am constatat, analizînd în amănunt 
situația, că acest „ultim cuvînt" de
pinde de doi factori : extinderea a- 
cordului global și refacerea bazei fu
rajere. Pentru aceasta primăria a și 
luat măsurile de rigoare : s-a trecut 
la explicarea detaliată a modului- de 
aplicare a acordului global și la îm
bunătățirea regimului de agrotehni
că pe terenurile rezervate bazei fu
rajere. Rezultatul : la capitolul 
„plan", cele două cooperative agri
cole din comună au contractat anul 
acesta pentru fondul central 450 tone 
de carne, angajîndu-se, totodată, să 
livreze peste plan 300 hl lapte, 1 000 
kg lină. 800 de porci grași și 100 de 
Viței.

„Și. noi am acordat o atenție 
deosebită agriculturii—.arată Alexan
dru Jarnca, primarul din Viziru. Am 
lăsat conducerilor celor trei C.A.P., 
colectivelor de cooperatori din fer
me și brigăzi inițiativa de a ana
liza și găsi cele mai bune măsuri 
pentru creșterea producțiilor. Primă
ria a insistat asupra rezolvării unor 
probleme de ordin general. Am ce
rut județului să ne întocmească do
cumentația, — și am primit-o — 
pentru efectuarea unor lucrări de 
desecări pe 200 de hectare ; am în
tocmit un plan de măsuri pentru a 
reda in circuitul agricol alte 300 de 
hectare, cate în prezent sînt ocu
pate de drumuri. inutile între tarlale, 
de incintele exagerat de mari ale 
fermelor zootehnice, de- vetrele in
travilane prea mari ale gospodării
lor populației etc. Aceste acțiuni, 
conjugate cu cele stabilite de condu
cerile C.A.P.-urilor pentru îmbunătă
țirea agrotehnicii, pentru mai buna 
organizare a muncii, vor avea ea e- 
fect creșterea producțiilor medii la 
grîu și porumb cu 150—200 kg. pe 
hectar. Mai concret, ne-am propus 
să obținem 3 097 kg. grîu, 4 500 kg. 
porumb, .2 000 kg. floarea-soarelui. 
Cele 3 cooperative agricole din co
muna noastră au contractat pent™ 
fondul central peste 400 tone de 
carne. Vor mai livra, în mod supli
mentar și 470 hl lapte, 100 kg. lină, 
100 porci grași

Acestea sînt, 
programele de 
ale celor ddtiă 
se reține la analiza lor ? Este de a- 
preciat faptul că primăriile și-au a- 
sumat, în mod responsabil, rolul de 
gospodari ai pămintului comunei, 
de a se interesa de valorificarea Iui 
cit mai eficientă, Indiferent de pro
prietarul care-1 deține : I.A.S., C.A.P. 
sau gospodăriile cetățenești. După 
cum s-a văzut, eei doi primari nu 
se ocupă „în general", „prin infor-

și 90 de viței".
puse față în față, 

lucru în agricultură 
primării. Ce concluzie

Vinovații
să răspundăV

dezvoltarea 
rat. primim 
buget

adevă- 
de la 
proprii

primari : 
ce forțe 
de con-

noi, cei

privește, am luat măsuri să 
chiar din primăvara a- 

o fabrică de cărămi- 
capacitate anuală de un 
bucăți, și o secție de 

parte

Norme de igienă pentru personalul sanitar 
și vizitatorii unităților spitalicești

Printr-un ordin al Ministerului 
Sănătății, au fost stabilite normele de 
igienă pentru personalul sanitar Și 
pent™ vizitatorii unităților sanitare 
in vederea prevenirii apariției unor 
infecții in unitățile spitalicești.

Printre alte măsuri, se menționea
ză că încadrarea personalului in u- 
nitățile sanitare se va efectua numai 
după un examen medical minuțios. 
Se prevede, de asemenea, obligativi
tatea vaccinărilor profilactice, a exa-, 
menelor medicale și de laborator, pe
riodice, diferențiate pe funcții și loc 
de muncă. Se stabilesc, totodată, nor
me cu privire la îmbrăcămintea per-

sonalului, echipamentul sanitar fiind 
prevăzut in mod diferențiat pe fie
care funcție și loc de muncă.

în legătură cu vizitele în unității* 
eanitare se preconizează noi regle
mentări. Astfel, este interzis aocesul 
vizitatorilor in unitățile, secțiile și 
serviciile cu profil de pediatrie, 
obstetrică, nou născuți, de boli infec
tocontagioase, venerice, in serviciile 
în care se utilizează izotopi radio
activi, precum și în serviciile de a- 
nestezie-reanimare și terapie inten
sivă. In unitățile și serviciile T.B.C. 
se interzice accesul ca vizitatori al 
copiilor sub 16 ani. ' (Agerpres)

Nu de mult, la secția pilot- 
cord a Combinatului pent™ fi
bre artificiale Brăila a înghe
țat conducta de sulfură de car
bon. Cîțiva muncitori au înce
put să o evacueze cu ajutorul 
unui. vas de 50 de litri. în timp 
ce ucenicii Marcel Mihalcea și 
Titi Stan efectuau cel de-al doi
lea transport, vasul s-a fisurat, 
sulfura de carbon s-a scurs pe 
podea și a atins o conductă de 
abur încălzit la 70—80 de gra
de, . neizolată în întregime. Li
chidul s-a aprins aproape in
stantaneu și cei doi ucenici au 
suferit arsuri grave. Cu tonte 
îngrijirile acordate, Titi Stan a 
decedat, după 16 zile, la spital. 
După definitivarea anchetei, cei 
vinovați 
legii.

vor suferi consecințele

Pe roșu
de două xile, lucrătoriiI Timp . __

de la serviciul de resort din ca- 
< drul miliției municipiului Cra

iova au intreprins un sondaj 
privind respectarea regulilor de 

I circulație. tn total, au fost
depistate 1565 de abateri. Unui 
număr de 32 de conducători auto 
li ș-au reținut permisele pentru 

I suspendare (14 conduceau sub
influența „alcoolului !). Cel mai 
mare număr al celor care au In- 

I călcat regulile de circulație se
referă însă la pietoni : 456. Nici 
ei nu puteau fi lisați să treacă 

. mai departe. Cu atît mai mult, 
’ pil cit mulți dintre ei păreau a 

nici nu-și da seama ci-si pun 
pericol propria Viată !

Crima
vînătorului

in

Petru Zaraflu. In vtrstă de 
fie ani, din comuna Selaru (Dîm
bovița), se întorcea acasă de la 
o petrecere. Pe drum, înfierbin- 
tat de alcool, a început să se 
certe pentru niște pricini mai 
vechi cu consăteanul său Mihai 
Stoian. După ce s-au despărțit, 
P. Z. — care era și vînător — s-a 
dus acasă, și-a luat arma de vî- 
nătoare și s-a îndreptat spre lo
cuința adversarului său, unde a 
început să tragă în aer pentru 
a-i tulbura somnul. Nestiind des
pre ce este vorba, M. S. a ieșit 
afară să vadă ce se întimplă. 
Vinătorul a îndreptat arma spre 
el și a tras, împușcătura a fost 
mortală. Pentru fapta sa, Petre 
Zarafîu urmează să compare *- 
cum în fața instanței de jude-

nuntă
Nu de mult, Silviu Longaver 

din orașul Cavnic (Maramureș) 
a cunoscut-o pe Eugenia Răi- 
leanu din Probota (Iași), veni
tă in orașul de la poalele Gutî- 
iului la neamuri. Din vorbă în 
vorbă, au ajuns la concluzia că 
trebuie să se căsătorească. Au 
plecat la Probota, la părinții 
miresei. Aici, ofițe™l stării civile 
din localitate, fără nici o verifi
care prealabilă, a oficiat căsă
toria. După nuntă, soții s-au în
tors la Cavnic să continue petre
cerea, Dar între Silviu Longa
ver și părinții și neamurile a- 
cestuia s-a iscat o ceartă de 
pomină, care a trebuit soluțio
nată de miliția din Cavnic, Cu 
acest prilej s-a constatat că, de 
fapt și de drept, Silviu Longa
ver mai avea o soție, cu care se 
căsătorise prin anul 1966 și de 
care nu era divorțat ! Așadar, 
Silviu Longaver a intrat în con
flict nu numai cu_părinții, ci și 
cu Codul 
țiunea de 
punde in 
decată.

penal. Pent™ infrac- 
bigamie, el va răs

față instanței de ju-

Rubricâ redactato de i
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Seînteii'’
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la timpul optim în solarii? urmă 
con-

DA! DAR CU 0 CONDIȚIE

crud al ce- 
mp de răsa-

Pot fi plantate răsadurile

(Urmare din pag. î)

Serele cooperativei agricole din Pâulești, județul Satu-Mare, oferă „trufandale" de calitate. în foto : se recol

Cultivarea legumelor în 
solarii constituie o meto
dă eficientă pentru obți
nerea unor recolte mai 
timpurii decît cele care se 
realizează îd mod obișnuit 
în cimp. Anul acesta. în 
județul Ialomița, șapte 
cooperative agricole vor 
cultiva legume și îndeosebi 
tomate pe o suprafață de 
46,5 ha solarii. Alte 25 ha so
larii aparținînd întreprinde
rii județene de producere 
și valorificare a legume
lor și fructelor sînt în curs 
de amenajare la Fetești, 
Călărași și Țăndărei.

Pentru ca investițiile 
mari care se. fac în solarii 
să se recupereze și, în a- 
celași timp, să rezulte și un 
beneficiu, se cere ca prin- 
tr-o tehnologie corespunză
toare să se obțină produc
ții mari și cît mai timpu
rii. La rîndul său. aceasta 
presupune amenajarea din 
vreme a solariilor și plan
tarea lor la termenul op
tim. Asemenea aspecte au 
fost neglijate în ceilalți ani, 
ceea ce a făcut ca, în 
multe cazuri, tomatele din 
solarii să apară pe piață 
o dată cu cele din cimp. 
Pentru a nu se mai repe
ta aceste neajunsuri, Di
recția generală agricolă a 
județului Ialomița și con
ducerile cooperativelor a- 
gricole au întreprins o se
rie de măsuri. „Intenționăm 
ca, începînd cu 1 iunie și 
chiar mai devreme, din so
larii să livrăm roșii pe pia
ță, ne-a spus inginerul 
Constantin Drăgan, direc
tor al I.J.P.V.L.F. In a- 
cest scop am grăbit ame
najarea solariilor și am de
vansat producerea răsadu
rilor și repicatului, astfel ca 
plantatul să se poată face 
mai de timpuriu". Am ur
mărit pe teren cura se ma
terializează preocupările 
de care vorbea interlocuto
rul nostru.

Intr-adevăr, spre deose
bire de anul trecut, cînd în 
acest sector au existat mul
te neajunsuri, acum, în toa
te fermele legumicole care 
au solarii, preocupările sint 
îndreptate îndeosebi spre

asigurarea unui material 
săditor viguros. La 25 fe
bruarie cooperativele se- 
mănaseră 25 505 mp cu to
mate și varză, față de 23 500 
mp cit prevedea graficul la 
sfîrșitul lunii. La aceeași 
dată au fost repicate ră
sadurile de pe 7 000 mp. O 
experiență pozitivă în a- 
cest sens oferă cooperati
va agricolă Sărățeni, unde

vor începe lucrările de pre
gătire a solului**. Hotăriți 
să evite neajunsurile din 
anul trecut, cînd la 15 
martie se mai lucra la con
solidarea solariului. coope
ratorii au început de ,cîle
va zile montarea foliei de 
polietilenă. Aceeași atenție 
a fost acordată și protejă
rii solariilor de vînturile 
puternice din Bărăgan. S-a

cutarea arăturii pe cele 10 
ha ale solariului. Ing. Nico
lae Dinu, șeful fermei, are 
o vorbă : „Decît o arătură 
bună în primăvară mai bine 
una slabă în toamnă**. Nor
mal era să fi făcut o ară
tură bună în toamnă, pen
tru că acum, în primăvară, 
sînț alte lucrări de execu
tat. Și, apoi, alt efect ar fi 
avut fertilizarea, și așa a-

toate răsadurile de roșii, a- 
tît pentru cultura timpurie, 
cît și cele ce urmează să 
se planteze în cimp, au 
fost repicate în ghivece 
nutritive, pregătite din vre
me. „între 10—15 martie 
vom începe plantatul în 
solarii, astfel că după două 
luni vom putea livra pri
mele roșii — ne relata Ion 
Ivan, președintele coope
rativei. Pentru asigurarea 
unui pat germinativ cores
punzător, întreaga supra
față a fost arată din toam
nă și fertilizată în cursul 
iernii cu îngrășăminte or
ganice și chimice, iar în
dată ce timpul. va permite.

procurat din vreme stuful 
necesar și se lucrează a- 
cum la confecționarea per
delei de protecție din ju
rul lor.

Și la Ceacu am întîlnit 
aceeași grijă pentru produ
cerea materialului săditor. 
Verdele 
lor 500 
duri este promițător. Nu
mai că dacă specialiștii s-au 
străduit să realizeze răsa
duri de bună calitate, nu a- 
ceeași preocupare o mani
festă consiliul de conducere 
al cooperativei pentru pre
gătirea terenului. Este greu 
de crezut că nu au existat în 
toamnă condiții pentru exe-

plicată parțial — s-au ad
ministrat gunoaie de grajd 
și superfosfat numai pe 6 
ha — dacă era făcută pe a- 
rătură sănătoasă din toam
nă. Cu jumătăți de măsură 
nu poți să ajungi la rezul
tatele scontate.

Sînt cooperative agricole 
în care s-a întîrziat produ
cerea răsadului necesar 
plantării în solarii. La cea 
din Ciochina mai sînt de 
semănat 75 mp cu tomate, 
iar repicatul s-a făcut abia 
la 10 la sută din răsaduri. 
„Mergem eșalonat cu semă
natul pentru a putea face 
față Ia repicat** — ne-a ex
plicat inginerul Dumitru

Simoiu, șeful fermei legu
micole. Este adevărat că 
trebuie să existe o concor
danță între lucrări. Dar cu 
cit mai repede o faci pe pri
ma, tot atît de repede o poți 
executa și pe a doua. Se 
cere ca in momentul cînd 
timpul permite să se facă 
plantarea să existe răsaduri 
mari și viguroase. La Cio
china a rămas în urmă 
fertilizarea, deși au existat 
condiții bune ca această 
operație să se facă în toam
nă. S-au administrat, este 
adevărat, cite 400 kg îngră
șăminte complexe la hectar, 
dar mari cantități de gu
noi de grajd mai așteaptă 
în capul locului să fie îm
prăștiate. Timpul permite 
ca această lucrare să se 
facă acum și nu mai tîrziu.

Mult rămase în 
sînt lucrările de 
strucții la solariile apar- 
ținind I.J.P.V.L.F. Dacă la 
cele 4 ha de sere și 20 ha 
solarii încălzite, care 
mează să fie date 
folosință în august, 
crările sînt avansate 
raport cu acest termen, 
la cele 25 ha solarii neîn
călzite care trebuie să con- 
cure la producția anului în 
curs, abia s-au plantat 
stîlpi pe 10 ha, se lucrează 
la montarea doliilor și â 
coamelor. Cauzele acestor 
întîrzieri au fost determi
nate, potrivit afirmațiilor 
conducerii I.J.P.V.L.F. de la 
faptul că proiectele de exe
cuție nu au fost predate la 
timp. Orice motive ar fi in
vocate, un lucru trebuie a- 
vut în vedere : terminarea 
grabnică a solariilor, astfel 
ca plantarea să se facă la 
timp. Altfel eforturile și 
cheltuielile materiale nu 
vor avea eficiența econo
mică scontată.

Asigurarea unor producții 
corespunzătoare de tomate 
timpurii în toate solariile 
impun măsuri grabnice 
pentru urgentarea lucrărilor 
de execuție, astfel ca plan
tatul să poată începe 
timpul optim.
Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii

în primul trimestru: cel puțin < 20 la sută

din planul anual de investiții

UTILAJE AȘTEPTATE
9

PE ȘANTIERE ALE
9

INDUSTRIEI CHIMICE
Constructorii pretind îndeplinirea contractelor.

furnizorii... promit
După cum s-a subliniat la recenta Conferință pe țară a cadrelor de 

conducere din întreprinderi și centrale industriale și de construcții, o 
condiție esențială pentru realizarea ritmică a planului de investiții și 
punerea în funcțiune Ia datele planificate a noilor capacități de produc
ție o constituie LIVRAREA LA TERMEN A UTILAJELOR TEHNO
LOGICE DE CĂTRE UZINELE CONSTRUCTOARE DE MAȘINI. De 
aceea, extrem de important este în momentul de față ca furnizorii de 
utilaje să ia în continuare măsuri hotărite pentru a. asigura la termen 
— sau chiar mai devreme — instalațiile și utilajele cu date de livrare în 
primul trimestru, precum și a celor restante de anul trecut. De aceasta 
depinde, în mare măsură, intrarea în funcțiune la datele planificate a 
noilor obiective de investiții, dintre care unele trebuie să dea producție 
în prima parte a anului.

RENTABILITATE

țîmplat anul trecut în unele unități 
ale Ministerului. Industriei Metalur
gice;, de întreprinderi -tile Ministerului 
Construcțiilor Industriale, de' unități 
subordonate Ministerului Economiei 
Forestiere și Materialelor de Con
strucții ; statul este nevoit să inter
vină serios pentru a „întrema" din 
punct de vedere financiar întreprin
derile respective, în timp ce preocu
pările acestora în vederea reducerii 
cheltuielilor materiale de producție, 
închiderii tuturor „portițelor" unor 
costuri neeconomicoase nu se ridică 
la nivelul sarcinilor stabilite.

Prin nerealizarea integrală a pla
nului de beneficii, unitățile aflate în 
această situație influențează negativ 
nu numai volumul fondurilor centra
lizate ale statului, ci. iși lezează pro
priile interese. Această concluzie re
zultă din simpla enumerare a destina
țiilor beneficiilor planificate. Ele ser
vesc, printre altele, la constituirea 
fondului de premiere, rambursarea 
creditelor bancare pentru mică me
canizare și a celor pentru execuția 
unor investiții centralizate, la ram
bursarea creditelor bancare pentru 
creșterile planificate ale mijloacelor 
circulante, pentru execuția de in
vestiții necentralizate productive și 
social-culturale, inclusiv construc
țiile de locuințe ș.a. Cu alte cuvinte, 
analizind lucrurile atît din unghiul 
de proprietar al mijloacelor de pro
ducție, cît și din cel de producător, 
fiecare colectiv de întreprindere — 
începînd de la muncitor și pînă la 
director — este nemijlocit interesat 
nu numai în îndeplinirea integrală a 
planului de beneficii pe 1972, dar și 
in depășirea substanțială a prevede
rilor în acest domeniu, pentru crește
rea gradului de rentabilitate a pro
ducției.

în aproape fiecare unitate econo
mică s-au elaborat ample planuri de 
măsuri, pentru ca prevederile la 
beneficii pe acest an să fie îndepli
nite și depășite, iar pierderile — în 
acele unități prevăzute cu dotații de 
la buget — să fie diminuate cu mult 
sub nivelul celor planificate. Esen
țial este ca preocupările legate de 
reducerea cheltuielilor materiale de 
producție, înlăturarea imobilizărilor, 
a tuturor surselor de risipă, de fruc
tificarea mai intensă a rezervelor de 
ridicare a nivelului rentabilității în
treprinderilor, a 
se manifeste nu 
nuri de măsuri, 
tivitatea tuturor 
tățile economice .
a organelor aparatului financiar 
bancar, care au îndatorirea să spri
jine întreprinderile in vederea obți
nerii unor rezultate economice și fi
nanciare superioare.

Cu cit se va acționa mai energic, 
mai stăruitor încă din primele luni 
ale anului pentru creșterea prin 
eforturi proprii a volumului benefi
ciilor; a rentabilității producției (prin 
realizarea integrală a 
producție, atingerea in 
toate capacitățile, a 
proiectați, respectarea 
sub nivelul prevăzut a 
producție și, în primul rînd, a chel
tuielilor materiale), cu atît se vor 
mări avuția țării, venitul național — 
pe această bază creindu-se reale 
posibilități în vederea dezvoltării și 
modernizării economiei naționale, 
sporirii veniturilor oamenilor mun
cii, ridicării nivelului de trai al în
tregului popor. Problema înaltei 
rentabilități a producției interesează, 
deci, in cel mai înalt grad, pe toți 
cei ce muncesc, iar soluționarea ei 
favorabilă depinde de activitatea 
neobosită a tuturor colectivelor pen
tru mobilizarea susținută a rezerve
lor existente în întreprinderi, în ve
derea reducerii prețului de cost, acti
vitate ce trebuie să marcheze neîn
cetat un plus de eficacitate econo
mică de la o lună la alta, de la un 
trimestru la altuL

săfiecărui produs 
în birouri, in pla
ci în fapte, în ac- 
colectivelor din uni
și — bineînțeles —

Și

planului de 
termen, la 
parametrilor 
și reducerea 
costurilor de

tează castraveții
Serele cooperativei agricole din Pâulești, județul Satu-Mare, oferă „trufandale" de calitate. în foto : se recol

tează castraveții

î
într-o perioadă. Uzina de 

autocamioane din Brașov 
era confruntată cu o proble
mă considerată de unii fără 
rezolvare: lipsa de capaci
tate productivă în sculărie. 
Deosebit de acută a devenit 
această chestiune la sfîrși
tul anului 1969 și începutul 
anului 1970, cînd în fața în
treprinderii s-a pus sarcina 
de mare răspundere a asi
milării noilor autocamioane 
echipate cu motor Diesel. 
Pe baza studiilor întreprin
se de specialiști se aprecia 
că — pentru a-și satisface 
cerințele — uzina ar avea 
nevoie de un plus de capa
citate la sculărie de 29—30 
la sută. De unde să fie lua
tă, însă, această capacitate? 
Idei s-au vehiculat multe. 
Dintre acestea, una singură 
a reținut atenția ; ea apar
ținea ing. Ion Leancu, șe
ful sculăriei, economistului 
Ion Puiu, șeful normării, și 
ing. Mircea Florescu, pe a- 
tunci director tehnic al u- 
zinei. Propunerea viza utili
zarea mai rațională a forței 
de muncă in sculărie.

— Este un adevăr cunos
cut de noi toți, spunea șeful 
sculăriei într-o adunare de 
partid, că în domeniul folo
sirii forței de muncă există 
încă deficiențe mari. Aici 
trebuie să căutăm rezerva 
de capacitate de care a- 
vem nevoie.

Practic, vechiul sistem de 
salarizare în regie, pe bază 
de barem, nu cointeresa în 
suficientă măsură lucrătorii 
din sculărie in obținerea 
unei productivități a mun
cii superioare. în general 
cîștigurile oamenilor, fie ei 
încadrați în categorii supe
rioare sau inferioare, erau 
plafonate ; pe muncitorii ti
neri nu-i stimula să-și ri
dice nivelul pregătirii pro
fesionale. Așa s-a născut so
luția trecerii la sistemul de 
lucru în acord global, sau 
în acord pe echipe com
plexe. Elementul „cheie" 
în introducerea noului sis
tem l-a constituit justa sta
bilire a valorii medii a 
s.d.v.-urilor, respectiv, justa 
corelare intre categoria me
die a lucrărilor și categoria 
medie de încadrare a mun
citorilor. Normarea pro- 
priu-zisă s-a făcut, deci, nu 
pe categorii de salarizare.

cî pe baza orei medii de 
realizare a s.d.v.-urilor. De 
aici și interesul celor cu 
categorii superioare pentru 
atragerea în echipă a unor 
muncitori cu categorii mai 
mici, inferioare mediei echi
pei, dar pe care îi sprijină 
în ridicarea nivelului de cu
noștințe tehnico-profesiona- 
le, în scopul obținerii unor

acordului global îl consti
tuie realizarea unor produse 
de înaltă calitate. In ce pri
vește salariul mediu înre
gistrat pe secție, se poate 
spune că el a crescut de Ia 
1540 lei în anul 1969 la 2000 
lei in anul trecut.

Experiența colectivului 
sculăriei de la uzina de a- 
utocamioane a fost larg

De curînd, redactori ai ziarului 
nostru au investigat situația existentă 
pe cîteva mari șantiere ale chimiei in 
ce privește asigurarea utilajelor teh
nologice, precum și stadiul realizării 
lor la unii mari furnizori. întreba
rea care se pune este : vor fi asigu
rate, conform contractelor, utilajele 
tehnologice destinate șantierelor in
dustriei chimice care au termen de 
livrare în primul trimestru al aces
tui an ?

Mai întîi, să dăm cuvîntul unor fac
tori de răspundere de pe cîteva mari 
șantiere de investiții ale chimiei :

e La UZINA DE ÎNGRĂȘĂMINTE 
CHIMICE DE LA VALEA CĂLUGĂ
REASCA, Gheorghe Milea, inginer- 
șef cu investițiile, ne spunea : „De la 
uzina de utilaj chimic „Grivița ro
șie" din 
sească. încă 
120 tone de utilaj. De la. uzina 
„Vulcan" din Capitală trebuia să pri
mim 218 tone de utilaje tehnologice. 
Livrarea și montarea lor grabnică 
condiționează punerea în funcțiune a 
3 instalații — restante din anul tre
cut — și a instalației de acid sulfu
ric, capacitate care trebuie să înceaoă 
să producă în curînd. La fel de im
portant este să primim, la termenele 
prevăzute, utilajele contractate pen
tru lunile ianuarie—martie a.c.“.

• Ing. Horia Petra, director la 
COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE 
AZOTOASE DE LA TÎRGU-MUREȘ: 
„Așteptăm, cu cea mai mare nerăb
dare cîteva schimbătoare de căldură 
și alte utilaje de la Uzina de utilaj 
chimic din Ploiești și de la „Grivița 
roșie" din Capitală, în total, sute

București trebuiau să so- 
din anul trecut, 1

de tone — cea mai mare parte 
restante din anul trecut, iar al
tele cu termen de livrare în a- 
cest trimestru. Fără., aceste utilaje 
tehnologice, realizarea celei de-a cin- 
cea unități de îngrășăminte cu azot 
nu se poate înfăptui în ritmul stabi
lit — ceea ce, evident,* ar putea avea 
implicații asupra termenului de pu
nere în funcțiune a acestei impor
tante capacități de producție".

• „Pentru a elimina orice surpriză 
neplăcută în ceea ce privește terme
nul, de altfel apropiat, de punere în 
funcțiune a instalației de acid sulfu
ric — ne spunea ing. Vasile Mo- 
manu, directorul general al UZINEI 
DE FIRE ȘI FIBRE SINTETICE DE 
LA SAVINEȘTI — este obligatoriu 
ca furnizorii de utilaje tehnologice și, 
în primul rind, uzinele „Grivița ro
șie", și „Vulcan", ambele din Bucu
rești — ’să tie livreze în acest trimes
tru cele 704 ’ tone de utilaj — o parte 
fiind restante din anul trecut".

• „Aceeași necesitate se ridică și 
la instalația „Azot 4", de la COM
BINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CU 
AZOT DIN PIATRA NEAMȚ. Per
sistă o serie de restanțe in primirea 
utilajelor tehnologice cu termen . de 
livrare în acest trimestru. Furnizori’ 
mai importanți : Uzina mecanică de 
utilaj chimic și uzina „Vulcan" — 
din Capitală", ne relata ing. Ion Popa, 
șeful serviciului de investiții al com
binatului.

• „121 tone de utilaje tehnologice 
trebuiau primite pe șantier încă din 
anul trecut" — ne-a comunicat ing. 
Corneliu Potra, directorul tehnic al 
COMBINATULUI DE INGRĂȘA-

MINTE AZOTOASE DE LA SLOBO
ZIA. în trimestrul I a.c. urmează să 
ni se livreze 278 tone de utilaje. Uzi
na „Grivița roșie'* din București și 
Uzina de utilaj chimic de la Ploiești 
sînt principalii furnizori de la care 
așteptăm respectarea necondiționată 
a obligațiilor asumate prin contractele 
economice".

Cum se vede, datoriile furnizorilor 
de utilaje tehnologice pentru șantie
rele chimiei nu sînt deloc mici. Nu 
vom insista asupra cauzelor care au 
determinat — in unele uzine — acu
mularea de restanțe față de termenele 
de livrare a utilajelor. (Ar trebui să 
aducem ,în discuție problemele asigu
rării la timp a documentațiilor teh
nice, cele privind aprovizionarea co
respunzătoare cu materii prime și 
materiale din țară și din import sau 
cele referitoare la organizarea pro- 
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capacitate din sculării. Iată 
un exemplu ooncludent. Mai 
înainte, muncitorii cu cate
gorii superioare de încadra
re își îndeplineau sarcinile 
lunare — calculate în ore 
— cu două pînă la patru 
zile mai devreme, astfel că, 
în ultimele zile, manifestau 
tendințe de slăbire a randa
mentului muncii.

de treburile sale. Nu-1 in
teresa ce se întîmplă în 
dreapta și în stînga lui. 
Acum, lucrurile stau altfel. 
Fiecare simte răspunderea 
nu numai față de munca 
lui, dar, în egală măsură, și 
față de a celorlalți membri 
ai echipei. Și nu numai a e- 
chipei, ci chiar față de acti
vitatea întregii secții. E de

ACORDUL GLOBAL

SI
9

IN INDUSTRIE
Efecte certe

creșterea randamentului 
a răspunderii în muncă

rezultate economice cît mai 
bune. Cîștigul fiecărui 
membru al echipei este de
terminat de realizările în
tregii echipe și crește pro
porțional cu aceste reali
zări.

Introducerea acordului 
global a dat un puternic - 
impuls muncii în sculărie. 
Atît potențialul tehnic, cît și 
cel uman sînt mai bine folo
site. Indicele de utilizare a 
mașinilor a crescut de la 
0,52 in 1969 la 0,73 spre sfir- 
șitul anului trecut. în ace
lași interval, producția de 
s.d.v.-uri a înregistrat și ea 
un spor de 24 Ia sută. Con
comitent. s-a îmbunătățit și 
calitatea execuției acestora, 
deoarece un obiectiv esen
țial urmărit prin aplicarea

popularizată și răspîndită în 
toate întreprinderile jude
țului. Mai mult chiar, în di
ferite unități, ca uzina de 
autocamioane, uzina de 
tractoare, cea de rulmenți,

O atare situație este înlă
turată prin aplicarea acor
dului global. Muncitorul iși 
poate depăși nelimitat sar
cinile de plan, fiind retri
buit in raport cu realizările

tribuna experienței a înaintate
acordul global se aplică și 
in secțiile mecanic-șef sau 
de autoutilare.

— Superioritatea noului 
sistem de retribuție a mun
cii este evidentă, ne-a rela
tat ing, Virgil Florea, șeful 
sculăriei uzinei de tractoa
re. Esențialul este că, pe 
această cale, sînt puse în 
valoare rezervele latente de

efective. După opinia șefu
lui secției sculărie, noul sis
tem prezintă și un alt mare 
avantaj: fiind o formă de 
muncă prin excelență colec
tivă. acordul global dezvoltă 
spiritul de echipă, duce la 
creșterea responsabilității 
colective față de problemele 
majore ale producției. îna
inte, fiecare iși vedea doar

la sine înțeles că, în aceste 
condiții, opinia de masă ac
ționează mai hotărît și efi
cient ca oricind. Nimănui 
nu-i convine să lucreze 
pentru altul. Nu-i de mira
re că au fost cazuri cînd e- 
chipele au renunțat la „ser
viciile** acelora 
geau chiulul și 
drau în ritmul 
muncă.

Referindu-se
le economice pe care uzina 
„Rulmentul'* le-a obținut 
de pe urma introducerii a- 
cordului global, ing. Maree] 
Peca. sculerul șef al uzinei, 
aprecia că aplicarea acestui 
sisterh a avut ur. rol hotă- 
rîtor în asigurarea s.d.v.- 
urllor necesare pregătirii

care tră- 
nu se înca- 
general de

la avantaje-

fabricației noilor produse, 
în al doilea rînd, aplicarea 
acordului global a permis 
realizarea unei producții su
plimentare echivalente cu 
cea pe care o puteau da 30 
sculeri de categorie superi
oară. Desigur, utilizarea a- 
cordului global în sculării se 
află la început. Deși rezul
tatele obținute sînt net su
perioare. nu se poate afir
ma că în aplicarea lui s-a 
atins perfecțiunea. Cadrele 
de specialiști din uzină sînt 
preocupate de 
rea sistemului 
Îndoială că în 
vor înregistra 
mai bune.

Din investigațiile între
prinse s-au desprins și cî
teva propuneri care merită 
aă fie studiate cu atenție de 
organele în drept. S-a pro
pus. de pildă, ca maiștrii să 
fie retribuiri în acord. în 
raport cu realizările echipe
lor a căror activitate o con
duc și o coordonează. O altă 
propunere vizează necesita
tea de a se include în re
țeaua tarifară de salarizare 
în acord funcția de sculer 
specialist, pentru muncitorii 
cu o înaltă calificare. S-a 
mai făcut sugestia ca mun
citorii proveniți din școlile 
profesionale să fie reparti
zați în sculării — desigur, 
pe baza aptitudinilor — încă 
din anul doi, sau cel mai 
tîrziu din anul trei. Pe de 
altă parte, ar fi bine ca, în 
cadrul școlilor profesionale, 
să funcționeze mai 
clase speciale, care 
gătească muncitori 
Pentru a cointeresa 
mulți tineri să devină scu
leri, ar fi de dorit să se re
vină la sistemul de înca
drare diferențiată a absol
venților școlilor profesiona
le. Acest fapt ar pune capăt 
actualei tendințe, întîlnită 
în unele uzine, cînd absol
venții repartizați în sculării 
cer să lucreze în secțiile 
prelucrătoare, deoarece aici 
realizează un cîștig mai 
bun.

îmbunătăți
și nu există 
acest an se 
realizări și

multe 
să pre- 
sculeri. 
cit mai

*

*
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Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii

priu-zisă a producției in uzinele 
centralele industriale furnizoare 
utilaj chimic — adică lucruri bine 
noscute). Mai important este să 
dem care este poziția pe care se 
tuează unii dintre furnizorii de utilaje 
tehnologice pentru noile investiții ale 
chimiei : cînd vor recupera restanțele 
din anul trecut, onorînd, in aceiași 
timp, obligațiile contractuale din pri
mul trimestru al acestui an ?

• Vasile Matache, directorul co
mercial al UZINEI DE UTILAJ CHI
MIC „GRIVIȚA ROȘIE" DIN BUCU
REȘTI — întreprindere care din 1971 
are o restanță de circa 350 tone uti
laje tehnologice, alte 2100 tone ur- 
mind să livreze în trimestrul I a.c. : 
„Beneficiarii produselor noastre, chl- 
miștii, să nu aibă nici o grijă : atît 
restanțele din anul trecut, cît și obli
gațiile contractuale din acest trimes
tru vor fi onorate pînă la 31 martie 
a. c.“.

o Gyori Ion, directorul UZINEI DE 
UTILAJ CHIMIC DIN PLOIEȘTI : 
„Am demarat bine în noul an, în toa
te atelierele și secțiile întreprinderii 
se lucrează cu spor, întreg colectivul 
fiind ' .
mare 
tru a 
plini, 
cinile 
trimestrului I.
semnătura de pe contractele cu ter
mene de livrare în trimestrul I a.c.“.

:eful serviciu- 
_______ „„ ... ____ 1 „VUL- 

925 
225 

11 
de 

ex-

pe deplin convins de efortul 
pe care trebuie să-l facem pen- 
lichida restanțele și a ne înde- 
în același timp, exemplar sar
de livrări ce ne revin în cursul

Ne vom respecta

• Ludovic Avram, șeful 
lui desfacere de la UZINA 
CAN** DIN BUCUREȘTI : „Cele 
tone utilaj chimic — dintre care 
restante din anul trecut — și cele 
cazane de apă și abur cu termen 
livrare in acest trimestru, vor fi 
pediate toate pînă la sfîrșitul lunii 
martie a.c.**.

Cu alte cuvinte, asigurări ferme pe 
toată linia, din partea tuturor acestor 
furnizori de utilaje tehnologice, in
vestigațiile din uzine, de la fața locu
lui ne-au convins că ele au un temei 
cert : înainte de orice, hotărirea fer
mă cu care se lucrează în fiecare sec
ție. Apoi, măsurile energice care se 
aplică in fiecare uzină furnizoare de 
utilaje tehnologice pentru chimie, la 
„Grivița roșie**, zilnic au loc analize 
privind modul de realizare a utilaje
lor destinate .șantierelor industriei 
chimice, inițiindu-se acțiuni concrete 
ce se aplică din mers ; la Uzina de 
utilaj chimic din Ploiești. în afară de 
asigurarea primirii ritmice a mate
riilor prime — și. mai ales, a tablei 
de la Combinatul siderurgic de la 
Galați — s-a trecut la lucrul în trei 
schimburi, iar pentru lichidarea u- 
nor „locuri înguste**, cu sprijinul cen
tralei de resort s-au perfectat colabo
rările necesare cu alte unități indus
triale ; la „Vulcan", prin intermediul 
unor grafice analitice, modul de rea
lizare a utilajelor pentru chimie este 
urmărit in fiecare secție, iar anali
zele periodice, urmate de ample mă
suri de intervenție, asigură ținerea 
pasului cu prevederile graficelor a- 
mintite.

Există, deci, premise certe ca toate 
utilajele tehnologice restante din 1971 
să fie expediate în cel mai scurt timp, 
iar cele contractate cu termen de li
vrare în acest prim trimestru al anu
lui să fie realizate la datele prevă
zute. Ceea ce trebuie să se rețină este 
necesitatea ca ritmul susținut al acti
vității din întreprinderile furnizoare 
de utilaj tehnologic pentru chimie să 
fie menținut in tot cursul anului. 
Aceasta reprezintă o cerință esenția
lă pentru asigurarea la timp a utila
jelor tehnologice destinate noilor o- 
biective de investiții ale chimiei, pen
tru ca acestea să înceapă să producă 
la termenele stabilite prin plan, sau 
chiar mai înainte. în ce ne privește, 
vom reveni la sfinșitul acestui tri
mestru. pentru a vedea în ce măsură 
angajamentele furnizorilor de utilaje 
tehnologice pentru chimie se vor ma
terializa in fapte.

Anchetă realizată de :
M. DANESCU, Constantin 

CAPRARU, Lucian CIUBOTA
RII, Lorand DEAKY, Ion 
MANEA
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Emilian DOBRESCU

„Corelația dintre UNOR ZILE ISTORICE
acumulare și consum"
Este unanim recunoscută impor

tanța pe care o are în orice pro
gram de dezvoltare social-econo- 
mică opțiunea în privința corela
ției dintre fondul de acumulare și 
fondul de consum. Deși investi
gațiile specialiștilor se îndreaptă in 
cele mai diverse direcții, se contu
rează totuși o tendință tot mai pu
ternică de a se trece de la specu
lații abstracte și considerente me
todologice generale la cercetări a- 
plicative. Această tendință pozitivă 
o relevă și lucrarea „Corelația din
tre acumulare și consum", apărută 
în Editura politică, sub semnătura 
prof. univ. dr. Emilian Dobrcscu.

Continuînd unele din preocupă
rile mai vechi în acest domeniu, au
torul înfățișează cititorului atît 
sistemul categorial pe care se în
temeiază interpretarea teoretică a 
corelației dintre fondul de acumu
lare și fondul de consum în socie
tatea socialistă, cit și tehnici și 
metode pentru analiza ei concretă.

Avînd în vedere puținătatea cer
cetărilor macroeconomice privind 
economia noastră, el a consacrat 
primul capitol al lucrării elucidării 
conceptului de optim macroecono
mic. Se precizează din capul locu
lui că optimul macroeconomic nu a 
apărut întîmplător în gîndirea eco
nomică contemporană, ci pe fondul 
unor procese reale. Este demnă de 
întreaga atenție aprecierea că opti
mul macroeconomic absolut — de
finit ca stabilirea concomitentă și 
optim corelată atît a structurii pro
dusului final (venitului național), cit 
și a intensității atragerii diferitelor 
resurse în circuitul economie — 
trebuie privit ca o abstracție de 
ultimă instanță a procesului real .al 
dezvoltării economice, ca o limită 
din punct de vedere al evaluării 
cantitative.

Aprofundarea analizei criteriilor 
de optim îl conduce pe autor la 
conceptul de optim macroeconomic 
relativ, presupunînd obținerea ce
lui mai preferabil produs final cu 
programul de producție care, folo
sind resursele date, asigură mini
malizarea cheltuielilor de muncă 
socială. Se subliniază că este posi
bilă apropierea de optimul econo
mic absolut prih studierea cît mai 
corespunzătoare a nevoilor sociale, 
prin perfecționarea metodelor de 
stabilire a programelor de dezvol
tare a economiei naționale pe baza 
utilizării cît mai eficiente a resur
selor materiale și de muncă exis
tente.

După ce se analizează sfera 
muncii creatoare de venit națio
nal — ale cărui limite constituie ca
drul însuși al corelației dintre fon
dul de acumulare și fondul de con
sum — lucrarea examinează prin
cipalele modele agregate ale aces
tei corelații folosite ’ 
de specialitate. Sint 
deosebire modalitățile 
ma fondul de consum 
acumulare.

Legat de acestea,

ratei acumulării. Deși aceasta re
prezintă o opțiune, autorul subli
niază că ea este totuși condiționată 
de un ansamblu de factori tehnici- 
economici, sociali și politici.

Cea de-a doua jumătate a cărții 
— de altfel cea mai originală și va
loroasă — este rezervată prezen
tării a două modele — unul mono- 
product și altul cu cinci ramuri — 
cu ajutorul cărora sînt calculate 
diferite variante privind dezvolta
rea economiei românești în perioa
da 1975—2000. Variantele s-au cal
culat în ipoteza că rata acumulării 
va reprezenta 0,28 în perioada 
1976—1990 și 0,26 în intervalul 
1991—2000, parametrii modelelor 
fiind determinați pe baza datelor 
statistice din economia noastră pe 
perioada 1959—1970 și a datelor de 
plan pe cincinalul 1971—1975. Au
torul însuși precizează că modelele 
expuse au unele insuficiențe, în 
sensul că oglindesc un număr re
lativ redus de conexiuni, păstrează 
într-o anumită măsură caracterul 
de extrapolare, nu sint încadrate 
întru totul în sistemul de restricții 
(în special privind baza de ma
terii prime și tehnologie) pe care le 
cunoaște dezvoltarea reală a eco
nomiei naționale ; ca atare, ele 
sînt susceptibile de îmbunătățiri.

Chiar așa stînd lucrurile, cartea 
de față are fundamentala calitate 
de a convinge cititorul, prin temei
nicia analizei economice și calcu
lului matematic, că rata înaltă a a- 
cumulării nu numai că nu contra
vine interesului consumului, ci, 
dimpotrivă, constituie calea sigură 
a ridicării bunăstării societății. în 
această perspectivă, se reliefează 
cu toată claritatea justețea politicii 
partidului de asigurare a unei rate 
ridicate a acumulării. Pentru țară 
noastră, care are de recuperat un 
important decalaj față-de alte state, 
menținerea unei rate înalte a acu
mulării constituie u.n imperativ vi
tal, condiția hotărîtoare pentru a 
ține pasul cu competiția ce se des
fășoară pe plan mondial în dome
niul dezvoltării economice și socia
le, a asigura ridicarea gradului 
de civilizație a societății.

Totodată, trebuie subliniat că lu
crarea are și meritul că precizează 
direcții în care trebuie extinsă îp 
continuare investigația pentru, ca 
cercetarea economică să contribuia 
într-o măsură mai mare la elabo
rarea unor prognoze cit mai bine 
fundamentate cu privire la dezvol
tarea pe termen lung a economiei 
noastre naționale.

Ioan ERHA.N

Modalitatea întocmi
rii cărții de istorie, a 
transcrierii faptului is
toric — pentru a-1 
face, într-un grad cît 
mai inalt, perceptibil 
cititorului — este și 
tinde să devină tot mai 
variată. în peisajul is
toriografiei românești. 
Marile evenimente din 
istoria popoarelor nu 
numai că îngăduie, dar 
chiar invită pe cerce
tători la căutarea unor 
forme istoriografice 
deosebite, prin care 
să se poată transmite 
cititorului imaginea cît 
mai reală și exactă a 
trecutului.

Pentru România mo
dernă, un asemenea e- 
veniment grandios, 
care a marcat o ade
vărată cotitură istorică 
in destinele poporului 
nostru, a fost insurec
ția națională din au
gust 1944. Despre isto
ria evenimentelor care 
au precedat insurecția, 
despre neuitatele zile 
ale lui august 1944, 
despre lupta pentru 
cucerirea puterii în pe
rioada 23 August 1944 
~ 6 martie 1945 și des
pre participarea țării 
noastre la războiul an
tihitlerist există deja 
în istoriografia noas
tră numeroase lucrări, 
studii și articole.

Lucrarea „Din cro
nica unor zile istorice" 
de V. Liveanu. E. 
Cimpoieriu, M. Ruse- 
nescu, T. Udrea, apă
rută recent în Editu
ra Academiei repre
zintă. după cum se su
gerează chiar în titlu, 
o „cronică" pe zile, 
care începe de la 1 
mai 1944. o dată cu 
crearea Frontului Li
nie Muncitoresc, și se 
încheie cu ziua de 6 
martie 1945, data in
staurării primului gu
vern cu adevărat de
mocratic din istoria 
țării, care a deschis o 
etapă nouă în dezvol
tarea ei — etapa, pu
terii revolut.ionar-de- 
mocratice a clasei' 
muncitoare și a țără
nimii.

Pentru aproape fie
care zi din cele cu
prinse în perioada 1 
mai 1944 — 6 martie 
1945. autorii au selec
tat faptele cele mai

seninificative din toa
te domeniile : politic, 
militar, social-cultural. 
Din aproape fiecare 
pagină a cărții se des
prinde ideea rolului 
conducător al Partidu
lui Comunist Român, 
exercitat cu succes în 
valul de acțiuni revo
luționare, însuflețite 
de cel mai fierbinte 
patriotism 
ment față de poporul 
muncitor 
noastră.

în prima parte a vo
lumului sînt scoase la 
lumină, pe lîngă fap
te deja cunoscute, în 
legătură cu pregătirea 
insurecției, informații 
noi care atestă pro
funzimea și temeinicia 
acestei pregătiri. Ci
titorul capătă astfel o 
imagine vie a am- 
plorii acțiunilor de 
protest desfășurate în 
cele mai variate for
me împotriva regi
mului antonescian, de 
la părăsirea lucrului 
pînă la lupta armată 
de partizani, acțiuni 
organizate sau inspi
rate de comuniști — 
forța cea mai puter
nică a rezistenței an
tifasciste românești. 
Faptul este relevat 
chiar în stenogramele 
Consiliului de Mi
niștri. unde exponen- 
tiî regimului de dicta
tură militară fascistă 
îsi exprimau frecvent 
spaima în fata imi
nentei lor prăbușiri, 
ca urmare a lovituri
lor primite din partea 
forțelor antifasciste. în 
fruntea cărora se afla 
partidul comunist.

Partea principală a 
volumului o reprezin
tă, evident, descrierea 
evenimentelor din ziua 
de 22 August 1944 si 
din săotămîna imediat 
următoare, o Tntr-un 
moment de răscruce 
al istoriei noastre na
ționale, toate forțele 
antifasciste, concluse de 
partidul comunist sau 
care coi aborau' eu el. 
au reușit sa ducă la 
izbîndă deplină glori
oasa insurecție arma
tă, care a avut drept 
rezultat răsturnarea 
guvernului antonesci
an, eliberarea de tru- .

Si devota-
din țara

pele hitleriste a Capi
talei țării și a unei 
părți însemnate a te
ritoriului național.

Forțele insurecțio
nale au folosit, după 
cum se subliniază și în 
lucrare, condițiile in
ternaționale prielnice 
create de victoriile 
strălucite ale armatei 
sovietice, ale celorlalte 
state din coaliția anti- 
hitleristă, asupra ar
matelor hitleriste.

în partea a doua a 
volumului, cronica 
consemnează principa
lele momente, fapte și 
evenimente din peri
oada următoare insu
recției, pînă la 6 mar
tie 1945. Sînt eviden
țiate cele două direc
ții principale ale lup
tei poporului nostru 
pentru deplina sa eli
berare : lupta pentru 
o reală democratizare 
a țării, pentru răstur
narea dominației cla
selor exploatatoare și 
instaurarea puterii 
populare și participa
rea. prin toate mijloa
cele, la războiul îm
potriva Germaniei hi
tleriste, pînă Ia <” 
trugerea definitivă 
fascismului.

Se poate spune, în 
concluzie, că descriind 
perioada de început a 
marelui proces istoric 
de înfăptuire a unor 
profunde transformări 
revoluționare. fiecare 
pagină a „Cronicii", 
fie că se referă la e- 
voluția vieții politice 
interne, fie că evocă 
momente din partici
parea României la 
războiul antifascist, 
exprimă Implicit roa
dele activității Parti
dului Comunist Ro
mân și a factorilor 
sociali și politici care 
îl urmau sau acționau 
în aceeași direcție cu 
el.

Lucrarea, prin bo
gatul material pe care 
îl conține, este o sur
să de informație, uti
lă cadrelor, didactice, 
dar și altor categorii 
mai largi de cititori, 
dornici să cunoască — 
într-o formă concisă 
— lupta partidului în
tr-un moment crucial 
din istoria patriei.

dis-
i a

N. COPOIU

in literatura 
înfățișate cu 
de a expri- 
în funcție de

PEDAGOGICĂ EDITURA ȘTIINȚIFICĂ

Legat de acestea, este pusă în 
discuție problema perioadei pentru 
care se urmărește maximizarea fon
dului de consum însumat, cu alte 
cuvinte, intervalul de optimizare a

95Monografii profesionale"

EDITURA KRITERION

In limba maghiară

Erdâlyi jobbâgyok pa-
(Jalbels ioba- 

Docu-

« » •

naszlevelei 
gilor transilvăneni
mente din viața satului arde
lean 1771—1848)

ARANY JANOS — Toldi. Toldi 
szerelme. Toldi esteje. (Toldi. 
— Trilogie)

FERENCZ S. ISTVAN — Nyări 
vândorlâsok. (Peregrinări de 
vară. Versuri)

KOCSIS ISTVAN — A korona 
aranybâl van ; Bolyaj Jânos 
esteje ; Megszămlâltatott fâk. 
(Coroana o de aur. Drame)

BANNER ZOLTAN — Mattis 
Teutsch

EDITURA DIDACTICA ȘI PE
DAGOGICĂ a publicat de curînd 
primele 10 lucrări dintr-o deosebit 
de utilă colecție privind profesiunile 
spre care se pot îndrepta absolvenții 
școlii generale. Intitulată „Monogra
fii profesionale", noua colecție — a- 
părută sub egida Ministerului Edu
cației și învățămintului si a Insti
tutului de cercetări pedagogice — 
este menită să ofere un mijloc efi
cient in activitatea educativă a șco
lii. a cadrelor didactice, de orienta
re profesională a absolvenților.

Dincolo de semnificația și utili
tatea lor tematică. lucrările acestei 
colecții, (coordonator științific dr. 
Mihai Peteanu) se remarcă — după 
părerea colectivului didactic al școlii 
noastre — • prin cîteva caracteristici 
bine definite. Mai întîi, faptul că 
autori competenți prezintă profe
siuni. cerințe și condiții de profe
sionalizare într-o serie de domenii 
importante ale economiei noastre 
naționale. în care înfăptuirea pla
nurilor de dezvoltare și progres 
tehnic preconizate de partidul nos
tru presupune formarea unor pro
moții de muncitori cu o înaltă 
lificare profesională : industria 
tractivă, metalurgie, construcții 
mașini și prelucrarea metalelor,
dustria chimică, construcții-montaj, 
agricultură, silvicultură și industria 
de exploatare și prelucrare a lem
nului etc. Aș remarca, apoi, buna 
sistematizare, concizia și 
tea informațiilor privind 
descrierea profesiunii și a 
psiho-fizice pretinse din
nărului care o îmbrățișează. Mono
grafia fiecărei meserii se face după 
un plan ordonat cuprinzînd : na
tura profesiunii, cerințele medicale 
și psihice, pregătirea profesională, 
condițiile social-economice (în care 
se găsesc Informații despre reparti
zarea în producție, categorie de sa
larizare. posibilități de formare și 
perfecționare profesională ulterioa
ră. necesarul de cadre în prezent și 
în viitor), bibliografie și index de 
termeni.

în fiecare volum se enumeră mai 
multe meserii de bază și înrudite 
din domeniul respectiv. Și este 
foarte bine că, in menționarea ce

rințelor psihice pentru fiecare pro
fesiune. se subliniază calitățile gîn- 
dirii, atenției, ca indispensabile ori
cărei meserii considerată manuală. 
O asemenea precizare este mobili
zatoare pentru tineri, pentru fami
liile lor. invitînd la o mai bună cu
noaștere a capacităților personale, 
la o temeinică pregătire școlară, 
chiar dacă: se are în vedere orien
tarea spre o meserie, deci spre pro
ducție. după absolvirea școlii gene
rale. în această privință școlii, pro- 
fesorilor-diriginți le revine un rol 
primordial, iar colecția la care ne 
referim le oferă un instrument util 
de lucru, o informare la obiect. 
Pentru că. prin stilul și terminolo
gia științifică folosită, prin' forma 
de prezentare, aceste monografii se 
adresează 
tic și mai 
mai celor 
aceștia aș 
crări —
pliante etc.
o informație bogată, expusă clar și 
accesibil, care să înlesnească absol
venților școlilor de cultură generală 
cunoașterea condițiilor de studiu, a 
perspectivelor pe care Ie deschide 
însușirea oricărei meserii.

Salutind apariția ..Monografiilor 
profesionale", dedicate îndeosebi 
meseriilor care pot fi alese de ab
solvenții școlii generale, ne gîndim 
că gamai acestora ar trebui să fie 
lărgită, incluzînd și 
mai multor profesiuni 
dresează și 
Știut fiind 
laureați se 
productivă.
tească în meserii pe care le-au în
drăgit muncind în atelierul-școală, 
ar fi de dorit să li se pună la în- 
demînă prezentări monografice ale 
unor profesiuni care presupun din 
partea tinerilor o mai amplă pregă
tire de cultură generală, o mai ri
guroasă verificare a aptitudinilor 
și capacităților psihice și fizice, ale 
unor profesiuni legate de domenii 
și direcții noi. moderne ale dezvol
tării economiei și vieții social-cul- 
turale în societatea noastră socia
listă.

GUSTAVE FLAUBERT — Bovâ- 
rynâ. (Doamna Bovary)

ÎN LIMBA GERMANA

WOLF AICHELBURG — Lyrik.
Dramen. Prosa. (Poezii, dra
me, proză)

PETER BARTH — Purpurnes 
Schattenspiel (Joc de umbre 
purpurii. Versuri)

în limba ucraineană

• • ’ Oj u sadu — vinogradu
(Culegere de colinde laice)

ca- 
ex- 
de 
in-

exactita- 
istoricul, 

calităților 
partea tî-

îndeosebi corpului didac- 
puțin elevilor, adică toc- 
direct interesați Pentru 
vedea necesare unele lu- 
sub formă de broșuri, 

în care să predomine

prezentarea 
care se a- 

absolventilor liceului, 
că tot mai multi baca- 
vor orienta spre munca 
vor dori să se pregă-

Proi. Olga POP
directoarea Școlii generale nr. 5 
București

MIHAI RALEA — Prelegeri 
de estetică

ȘT. METEȘ — Emigrări româ
nești din Transilvania în seco
lele XIII—XX

PETRE BOTEZATU — Valoa
rea deducției

G. VÂLSAN — Opere alese
N. LUPEI, V. BRANA — Zes

trea minerală a lumii
Lexicon maritim englez-român 

(colectiv)

act 
tot 
in- 

este

ca

Traducerea unui roman 
de Faulkner este un 
temerar, pîndit la 
pasul de dificultăți 
surmontabile. Textul
înțesat de aluzii muzicale, 
frazele parcă nu mai au 
sfîrșit. ritmate interior. 
Cuvintele răspund de 
multe ori unor întrebări 
sau unor presupuneri care 
izvorăsc din adincurile in
sondabile și torturate ale 
unor cazuri psihice specia
le. Sensul propozițiilor nu 
mai este în acest fel li
teral. ci trebuie căutat în 
sugestii adesea greu con
trolabile. Subliniem toa
te acestea pentru a evi
denția meritele celor care 
au tentat găsirea unor so
luții de a-1 tălmăci pe 
autorul „Luminii in au
gust". reușind ceea
părea aproape imposibil. 
Am avut în anii trecuți 
ciclul „Snopes". în ver
siunea lui Andrei Ion De- 
leanu și Eugen Barbu, nu
velele a căror apariție a 
fost îngrijită de un 
bun cunoscător al lite
raturii de dincolo de o- 
cean. cum este Radu Lu
pan. în sfîrșit. Zgomotul șl 
furia, într-o echivalentă 
românească semnată de 
M'rcea Ivănescu.

între toate cărțile sale, 
Faulkner a preferat în
totdeauna, Zgomotul și fu
ria, argument! nd într-o 
discuție din 1956 cu Jean 
Stein van der Heuvel că a 
scris-o cel mai greu. Desi- 
gurne-a’’ fi imposibil să a- 
na’izăm în spațiul restrîns 
care ne stă Ia dispoziție 
întreaga diversitate și o- 
rientarea complexă a a- 
cestui roman. Romanul 
este plin de obsesiile în
tregii opere a scriitorului 
american, putem afla aici 
toate motivele dezvolta-

De curind, editura „CERES" a 
dat la iveală, în colecția „înain
tași ai agriculturii românești" 
o interesantă și instructivă lu
crare despre viața și opera lui 
G. Ionescu-Sisești. Autorii sînt 
Speranța G. Ionescu-Sisești, so
ția marelui agronom, și Veronica 
Mihalca, colaboratoare apropiată 
a sa.

într-un stil clar, curgător și 
captivant sînt redate, cu fideli
tate, momentele cele mai im
portante din viața și opera sa
vantului. Năsout într-un sat din 
Oltenia, (Sisești de Jos), înzes
trat cu calități intelectuale ex
cepționale, termină liceul „Tra
ian" din Turnu-Severin cu nota 
maximă. A îmbrățișat profesia 
de agronom din dragoste pen
tru lumea obidită a satelor. în 
lucrare este prezentată activita
tea lui la conducerea fermei de 
stat Spanțov-IIfov și apoi cea 
desfășurată în diferite posturi 
de înaltă 
marcă, în 
parea lui 
culturii, 
mîntului agricol de toate gradele 
și organizarea activității de 
cercetare științifică. Luptînd îm
potriva mentalității înrădăcinate 
în acea vreme, reușește să con
vingă și să determine crearea 
învățămintului agronomic su
perior, dind școlii și cercetării 
științifice românești paste 40 
promoții de ingineri agronomi, 
înființind Institutul de cerce- 

bazele 
agricole

răspundere. Se re- 
mod deosebit, preocu- 
pentru ridicarea agri- 
dezvoltarea învăță-

țări agronomice pune 
științei experimentale 
românești.

Opera sa științifică se con
cretizează în numeroasele lu
crări originale, unele reprezen
tând primele cercetări asupra 
fertilității diferitelor tipuri de 
sol din țara noastră. O cuprin
zătoare sinteză a rezultatelor 
experimentale, dobîndite după o 
îndelungată activitate de cerce
tare, este tratatul de Agroteh
nică în 2 volume, distins cu 
Premiul de Stat. Abordează, de 
asemenea, cele mai dificile pro
bleme de economie generală și 
specială agricolă. G. Ionescu-Si- 
sești este totodată acela care a 
tras semnalul de alarmă, pen
tru prima oară, asupra proble
mei eroziunii solului. El poate ti 
considerat, în același timp, ca 
pionier al irigației, mijloc de 
combatere a secetei și de sporire 
a producției agricole.

Cartea prezintă și realizările 
sale din domeniul ameliorării 
plantelor, concretizate, între al
tele, în crearea soiului de grîu 
A-15, care, timp de aproape trei 
decenii, a fost cultivat pe o 
mare parte din suprafața re
zervată griului în țara noastră.

Viața și opera înfăptuită îl a- 
șază pe G. Ionescu-Sisești 
rindurile 
neamului 
un exemplu de patriotism și de 
muncă neostoită depusă în sluj
ba maselor largi populare, viața 
marelui savant român fiind un 
îndemn Către tineret, îndeosebi, 
în lupta pentru edificarea 
cietății noi socialiste multilate
ral dezvoltate.

in 
marilor înaintași ai 
nostru. El reprezintă

80-

Dr. docent
N. ZAMFIRESCU
profesor universitar smerit

te mai tîrziu în alte 
cărți. Elementele esen
țiale ni se par a ti : vi
novăția și moartea, stig
matul păcatului înscris în 
decăderea socială și bio
logică a unei mari fami
lii din sud. Apetitul ex
tincției, la Quentin, a- 
duce în carte sensul evo-

O

Simțul superior al 
pastelistului, remarcat 
in volumele anterioare 
ale lui Mihai Negules- 
cu, se realizează în 
Pinacoteca unei lire, 
carte apărută la Edi
tura Eminescu, într-un 
registru de sensibili
tăți cu implicații inti
me mult mai clar sub
liniate. Și dacă 
propunem 
ziem mai

ne 
să întir- 
puțin în 

preajma acelor pro
ducții ținind de rutină 
(unde orice privire 
cit .de cît familiarizată 
cu specificul unei 
creații surprinde cel 
.puțin graba cu care 
‘acestea ajung uneori 
in volume) este pen
tru că în cartea de 
față întrezărim nuan
țe, sunete noi venite 
dintr-o zonă lirică 
pînă acum doar in- 
timplător frecventată. 
Lirismul își află tot 
mai mult sursa în 
lăuntrul ființei ; lumea 
fenomenală se relie
fează în latura senti
mentală și afectivă, 
gîndul captează tot 
mai multe înțelesuri, 
semnificații noi : Blid 
desenat cu floare, cu 
zori ; / neîmpăcare
de-arome, ursită / 
pămintului tată, pă
mintului călător — / 
merinde a vieții noas
tre negrăită. / Cera
mică printre culori 
migrînd, / păsări, mi
grări întrerupte. / 
Desen de penumbre. 
Penumbra-mi căzînd / 
prin clipe lungi. în 
somn de iarbă rupte. 
(Numai desenul 
repovesti).

Sensurile multiple 
ale introspecției se 
desfășoară asemenea 
unei colecții de ta
blouri lirice alcătuite 
în cea mai mare par
te din impresii domes-

va

tice, din acele mișcări 
sufletești învăluite in 
candida seninătate a 
universului familifel a- 
nimat de ființe ino
cente, prin transcrie
rea cărora se realizea
ză poezia stărilor in
time de o discretă 
sensibilitate, caligra
fiind pulsațiile sincere 
ale sentimentelor. Poe
zia vieții cotidiene 
iradiază ca în preajma 
unei mari 
timentul 
rifică și 
ținuturile 
bici : Lasă pămintului 
această lumină, / nu o 
lăsa ca pe un coș cu 
lămii / în sufletul 
meu, dimineață. / Su
fletul tău, Oană, ase
meni golfului respi- 
rind / sufletul tău care 
dintr-o suflare / îm
brățișează pămîntui / 
și îmi aburește gea
murile. (Geam abu
rit). Jocul suavități- 
lor picură în versuri 
arome pure : Iți voi 
decupa, fata mea, / un 
cer care n-a încăput 
in balcoane. / ...Iți voi 
decupa dorul de frig / 
al nisipului de 
plaja albă / și 
chema o pasăre 
toare /să ne 1 
ochii, inima, 
țele / ... cu aripa ei ca 
o vorbă de demult. 
(Teatru de umbre).

Motivul iubirii uni
versale detectabil și in 
alte poezii concentrea
ză în simbolul mamei 
substanță și dimen
siuni universale. Fe
meia, semn al prezentei 
eterne, se află pretu
tindeni, „in zorile de 
cătun", „sub coastă de 
muri", „in zorile unui 
neam", „în sufletul ce 
mi se dă", „în privi
rile de erou", „în viața 
ce cade", „în ploaia ce 
Urcă", „în sfînta-năl-

fericiri, sen- 
filial o pu- 
o înalță în 
veșnicei iu-

! pe 
vom 
călă- 
miște 
bra-

ț-are de țară", In ipos
taze surprinse, într-o 
panoramă animistă a 
devenirii atotcuprin
zătoare. Un cintec de 
baladă coboară duios 
spre sursele veșnicei 
înnoiri a vieții. Poetul 
folclorizează în ima
gini antitetic mioriti
ce : „Umblă prin codri 
de-o mie de ani / 
o-nseninare, o aștep
tare ; / 
bădica 
plimbă 
cînd e
De altfel se poate ob
serva în numeroase 
poezii că poetul a 
trecut de la contactul 
cu suprafețele mîn- • 
gîietoare ale culorilor 
la reliefurile aspre 
pentru a pătrunde in 
frămintarea materiei. 
Cugetarea devine la
pidară, aproape ritua
lă, părăsește lumea 
bogată a epitetelor 
pentru a se esenția- 
liza : Podgorie, tăcere 
friguroasă, / pămînt 
de nunți, in brumă ne
legat ; / din fuga som
nului rămii, mireas
mă, / în cintecul ne- 
întîmplat. / Morgane 
plaiuri, ape de ta
blouri, / prin care am 
vislit, cenuși, / cînd, 
roșii, strugurii dau foc 
Ia nouri / și codrii se 
cutremură în 
Preocupată tot 
mult a exprima 
carea interioară a vie
ții diurne, poezia lui 
Mihai Negulescu tinde 
către un punct mai 
înalt de realizare. „Pi
nacoteca unei lire" 
marchează prin tot ce 
are mai împlinit ar
tistic (in volum exis- 
tînd și numeroase pie
se mai puțin reprezen
tative) ascensiunea în
cepută.

apele spun că 
/ o 

munți
Traian
prin 

liniște mare.

uși. 
mai 

miș-

Emil VASILESCU

Viorel COSMA:

„Corul Madrigal
al Conservatorului'"

Foarte frumoasa prezentare gra
fică nu constituie, desigur, ultima 
dintre calitățile albumului „Corul 
Madrigal al Conservatorului" care, 
in aceste zile, ne atrage privirile 
în librării și standuri. Această tipă
ritură — alcătuită de Viorel Cosma, 
sub semnul dificilei alegeri a faptu
lui relevant dintr-o biografie de pe 
acum atît de bogată în realizări și 
succese — este, în acest moment, 
o apariție de două ori oportună.

în primul rînd pentru că ea so
sește într-un 
mafia creată 
Constantin a 
subliniază în 
rectorul conservatorului 
reștean. prof. Victor Giuleanu — 
„o uimitoare, și remarcabilă pre
zență artistică din ultimul deceniu, 
mîndria artistică a timpurilor în
floritoare pe care le trăiesc în 
prezent arta și cultura româ
nească".

Succesele în lanț ale ,,Madriga
lului" și unanimitatea superlative
lor pe care le recoltează, ansamblul 
riscă însă, trecînd extraordinarul 
în cotidian, să ducă la o anumită 
pierdere de perspectivă asupra con-

moment în care for- 
și condusă de Marin 
devenit — după cum 

prefața albumului 
bucu-

lui postsclavagist minată 
de dezastre. Paralelisme
le dintre personaje semni
fică identitatea de destin, 
revenirea în același cerc 
a tuturor generațiilor 
Composonilor. Toți șînt. ta- 
rați, toți posedă stig
matul. toți șînt dam
nați. Vinovăția în univer-

UNIVERSALĂ

W. FAULKNER

ZGOMOTUL
SI FURIA"

9

mărire a
vocația 

cufunda- 
urma ur-

luției lumii de 
Composonilor 
autodistrugerii, 
rea în neant. La 
mei totul este moarte în
acest- roman al lui Faulk
ner. și alcoolismul sumbri: 
al tatălui, și degenerescen
ta lui Benjy, și plasa inex
tricabilă a instincteloi 
nedomolite ale lui Caddy 
sau ale fetei sale Quen
tin. Semnificative ni se 
par seriile de nume ale 
personajelor. E o lume 
încremenită, o societate 
sclerozată. America sudu-

sul faulknerian este co
lectivă și nici unul nu 
poate scăpa de pedeapsă, 
fiindcă ea se află înscri
să în însăși fibra fami
liei. Imaginea isteriza- 
tă a Carolinei. nă-scută 
Bascomb, obsedată de o- 
norabilitatea soțului și a 
fiilor săi, apare ca un 
spectru derizoriu al unor 
vremuri apuse, al idealu
lui aristocratic, plăsmuit 
în pacea marilor latifun
dii de odinioară, depășit 
acum, sub presiunea noi
lor realități.

Și totuși, Zgomotul și 
furia nu este numai po
vestea unei lumi demen
te. întunericul face ade
sea loc speranței, purității 
întruchipate mai ales în 
fermecătorul personaj al 
negresei Dilsey. Faulkner 
a declarat în conversa
ția amintită că Dilsey este 
cel mai bun personaj al 
său, mai bun chiar decît 
el însuși, o sumă de vir
tuți. Să nu uităm că Dil
sey este cea care îl duce 
pe Benjy la întîlnirea cu 
pastorul negru, o scenă 
memorabilă, probabil una 
dintre cele mai izbutite 
pagini din întreaga ope
ră a lui Faulkner. în sfîr- 
șit, Dilsey este cea care 
spune plîngînd : am văzut 
pe cel dinții și pe cel din 
urmă. Blinda negresă era 
martorul istoriei. un 
personaj reper. în fața 
căruia se perindă genera
țiile amurgite ale Comp- 
sonilor, ieșite din timp, 
fidele destinului social 
care le-a condamnat.

Zgomotul și furia este 
tn ultimă instanță un ro
man de factură lirică, o 
aglomerare de imagini 
fluide. îndeosebi partea 
dedicată lui Benjy impu
ne traducătorului un re
gim poematic, o limpi
ditate de genune dificil 
de realizat în transpu
nerea românească. Auto
rul „Sanctuary“-ului stă- 
pînea în cel mai înalt 
grad misterul cuvintelor, 
posibilitatea lor de a ex
prima întregul lumii. Ro
manul lui Faulkner este, 
indiscutabil, una din o- 
perele majore ale litera
turii universale.

Aurel Draaoș
MUNTEANU

tribuției „Madrigalului" la creș
terea de densitate și prestigiu a 
culturii contemporane românești. 
Refăcînd traseul biografic al for
mației, îmbogățit printr-o selecție 
de texte critice din autori români 
și străini, precum și cu informații 
exhaustive asupra repertoriului 
diScografiei și filmografiei. Viorel 
Cosma ’ redă „Madrigalului" di
mensiunile de excepție pe care an
samblul le are astăzi în viața noas
tră muzicală : ca model al miș
cării corale profesioniste și de 
amatori (după părerea mea este 
incontestabil, de pildă, că existența 
„Madrigalului" — model viu — a 
contribuit. în ultimii ani. la consti
tuirea unor merituoase formații co
rale de tip cameral în rîndurile ar
tiștilor amatori din sistemul sin
dical și cel al căminelor culturale, 
unele dintre ele cunoscute tării în
tregi prin mijlocirea concursului 
de televiziune „Cîntare patriei") ; 
ca factor de stimulare a creației 
românești contemporane (se știe 
că în afara unui bogat fond de re
pertoriu 
pornind 
pînă la 
lor în 
galului"

. pe care
— dintre care amintesc pe Anatol 
Vieru, Ștefan Niculescu. Miriam 
Marbe. Alexandru Pașcanii — le-au 
scris anume pentru această forma
ție) ; ca materializare a unei anu
mite concepții interpretative de o 
înaltă originalitate, pusă în slujba 
celui mai larg repertoriu de pretu
tindeni și de Ia noi.

Dar, în afara privirii panoramice 
asupra activității „Madrigalului" 
în cursul a opt ani de existentă, 
textul albumului mai îngăduie, 
prin mijlorirea unui dialog între 
autor și Marin Constantin, si o sec
țiune în profunzime 
este. cred, al doilea merit 
nat al volumului. Cititorul 
el profesionist, practicant 
al artei corale sau simplu 
de muzică — surprinde o realitate 
„dincolo de cortină", pătrunzînd 
în intimitatea unui migălos proces 
de creație si redescoperă drumul 

perfecțiune al ..Madrigalului" 
este tăcut din talent, selectivi- 
renuntări și o enormă tenaci- 
..Madrigalul" este, poate, si în

românesc ..traditional" 
de la textele medievale 
lucrări aparținînd autori- 

viață, programele „Madri- 
cuprind o serie de lucrări 
compozitori contemporani

și acesta 
însem-
— fie 

amator 
iubitor

spre 
care 
tate. 
tate. 
acest sens, un model. Destinul său : 
o parabolă despre morala succesu
lui.

Radu GHECIU

EDITURA
ENCICLOPEDICĂ

CAMtL PETRESCU - Modali
tatea estetică a teatrului

ANTON DUMITRIU - Legica 
polivalentă

H. NISTORESCU — Băleești 
— Nicolae Bălcescu — biobi- 
bl’cqraf'e

TUDOR DUMITRU — Mari 
căpitani ai lumii antice, voi. 3

EMIL B1TTMAN - Armele 
secrete ale organismului

N. VATAMĂNU — Voievozi 
ți medici de curte

C. DISSESCU 
aerian

JANOS ABRAHAM - Homo 
faber — Considerații despre 
muncă

Oceanul
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OMUL FATA
Rulează pe ecrane „Pu

terea și adevărul", film 
despre care s-au scris și se 
vor mai scrie cronici, e- 
seuri, studii. Nu ne stă in 
intenție să facem concu
rență confraților de specia
litate. Dacă ne-am referit 
la acest film este deoarece 
cazul de care ne-am ocupat 
în ultimele z.ile — și face 
obiectul prezentei anchete 
— are o contingență directă 
cu ceea ce constituie sub
stanța acestui film : adevă
rul ca o coordonată esen
țială a operei constructive 
pe care o înfăptuim. Pen
tru comuniști, adevărul — 
acest „membru al partidu
lui încă de la întemeiere", 
cum se exprimă un perso
naj dintr-o cunoscută lu
crare dramatică contempo
rană — reprezintă o condi
ție sine qua non a existen
ței și a luptei. Mai ales în 
ultimii ani, după congre
sele al IX-lea și al X-lea, 
partidul a subliniat cu deo
sebită tărie că respectul 
adevărului este piatra un
ghiulară a conștiinței comu
niste.

— Din păcate, ne spunea 
tovarășul Ștefan Drocan, 
directorul direcției de sta
tistică a municipiului Bucu
rești, se întîlnesc încă 
prin unele întreprinderi, e 
drept mult mai rar ca altă
dată, concepții de o stranie 
labilitate cu privire la res
pectul față de adevăr, mai 
ales în ce privește rapor
tarea realizărilor. Și tot
deauna aceste, să Ie spu
nem așa, „erori" își fac 
loc nu în minus, ci... în 
plus. Iar cînd facem cite 
un control inopinat și a- 
tragem atenția asupra ca
racterului nepermis al a- 
cestor abateri, ni se întîm- 
plă să fim intimpinați cu 
o expresie uimită de genul 
„ce atîta caz pentru citeva 
sute de mii de lei acolo".! 
Or. cele citeva sute de mii

de lei nu sînt niște simple 
cifre înșirate pe hîrtie, ci 
realități economice, mașini, 
bunuri, valori materiale, 
pe care se contează și 
care. în realitate, la ora 
cind fuseseră raportate, nu 
existau.

Ni s-a oferit, spre ilus
trare, un exemplu recenit, 
Pe urmele căruia am și 
pornit. La fabrica „Unirea", 
din cadriil Centralei indus
triale a inului și cînepii, 
s-a raportat, la sfîrșitul 
trimestrului IV al anului 
trecut, că planul de inves
tiții la capitolul „reutilarea 
parțială a țesătoriei" a fost 
cu mult depășit. La o cer
cetare atentă s-a dovedit 
însă — de către Banca de 
investiții, sucursala muni
cipiului București — că în 
realitate planul de investi
ții la respectivul capitol nu 
fusese nici măcar realizat 
(era un minus de peste o 
jumătate de milion lei) și 
că raportarea fusese „um
flată" prin introducerea la 
„realizări" a montării unor 
utilaje (respectiv, două ur
zitoare).

Mai mult. Se pare că a- 
cest sistem are și o anu
mită „tradiție" în această 
întreprindere. Dăm cuvin- 
tul tovarășului Vaier Ioniță, 
șeful serviciului finanțare 
bunuri de consum din ca
drul sucursalei municipale 
a Băncii de investiții :

— In toamnă, mai precis 
între 24 septembrie și 13 
octombrie, am făcut un 
control mai amplu la „Uni
rea". Ce ne-a fost dat să 
descoperim ? Că trei uti
laje, care fuseseră rapor
tate ca montate, nici mă
car nu se găseau prin a- 
propierea locului unde tre
buiau instalate : două se 
aflau într-o baracă și unul 
fusese împrumutat unui in
stitut de cercetări. Cînd li 
s-a atras atenția că datele 
raportate nu corespund'

realității, tovarășii din con
ducerea întreprinderii și-au 
luat angajamentul că o a- 
semenea situație nu se va 
mai repeta. Dar iată, nici 
n-a apucat să se usuce bine 
cerneala pe hîrtia prin 
care își luaseră acest anga
jament, că ne-am trezit în 
fața unei situații similare. 
Socotind că echipa noastră

interesa nu atit aspectul 
economic al problemei, cit 
cel etic (deși, Ia drept vor
bind, așa cum se intîmplă 
de obicei în viață, unul 
este indisolubil legat de 
celălalt).

— Observația oare ni se 
face a treia oară cu privire 
la exactitatea datelor pe 
care le furnizăm direcției

Dragomir. De altminteri și 
dinsul a primit' aceeași 
sancțiune...

Stăm de vorbă cu ingine
rul Dragomir. Nu recunoaș
te în ruptul capului că a 
greșit. Invocă o anume no
tație pe care a făcut-o pe 
verso-ul formularului . sta
tistic și care precizează că 
„urzitoarele sînt în curs de

PRESTIGIU PRIN 
SILUIREA ADEVĂRULUI ?
și-a încheiat de-acum con
trolul și că deci a „scăpat" 
de noi, conducerea fabricii 
a raportat la 30 septembrie 
că utilajele au fost de-acum 
montate. La 8 octombrie 
însă s-a făcut o nouă ve
rificare și s-a descoperit că 
două dintre ele fuseseră 
de-abia aduse lîngă locul 
unde trebuiau montate, iar 
unul se găsea în curtea uni
tății, acoperit cu o folie 
subțire de plastic. Ce să 
mai crezi după toate astea ? 
Mai ales că, la sfirșitul ul
timului trimestru al anu
lui, după cum știți și dum
neavoastră, cazul s-a repe
tat, de data asta cu urzi
toarele. Să fie oare o boală 
incurabilă ?

Am vrut să ne dumerim 
asupra acestei „boli". Ne

de statistică o consider în
temeiată — ne spunea to
varășa ingineră Elena Me- 
rișor, directoarea fabricii. 
De aceea nici n-am protes
tat cînd mi s-a dat sancțiu
nea „avertisment".

— N-ați protestat... dar 
cum explicați perpetuarea 
situației ?

— Ar trebui să se ia în 
considerație și faptul că nu 
pot controla personal toate 
datele înscrise în aceste 
formulare. De aceea avem 
oameni specializați, cu răs
punderi precise in între
prindere.

— Cine răspunde de in
vestiții și, implicit, de ra
portarea realizării aces
tora ?

— Mecanicul șef cu in
vestițiile. Inginerul Ilie

montaj". Zadarnic îi de
monstrăm că, potrivit in
strucțiunilor ce reglemen
tează aceste probleme, el 
n-avea dreptul să înscrie la 
capitolul „realizări" decit 
utilajele al căror montaj 
s-a încheiat efectiv. Nu 
acceptă că, prin „umfla
rea" rubricii de realizări, a 
indus in eroare, cu sau 
fără voie, organele compe
tente.

— Bine, dar pe aceste 
utilaje, pe care le-ați ra
portat ca montate, trebuia 
in chip firesc să se conteze, 
și nu numai pe ele, ci și pe 
producția lor 1

Tovarășul Dragomir n-a 
părut convins. I se părea că 
„avem ceva cu el". Banca, 
statistica, toți. Ultimul și 
cel mai de seamă argu

ment, pe care îl considera 
„zdrobitor", suna așa :

— De ce ne trageți la 
răspundere pentru inexac
titate numai pe noi ? De 
ce nu vă uitați și la alții, 
la furnizorii noștri, bună
oară, care ne comunică la 
un utilaj o dată un preț, 
peste o săptămînă alt preț, 
pentru ca, după alt răs
timp, să revină cu un al 
treilea preț ? Unde e serio
zitatea ?

Critica nu e lipsită de a- 
devăr. Dar oare greșelile 
săvîrșite de alții ne pot 
justifica pe noi 7 Lipsa de 
răspundere a unuia trebuie 
să genereze — și să moti
veze — o lipsă de răspun
dere în lanț ? Ne-am stră
duit să depistăm cauzele 
acestei concepții labile cu 
privire la respectul adevă
rului. De la bun început 
trebuie spus că n-au ieșit 
la iveală nici un fel de in
tenții degradante, că .rapor
tările inexacte nu urmă
reau obținerea unor avan
taje materiale. Și atunci ?

— E vorba pur și simplu 
de lăudăroșenie — opinează 
inginerul Adrian Bălan, 
director tehnic al Centralei 
industriale a inului și cîne
pii. Atît tovarășa Merișor, 
cit și tovarășul Dragomir 
sînt oameni sîrguincioși, 
muncesc cu tragere de ini
mă, în privința aceasta 
n-avem ce ne plînge, dar 
mai ales la tovarășul Dra
gomir se observă, acest pă
cat : vanitatea. îi place să 
se știe peste tot că sectorul 
de care răspunde a îndepli
nit, a depășit, este cel mai 
grozav, cel mai formidabil. 
Și asta, uneori, chiar cu sa
crificiul adevărului.

Aceeași părere o împăr
tășește și Iulian Crișan, se
cretarul comitetului de 
partid al fabricii :

— Trebuie să recunosc că 
nici noi. comitetul de par
tid. n-am avut în atenție

aceste probleme. Or, fap
tele demonstrează că ne 
privesc direct, nemijlocit. 
Pentru că pe un comunist, 
indiferent unde ar munci, 
adevărul ii privește ca o 
chestiune personală.

„Din păcate, minciuna își 
găsește ca unealtă nu nu
mai oameni necinstiți" — 
spunea undeva Heinrich 
Mann. Intr-adevăr, aceasta 
se aplică și cazului de față: 
nimeni nu poate susține că 
oamenii care au întoc
mit și semnat informările 
inexacte cu privire la si
tuația realizării investițiilor 
la fabrica „Unirea" au fă
cut-o cu intenții fraudu
loase. Obiectiv vorbind 
însă rezultatele slnt ace
leași : o imagine falsă a- 
supra realității, o inducere 
în eroare.

Evident, e omenesc, e 
nobil să aspiri la întîietate, 
să-ți păstrezi atributele 
care să-ți dea dreptul să 
te bucuri de aprecierea și 
stima celor din jur. Dar nu 
indiferent de mijloace, nu 
cu prețul siluirii adevăru
lui ! Ce fel de lauri sînt 
aceia care se obțin cu a- 
proximații și ajustări din 
condei, prin rabat la ade
văr ? Cu atît mai mult 
cind o astfel de atitudine, 
care afectează valori și re
surse ale colectivității, în
câlcind ordinea și disci
plina. aparține unor oameni 
cu munci de răspundere, 
învestiți să fie primii 
exemplu în ceea ce pri
vește respectarea desăvir- 
șită, în spiritul și litera 
legii, a ordinii, corectitu
dinii și adevărului. Acest 
respect neabătut este. în 
fond, singurul drum care 
poate duce la prestigiu. 
Restul, după cum se des
prinde din morala faptelor 
de mai sus, este cu totul 
altceva !

Victor BÎREADEANU

0 scrisoare care 
nu are nevoie 
de comentarii

Există, desigur, un motiv pentru care publicăm 
scrisoarea lui Gheorghe Prodan. Scrisoarea însăși o 
să-l explice cel mai bine. Dar înainte de a o tran
scrie, să-1 prezentăm în două vorbe pe semnatar :

A lucrat mulți ani în cooperativa agricolă de 
producție din comuna Barcea, județul Galați, iar 
oamenii zic că muncea cu tragere de inimă, numă- 
rîndu-se printre cei mai harnici. Azi, este pensio
nar C.A.P. Unul din miile și miile de țărani coope
ratori pensionari, realitate semnificativă din viața 
satului românesc contemporan. Soția lui, Safta Gh. 
Prodan, a muncit mai puțini ani, dar cu aceeași 
dăruire, în cooperativă. Pensionară, acum, și ea.

Dar nu despre existența celor doi țărani pen
sionari vrem să scriem în aceste rînduri. Purtați 
cu treburi la Galați, am aflat, întîmplător, despre 
scrisoarea lor adresată președintelui filialei Galați 
a Casei de pensii a Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție. O reproducem în
tocmai :

„Tovarășe președinte,
Subsemnatul Gheorghe Prodan, membru coope

rator la C.A.P. Barcea, județul Galați, pensionar, 
vă aduc Ia cunoștință următoarele : soția mea, Pro
dan Gh. Safta, pensionară, născută în anul 1908, 
luna martie , 26, a lucrat în C.A.P. cinci ani, din 
1960 pînă în anul 1964. Deci, are dreptul Ia pensie ; 
dar dintr-o mică greșeală, dumneavoastră i-ați 
trimis cu 30 lei mai mult. Tovarășe pre
ședinte : vă rugăm să nu faceți observații la 
acela care a făcut greșeala, căci nu este om care 
să nu greșească. Nu vrem să mîncăm ce nu este al 
nostru. De aceea vă rugăm să rețineți suma pe 
care am primit-o în plus. încă o dată vă rugăm 
să nu vă supărați că v-am adus la cunoștință mica 
greșeală. Gheorghe Prodan".

Ilie TANĂSACHE

Șapte

pi ini
Dacă m-ar întreba cineva „Ce te-a supărat eel mai 

tare in ultima lună de zile ?“ — presupunind, deci, că 
s-ar găsi cineva să-mi pună, o-asemenea năstrușnică în
trebare — i-ăș răspunde. fără să stau Piuit pe gînduri, 
cam așa :

— Chiar azi o lună — ții minte zilele acelea cu ger 
țeapăn din ianuarie 'l — eram, la opt dimineața, in ca
binetul directorului unei întreprinderi. Era acolo și se
cretarul comitetului de partid. înainte de a începe dis
cuția. directorul s-a scuzat pentru citeva minute și a 
chemat doi salariați cărora le-a comunicat, foarte și pe 
drept supărat, că instalația de incălzire a halelor iar 
s-a defectat și oamenii muncesc in condiții vitrege. 
Cei doi au zis că știu, au dat niște explicații și l-au 
asigurat că in trei sferturi de oră situația va fi reme
diată.

Și au plecat. Povestea cu încălzitul mi-a ieșit din 
minte, deși nici in respectivul birou temperatura nu era 
tocmai plăcută. Pe la patru după-masă insă au venit 
două muncitoare, invinețite de frig, și au incunoștințat 
că, pur și simplu, nu se mai poate munci din cauza 
gerului ; le cad piesele din mină.

La care directorul și secretarul de partid, tunind și 
fulgerind, au început să alerge in stingă și în dreapta, 
să dea dispoziții, să controleze și — in vreo treizeci de 
minute — să facă ordine. Halele s-au, încălzit.

— Înțeleg, te-a supărat indisciplina...
— Nu te grăbi, te rog ! Desigur, sînt aici o grămadă 

de „aspecte" — cum se zice de obicei — care merită să 
fie numite. în primul rînd. cum bine ai spus, actul de 
indisciplină al celor doi salariați care nu au executat 
o dispoziție clară, precisă. Apoi, fanfaronada lor. asigu
rările rapide pe care le-au dat că vor executa dispoziția 
— știind, probabil, chiar în clipa aceea, că n-o vor 
executa. De ce ? — nu mă-ntreba. că nu știu. Pe urmă, 
nepăsarea lor fată de soarta producției din ziua aceea ; 
e clar că oamenii n-au putut da. în frig, randamentul 
normal. Și m-a mai indignat neomenia, insensibilitatea 
lor — era să zic „nesimțirea", dar nu-i un cuvint fru
mos... ; să lași atîta amar de lume, majoritatea femei, 
in frig !

Dar, deși grave, nu astea sînt lucrurile care m-au 
supărat cel mai mult...

— Dar care ?
— Faptul că în timpul „reparației" și după aceea 

directorul n-a întrebat, nici măcar de curiozitate, pe 
unde umblă cei doi pehlivani, cu ce s-au ocupat toată 
ziua și de ce n-au asigurat căldura așa cum făgăduiseră 
la ora opt dimineața. A făcut el ceea ce trebuiseră să 
facă cei doi. s-a enervat, a pierdut vremea — dar nici 
măcar unul din cuvintele lui aspre nu avea adresa po
trivită : subordonații indisciplinați și mincinoși.

— De ce ? Nu știi ?
— Mi-am exprimat și eu nedumerirea.
— Ce ți-a răspuns ?
— Că s-a săturat de ei, că așa îi fac mereu, că nu știe 

ce să mai facă cu ei...
— Și ce te-a supărat cel mai mult ? Asta ?
— Da, faptul că m-am intilnit încă o dată cu ma

terializarea zicalei din bătrîni care ne învață că „nu e 
prost ăl de mănîncă șapte plini pe degeaba. e ăl de-i 
dă". Asta.

Georqe-Radu CHIROVICI
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Lapidari la capitolul etică

Ca urmare a articolului Cind este 
escamotată înfruntarea de principii, 
intră în scenă intriga, apărut în pa
gina „Omul față în față...", din 12 
ianuarie 1972, redacția noastră a pri
mit un răspuns din partea Centralei.

la U.R.A. Satu-Mare. locul intrigilor îl 
va lua în viitor o atmosferă de bună 
colaborare, întemeiată pe principia
litate, pe exigență tovărășească, 
grijă qomună pentru bunul mers 
treburilor.

pe 
al

— De bunăvoie și nesilită de nimeni ești de acord 
să-ți faci buletin de București ?

Desen de l. Dogar-MARJNESCU

, industriale de reparații auto, . .sub . 
semnătura directorului general, ing. 
V. Horvât.

Pe un spațiu larg se dau ample 
explicații cu privire la unele aspecte 
tehnice care nu făceau, de fapt, o- 
biectul principal al articolului, ci fu
seseră enunțate ca fundal pentru pro
blemele etice luate în dezbatere. Re
feritor la aceste probleme, scrisoa
rea trimisă de C.I.R.A. este insă la
pidară : „în ce privește aspectul re
lațiilor de serviciu între conducere și 
șeful serviciului tehnologic 
purtat discuții de față cu 
părți (...). acestea 
vor colabora șl se vor sprijini re
ciproc în muncă, pentru bunul mers 
al procesului de producție și intro
ducerea tehnicii noi. Credem că în 
acest fel problemele de la U.R.A. 
Satu-Mare. care fac obiectul sesiză
rii, s-au 
organele

Luînd 
criticați, 
manifestat de conducerea C.I.R.A. ne 
exprimăm speranța că, într-adevăr.

s-au 
ambele 

angajîndu-se că

rezolvat, ajutați fiind și de 
locale de partid".
act de angajamentul celor 

precum și de optimismul

Sînt trei tinere între 18 și 
21 de ani,, cu nimic deosebi
te de ceilalți tineri de la 
„Postăvăria română", de 
alți tineri de vîrsta lor. Nici 
în activitatea profesională, 
nici în viața personală. 
Vorbind despre ele. cineva 
exclama cu vădită căldură: 
sînt oameni obișnuiți... Fra
za de mai sus. tonul ei ar 
putea surprinde : în gene
ral, fiecare caută să se deo
sebească, să fie mai altfel. 
Și totuși, in acest caz...

Explicația o aflăm răs
foind biografiile celor trei 
tinere. Cu ani în urmă. fie“- 
care din ele a săvîrșit fapta 
antisociale. Tinerele au de
butat, așadar, intr-un mod 
deloc obișnuit ; se „eviden- 
țiaseră" cit. se poate de re
probabil. Munca, traiul cin
stit — componente de bază 
ale „notei comune", ale „o- 
bișnuitului" care îi-definea 
pe toți ceilalți — trebuiau 
învățate sau reînvățate. A fi 
„un om obișnuit" devenise 
pentru ele un țel.

S-ar putea spune : prin 
internarea în institutul de 
reeducare, prin efectuarea 
pedepselor aplicate, țelul a 
fost atins. Ce merite mai 
are colectivul de muncă în 
mijlocul căruia activează 
mai apoi asemenea tineri, 
pentru a . le atribui califica
tivul de „oameni obiș
nuiți"? Lucrurile nu se în
fățișează chiar atît de sim
plu ; între munca aplicată 
drept sancțiune și munca 
devenită necesitate, princi
piu de viață și mijloc de a- 
firmare a personalității este 
o distantă ! Rolul colecti
vului este de a-1 ajuta pe 
tînăr să pășească pe acest 
drum și să-1 străbată in
tr-un timp cit mai scurt.

Fiecare dintre cele trei ti
nere a și parcurs citeva din 
„clasele" acestei ultime 
școli : își cîștigă o existen
ță cinstită dintr-o muncă 
cinstită, caută șă se inte
greze cit mai bine în viata 
colectivului. S.. deși dă 
lucru de bună calitate, mai 
întimpină însă greutăți în

De ce au fost tolerați 
afaceriștii ?

deAm citit în colectivul nostru 
muncă și am dezbătut cu indignare 
faptele relevate în articolul intitulat 
Unul se miră, altul „sesizează", dar 
fiecare așteaptă ca altcineva să facă 
ordine... apărut în ziarul ..Scînteia" 
din 9 februarie 1972.

„Acestor anomalii trebuie să li se 
pună o dată capăt". M-am oprit în
deosebi asupra acestei sublinieri din 
cuprinsul articolului, fiindcă este de 
neconceput ca în anul 1972. cînd or
dinea și disciplina caracterizează tot 
mai mult viața noastră economică 
și socială, să mai poți întîlni astfel 
de cazuri ieșite din comun, aproape 
neverosimile : este intolerabil ca sub 
ochii unui mare număr de salariați. 
de organe, elemente afaceriste, ade
vărate lăcuste ale avutului obștesc, 
să poată obține cîștiguri 
(6 000 de lei pe zi !). 
contradicție cu orice 
muncii cinstite.

De aceea, cerem 
acționeze cu fermitate, 
se recupera prejudiciile, banii smulși

fabuloase 
în flagrantă 

remunerație a

ca legea să 
pentru a

realizarea cantitativă a 
normei ; de aceea, prima 
dintre preocupările sale 
este însușirea temeinică a 
meseriei, creșterea gradului 
de îndemînare. V. s-a că
sătorit și, împreună cu soțul 
— muncitor la altă între
prindere — este preocupa
tă să-și întemeieze o gos
podărie. F. — care își rea
lizează foarte bine sarcini
le de plan — se străduieș
te să-i convingă pe cei din

din buzunarul nostru al tutu
ror. Iar cei ce au fost „gură cască" 
la unitățile de unde 
aprovizionau pe scară 
tale neferoase să fie 
pundere pentru faptul ... _____ _  _
gheat la integritatea avutului socia
list și au facilitat înavuțirea unor inși 
care nu au nimic comun cu munca 
și cu modul nostru de viată. De ase
menea, cum de .au stat, pasivi casie
rii, conducerile unităților I.C.M., or
ganele în drept ?

Orice justificări ar încerca să adu
că. orice „plăpumioare" cu care să 
acopere nepăsarea crasă și. în ulti
mă instanță, lipsa lor de responsabi
litate. nimic nu-i poate absolvi de 
vină. Fiindcă nu ne este indiferent 
ce se intîmplă cu bunurile din între
prinderile noastre, fiindcă nu putem 
închide ochii și să nu ne întrebăm 
de unde și pe ce căi provin banii 
nemunciți ai unora. Și sîntem datori 
să acționăm în consecință 1

afaceriștii se 
mare cu me- 
trași la răs- 
că nu au ve-

Ion DOBRESCU 
salariat la cooperativa 
„Marama musceleană' 
Cîmpulung Muscel

Păreri despre principiile 
„locuitorului"

Am citit și recitit articolul publi
cat în ziarul „Scînteia" din 16 fe-

ța cea de toate zilele în va
lorile sale morale. Secretul 
este că nu lăsăm totul pe 
umerii acestui dascăl — așa. 
în general.

Cum ? Pe ce căi? Iată în
trebările pe care i le-am 
pus tovarășului Marin Bar
bu. secretarul organizației 
de partid de la secția unde 
lucrează cele trei tinere.

— Dacă am obținut rezul
tate bune — ne-a spus el 
— aceasta se datorește. în

ceapă de-abia de-aici în- 
oolo. continuă maistrul Vic
tor Grudinschi. șeful sec
ției. Oamenii urăsc necin
stea, traiul fără muncă. Și 
e firesc. Dar una e să te a- 
fli în fața unui om după ce 
a săvîrșit fapte reprobabile 
și alta e să te afli in fața 
unuia care a suferit o pe
deapsă pentru asemenea 
fapte. Al doilea trebuie a- 
jutat. potrivit legilor ome
niei — scrise sau nescrise.

Trei fete înțeleg, mai tîrziu, 
dar bine, rostul vieții

jur de talentul său, pen
tru a fi admisă în brigada 
artistică a întreprinderii...

Preocupări tinerești, obiș
nuite... Cum au ajuns cele 
trei fete să le descopere 
gustul 7

— De fapt nu e nimic ie
șit din comun — ne-a spus 
inginerul loan Alexandru, 
șeful serviciului producție. 
In majoritatea cazurilor se 
intîmplă așa : insă’i viața îi 
deprinde alfabetul traiului 
cinstit — alfabetul muncii. 
Este incomparabil mai u- 
șor să-1 înveți sau să-1 re- 
înveți pe un om că singu
rul mod de a duce o exis
tentă demnă, cinstită este 
munca, atunci cind trăiește 
într-o societate ca a noas
tră. care are drept temelie 
munca. Nouă, colectivului, 
ne revine în aceste condiții 
mai mult rolul de suprave
ghetor — dascălul este via

mare măsură, faptului că 
le-am acordat încredere.

— Concret, cum ați pro
cedat î

— Să luăm exemplul lui 
S. Dimineața a fost pusă 
în libertate — la prinz s-a 
prezentat la noi la fabrică. 
A.m stat mai intii de vor
bă : ce faptă a săvirșit, ce 
pedeapsă a primit, cu ce 
s-a ales din toată această 
poveste. După aceea, i-am 
spus ce-i putem oferi și am 
întrebat-o ce ar vrea să lu
creze. Zis și făcut : urma 
să lucreze în secția noas
tră. Numai că. la început, 
avea unele greutăți. Atunci 
m-am sfătuit cu oamenii 
din secție. Una dintre 
viitoarele tovarășe de mun
că ale fetei s-a oferit s-o 
găzduiască, eu și cu alți doi 
i-am promis s-o împrumu
tăm cu bani, la nevoie.

— Greul însă avea să În

De aceea, a trebuit să ve
ghem ca nimeni să nu con
funde cele două situații. 
Personal am avut grijă ca 
fiecare din aceste tinere să 
fie repartizate pe lingă o 
muncitoare mai in virstă. cu 
mai multă experiență pro
fesională și de viață.

— Tovarășul Marin Barbu 
ne-a vorbit înainte despre 
încrederea acordată acestor 
tineri, ca mijloc de educa
ție. Dar pînă unde poate și 
trebuie să meargă această 
încredere ?

Maistrul a rămas o clipă 
pe gînduri E un om care 
se apropie de șaizeci de ani: 
pedagog cu experiență.

— Greu de stabilit „în 
procente" Asta mai mult 
se simte. Așa cum nu poți 
fixa dinainte cu exactitate, 
ziua cind copilul o va porni 
pe propriile picioare. Com
parația s-ar putea să pară

bruarie 1972 intitulat „Parazitul cu 
principii".

Desigur că la prima vedere cazul 
îți poate părea ireal ; cel puțin mie. 
Nu sînt un om grozav, nemaipomenit 
de harnic ; dar, pur și simplu, nu pot 
concepe să trăiești așa, fără nici un 
rost. Dar, de fapt, nici nu trăiești ; 
hibernezi. Eu lucrez în domeniul îm
bunătățirilor funciare. Merg foarte 
mult tirAp pe teren ; bineînțeles, pe 
șantier nu sînt condițiile de acasă. 
Dar niciodată nu mi-a trecut prin 
minte să plec din meserie sau să nu 
muncesc.

Am și eu o mamă ; locuiește îm
preună cu fratele meu ; este învăță
toare pensionară. Cînd sînt în oraș 
merg aproape zilnic la ea. Foarte rar 
însă merg „cu mina goală" ; nu că 
ar avea nevoie, dar așa consider eu 
că este bine. In loc de întreținut, 
„locuitorul" dv. ar putea foarte bine 
să-și întrețină el mama la onorabila 
ei vîrstă de 86 de ani.

Cunosc un dicton care spune 
după o muncă să te odihnești 
alta. Omul 
după lene 
inadmisibil 
col social.

In sfirșit, nu vreau 
prea mult timp, mi-am spus și 
părerea, alăturîndu-mă frontului larg

al celor care trăiesc o viață adevă
rată, muncesc, iubesc, petrec.

Valentin SANDACHE
Sir. Partizanilor nr. 29 A 
Galați

Li s-a pus întrebarea...

legătură cu articolul nostru „De 
pus întrebarea ?“, 

municipal

în 
ce nimeni nu le-a 
primim de la Comitetul _______
Țirgoviște al P.C.R. : „Cele relatate 
în articolul publicat în „Scînteia" nr. 
8986 sînt adevărate. Fostul președinte 
al cooperativei ..Progresul". Tănă- 
soiu Nicolae. a fost pus în discuția a- 
dunării generale a organizației de 
bază.și sancționat cu „vot de blam cu 
avertisment" ; a fost și destituit din 
funcția de președinte ai cooperativei.

In aceeași adunare de partid a fost 
aspru criticat și Dumitrescu Dumitru, 
secretarul organizației de bază, ca și 
alți comuniști care aveau datoria să 
vegheze la respectarea disciplinei de 
partid și de stat, să ia poziție hotărî- 
tă față de abuzurile președintelui.

Organele de stat, întreprinzînd cer
cetări la această cooperativă, au mai 
descoperit și alte minusuri în gestiu
ne ; urmează ca după încheierea cer
cetărilor să se pronunțe și în cazul 
fostului președinte.

Prim-secretar
C. MOTOROIU

să vă răpesc
eu

Lucrul 
un real peri-

nostru se odihnește 
prin lene.
și prezintă

că 
prin 
însă 
este

deplasată, dar nu e. Și u- 
nuia și altuia trebuie să-i a- 
corzi „autonomie" . numai 
in măsura in care vezi că e 
capabil să se țină pe picioa
re. Altfel riști să cadă — și 
pentru asta ești și tu vino
vat.

Din discuțiile purtate, din 
faptele pe care le-am aflat, 
am putut observa că oame
nii de aici știu să simtă din 
practică pînă unde poate 
merge increderea ce trebuie 
acordată unui asemenea ti- 
năr, cunoscind secretul dru
mului fără accident pină la 
„autonomia" deplină — re
integrarea socială. Un sin
gur exemplu. F. se pare 
că are talent artistic, ceea 
ce a determinat-o pe secre
tara organizației U.T.C. din 
secție să-i ceară maistrului 
consimțămîntul. in vederea 
primirii fetei in brigada ar
tistică. Maistrul s-a opus 
însă : „A face, parte din 
brigada artistică inseamnă a 
te ocupa, intr-un fel. de e- 
ducația altora. Deocamdată 
însă ii lipsește calitatea mo
rală pentru a șe bucura de 
o asemenea încredere. Am 
fost înțeles. Legile educa
ției nu ne permit să ne 
pripim. Să așteptăm cu nă
dejde evoluția ei".

...Cîndva. întrebat de ce 
furase un autoturism, un 

.■tinăr căuta să ne convingă 
— printr-o pledoarie în 
care nici el însuși nu cre
dea — că a făcut-o numai 
din dorința de a ieși „in e- 
vidență". Munca. învățătura 
erau pentru el lucruri „o- 
bișnuite". la îndemîna ori
cui... Eroarea aceasta de ju
decată au făcut-o și cele 
trei fete. Iar dacă astăzi 
gîndesc cu totul altfel și 
simt satisfacția de a fi „oa
meni obișnuiți". meritul 
este al societății, al colecti
vului de muncă care le-a 
primit în mijlocul lui, care 
le-a ajutat să redescopere 
valorile reale ale' vieții — 
în primul rînd munca și 
traiul cinstit.. în rînd cu oa
menii.

Titus ANDREI

— Să mă văd absolvent, și aterizez direct pe teren !

Desen de ANDO
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ADEVĂRUL VIEȚII
V

PROGRAMUL I

de dl-

filonul inepuizabil
al literaturii

Cuvlntul numit rea
lism a fost o bună pe
rioadă de timp desper
sonalizat prin tentativa 
eșuată de a-1 face bun 
la toate. Din feri
cire, confuzia de ter
meni, războiul de 
cuvinte nu au afec
tat (nu puteau afecta) 
celula intimă, vitală a 
literaturii. Altfel spus, 
se scrie azi exact atî- 
ta literatură bună cîți 
autori buni avem efec
tiv. independent de cir
culația termenilor de 
specialitate și posibile 
lamentări. Cîtimea căr
ților bune de care be
neficiază cititorul este 
direct proporțională cu 
înțelegerea pe care o 
au oamenii scrisului — 
ca individualități și co
lectivitate — privitor la 
misiunea lor social-is- 
torică, de constructori 
de conștiință nouă. 
Scurt : artele nu țin 
cont de expresiile no
minative, iar artistul 
este liber, obligat une
ori să ignore 
de termeni, 
raționamente, 
clasificări pe 
Iscă, la un moment dat, 
opera. Lui îi trebuie 
puterea de concentrare, 
simțul acut și salaho- 
ria zilnică de a înțe
lege și prospecta viața 
vie (voit pleonasm) 
oamenii. realitatea, 
deci obiectul misiunii 
sale. Deci, o primă di
sociere se impune : re
alismul operei nu-î 
confundabil cu meto
dologia intimă a crea
ției, cu aptitudinea de 
un tip special a scrii
torului de a observa, 
recepta. prelucra și 
sintetiza viața, de a o 
re-crea în aceleași și, 
totuși, alte oglinzi, în 
care ne recunoaștem 
cum sîntem sau cum 
am vrea să fim.

Criticii, exegeții li
teraturii ar face un lu
cru incomparabil mai 
util dacă în locul di- 
zertațiilor specioase 
privitoare la termenul 
realism ar defini ca
drul luptei, numele 
ideilor angajate, limi
tele spațiului în cafe 
se înscriu. Ar fi de 
preferat lupta însăși, 
adică analiza la operă, 
demonstrația 
măsură 
realistă 
lucru 
pentru 
pentru 
parteneri în

taifunul 
judecăți, 
definiții, 
care îl

în ce 
și prin ce e 
cartea cutare, 

profitabil at.it 
cititor cit și 

autor, cei doi 
dialogul

fundamental. Un astfel 
de exercițiu este, s-o 
recunoaștem, foarte 
rar în viața literară, 
iar discuția despre re
alism rămîne adesea 
de La critici pentru 
critici și între critici. 
M-ar interesa nu atîț 
teorii, pe cît opinii, 
oricît de subiective și 
greu de digerat, cu 
privire la implicațiile 
practice ale realismu
lui, confruntări de ge
nul carte-viață, operă- 
cititor, adevăr literar- 
adevărul epocii, con-

cuiva, filonul solid, re
alist, de continuitate, 
a literaturii a existat 
în tot acest lung răs
timp : doar un 
daltonism ne 
face să îl —.....
pestriț-multicolor, dis
continuu, în evoluție 
și involuții în aceiași 
timp. Adevărul este 
altul. în plin zis pro- 
letcult, Arghezi scria 
„Cîntare Omului", 
piesă de apogeu. în 
perioada numită sche
matică s-a exercitat 
gîndirea lui Tudor

grav 
poate 

vedem

3

Însemnări despre

PERMANENȚA REALISMULUI

știință literară-conști- 
ință națională, etica 
artei-etica mulțimilor, 
personaj literar-om 
al timpului nostru 
ș.a.m.d. Nu-mi imagi
nez altminteri rolul 
criticului decit acela 
de a fi un aprig și ne
dezis confruntator de 
realitate literară ou 
cea socială și invers.

Cum golul sună une
ori, aă alarmă, lipsa 
judecăților la obiect se 
răzbună prin felul 
somptuos și solemn în 
care definim epoci li
terare, tendințe, cău
tări, modul superfi
cial în care se periodi- 
zează literatura ulti
melor două-trei dece
nii. Referitor la pe
rioade se vorbește, 
bunăoară, fără cutre
murare, despre „pro
letcultism", „schema
tism",. „conformism", 
„nonconformism", „li
beralism", „onirism", 
„nou-realism". 
chete care 
identificate cu 
terari, epoci, 
mente, destine 
tori, pleiade și genera
ții luate în întregul 
lor.- Sînt formulări a- 
părute — declarat I — 
sub semnul foarte lău
dabil al apărării și 
consolidării trunchiu
lui realist al literatu
rii. Ar fi grotesc să fi 
existat toate 
prea aduc a 
sc-himbism" 
lese. Cu sau fără voia

eti- 
sînt 

ani li- 
eveni- 

de au-

acestea, 
„liber- 

caragia-

Via-nu și a scris Geor
ge CălineScu „Bietul 
Ioanide" „Moromeții" 
lui Preda și „Groapa" 
lui Barbu apar într-un 
cîmp bătut de alizee și 
efluvii idiliste. Confor
mismul unor ani nu o- 
prește sunetul pur al 
lui Labiș in „Lupta cu 
inerția" Liberalismul, 
negativismul și oniris
mul se contrazic grav 
puse în balanță cu ma
nifestarea de plenitu
dine a atîtor poeți și 
prozatori.

Altceva ar fi, pare- 
mi-se, de demonstrat 
cu inteligentă și per
suasiune. Că realismul 
nu-i confundabil cu 
fotografierea natura
listă a vieții și eveni
mentului, că moderni
tatea nu exclude ci, 
din contră, presupune 
realismul artelor, că 
umanismul a fost din- 
totdeauna un aliat pu
ternic al realismului, 
i-a dat vibrația și stră
lucirea vieții, că uma
nismul socialist este o 
conjtincție necesară a 
realismului , zilelor 
noastre

Aflu dintr-un f fru
mos discurs filpzofic 
că sînt detectabile 
douăzeci și șapte de 
trepte ale realului. A- 
cestea sporesc, desigur, 
încontinuu sub explo
zia științifică actuală. 
Filozofia a reușit, timp 
de mai bine de două 
mii de ani, să prefigu

reze științele ; are loc 
acum fenomenul in
vers, știința prefigu
rează, iscă, naște, gîn
direa filozofică, regru- 
pînd-o în noi și multi
plicate fațete, catego
rii. Nu același lucru 
trebuie să se întîmple 
cu relația știință-artă. 
Conceptul de realism 
mi se pare a fi crite
riu și nu metodă, drept 
care nu se poate dilata 
maximal, cum se în- 
tîmplă îndeobște, încă- 
pînd — să zicem — 
toate lucrurile bune și 
frumoase pe care le 
cerem, în chip ideal, 
unei literaturi militan
te, care să exprime 
realitățile socialiste ro
mânești.

De aceea, ori de cite 
ori aud rostindu-se in 
Cetate cuvîntul rea
lism, mintea mea sim
plifică voit și înțelege, 
nici mai mult nici mai 
puțin, decit : conform 
cu adevărul vieții. 
Nu-mi dau seama dacă 
e bine așa, dar altmin
teri prea mă pulveri
zez în torentul de vor
be goale și sui în tur
nul cu amestecul lim
bilor, unde ne duc in
variabil discuțiile voit 
savante, șocant „ele
vate", ale căror țîfnă 
și ifos nu 
doi bani.
paginii de roman 
probează, cred eu, prin 
confruntare nemijlo
cită cu o litera
tură a omului (nu 
a speculațiilor Iui), a 
vieții (nu a morbidi
tății, a trăirilor larva
re), a realității umani
zate (nu a artificiului), 
a luptei pentru demni
tate și adevăr (nu a 
scepticismului și de
mobilizării parazitare), 
a idealului afirmat și 
nobleței de a aspira 
spre mai bine, mai 
mult, mai deplin, mai 
inalt, mai frumos, așa 
cum concep scrisul, în 
mod firesc, comuniștii. 
Numai astfel poate de
veni literatura o ge
neroasă (parte,.a operei 
de edificare'a conști
ințelor, a moralei so
cialiste, a unui nou ce
tățean, pe care îl plă
mădește, cu atîta stă
ruință, epoca în care 
trăim, muncim. gîn- 
dim, construim, alături 
de ceilalți autori de 
bunuri materiale și 
spirituale.

»,00 Deschiderea emisiunii 
I mlneață • Telex.

9,05 Teleglob. Caracas s-a 
| la Maracaibo. Reportaj

de Eugen Pop și 
| Drugă.

9,25 Prlm-plan : Alexandru
I rencu (reluare).

9,55 Desen animat.
I 10,00 Curs de limba franceză. Lec

ția a 5-a.
I 10,30 Telecinemateca pentru copil 

șl tineret (reluare).
I 12,00 Telejurnal. 
, 15.30 Teleșcoală • 
' că.
l 16,30 — 17,00 Curs
1 ză. Lecția a
| 17,30 Deschiderea
Idupă-amlază.

17,35 O viață pentru o idee
18,10 Timp și anotimp ln 

tură.
Muzica. Emisiune de 
tate muzicală. 
Oameni și fapte. 
Publicitate. 
1001 de seri

născut 
filmat 
Ovidiu

Ciucu-

valorează
Realismul

se
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18,40

Legătura chiml-

de limba engle- 
4-a (reluare).
emisiunii de

: Fabre, 
agricul-

actuali-

19,00
19,13
19,20
19.30 Telejurnal.
20,00 Telecinemateca : 

bunilor". Regia : 
mer. Scenariul : 
Cu : Vivien Leigh. 
Signoret, Oskar Werner, Lee 
Marvin, Heinz Rilhmann. Pre
zintă Nina Cassian.

22.30 Interpretul săptămînii: Denise 
Constantinescu.

22,45 „24 de ore".

PROGRAMUL II

„Corabia ne- 
Stanley Kra- 
Abby Mann. 

Simone

20,90 Film documentar.
20,30 Portativ '72 — revista muzicii 

ușoare TV. Din sumar : a In
vitatul emisiunii : Azi, forma
ția Modern-grup a Noutăți de 
la Electrecord — Discul „Me
lodii din toată lumea" —. In
terpretează.: Doina Spătarii 
și George Enache a Premie
ră Ia Teatrul de estradă : 
„Vine, vine... Olimpiada". 
Cronică de Smaranda Oțeanu 
a Voci. în premieră — Theo
dor Fitanidls « Melodii noi. 
Cîntece de Ileana Toader și 
Andrei Proșteanu interpreta
te de Luky Marinescu și Vio
leta Andrei a Muzica ușoară 
în lume — selecțiunl din emi
siunea „Studioul de Televiziu
ne din R.D.G.".

21,15 Agenda.
21,25 Cluburi sportive bucureștene.
21,45 Arta plastică. Mari muzee ale 

lumii.
22,00 Film serial : „Patru tanchiști 

și un cline" XVI.
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Discutînd despre viața 
spirituală a satului contem
poran, un prețios punct de 
reper îl constituie documen
tele plenarei partidului din 
3—5 noiembrie, care subli
niază cu claritate răspunde
rile mari din domeniul e- 
ducației comuniste a mili
oanelor de oameni ce lo
cuiesc în mediul rural. Dacă 
în dezbatere vom considera 
și recentele documente ale 
primei conferințe pe tară a 
secretarilor organizațiilor de 
partid comunale, a preșe
dinților consiliilor, populare 
comunale, care a avut loc la 
sfîrșitul anului trecut, vom 
putea aprecia deosebita im
portanță ce revine azi, nași 
mult ca oricînd, singurei in
stituții comunale specializa
te în acest sens — căminul 
cultural — și, personal, di
rectorului său atunci cînd 
vorbim despre necesitatea 
de a se deschide noi ori
zonturi spirituale în viața 
satului nostru.

Cine deține rolul precum
pănitor în această acțiune a- 
tît de importantă în dezvol
tarea societății noastre ? 
Cine trebuie să se ocupe în 
satele României socialiste 
de îndeplinirea unor ase
menea sarcini de mare răs
pundere. cine este chemat 
să pună aici în aplicare co
mandamentele noi ale vieții 
spirituale ? Iată întrebări Ia 
care nu este greu de răs- 
puns : organizația comu
nală de partid este chemată 
să conducă, să îndrume, să 
reașeze pe planuri concreta 
tot ceea ce se întreprinde 
pe tărîm spiritual, cunos- 
cînd exact necesitățile loca
le. fondul uman căruia i se 
adresează. în cadrul acestei 
munci, căminul are rostul 
de a aduna în jurul său toa
te forțele culturale locale, 
tot ceea ce poate căpăta o 
materializare practică, iar 
directorul de cămin, In a- 
celatși timp și locțiitor de 
secretar, datorită dublei 
sale responsabilități, are 
menirea să fie coordonato
rul tuturor acțiunilor cul
turale din comună. Din acest 
punct de vedere, problema 
rolului directorului de că
min s-ar părea elucidată. 
Fiind locțiitor de secretar 
de partid, avînd sarcinile de 
propagandă, s-ar putea cre
de că problemele sînt pe de
plin limpezi ; în principiu, 
s-ar ști ce este de făcut,

pentru ce trebuie optat, 
cum se acționează pentru 
ca activitatea culturală, 
combativă și la obiect, să 
înarmeze oamenii cu prin
cipiile de bază ale partidu
lui nostru.

Dar experiența. viața, 
faptele zilnice demonstrea
ză că în practică aceste a- 
devăruri unanim acceptate 
asupra rolului, poziției di-

tit de complex, ce pretinde 
o cunoaștere amănunțită a 
oamenilor, a condițiilor, lo
cale. a modalităților specifi
ce de a acționa. Ignorin- 
du-se aceste cerințe, de 
multe ori se hotărăște cu 
prea multă ușurință înlo
cuirea unor directori cu 
alții, care reiau ..ucenicia" 
funcției de Ia... „A.B.C.". De 
pildă, in comunele Ștefă-

DIRECTORUL
CĂMINULUI
CULTURAL
un militant pe

tarîmul educativ

rectorilor de cămine sînt u- 
neori uitate, alteori neînțe
lese și de cele mai multe 
ori neaplicate. Referin- 
du-mă în primul rînd la 
experiența din județul nos
tru apreciez că principalele 
neajunsuri din activitatea 
directorilor de cămine pot fi 
grupate pe cîteva cazuri 
mai generale.

In primul rînd, o influen
tă negativă asupra unei ac
tivități la un înalt indice de 
eficiență o are instabilita
tea acestor activiști chemați 
să răspundă de un sector a-

neștî, Godeni, Moșoaia din 
județul nostru în ultimii doi 
ani au fost schimbați cite 
3—4 directori de cămine 
culturale. în afară de aceas
ta, uitîndu-se că, de fapt, 
ei sînt activiști politici, cu 
necesitatea de a impulsio
na. de a crea condițiile cele 
mai bune desfășurării 
activității cultural-educati
ve. adeseori sînt transfor
mați în „funcționari" cultu
rali, buni pentru a scrie ra
poarte, făcînd planuri și 
plănulețe, completind biro
cratica și greoaia formula-

ristică, într-un cuvînt, fă- 
cind orice, numai muncă po
litică nu... Transformați in 
birocrați, în casieri la di
verse activități ale căminu
lui, prestigiul acestor oa
meni, chemați să determine, 
să conducă, scade, iar efec
tul e cu totul dăunător.

Angajați în multe, foarte 
multe activități (director 
de cămin, locțiitor, propa
gandist, secretar F.U.S., 
membru în diverse comitete 
etc.), munca lor frămintată 
se face pentru „azi" fără a 
se avea in vedere cerințele 
perspectivei, ale educării și 
formării omului nou, în a- 
semenea condiții, rolul său 
rămînind numai „operativ", 
pentru satisfacerea unor 
nevoi imediate, așa cum 
am afirmat mai sus — de 
multe ori pur birocratic.

Concluzia care se impune 
este una singură: pentru 
revitalizarea vieții culturale 
la sate, una din măsurile de 
cea mai mare însemnătate o 
constituie și revizuirea fe
lului în care este concepută 
munca cotidiană a acestor 
entuziaști activiști, oameni 
învestiți cu dublă responsa
bilitate, chemați să aplice cu. 
consecvență, cu fermitate, 
cu pasiune, politica cultura
lă la sate a partidului nos
tru. Organizațiile comuna
le de partid au rolul' hotă- 
rîtor în realizarea sensului 
activ, comunist, pe care tre
buie să-1 capete activitatea 
cultural-educativă. Direc
torul de cămin cultural, ca 
om cu responsabilitate po
litică de primă importanță, 
nu poate și nu trebuie folo
sit decit în sensul în care 
i-a fost încredințată misiu
nea.

Consider că cerințele ex
primate mai sus sînt astăzi 
ușor de înfăptuit, cînd co
munei îi sînt încredințate 
responsabilități majore in 
toate domeniile. Acolo, pe,J 
plan local, lucrurile se pot 
și' trebuie să fie rezolvate. 
Acolo se pot lua măsurile 
cuvenite îneît să _ putem 
spune că viața spirituală a 
satului a intrat pe un nou 
făgaș, așa precum cu toții 
o dorim.

Constantin 
DINISCHIOTU 
președintele Comitetului 
județean pentru cultură 
și educație socialistă — 
Argeș

Rezultatele concursului publicistic cu tema
ii.Economisirea, semn al înțelepciuniiII

La data de 28 februarie a.c., 
juriul constituit din reprezen
tanți ai ziarelor centrale, locale 
și C.E.C. a stabilit să se acorde 
participanților la concursul pu
blicistic 
semn al 
de Casa 
națiuni,

Premiul II in valoare de 4 000 
Iei.

— Inge Ungureahu și Alfred : 
Hatzack, pentru pagina publica-

. t.ă in. ziarul „Hermannsteder 
Zeitung" din Sibiul

Două premii III in valoare de 
3 000 lei fiecare.

— Vasile Nicorovici 
materialul „Apropo de... 
rele și furnica", publicat 
formația Bucureștiului" ;

— Ion Marina pentru

cu tema „Economisirea, 
înțelepciunii", organizat 
de Economii și Consem- 
următoarele premii :

pentru
Greie- 

în „In-
— Ion. Marina pentru telere- 

portajul „în fiecare ghiozdan".
Două mențiuni în valoare de 

1 500 Ici fiecare.

— Petre Dineu pentru mate
rialul „Cu gîndul la viitor", pu
blicat în „Satul socialist";

— Aurel David pentru mate
rialul „Pățania lui moș Gheor- 
ghe", publicat în „Tribuna Ialo- 
miței".

Trei mențiuni in valoare de
1 000 lei fiecare.

— Gheorghe I. Negrea pentru 
materialul „Un «abecedare , cu., 
semnificații profunde", •_ pițblicat.- 
în „Drumul 'sociăliămUtuil*--' . 
Deva ;

—Victor Domșa pentru repor
tajul „Sînt mulți «economi» pe 
Valea Oltului", publicat în „Tri
buna Sibiului" ;

— Okos Gheorghe pentru ma
terialele „Expresie a bunăstării" 
și „Mai mult decit o 
financiară", publicate 
„Igazsăg" din Cluj.

Juriul nu a acordat

operațiune 
în ziarul

premiul I,
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î
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cinema

a Puterea și adevărul (ambele se
rii) : PATRIA 6; 19,45, CA
PITOL — 9,15 16.15; 19,45,
MELODIA — : 16; 19,30,
MODERN — 9 16; 19,30.
• 12 scaune : VICTORIA — 8,30; 
12; 15,45; 19,30
a Antracit : LUMINA — 9—19,30 
în continuare.
a Steaua Sudului : LUCEAFĂRUL
— 3,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
BUCUREȘTI — 8,15; 10,15; 12,30; 
14,45; 17; 19,15; 21.15.
a Viața de familie : FLOREASCA
— 15,30; 18: 20,30.
a Micul scăldător : SCALA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,43; 16; 18,15; 
20,30.
a 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,
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 17,45; 20, POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
a Locotenentul Bullitt : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16 
20,45, GLORIA — 9; 11,15;
16; 18,15; 20,30.
a Poveste de dragoste : PROGRE
SUL — 15,30; 18; 20,15.
a Aventuri în 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, Cabiria — 16,30, Viața 
pentru Ruth — 18,45: 21 : CINE
MATECA (sala Union).
a Brigada Diverse în alertă ; B.D. 
Ia munte șl la mare : UNIREA — 
15,30; 19.
a B. D. Ia mente 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 : GRIVITA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15: 20,30,
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 
18; 20,30.
a Fuga : VOLGA — 10,30; 15; 19.

a Anna celor o mie de rile : MO
ȘILOR - 15,30; 19.
a Livada din stepă î RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.
a Love Story : ARTA — 10,30; 
15,30; 18; 20,15.
a Vagabondul : BUZEȘTI — »; 
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 s 
FERENTARI — 15,30; 17,45; 20.
a Ritmuri spaniole : VIITORUL — 
16; 18: 20.
a Copacii mor în picioare : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
a O floare și doi grădinari : FLA
CĂRA — 10; 15,30; 19.

teatre

• Opera română : Ba! mascat — 
19,30.
a Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Săptămîna 
patimilor — 20; (sala Studio) ; Să 
nu-ți faci prăvălie cu scară — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) ; D-ale carnavalului — 20; 
(sala din str. Alex. Sahla) : Spec
tacol de poezie și muzică — 20.
a Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune — 19,30.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30; 
(sala Studio) : Sora cea mare — 
20.
• Teatru! Giuleștl : Freddy —
19.30.
a Teatrul „Ion Creangă” : Snoave 
cu măști — 16.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; Peter Pan — 15; 
(sala din str. Academiei) u De ce 
a furat zmeul mingea 7 — 17.
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Sinziana și Pepelea — 20.
a Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus 
— 19,30.
a Teatrul satiric-muzica! „C. Tă- 
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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ln atelierul-jcoalâ al Grupului școlar, de petrol din Tîrgoviște

:■

in sălile de concert

rodnică
plus 
mu- 

lu- 
ori-

Muzica romanească

Expresie a vieții spi
rituale intense pe care 
o trăim astăzi, muzica 
noastră cunoaște în 
decursul stagiunii ac
tuale noi impulsuri de 
desăvușire a formelor 
de manifestare și de 
creștere a puterii ei de 
comunicare. Această 
tendință este prezentă 
deopotrivă în eveni
mente marcante, ex
traordinare ale sta
giunii, ca și în faptele 
curente care conferă 
acesteia permanență și 
varietate. Cîteva din
tre serile muzicale ale 
6ăptămînii trecute con
firmă o astfel de di
recție, desigur cu plu
surile șl minusurile 
inerente unei activi
tăți exigente, pasio
nante.

Am reținut, de pil
dă, din frumosul reci
tal de lieduri prezen
tat de mezzosoprana 
Martha Kessler, în 
Sala mică a Palatului. 
Trei ode — Tu, Odă 
soarelui, Drum — com
puse de Anatol Vieru 
pe versuri de Nicolae 
Labiș. în cuprinzătoa- 
rea creație a lui A. 
Vieru — hotărît lu
cru, unul dintre muzi
cienii prestigioși ai 
generației sale — lie
dul își relevă neîntre
cutele sale virtuți de 
sublimare pînă la e- 
sență a tuturor resur
selor de culoare și for
mă, de obiectivare so
noră și de subiectivare 
poetică de care dispu
ne muzica. Efuziuni li
rice dominate de înțe
lepciunea lucidității, 
știință perfectă a con
strucției vocale de ex
presie și tehnică mo- 

a tăl- 
Kessler 
întregit

Foto : S. Cristia»

Conștiința activă a profesorului
(Urmare din pag. I)

ță incit comandamentele 
morale și sociale se supra
pun pînă la identitate. Și 
asta întrucît matematica 
cunoaște azi în țara noas
tră o dezvoltare fără pre
cedent, care se impune în 
atenția întregii lumi. Direc
tivele Congresului al X-lea 
al P.C.R. au trasat sarcina 
dezvoltării informaticii și a 
aplicațiilor matematicilor 
în economie, iar planul 
cincinal 1971—1975 și di
recțiile principale de dez
voltare ale economiei pe 
intervalul 1976—1980 pre
văd studierea metodelor de 
prognoză, in care scop au 
fost înființate comisii spe
ciale departamentale, jude
țene etc. pină la cel mai 
înalt nivel — Comisia cen
trală de prognoză fiind 
condusă de însuși secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Conștienți de noile obiec-

răspundere, 
din 

după orele de 
cu anticipație 
care știința 

dă la iveală 
întrevede. Se- 
permanență a

Universitatea din Grenoble, 
sub egida, cea mai presti
gioasă, a U.N.E.S.C.O.

Iată tot atîtea argumen
te pentru care matemati
cienii sînt chemați să or
ganizeze seminarii de cer
cetare în diverse domenii 
ale aplicațiilor matemati
cii. Seminarul de matema
tici aplicate, care funcțio
nează de peste 3 ani în Fa
cultatea de științe mate- 

. matice a Universității din 
București, este unul dintre 
aceste, cenacluri fără pre
tenții și fără publicitate, 
creat pentru nematemati- 
cieni, unde 
probleme ale

tive de mare 
profesorii dinaintea, 
timpul și de 
curs cultivă 
domenii pe 
mondială le 
sau doar le 
sizarea în . 
pulsului exigențelor sociale 
este una din ocupațiile de 
predilecție ale cadrelor 
noastre didactice din învă- 
țămintul universitar mate
matic. Aceasta ne-a per
mis să organizăm învăță- 
mîntul informaticii încă de 
acum 8—9 ani și să-1 ac
tualizăm in momentul in 
care comanda socială a de
venit exigentă. Am trecut, 
nu de mult, un examen pe preocupărilor lor pentru a 
o scenă de talie ' interna- “
țională pe care ne-am con- 
struit-o singuri : Școala 
internațională de vară de 
informatică, organizată de 
Universitatea din București 
prin Facultatea de științe 
matematice și Centrul de 
calcul in colaborare cu

aceștia aduc 
activității și

și înoredința 
Astfel, 

în generai

le împărtăși 
matematicienilor, 
și unii și alții, 
profesori, au dezbătut pro
bleme privind diagnoza 
științifică cu implicații în 
științele juridice, codurile 
detectoare și corectoare de

erori. înmagazinarea și re
găsirea informației, teoria 
matematică a sistemelor 
cibernetice, teoria 
cării. algoritme 
noaștere, metode 
în prospecțiunile 
etc.

Acest seminar, 
nici o lege, nici o obligație 
de. normă nu l-a impus, 
previne comanda socială. 
El răspunde prezent fără 
să fi fost vreodată înma
triculat. Este o simplă ocu
pație de profesori după 
ora de curs ; dar cite ore 
și cite zile, luni, ani de in
vestigație discretă, tot după 
și inainte de ora de curs, 
se distilează in el, fără ca 
nimeni să ridice vreo pre
tenție de răsplată ! Subli
niem acest amănunt, care 
ridică valoarea socială a 
muncii profesorului, indife
rent de momentul desfășu
rării ei. la rangul de vir
tute civică.

dasifi- 
de recu- 
predictive 
geologice
pe care

rau „Cantata festivă" ; ( 
este drept că interpre- c 
tarea acestui recent f 
dixtuor pentru coarde, f 
suflători și percuție a / 
cam lăsat de dorit, dar > 
așteptăm din partea J 
tînărului și înzestratu
lui compozitor o invest, 
tigație proprie mai ac
centuată în zonele ori
ginalității naționale, de 
care este de altfel a- 
propiat printr-o directă 
filiație.

„Crestături" de An
ton Zeman, 
întîlnire între talent și 
tehnică, atestă în 
faptul că tînărul 
zician, autor de 
crări cu un larg 
zont tematic și de mij
loace, din care nu lip- 

. sesc cîntece patriotice 
și prelucrări corale ale 
folclorului din Moldo
va, își cunoaște meni
rea în viața artistică 
ieșeană. Noua sa 
crare este plină 
viață și culoare și, 
ciuda unor 
tăți de procedee cu 
arta neoclasică și cu 
aceea a unor direc
ții mai noi, indică re
sursele unei personali
tăți viguroase.

Orchestra s 
sub bagheta 
Baciu, ne-a 1 
intre altele, 
ritm, culoare' 
mitru Bughici. 
cian cu multiple preo
cupări, compozitorul 
manifestă constant o 
sensibilitate lirică și e- 
pică, deseori cu su
gestii programatice și 
coregrafice, afinități a- 
dînci cu melosul fol
cloric și cu cintecul re
voluționar, precum și 
cu muzica de jaz ; 
totodată, un efort de 
înnoire este vizibil, 
spre definirea unei in
dividualități creatoare 
ajunse la maturitate. 
D. Bughici compune 
fără obsesia originali
tății și noutății, din 
dragostea lăuntrică 
pentru muzică. Lucra
rea sa recentă se dis
tinge prin jovialitate, 
franchețe, spontaneita
te. culoare, deși, lău- 
dînd aceasta, nu putem 
trece cu vederea o a- 
numită lipsă de unita
te

iubitori de muzică în
tr-un sentiment unic 
de atenție și prețuire. 
A devenit intr-adevăr 
familiar melomanilor 
bucureșteni ansamblul 
de instrumentiști care 
reprezintă ' Moldova, 
instruit de ' dirijorul 
Ion Baciu, cu multă 
pricepere și dăruire. 
Această orchestră a 
devenit una dintre cele 
mai bune formații mu
zicale ale țării, dove
dind încă o dată că 
„spiritul provincial" 
poate fi și în artă de 
domeniyl trecutului.

Ansamblul , „Ars vi
va", dirijat de Vincen
te Tușea, a prezentat 
în primă audiție pen
tru interpreții ieșeni 
patru creații româ
nești.

„Răscruce" — canta
ta a III-a de Ștefan 

'Niculescu, pe versuri 
de Tudor Arghezi, a- 
rată cît de fructuos 
poate fi adecvată teh
nica modernă a 
poziției tematicii 
triotico-militante. 
huri din poemul „Țara 
mea" își găsesc in
tr-adevăr împlinirea 
într-un flux muzical 
pe cit de inspirat, pe 
atît de șlefuit în alcă
tuirile sale eterofonice. 
O savantă înlănțuire 
de structuri purtătoare 
de elanuri expresive, 
generate de elemente 
ale melosului național 
cu ecouri din arta e- 
nesciană, o eficientă 
cultivare a timbrelor 
vocal-instrumentale — 
solistă mezzosoprana 
Maria-Jana Stoia — 
confirmă valoarea deo
sebită a acestei creații.

„Vocalize" de Achim 
Stoia suprapune, cu 
strădania de a le ar
moniza, o substanță 
melodică vocală intens 
folclorică (doină, sem
nale de bucium etc.) — 
al cărui fidel postulant 
este de mult și cu fo
los compozitorul — cu 
un cadru instrumental 
insolit în structura și 
efectele sale.

Cu
George 
mult acumulează decit 
restituie cu personali
tate. această din urmă 
calitate, fiind mult mai 
evidentă în creații ca 
„Uvertura de concert"

lu
de 
în 

identi-

„Eterofonii".
Draga mai

stilistică.
Dr. Vasile 
TOMESCU

com- 
pa- 
Sti-

dernă, iată ce 
măcit Martha 
în cîntul ei.............
cu sensibilitate și rafi
nament de acompania
mentul pianistic al lui 
Ferdinand Weiss.

împletindu-și efor
turile, Filarmonica de 
stat „Moldova" și Con
servatorul de muzică 
„George Enescu" din 
Iași au prezentat prin 
ansamblurile și soliștii 
lor. în Capitală, un ci
clu de „Seri muzicale 
ieșene". Se continuă 
astfel o tradiție fru
moasă. avînd menirea 
să apropie muzicieni și

simfonică, 
lui Ion 

prezentat. 
„Melodie, 

de Du- 
Muzi-

de cultură a sindicatelor
în construcție: Casa

săli foto si cinefilm vor fi puse la 
dispoziția cetățenilor orașului, care 
vor putea desfășura aici o bogată 
activitate cultural-artistică. Noul 
edificiu are trei niveluri.

SFINTU -GHEORGHE

în centrul orașului Sfintu-Gheor- 
ghe se construiește o modernă casă 
ele cultură a sindicatelor. O sală de 
spectacole cu 500 locuri, bibliotecă, 
sală de conferințe, sală de dans, săli 
pentru studierea limbilor străine.
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CORESPONDENȚII „SCÎNTEU" TRANSMIT

al Ruginoasei un

Supermagazîn

„Agrocoop"

Cronica zilei

„Gazetele satirice

unei tradiții

in acțiune"

CURIER JUDEȚEAN

portant complex turistic, aparținînd 
cooperației de consum. Complexul 
va fi format de un motel cu ca
mere confortabile de cazare, un 
restaurant cu specific moldovenesc, 
cramă, camping și o grădină de 
vară. De asemenea. în cadrul com
plexului va fi amenajat și un lac 
de agrement folosit și pentru pisci
cultura, ceea ce îi va conferi 
plus de atractivitate.

In comuna Ruginoasa, una din lo
calitățile rurale in care procesul de 
urbanizare s-a intensificat, a fost 
construit un modern centru civic. 
El cuprinde noul sediu al consiliu
lui popular și cel al cooperativei a- 
gricole ; sală de festivități cu 500 de 
locuri, un dispensar medical, far
macie, bancă de credit, școală de 
10 ani, un complex comercial (cu 
magazine de încălțăminte, textile, 
confecții), clădirea poștei, un maga
zin alimentar cu autoservire, o li
brărie, restaurant, cofetărie și baia 
comunală. Tot aici s-a amenajat o 
piață agroalimentară. Centrul civic 
al Ruginoasei a fost racordat in a- 
ceste zile la noua termocentrală lo
cală- La ridicarea acestor obiective, 
cetățenii comunei au prestat mun
că voluntar-patriotică a cărei va
loare se ridică la peste două mili
oane și jumătate lei.

„Agrocoop" — este denumirea 
magazinului arădean destinat valo
rificării produselor furnizate de că
tre cooperativele agricole ale ju
dețului. Prin modernizarea și ame
najarea unor spatii aflate în plin 
centrul civic al orașului, noua uni
tate dispune de o suprafață comer
cială de 400 mp. oferind posibilități 
optime pentru servirea citorva mii 
de cumpărători pe zi. In afară de 
legume și fructe proaspete, aici se 
desfac preparate de carne și din 
pește tip gospodina, precum și gus
toasa pline de Petica.

Sub acest titlu, se desfășoară con
cursul județean al gazetelor satirice 
din întreprinderile industriale, uni
tățile comerțului de stat și coopera
tist, cooperativele agricole de pro
ducție și școli. Pentru orientarea ac
tivității colectivelor redacționale, a 
fost editată o broșură conținind ar
ticole și reproduceri foto după ga
zetele satirice prezentate la expo
ziția pe tară organizată in anul 1971.

MUREȘ

Teatru școlar

cu stagiune

Cenaclul

de arta plastică

di

permanentă

„C. Brâncuși"

Valorificarea

Corul minerilor

(Urmare din pag. I)

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
ZILEI ARMATEI POPULARE 

NAȚIONALE A R. D. GERMANE
Cu prilejul celei de-a XVI-a ani

versări a Zilei Armatei populare 
naționale a Republicii Democrate 
Germane, ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România, 
general de armată Ion loniță, a tri
mis o telegramă de felicitare gene
ralului de armată Heinz Hoffmann, 
ministrul Apărării Naționale a 
R.D, Germane.

Cu același prilej, atașatul militar 
aero și naval al R.D. Germane la 
București, colonelul Horst Beutling, 
s-a întîlnit cu militari români din- 
tr-o unitate de transmisiuni și cu 
cadre și elevi din Școala de ofițeri 
activi de artilerie antiaeriană și 
radiolocație „Leontin Sălăjan". După 
ce au ascultat expunerea atașatului 
militar despre semnificația eveni
mentului, participanții la intîlnire au 
vizionat o fotoexpoziție înfățișînd as
pecte din viața și activitatea milita
rilor din R.D. Germană, precum și 
un film artistic.'

★
Cu prilejul zilei naționale a Aus

traliei, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a adresat un me
saj de felicitare ministrului de ex
terne al Australiei, Nigel Bowen. In 
răspunsul său, omologul australian a 
mulțumit pentru felicitările și ură
rile primite cu această ocazie.

★
La invitația Uniunii ziariștilor din 

Republica Socialistă România, o de
legație oficială a Asociației ziariștilor

din Republica Populară Ungară În
treprinde o vizită de informare și do
cumentare în țara noastră.

Cu acest prilej, marți, președinții 
organizațiilor de ziariști din cele două 
țări — Nestor Ignat și Săndor Bares, 
au semnat Protocolul de colaborare și 
schimburi interredacționale pe anul 
1972 dintre organizațiile respective.

★
La 28 februarie 1972, la ambasada 

R.P. Mongole din București a avut 
loc ceremonia înminării de ordine și 
medalii unor specialiști români care 
aiț participat la lucrările de construc
ție a Circului de stat din Ulan Ba
tor.

*
Marți dimineața a plecat spre 

Mexic o delegație a Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, condusă 
de tovarășul Constantin Mîndreanu, 
membru al Comitetului Executiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R., pre
ședintele Consiliului pentru activita
te politică și cultural-educativă de 
masă al Consiliului Central al U.G.S.R. 
Delegația va participa la lucrările 
Congresului Uniunii Generale a 
Muncitorilor și Țăranilor din Mexic.

*
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea, marți a avut loc la București o 
seară culturală consacrată aniversării 
Zilei naționale a Marocului.

Au participat Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., funcțio
nari superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe, oameni de cultură și artă, 
ziariști, un numeros public.

Cu acest prilej, ziaristul Mihai 
Lazăr a împărtășit asistenței impre
sii de călătorie din Maroc.

} HANDBAL }

j „ Trofeul i

! Carpați" j
j începe azi j 

începînd de astăzi, In sala J
l „Victoria" din Ploiești, se vor ț 

disputa întrecerile celei de-a 1 
ț XIII-a ediții a competiției in- > 
i ternaționale de handbal mascu- l 
1 lin dotată cu „Trofeul Carpați".
( La acest important turneu parti- ț 
’ cipă echipele reprezentative ale t 
ț Cehoslovaciei, R. D. Germane, ’ 
< Iugoslaviei, Suediei și României, i 
’ precum și o selecționată de tine- < 
l ret a României. ț
. Iată programul primei zile : i 
} Iugoslavia (deținătoarea „Tro- * 
i teului Carpați" la ultima ediție) i 
1 — Cehoslovacia ; R. D. Germa- < 
l nă — Suedia și România A — *

România tineret. Iț

Actualitatea
la hochei

© Aseară, lotul nostru a
întrecut cu 4-2 echipa

Austriei

Aseară, pe patinoarul acoperit „23 
August" din Capitală, s-a disputat 
întilnirea amicală de hochei pe ghea
ță dintre reprezentativa Austriei și o 
selecționată divizionară română. Vic
toria a revenit hocheiștilor români cu 
scorul de 4—2 (3—1, 0—0, 1—1).

Din lotul folosit de antrenorii noștri 
au tăcut parte : Crișan, Morar. loniță, 
Varga. Tureanu, Sgîncă, Făgăraș, 
Gheorghiu, Calamar, Scheau. Stefa
nov, Pană, Florescu. Bașa. Fodorea, 
Huțanu, Szabo, Costea, Texe.

După cum s-a mai anunțat, tn con
tinuarea pregătirilor pentru cam
pionatul mondial (grupa B). lotul re
prezentativ urmează să întîlnească, 
tot la București, în două meciuri 
consecutive (4 și 5 martie), selecțio
nata Elveției.

La clubul muncitoresc din Motru 
a apărut de curind un anunț care 
a stîrnit un viu interes. Iată textul 
anunțului: „In orașul nostru s-a 
constituit nu de mult corul mineri
lor, compus din peste 120 de persoa
ne. Corul se prezintă în fata publi
cului în spectacol-premieră cu un 
repertoriu format din cintece revo
luționare, patriotice și populare". 
Succesul deosebit de care s-a bucu- 

, rat premiera i-a îndemnat pe co
riștii mineri să programeze, in 
timpul liber, un turneu prin mai 
multe localități ale județului. Tot
odată, turneul e. și o invitație către 
cetățenii din localitățile unde nu 
există formații corale să ia exem
plul minerilor.

In scopul valorificării artei stră
vechi a populației din valea Mu
reșului, Tirnavelor și Nirajului, cele 
opt cooperative meșteșugărești din 
județ au inclus în planurile lor de 
producție circa 1 000 de noi produse 
și modele. O rețea largă de meșteri 
pricepuți in arta cusutului, brode
riei, pielăriei etc. execută diverse 
modele inedite de confecții, textile, 
îmbrăcăminte, tricotaje, articole de 
blană, artizanat.

(ll\U .

Mărturii

ale iscusinței

La Timișoara a luat ființă un tea
tru școlar cu stagiune permanentă. 
Grupind elevii cu aptitudini pen
tru arta scenică din liceele de cul
tură generală și de specialitate, pre
cum și din școlile profesionale, tea
trul școlar timișorean, care se bucu
ră de îndrumarea de specialitate a 
Teatrului Național, a prezentat pe 
prima scenă a orașului primul său 
mare spectacol. In repertoriul ac
tualei stagiuni a teatrului școlar fi
gurează creații originale clasice 
contemporane.

Căminul cultural din Oituz găzdu
iește o frumoasă expoziție de arti
zanat. 400 de exponate — costume 
naționale cu motive specifice locu- , 

■lui, cergi, scoarțe. .ștergare cusute.și 
■ țesute, etc. — constituie tot atitea 
• mărturii despre măiestria gospodi
nelor de pe aceste meleaguri. înde
letnicirile bărbătești sint reprezen
tate prin sculpturi in lemn, ca și 
prin obiecte de ceramică roșie rea
lizate de cei 30 de meșteri olari ai 
comunei.

CARAȘ-
■SEVERIWI

40 de hectare 
de covor verde

VASLUI -

Un nou complex

turistic
La punctul „Sîrbi", pe șoseaua 

Birlad—Iași, se construiește un im-

Impădurirea dealurilor care în
conjoară municipiul Reșița consti
tuie una dintre modalitățile eficien
te de combatere a poluării atmos
ferei. Această acțiune de larg inte
res cetățenesc a fost preluată de 
uteciștii din municipiu, care au ho- 
tărit să planteze puieți de conifere 
pe o suprafață de 40 hectare. Prima 
etapă a acestei acțiuni se desfășoară 
în prezent in cadrul „Săptămînii 
împăduririlor" și are ca obiectiv să
direa a peste 20 000 de puieți. Nu
mărul mare de tineri care participă 
la muncă, peste 1 200 In fiecare ei, 
ca și entuziasmul cu care lucrează, 
constituie o garanție că suprafața 
covorului verde va fi mult mai 
mare decît a fost inițial prevăzută.

Pe lingă Casa de cultură a mu
nicipiului Craiova a luat ființă un 
cenaclu de artă plastică purtind, in 
semn de omagiu, numele lui Con
stantin Brâncuși. Artiștii plastici a- 
matori din oraș au posibilitatea să 
lucreze aici, in condiții optime, sub 
îndrumarea unor cadre de specia
litate. Periodic, artiștii amatori sint 
vizitați de membrii Filialei Uniunii 
Artiștilor Plastici din Craiova, care 
analizează lucrările și dau îndru
mări competente.

Ieri in țară : Vremea a fost in 
general Închisă. Au căzut ploi sla
be, locale în Banat, sudul Olteniei 
și sud-vestul Munteniei. Precipita
ții izolate, sub formă de lapoviță 
și ninsoare, s-au semnalat in zona 
subcarpatică a Olteniei șl Munte
niei. Izolat, s-a semnalat ceață. 
Vintul a suflat slab, pînâ la po
trivit. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între minus 1 grad la 
Rădăuți, Tg. Neamț, Cotnari și 
Plopana șl plus 12 grade în nu
meroase localități din Crișana și 
Maramureș. In București : Vremea 
a fost închisă. Vîntul a suflat 
slab, pină la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de plus 4 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
!, S ji 4 martie. In țară : Cerul 
va fl variabil, mai mult noros. 
Vor cădea precipitații slabe loca
le. Vînt slab, pină Ia potrivit. Tem
peratura va continua să scadă 
ușor în prima parte a Intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între 
minus 8 și plus 2 grade, iar ma
ximele între minus 2 și plus 9 
grade. Pe alocuri se va produce 
ceață. In București : Cerul va fi 
variabil, mai mult noros. Se vor 
semnala precipitații neînsemnate. 
Vlnt slab, pînă la potrivit. Tem
peratura va continua să scadă 
ușor, în-, prima • parte a interva- 
lUjțli. .. .. .. „ ... , .. ij;

Plecarea unei delegații 

de activiști ai P. C. R.I 
in R. P. Polonă

Marți a plecat la Varșovia o dele
gație de activiști ai P.C.R., condusă 
de tovarășul Ion Crețu, adjunct de 
șef de secție la Consiliul Economic, 
care, la invitația C.C. al P.M.U.P., 
tace o vizită în schimb de experiență 
în R. P. Polonă. La plecare, pe aero
portul Otopeni, delegația a fost con
dusă de tovarășii Petre C. Ion, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

A fost de față Edward Rokicki, 
consilier al Ambasadei R. P. Polone 
la București.

In Editura politică 
a apărut: 

„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI" 

1/1972

Pe fir de

baladă"
Vin cele mai îndepărtate colțuri 

ale județului, pe 18 trasee, a pornit 
ștafeta pionierească sugestiv intitu
lată „Pe fir de baladă". Ștafeta pio
nierilor se află in acest an la cea 
de-a Ill-a ediție și tinde să devină 
tradițională. In timpul ștafetei, pio
nierii colectează șl confecționează ei 
înșiși teșituri, briuri, scoarțe, mi- 
crocovoare si costume populare, in 
vederea Valorificării celor mai de 
seamă creații folclorice de pe me
leagurile Oltului.

Reducere
de preturi 

la ouă
Ministerul Comerțului Interior in

formează că începînd de la 1 mar
tie intră în vigoare prețurile pentru 
sezonul de primăvară la ouă proaspe
te, și anume : ouă mari — 1,10 lei. 
iar pentru ouă mici — 1,00 leu.

(Agerpres)

De la ADAS
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor de viață din 29 februarie 
1972, au ieșit cîștigătoare următoarele 
opt combinații de litere :

G.H.N. ; R.E.V. ; W.Z.Y. ; W.E.F. ; 
T.D.P. ; K.N.L. ; H.A.D. ; L.H.P.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
cîștigătoare una sau mai multe din 
aceste combinații de litere urmează 
să se adreseze unităților ADAS pen
tru a primi sumele cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri, este necesar ca asigu
rații să achite primele de asigurare 
la termenele stabilite.

BOX: Reflecții după o gală 
singuratică

Simbătă seara am asistat la o gală 
cuprinzînd meciuri de verificare ale 
componenților lotului național de ti
neret. gală interesantă nu atit prin 
spectacolul pugilistic, cit prin alte 
aspecte de ordin competițional.

Prima observație privește publicul, 
mai puțin numeros decît în urmă cu 
vreo doi ani cînd, în sala Dinamo, 
organizatorii căpătaseră bunul obicei 
de a programa cu regularitate galele 
de simbătă seara. Boxul își are regu
lile lui vechi, în privința relațiilor cu 
publicul, reguli ce nu pot fi încălcate 
vreme îndelungată fără a se înregis
tra pagube. Regularitatea programă
rii galelor menține atracția publicu
lui, cultivă gustul pentru box, asigură 
totodată importante venituri orga
nizatorilor. Iată, de la o reuniune 
exclusiv destinată tineretului, va 
urma alta, la 19 martie, în care ma
joritatea meciurilor — unele, reedi
tări ale finalelor campionatului tre
cut — ar putea fi puncte de atracție 
pentru cel puțin trei gale diferite ! 
Cum ambele reuniuni despre care 
vorbim au drept organizator Federa
ția de box, ne întrebăm dacă nu cum
va bugetul acesteia, în privința do- 
bindirii de venituri, este:., nestimula
tor conceput. Cu atit mai m'ult. o a- 
semenea întrebare vizează bugetele 
secțiilor de box ale principalelor 
cluburi bucureștene (Dinamo, Steaua, 
Rapid, Metalul), cu foarte numeroși 
boxeri agreați de public, vinovate — 
la urma urmei — de absența aproape 
totală a reuniunilor în organizare 
proprie.
Y Trecînd Ia meciurile galei de Ia Di- 
narno, trebuie să remarcăm că trăsă
tura generală a întîlnifiior a fost 
combativitatea, fapthl dovedind buna 
pregătire a pugiliștilor din lot. In a- 
celași timp, remarcăm lipsa de fru
musețe tehnică, caracterul confuz al 
luptei, lucru datorat probabil și nu

mărului mic de meciuri publice ale 
boxerilor, dar și neajunsurilor din 
pregătirea de bază. Nu e prima dată 
cind semnalăm minusurile instruirii 
tehnice, disproporția dintre cultivarea 
tehnicii și aceea a calităților fizice în 
dauna primei laturi. în special, apă
rarea continuă să fie, ca și la boxerii 
seniori, de o calitate cu totul me
diocră. De Ia tineri cum sint Turei, 
Lazăr Marian (și învinsul acestuia — 
Vladimir Ioan) sau Culineac aștep
tăm alte prilejuri publice care să ne 
arate dezvoltarea lor. O excepție de 
la lupta bătăioasă, dar și confuză, ni 
s-a părut Dinu Condurat (categoria 
muscă), stăpîn pe unele mijloace teh
nice și iscusit în rezolvări tactice ra
pide. Despre Sandu Mihalcea, cunos
cut de public, nu mai este de mult 
cazul să-l judecăm în cadrul „tinere
tului". Cu aptitudini pentru box, am 
zice neobișnuite, acesta putea fi opus 
încă de acum un an celor mai buni 
luptători ai categoriei ușoare. Meciuri 
ca acela de simbătă nu sint semnifi
cative, iar dintr-un anumit punct de 
vedere nu sint nici loiale. Există spe
cialiști care cred că lui Mihalcea îi stă 
în putință să-I învingă, înainte de li
mită, pe Cuțov sau chiar pe Do- 
brescu ! Firește, sint și multe păreri 
contrarii, adevărul poate ieși Ia su
prafață numai pe ring. Insă tînărul 
Mihalcea calcă pe alături. Nu se pre
gătește cu multă seriozitate. Are de 
pe acum ifose de vedetă. E nevoie ca 
toți cei interesați (familia, clubul Di
namo, chiar federația) să manifeste o 
grijă severă și atentă pentru menți
nerea ti.nărului în limitele stricte ale 
vieții sportive, Acest caz, în care se 
pune chestiunea afirmării' sau ratării 
unui performer autentic, cere o in
tervenție colectivă spre a curma fu
muri și capricii juvenile.

Valerlu MIRONESCU

A ' • •

In cîteva rînduii

litică de hegemonie și forță și afir- 
mindu-se dreptul inalienabil al po
poarelor de a-și alege sistemul social 
potrivit propriei lor dorințe și de 
a-și apăra independența, suveranita
tea și integritatea teritorială a țărilor 
lor. R. P. Chineză se pronunță pen
tru retragerea tuturor trupelor străine 
in interiorul granițelor naționale. Cu 
o deosebită hotârire, R. P. Chineză 
și-a exprimat sprijinul ferm față 
de popoarele din Vietnam, Laos și 
Cambodgia în eforturile pentru rea
lizarea obiectivelor lor naționale, față 
de propunerea în șapte puncte ă Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, care 
reprezintă calea unică de reglemen
tare a problemei vietnameze. Ea spri
jină de asemenea cu fermitate pro
gramul în opt puncte pentru unifi
carea pașnică a Coreei, prezentat de 
guvernul R.P.D. Coreene. Sint afir
mate, totodată, pozițiile R. P. Chine
ze intr-o serie de probleme ale Asiei 
de sud și ale Extremului' Orient.

La rindul lor. Statele Unite și-au 
expus considerentele lor, cuprinzînd 
unele declarații pozitive, ca recu
noașterea necesității de a se reduce 
încordarea internațională, respectul 
reciproc între state și întrecerea lor 
pașnică ; în același timp, intr-o se
rie de probleme — ca problemele viet
nameză, coreeană ș.a. — au fost re
afirmate pozițiile cunoscute, ale 
S.U.A. Or, popoarele așteaptă și cer 
ca S.U.A. să pună capăt intervenției 
și actelor de agresiune în Indochina, 
să-și retragă neîntîrziat trupele din 
Vietnamul de sud, Laos și Cambod
gia, să asigure, în cadrul unei solu
ționări politice, pe baza propunerilor 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
crearea tuturor condițiilor pentru . ca 
popoarele din această zonă să-și 
poată decide soarta în mod liber, fără 
nici un amestec din afară.

In cadrul convorbirilor s-au de
gajat idei, principii și poziții ce au 
întrunit acordul ambelor părți și pot 
crea bazele dezvoltării unei colabo
rări în concordanță cu interesele vi
tale ale celor două popoare și cu 
interesele păcii și cooperării inter
naționale.

Astfel, este deosebit de important 
că in urma discuțiilor s-a ajuns la 
elaborarea unui comunicat comun în 
cuprinsul căruia cele două părți 
subscriu la ideea că „țările, indiferent 
de sistemele lor sociale, trebuie să-și 
bazeze relațiile pe principiile suvera
nității și integrității teritoriale a tu
turor statelor, neagresiunii împo
triva altor state, neamestecului în a- 
facerile lor interne, egalității și avan
tajului reciproc și coexistenței paș
nice. Disputele internaționale trebuie

soluționate pe această bază, fără să 
se recurgă la folosirea sau amenința
rea cu forța. Statele Unite și R.P. 
Chineză sint dispuse să aplice aceste 
principii in relațiile lor internațio
nale". In acest fel. este subliniată 
încă o dată pe arena internațională 
importanța cardinală a acestor prin
cipii — cheia bunelor raporturi între 
toate statele, indiferent de orînduire 
socială. Din nou își găsește ilustra
re rolul acestor principii care asi
gură îmbinarea organică a interesu
lui fiecărei națiuni de a se dezvolta 
nestingherit cu interesele de pace și 
securitate ale întregii comunități in
ternaționale.

Firește, pentru ca normalizarea re

grantă a Chinei, că guvernul R. P. 
Chineze este singurul guvern legal al 
Chinei, eliberarea Taivanului fiind o 
problemă internă a țării. Această po
ziție, întrutotul conformă faptelor și 
realităților istorice, se bucură' de 
un larg sprijin din partea opiniei 
publice internaționale, fiind neabătut 
susținută și de poporul și guvernul 
român. Orice formulă care nu ține 
seama de această realitate este ine
vitabil sortită eșecului. Desigur, nu 
s-ar putea spune că s-a ajuns la o. 
recunoaștere deplină de către partea 
americană a acestei realități ; totuși, 
apare ca un. element pozitiv faptul că 
S.U.A. recunosc — așa cum afirtnă în 
comunicat — că există doar o singură

ceput un curs nou al relațiilor în di
recția depășirii situației de îngheț 
politic. Continuarea acestui curs, evo
luția raporturilor chino-americane pe 
drumul contactelor, al tratativelor 
ar fi în interesul păcii, al cerințelor 
destinderii.

Rezultatele concrete ale convor
birilor chino-americane, realizarea 
unor pași efectivi în direcția norma
lizării și ameliorării relațiilor dintre 
cele două țări au o însemnătate deo
sebită nu numai pe plan bilateral, 
dar sint de natură să influențeze în 
sens pozitiv situația internațională. 
Statornicirea unor relații normale în
tre aceste două mari țări, cu respec
tarea principiilor de bază ale rapor

lațiilor interstatale să fie trainică, 
este necesar ca acest proces să por
nească și să se desfășoare pe baza 
principiale, să aibă loc nu pe seama 
altor state, nu în detrimentul sau pre
judiciul vreunei alte țări, ci în inte
resul tuturor țărilor, al diminuării 
primejdiei conflictelor militare inter
naționale, al destinderii și păcii ge
nerale. Tocmai de aceea este de o deo
sebită însemnătate faptul că acest a- 
devăr este exprimat limpede, deschis 
și fără echivoc în comunicatul comun, 
în concordantă cu acest principiu, în 
comunicat se subliniază că nici una 
din cele două țări nu va căuta să 
obțină hegemonia în regiunea Asiei 
și Pacificului și că ele se împotrivesc 
tendințelor de hegemonie din partea 
oricărei țări sau grup de țări, că nici 
una nu este dispusă să negocieze in 
numele oricărei terțe părți sau să în
cheie acorduri cu cealaltă parte în
dreptate împotriva altor state. In ace
lași sens, trebuie relevată consemna
rea aprecierii comune că ar fi con
trar intereselor popoarelor ca vreu
na din țările mari să intre în cîrdășie 
cu o alta împotriva altor țări sau ea 
țările mari să împartă lumea in sfere 
de interese. Un asemenea mod de a 
se concepe și înfăptui procesul de 
normalizare și dezvoltare a unor ra
porturi bilaterale ca acela înscris in 
comunicat nu poate să nu întru
nească o largă aprobare și adeziune 
internațională.

Convorbirile chino-americane au 
relevat că principala piedică in calea 
normalizării relațiilor dintre cele două 
țâri este problema Taivanului. în
treaga omenire știe că Taivanul este 
o străveche provincie și parte inte

Chină și că Taivanul face parte din 
China, recunosc principiul soluționă
rii problemei Taivanului de către chi
nezi înșiși și afirmă ca obiectiv fi
nal retragerea forțelor armate și in
stalațiilor militare americane din 
Taivan. Ar fi numai în interesul pă
cii ca din aceste recunoașteri S.U.A. 
eă tragă pînă la capăt și cit mai 
grabnic concluziile cuvenite, în ve
derea soluționării efective a acestei 
probleme-cheie pentru normalizarea 
raporturilor chino-americane.

Comunicatul relevă o serie de do
menii in care, în urma discuțiilor 
purtate, s-a ajuns la acorduri în 
probleme bilaterale care au o în
semnătate practică imediată și, tot
odată, sint de natură să adîncească 
procesul de normalizare. Astfel, cele 
două părți au căzut de acord să fa
ciliteze dezvoltarea contactelor și 
schimburilor în domeniile științific, 
tehnologic, cultural, sportiv, ziaris
tic, pornind de la avantajele ce de
curg din aceasta pentru ambele 
popoare. Avîndu-se în vedere ma
rele lor potențial material și tehni- 
co-științific, este evidentă însemnăta
tea acordului de a favoriza dezvolta
rea progresivă a comerțului dintre 
cele două țări.

Cele două părți au convenit să ră- 
mînă în contact prin diferite canale, 
inclusiv trimiterea unui înalt repre
zentant al S.U.A. la Pekin, din cînd 
în cînd, pentru consultări concrete 
în vederea continuării procesului de 
normalizare și a schimburilor de pă
reri în probleme de interes comun. 
Astfel, și acesta este incontestabil 
lucrul cel mai important, s-a deschis 
dialogul intre cele două state, a în

turilor interstatale afirmate în comu
nicat ar fi, incontestabil, în avantajul 
dezvoltării unui climat internațional 
de pace și colaborare. Iată de ce o 
asemenea evoluție nu poate fi decît 
salutată și susținută de către toate 
forțele care se pronunță pentru des
tindere și securitate internațională.

Desigur, vizita abia s-a încheiat, 
comunicatul comun a fost publicat 
doar de cîteva zile — și ar fi greu 
de anticipat de pe acum întreaga 
amplitudine, toate rezultatele concrete 
ale acestui eveniment, efectele sale 
în viața internațională. Dar este lim
pede că in măsura în care se va acțio
na in concordantă cu pozițiile realiste 
exprimate cu acest prilej, în măsura 
în care ele vor fi transpuse in viață, 
cauza destinderii și păcii va avea nu
mai de câștigat.

In țara noastră, rezultatele poziti
ve ale convorbirilor chino-americane 
sint înt.împinate cu îndreptățită sa
tisfacție. Poporul român salută pozi
ția fermă, consecventă a R. P. Chi
neze în sprijinirea aspirațiilor de li
bertate și progres ale națiunilor, in 
afirmarea principiilor de bază ale 
relațiilor internaționale, in soluționa
rea problemelor internaționale cores
punzător intereselor generale ale po
poarelor. ale cauzei destinderii și 
păcii. Este bine cunoscută politica 
externă a României socialiste, con
firmată din nou la Congresul al 
X-lea al P.C.R. — politică de întărire 
continuă a prieteniei și solidarității 
frățești cu toate țările socialiste, 
de dezvoltare a relațiilor multilaterale 
cu toate statele, fără deosebire de 
sistem social-politic, de promovare 
activă a destinderii, păcii și colabo

rării internaționale. Țara noastră 
așază ferm la temelia intregii sale 
politici internaționale, a relațiilor 
sale tu toate, statele principiile res
pectării independenței și suvera
nității naționale, egalității în drep
turi, neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc. Par
tidul și guvernul nostru militează 
consecvent, neobosit, pentru înrădă
cinarea trainică a acestor principii în 
viața internațională, promovează ac
tiv politica contactelor, a dezvoltării 
relațiilor de bună vecinătate și con
viețuire pașnică cu toate statele, . in
diferent de orinduire socială. Este 
știut că România s-a pronunțat 
dintotdeauna, în mod consecvent, 
în favoarea normalizării relațiilor 
internaționale, reglementării prin 
tratative a problemelor în suspen
sie, dezvoltării destinderii și asigu
rării unei păci trainice, bazate pe 
respectul deplin față de drepturile 
popoarelor de a-și hotărî singure 
soarta și a înainta nestingherit pe 
calea progresului economic și so
cial. Este convingerea fermă a poporu
lui român că pentru a se asigura re
glementarea problemelor internațio
nale potrivit cu interesele tuturor 
popoarelor este necesară participa
rea activă și constructivă a tuturor 
statelor —. mari, mijlocii și mici — 
indiferent de sistemul politic și so
cial, de potențialul sau gradul lor 
de dezvoltare.

întreaga desfășurare a evenimen
telor reliefează rolul determinant pe 
care-1 au în viața internațională po
poarele. lupta lor .pentru dezvoltare 
democratică de sine stătătoare, pe 
calea progresului și făuririi unei 
păci trainice. In lupta pentru înfăp
tuirea cursului de destindere, pentru 
zădărnicirea planurilor agresive ale 
cercurilor imperialiste, a politicii lor 
de dominație și asuprire, o deosebită 
.importanță are unitatea tuturor for
țelor progresiste, antiimperialiste. De 
aceea este mai necesar ca oricînd să 
se depună toate eforturile pentru de
pășirea dificultăților existente în re
lațiile dintre țările socialiste și parti
dele comuniste, pentru refacerea si 
întărirea unității lor. a tuturor forțe
lor antiimperialiste ; a situa consec
vent deasupra deosebirilor de vederi 
ceea ce este comun și trebuie să 
unească în lupta pentru pace, demo
crație și socialism este un imperativ 
major al vremii noastre. Inten
sificarea și convergența eforturilor 
tuturor forțelor progresiste, lupta lor 
unită. înțelegerea de către toți a 
cerințelor fundamentale ale epocii 
noastre, a aspirațiilor înaintate ale în
tregii omeniri constituie chezășia unor 
noi și noi succese ale cauzei progresu
lui, păcii și colaborării internaționale.

• Jocurile mondiale universitare 
de iarnă continuă Ia Lake Placid 
(S.U.A.). Cursa masculină de co- 
borire a fost cîștigată de schiorul 
francez Eric Stahl, în vîrstă de 
19 ani, student la Facultatea de me
dicină din Grenoble. La feminin, 
proba de coborîre a revenit cana- 
dienei Lisa Richardson (19 ani). Con
cursul feminin de patinaj artistic a 
luat sfîrșit cu succesul americanei 
Jennie Walsh. Studenta româncă 
Elena Moiș s-a situat pe locul opt 
cu 1128 puncte.

Proba de dansuri a consacrat cu
plul sovietic Elena Jarkova—Ghena- 
di Karponbsov. La perechi au cîști- 
gat, de asemenea. reprezentanții 
U.R.S.S. (Galina Karelina—Gheorghi 
Proskurin).

• Federația de hochei pe gheață a 
Ungariei a stabilit lotul de jucători 
care vor face deplasarea la campio
natele mondiale (grupa C), progra
mate la Miercurea Ciuc, între 3 și 
12 martie. Iată componența lotului : 
portari — Vedres. Balogh ; fundași 
— Treplan, Krasznai, Enyedi, Go- 
golak, Bankuti, Szeles, Zavory ; a- 
tacanți — Poth, Bikar, Deak, Ke- 
reszty, Meszoly, Havran, Galambos, 
Menyhart, Fodor și Zsitva.

• Noul campion european Ia ca
tegoria superușoară este francezul 
Roger Zami, ca urmare a victoriei 
obținute la puncte în 15 reprize asu
pra italianului Sandro Lopopolo. Ori
ginar din Guadelupa, R. Zami suc
cede spaniolului Pedro Carrasco, care 
a abandonat titlul european pentru 
a ataca titlul mondial la categoria 
ușoară.

• „Cupa Europei" la schi a pro
gramat în stațiunea elvețiană Thyon 
două probe de coborîre. La masculin, 
pe primul Ioc s-a clasat austriacul 
Kurt Engstler, urmat, la 89 de sutimi 
de secundă, de compatriotul său 
Reinulf Lemberger. In cursa femi
nină s-au impus schioarele austriece, 
care au ocupat primele două locuri : 
Sigrid Eberle și Brigitte SchroU.

• In campionatul de fotbal al A- 
frlcii, s-au disputat incă două 
meciuri : Kenya—Togo 1—1 (1—0) ; 
Mali—Camerun 1—1 (1—0). Echipele 
Camerunului și Mali, ocupind pri
mele două locuri în clasamentul fi
nal al grupei A, s-au calificat pen
tru semifinalele competiției.

® In „Cupa Alpilor" la hochei pe 
gheață, echipa iugoslavă H.C. Jese- 
nice a întîlnit pe teren propriu for
mația elvețiană Chaux de Fonds. Ho- 
chei-tii iugoslavi au obținut victoria 
cu scorul de 6—5. (2—2, 2—1. 3—2).

9 La Așhabad (U.R.S.S.), se des
fășoară un turneu internațional de 
fotbal pentru echipe de juniori. 
Iată cîteva rezultate din grupe : 
U.R.S.S.—R.F. a Germaniei 2—1 ; 
R.D. Germană—R.S.S. Turkmens
3—1 ; Iugoslavia—R.S.S. Ucraineană 
3—1 ; U.R.S.S. (formația secundă) — 
Ungaria 2—3 ; R.D. Germană—Un- , 
garia 2—1 ; U.R.S.S. B—R.S.S. Turk- 
menă 3—0.

O Federația belgiană de atletism 
a alcătuit lotul atleților care vor face 
deplasarea la campionatele europene 
pe teren acoperit programate în 
zilele de 11 și 12 martie, la Grenoblo. 
Din echipă nu vor face parte cunos- 
cuții campioni Emile Puttemans și 
Andră de Hertoghe, care sint anga
jați intr-un turneu în S.U.A. Dele
gația atleților belgieni cuprinde pe 
Roels (60 m), Van den Wijngaerde 
(400 m), Reygaert (800 m). Mignon 
(1 500 m) și Ornelis (3 000 m).

• Pentru prima oară, in Anglia a 
fost legalizată federația de fotbal 
pentru femei. La recomandarea U- 
niunii europene de fotbal, forul 
englez a inițiat această federație fe
minină. Această hotărîre va favoriza 
ca și alte federații (ca de pildă, cele 
din Țara Galilor, Scoția și Irlanda) 
să-și oficializeze foruri de fotbal fe
minine. Noua federație engleză de 
fotbal va număra 195 de echipe fe
minine.

LISTA DE ClȘTIGURI
La depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

cu cîștiguri
TRAGEREA LA SORȚI 

DIN 29 FEBRUARIE 1972

3607 TOTAL: | 3 471 400

Ut .. UtO_a> _ o o Valoarea
e ciștigurilor

e no C <U rt'W)
xj par- totalăX) O O -O O o țialâ

1 39903 03 100 000 100 000
1 26356 34 75 000 75 000
I 29954 13 50 000 50 000
1 35677 44 25 000 25 000
1 51612 10 10 000 10 000
1 54527 42 6 400 6 400
1 89887 31 5 000 5 000

Termi-
nația 
seriei

100 640 12 2 000
100 363 12 2 000 400 000
100 945 46 1 000
100 646 16 1 000
100 295 38 1 000
100 221 46 1 000 400 000

1000 41 44 800
1000 35 47 800
1000 05 23 800 2 400 000

Câștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 
lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2. 1/4, 
respectiv, 1/8 din cîștigurile de mal 
sus. In valoarea ciștigurilor este cu
prinsă și valoarea nominală a obliga
țiunilor cîștigătoare.

Plata ciștigurilor se face prin filia
lele C.E.C.
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geneva Deschiderea sesiunii
Comitetului pentru dezarmare

GENEVA 29 (Agerpres). — La Ge
neva au început marți lucrările celei 
de-a 18-a sesiuni ale Conferinței Co
mitetului O.N.U. pentru dezarmare. 
Ședința inaugurală — a 545-a de la 
instituirea Comitetului pentru dezar
mare, în martie 1962 — a fost deschi
să de secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim. El a pledat, relevă 
agenția France Presse, pentru inter
zicerea totală a experiențelor nuclea
re și încheierea unui tratat asupra 
interzicerii experiențelor subterane, 
precum și pentru încetarea continuă

rii cursei înarmărilor nucleare pe 
plan calitativ, negăsind suficientă 
doar limitarea cantitativă a arsenalu
lui nuclear.

Kurt Waldheim a subliniat, pe de 
altă parte, necesitatea urgentă de a 
se face progrese spre un control re
gional al înarmărilor și spre dezar
marea Europei, „unde, a spus el, 
există încă o concentrare dintre cele 
mai distrugătoare de arme moderne".

în cadrul acestei ședințe au mai 
luat cuvîntul reprezentanții U.R.S.S., 
S.U.A., Japoniei și Mexicului.

CONFERINȚA DE PRESĂ
A SECRETARULUI GENERAL Al O.N.U.
GENEVA 29 (Agerpres). — în 

cursul unei conferințe de presă, care 
a avut loc la Geneva, secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, re- 
Terindu-se la conferința asupra 
securității europene, a declarat : 
„Cooperarea regională este foarte 
importantă. Voi sprijini toate iniția
tivele în această direcție, pentru că 
ele facilitează activitatea Națiunilor 
Unite — și aceasta este valabil și în 
cazul conferinței europene asupra 
securității".

Oprindu-se asupra situației din O- 
rientul Apropiat, Waldheim a califi
cat drept „profund regretabile" re
centele incidente de la frontiera is-

raeliano-libaneză și a precizat că se 
va întoarce imediat la New York 
dacă ostilitățile vor continua. Secre
tarul general al O.N.U. a relevat, în 
același timp, că, după întîlnirea pe 
care a avut-o cu .reprezentantul său 
special, Gunnar Jarring, in urma vi
zitelor recente ale acestuia la Cairo, 
Amman și Ierusalim este convins că 
„problema Orientului Apropiat tre
buie soluționată prin negocieri".

„Este extrem de important să. se 
continue eforturile O.N.U., a spus 
Waldheim, arătînd, în context, că 
„există o bază pentru desfășurarea 
misiunii Jarring".

Pentru o Europă 

a păcii, securității și cooperării!
• CUVÎNTUL ROSTIT DE GEORGES MARCHA1S LA ADUNAREA 

POPULARA DE LA STRASSBOURG

PARIS 29. — Corespondentul nos
tru, Paul Diaconescu, transmite : 
„L’Humanită" a publicat răspunsul 
dat de Georges Marchais, secretar 
general adjunct al P.C. Francez, în 
cadrul unei adunări populare care s-a 
desfășurat la Strassbourg.

Noi, comuniștii — a spus G. Mar
chais — sîntem pentru o Europă a 
păcii, a securității și a cooperării. 
Dar, fie că numără șase sau zece 
țări, Piața comună e „mica Europă", 
redusă la un grup de țări capitaliste. 
Această „mică Europă" s-a născut din 
războiul rece. Ea nu asigură pacea 
și securitatea continentului nostru, 
ci îl divizează.

Partidul Comunist Francez se pro
nunță pentru o adevărată Europă : o 
Europă la dimensiunile reale ale con
tinentului nostru, o Europă care să 
beneficieze de aportul tuturor po
poarelor sale, o Europă în care fluvii 
cum sînt Rinul, Dunărea sau Elba să 
fie virtuale linii de unire.

Guvernul democratic pe care noi 
îi preconizăm va munci pentru reali
zarea acestei Europe. El nu va dis
truge în mod unilateral legăturile 
create prin Piața comună. El se va 
arăta dispus la o cooperare mereu 
mai activă cu țările care fac parte

ORIENTUL

APROPIAT

din aceasta, dar prin, respectarea cu 
strictețe a .independenței și suverani
tății Franței. Aceasta presupune mai 
ales luarea unor măsuri pentru dez
angajarea țării noastre din Pactul 
Atlantic. Totodată, el va dezvolta pe 
aceleași baze cooperarea cu toate ță
rile, fără discriminare. Pentru a con
strui această Europă a securității și 
cooperării, o sarcină prioritară se 
află la ordinea zilei : pregătirea și ti
nerea unei conferințe europene a Sta
telor.

Conferința europeană va permite 
garantarea inviolabilității frontiere
lor actuale, neamestecul în treburile 
interne, egalitate și independență ; ea 
va îndepărta orice recurgere la forță 
sau la amenințare. Ea va permite să 
se înainteze către înlocuirea blocuri
lor militare existente printr-uri sis
tem de securitate colectivă, deschis 
tuturor statelor europene și să se 
pună capăt periculoasei și ruinătoarei 
curse a înarmărilor ; ea va deschide 
calea dezarmării.

Ea va permite dezvoltarea unei 
cooperări din ce în ce mai active în 
toate domeniile și fără nici o discri
minare. Se va crea posibilitatea de a 
se acționa în comun pentru marile 
probleme care, interesează țările de 
pe continentul nostru, cum sînt sănă
tatea, comunicațiile, poluarea, ener
gia etc.

într-un cuvînt, ea va deschide dru
mul spre relații politice, economice, 
științifice și culturale fără precedent 
între popoarele europene ; ea va 
oferi baze solide independenței lor ; 
ea va favoriza pacea mondială.

Demonstrație de protest la Dublin, capitala Republicii Irlanda, împotriva
politicii britanice în Ulster și a internărilor în lagăre a militanfilor pentru 

drepturi civile

FRANKFURT PE MAIN

Congresul 
unor organizații 

democratice din R.F.G.
în sprijinul ratificării tra
tatelor semnate cu U.R.S.S. 
și Polonia și în favoarea 

securității europene

BONN 29 (Agerpres). — O serie 
de organizații democratice din R.F. 
a Germaniei au participat la un Con
gres desfășurat la Frankfurt pe 
Main, în sprijinul ratificării trata
telor semnate de R.F.G. cu Uniunea 
Sovietică și cu Polonia și în fa
voarea securității europene. Con
gresul a fost organizat din inițiati
va Comitetului de Tineret al Uniu
nii Sindicatelor din R.F.G. a Tine
retului Muncitor Socialist German, a 
Uniunii studențești „Spartacus" și a 
Uniunii persoanelor persecutate de 
naziști, relevă agenția T.A.S.S.

în raportul prezentat la congres, 
H. Matissen, membru al Comitetu
lui de inițiativă pentru securitatea 
europeană din R.F.G., a subliniat că 
tratatele constituie un pas important 
pe calea spre destindere și asigura
rea unei păci trainice în Europa. El 
a relevat, de asemenea, marea im
portanță a declarației adoptate la 
Consfătuirea de la Praga a Comite
tului Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de Ia Var
șovia, arătînd că ea trasează pers
pectivele clare ale dezvoltării paș
nice pe continentul european.

în încheierea congresului a avut 
loc un miting la care participanții 
și-au exprimat hotărîrea de a mili
ta activ în favoarea ratificării tra
tatelor semnate la Moscova și Var
șovia, pentru convocarea conferin
ței general-europene în problemele 
securității, pentru destindere și în
țelegere reciprocă în Europa.

NAIROBI

Primul colocviu asupra 
comerțului african

NAIROBI 29 (Agerpres). — Primul 
colocviu asupra comerțului african, 
organizat sub dublul patronaj al Or
ganizației Unității Africane (O.U.A.) 
și Comisiei Economice a Națiunilor 
Unite pentru Africa, a fost inaugurat 
luni, la Nairobi, de James Osogo, 
ministrul kenian al comerțului și in
dustriei. Colocviul reunește reprezen
tanți din peste 30 de țări. Lucrările 
lui vor dura cinci zile.

în alocuțiunea de deschidere, 
James Osogo s-a pronunțat pentru 
liberalizarea schimburilor comerciale 
interafricane, suprimîndu-se, în spe
cial, barierele vamale.

Diallo Telli, secretarul general al 
O.U.A., a declarat că scopul reuniunii 
este „decolonizarea economiilor afri
cane și structurarea lor în viitor". 
Exprimînd o idee asemănătoare, se
cretarul general al Coniisiei Econo
mice O.N.U. pentru Africa, Robert 
Gardiner, a arătat că acest colocviu 
va trebui „să conducă Africa la au
tonomia sa economică".

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare 

de către ambasadorul 
României la Moscova
MOSCOVA 29. — Corespondentul 

Agerpres, Laurențiu Duță, transmite : 
La 29 februarie, Gheorghe Badrus, 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Ro
mânia în Uniunea Sovietică, și-a pre
zentat scrisorile de acreditare pre
ședintelui Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., N. V. Podgornîi. 
Ambasadorul Gheorghe Badrus și 
președintele Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. au rostit alocuțiuni.

La ceremonia prezentării scrisorilor 
de acreditare au participat M. P. 
Gheorgadze, secretarul Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., N. N. 
Rodionov, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al U.R.S S„ funcționari 
superiori ai Prezidiului Sovietului 
Suprem al Uniunii Sovietice și ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, mem
brii Ambasadei române.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, între președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și ambasadorul român a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

BERLIN

Ședință festivă consacrată 
aniversării Armatei populare 

a R. D. Germane
BERLIN 29 — Corespondentul nos

tru, Șt. Deju, transmite : Cu prilejul 
aniversării a 16 ani de la înființarea 
Armatei populare a R. D. Germane, 
la Berlin a avut loc o ședință festi-, 
vă. Au participat primul secretai- al 
C.C.‘ al P.S.U.G., Erich Honecker, 
membri ai-, Biroului Politic al C.C. ai 
P.S.U.G., primul vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Horst Sin- 
dermann, alți conducători de stat, 
generali și ofițeri superiori ai Arma
tei populare, atașați militari acredi
tați în R.D.G. Heinz Hoffmann, mi
nistrul apărării al R.D.G., a rostit 
o cuvîntare.

CHILE

Mitingul de la Antofagasta
CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI 

ALLENDE
SANTIAGO DE CHILE 29 (Ager

pres). — Luînd cuvintul in cadrul u- 
nui miting ce a avut loc in orașul 
Antofagasta, președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, a subliniat' 
importanta pe . care naționalizarea 
minelor de cupru, fier și silitră o 
are pentru dezvoltarea economiei 
naționale. Totodată, președintele Al
lende a insistat asupra necesității li
chidării șomajului în țară.

Referindu-se, pe de altă parte, la 
încercările reacțiunii de a împiedi
ca transpunerea în practică a pro
gramului de transformări social-e- 
conomice și, în special, consolidarea 
și extinderea sectorului de stat, Sal
vador Allende a adresat oamenilor 
muncii chilieni apelul de a-și uni 
eforturile pentru zădărnicirea mane
vrelor reacțiunii și aplicarea măsu
rilor preconizate de Frontul Unită
ții Populare.

Delegația parlamentară 
română în Cehoslovacia
PRAGA 29 — Corespondentul A- 

gerpres, C. Prisăcaru, transmite : în 
cea de-a treia zi a vizitei în Ceho
slovacia, membrii delegației Marii 
Adunări Naționale, condusă de tova
rășul Ștefan Voitec, au fost oaspeții 
Slovaciei.

Parlamentarii români sînt însoțiți 
de Ian Marko, prim-vicepreședinte 
al Adunării Federale a R.S. Ceho
slovace, și de ambasadorul României 
la Praga, Teodor Haș.

La Hradul din capitala Slovaciei, 
președintele Consiliului Național Slo
vac, Ondrej Klokoc, a salutat in per
soana membrilor delegației Marii A- 
dunări Naționale pe solii poporului 
român prieten, căruia poporul slovac 
îi poartă o profundă recunoștință 
pentru jertfele de singe date pentru 
eliberarea Slovaciei de. sub jugul fas
cist. Vizita dumneavoastră o .apreciem 
drept o contribuție valoroasă la ex
tinderea pe mai departe a relațiilor 
de colaborare și cooperare înălțate 
pe postamentul trainic al îndelunga
tei noastre prietenii, a spus Ondrej 
Klokoc.

Tovarășul Ștefan Voitec, după ce a

mulțumit pentru primirea caldă, fră
țească, făcută membrilor delegației, 
a prezentat gazdelor munca entuzias
tă a poporului român, succesele sale 
în construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, prin făurirea 
unei economii moderne, culturi îna
intate, prin îmbunătățirea neîntre
ruptă a nivelului de trai.

Vorbitorul a evidențiat dorința 
poporului român, a conducerii sale, 
de a depune și pe mai departe efor
turi pentru a înnobila cu valențe noi, 
pentru a dezvolta continuu, prietenia 
care unește popoarele român și 
slovac.

Membrii delegației au participat a- 
poi la un dejun oficial oferit în 
cinstea lor de Consiliul Național 
Slovac.

După-amiază, parlamentarii români 
au vizitat cooperativa unică de pro
ducție agricolă din comuna Most na 
Ostrove, de lingă Bratislava, unde au 
fost informați pe larg despre succe
sele obținute de această unitate în 
sporirea producției agricole vegetale 
și animale.

încheierea vizitei în Polonia a delegației
U. S. P. M. I.

VARȘOVIA 29 (Agerpres). — La 
invitația președintelui Comitetului 
Național al Frontului Unității Po
porului, Janusz Groszkowski. o de
legație a Uniunii Socialiste a Poporu
lui Muncitor din Iugoslavia, condusă 
de președintele Conferinței Federale. 
Veliko Milatovici, a făcut o vizită de 
prietenie în Polonia. Delegația iugo
slavă a fost primită de președintele 
Consiliului de Stat, Jozel' Cyrankie- 
wiez. Ea a fost, de asemenea, oaspete 
al Comitetului Director al Partidului 
Țărănesc Unit și Comitetului Direc
tor al Partidului Democrat.

Delegația a purtat convorbiri și a 
făcut un schimb de informații cu con
ducerea Comitetului Național al 
F.U.P.

în cursul convorbirilor, se arată 
într-un comunicat cu privire la vizi

tă, transmis de agenția Taniug, a 
fost subliniată necesitatea extinderii 
legăturilor reciproce și a colaborării 
dintre U.S.P.M.I. și F.U.P., în scopul 
întăririi prieteniei dintre popoarele 
Iugoslaviei și Poloniei.

O deosebită atenție a fost consacra
tă colaborării în vederea realizării 
unei păci trainice și securității în 
Europa. în context a fost relevată 
însemnătatea unor acțiuni eficiente 
in scopul ținerii conferinței general- 
europene pentru securitate și colabo
rare. Părțile au subliniat răspunderea 
pentru pace, colaborare și securitate 
în Europa pe care o poartă mișcările 
democratice iubitoare de pace, care 
promovează relații de colaborare în 
direcția depășirii divizării și creării 
încrederii între popoare.

agențiile de presă transmit:

MESAJE ȘI LUĂRI DE POZIȚIE 
ÎMPOTRIVA ATACURILOR 

ISRAELIENE DIN SUDUL 
LIBANULUI

ALGER 29 (Agerpres). — într-o 
scrisoare adresată secretarului gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, mi
nistrul de externe algerian, Abdelaziz 
Bouteflika, a cerut adoptarea de mă
suri urgente și concrete pentru a se 
pune capăt atacurilor trupelor israe- 
liene „care încalcă suveranitatea ță
rilor membre ale O.N.U. sub pre
textul unor represalii împotriva miș
cării de rezistență palestinene".

O scrisoare semnată de ministrul 
de externe algerian a fost adresată și 
secretarului general al Ligii Arabe, 
Abdel Khalek Hassouna, prin care se 
cere ca țările membre să-și unească 
eforturile, să definească o poziție co
mună fermă și să adopte măsurile 
necesare față de atacurile israeliene 
in sudul Libanului.

Președintele Algeriei, H o u a r i 
Eoumediene, și ministrul de externe, 
Abdelaziz Bouteflika, au trimis me
saje conducătorilor libanezi, reafir- 
mînd sprijinul Algeriei pentru Liban 
și mișcarea rezistenței palestinene.

AMMAN 29 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția France Presse, 
președintele Adunării Naționale a 
Iordaniei, Kamel Oureikate. a adresat 
secretarului general al O.N.U. un 
mesaj în care denunță intenția auto
rităților israeliene de a organiza ale
geri municipale în teritoriile iorda- 
niene ocupate de Israel.

KUWEIT 29 (Agerpres). — Consi
liul de Miniștri kuweitian a exami
nat luni, in cursul reuniunii sale 
obișnuite, situația creată în Orientul 
/apropiat în urma atacului aerian și 
terestru ’.ansat de Israel asupra teri
toriului libanez, a declarat Abdel 
Aziz Hussein, ministrul de stat pen
tru problemele Președinției.

Totodată, el a precizat că țara sa 
depune toate eforturile, atît pe plan 
interarab, cit și internațional, pentru 
sprijinirea Libanului și eliminarea u- 
nor noi focare de tensiune.
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Italia în campanie
electorală

Prin dizolvarea anti
cipată a parlamentu
lui, fapt fără prece
dent in istoria de după 
război a Italiei, se în
cearcă a se pune ca
păt, in principal, unei 
situații de instabilitate 
guvernamentală care a 
caracterizat viața poli
tică italiană din ulti
mele luni. In esență, 
devansarea cu uri an a 
momentului chemării 
la urne a corpului e- 
lectoral, de 31 de mi
lioane de oameni, ur
mărește verificarea ra
portului de forțe exis
tent astăzi în Italia 
intre diferitele partide 
și, în consecință, reve
derea atît a orientării 
programatice la nivel 
guvernamental, cit și 
a formulei de guvern 
capabile să o traducă 
in viață. Totodată, a- 
ceasta înseamnă „în
ghețarea" oricărei ac
tivități legislative. Dar 
se poate afirma că în
treruperea celei de-a 
V-a legislaturi, cu un 
an înainte de scadența 
normală, va putea 
duce la o adevărată 
stabilitate politică ? 
Coaliția guvernamen
tală de centru-stinga 
este destrămată, iar 
cele patru componente 
ale mozaicului care a 
stat la baza guverne
lor
au 
lor

din ultimii 10 ani 
revenit la pozițiile 
tradiționale. Astfel,

iemocrat-creștinii mi
zează pe recuperarea 
de voturi spre dreapta, 
in intenția ca. după 
alegeri, să aibă liber
tatea de a alege fie 
reconstituirea formu
lei de centru-stinga. 
fie un guvern neocen- 
trist sau de alt tip. 
Socialiștii revendică 
soluții politice mai a- 
vansate pentru rezol
varea, cu aportul for
țelor de stingă — in 
special al P.C.I. — a 
numeroaselor proble
me de ordin economic 
și social aflate la ordi
nea zilei. Social-demo- 
crații, prin înlocuirea, 
zilele trecute, a secre
tarului național, Ferri, 
cu Tanassi. sînt în 
căutarea unui „spațiu 
electoral" intre P.D.C. 
și P.S.I. Republicanii 
declară că vor o politi
că de „asanare" eco
nomică, axată pe redu
cerea cheltuielilor pu
blice și „stimularea 
veniturilor întreprinză
torilor".

Referindu-se la si
tuația creată. Partidul 
Comunist Italian rele
vă că momentul actual 
este unul dintre cele 
mai importante și, tot
odată. dificile pentru 
evoluția politicii italie
ne, că nu este vorba 
de o simplă consulta
re electorală, ci de o 
bătălie dintre cele mai 
îndirjite pentru apăra-

rea democrației și pro
gresului, împotriva pe
ricolului de dreapta și 
neo fascismului. De a- 
ceea, scrie ziarul „Uni
tă", este necesară uni
tatea tuturor forțelor 
stîngii pentru a impu
ne o deplasare puter
nică spre stingă, in in
teresul maselor mun
citoare și al țării, pen
tru a face să eșueze 
planurile forțelor con
servatoare de dreapta.

Dialogul partidelor 
cu alegătorii a și în
ceput și campania e- 
lectorală se anunță a 
fi una dintre cele mai 
disputate din ultimele 
decenii. Guvernul An
dreotti, care rămine în 
funcție pină la data a- 
legerilor, a trecut de 
pe acum la rezolvarea 
unor probleme de na
tură tehnică : a comu
nicat începerea depu
nerii listelor cu sem
nele electorale ale 
partidelor, a stabilit 
numărul senatorilor ce 
vor fi aleși in diferi
tele regiuni ale țării, 
a trecut la constituirea 
colegiilor electorale.

tn zilele următoare 
vor avea loc întruniri . 
ale conducerilor parti
delor, care vor stabili 
tactica acestora in 
desfășurarea campa
niei electorale.

Nicolae PUICEA
Roma,
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GREVĂ GENERALĂ 

ÎN ARGENTINA
BUENOS AIRES 29 (Agerpres). — 

Ca urmare a declanșării, luni noap
tea, a grevei generale de 48 de ore, 
organizată la chemarea Confederației 
Generale a Muncii (C.G.T.) din Ar
gentina, în semn de protest față de 
politica economică a autorităților de 
la Buenos Aires, guvernul argenti- 
nean a mobilizat numeroase unități 
militare, care au fost instalate în 
punctele strategice de pe întreg teri
toriul țării — informează agenția 
Prensa Latina.

Această importantă acțiune reven
dicativă, la care participă salariații 
din principalele ramuri industriale, 
docherii și muncitorii de la șantie
rele de construcții' navale, transpor
turi. și telecomunicații a fost declan
șată în ciuda faptului că autorită
țile au declarat greva „ilegală", au 
interzis in această perioadă adună
rile publice. promițând, în același 
timp, că vor asigura tuturor „dreptul 
la muncă". .

Reuniunea Consiliului 
ministerial al C.E.E.

BRUXELLES 29 (Agerpres). — 
Consiliul ministerial al Pieței co
mune — organism format din mi
niștrii de. externe ai celor șase țări 
membre — s-a reunit la Bruxelles 
pentru a proceda la un prim schimb 
de vederi asupra ordinii de zi pe 
care o va avea viitoarea conferință 
la nivel inalt a comunității. Cei șase 
miniștri au căzut de acord ca la reu
niunea la nivel înalt a C.E.E. să fie 
discutate, printre alte probleme prio
ritare. și realizarea uniunii econo
mice și monetare, idee compromisă, 
după cum se știe, anul trecut, ca ur
mare a crizei valutare occidentale. 
Pentru pregătirea acestei intilniri la 
nivel inalt, consiliul a hotărît să 
aibă încă o serie de reuniuni, prima 
fiind programată pentru 20 martie.

Guvernul R.P. Chineze și 
guvernul Republicii Ghana 
au convenit, în urma unor convorbiri 
prietenești purtate de reprezentanți 
ai celor două părți, să reia relațiile 
diplomatice — anunță agenția China 
Nouă. Acordul survenit are valabili
tate imediată, cele două țări urmînd 
să facă schimb de ambasadori cit 
mai curind posibil.

Delegația română a Mi
nisterului Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Ape
lor, condusă de Ion Ceaușescu, se
cretar general al ministerului, se a- 
flă în R.D.G., la invitația Ministe
rului Agriculturii, Economiei Fores
tiere și Alimeiitare al R. D. Ger
mane, pentru tratative în vederea 
încheierii planului de colaborare bi
laterală în domeniul agricol pe anul 
1972. Ieri, delegația română a avut 
o întrevedere cu dr. Erwin Neu, vi
cepreședinte al Consiliului agricol al 
R.D.G., cu care prilej a avut loc un 
schimb de .informații în legătură cu 
dezvoltarea agriculturii în cele două 
țări.

Consiliul de Securitate a 
votat luni o rezoluție cerînd tutu
ror statelor să respecte . sancțiunile 
economice adoptate de acest orga
nism al O.N.U. împotriva Rhodesiei, 
și, în mod deosebit, să nu importe 
crom din această țară. S.U.A. și Ma
rea Britanie s-au abținut de la vot.

La Panmunjon a avut loc 
cea de-a treia întîlnire de lucru în 
cadrul convorbirilor preliminare din
tre reprezentanții societăților de 
Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană și 
Coreea de sud, în vederea stabilirii 
ordinii de zi a convorbirilor propriu- 
zise între cele două organizații — 
informează A.C.T.C. Reprezentanții 
celor două părți au continuat schim
bul de opinii și au căzut de acord 
ca, la 6 martie, să aibă loc cea de-a 
patra întîlnire de lucru.

Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, și persoanele care l-au în
soțit în vizita oficială întreprinsă în 
R.P. Chineză, au sosit la Washing
ton, luni noaptea.

în baza unui decret emis 
de președintele Republicii 
Populare Congo, Marim 
N’Gouabi, la Brazzaville a fost in
stituit, la 28 februarie, un tribunal 
militar republican care va judeca 
pe autorii tentativei eșuate de lovi
tură de stat militară de la 22 februa
rie a.c. — anunță agențiile T.A.S.S. 
și France Presse.

Târgul internațional de 
primăvară pentru bunuri 
de consum de la utrecht>atlat 
la cea de-a 38-a ediție, și-a 
deschis ieri porțile. România este 
prezentă la această manifestare cu 
un pavilion în care sînt expuse o 
gamă variată de confecții, tricotaje, 
mobilă, produse de artizanat, covoa
re, încălțăminte, împletituri, artico
le de sticlărie, ceramică și altele. 
La deschiderea oficială au fost pre- 
zenți George Elian, ambasadorul 
României în Olanda, și alți membri 
ai ambasadei.

Alexei Kosîghin, pre?edin- 
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit marți pe Bo- 
huslav Chnoupek, ministrul afaceri
lor externe al R.S. Cehoslovace, a- 
flat în vizită la Moscova. Cu acest 
prilej, a avut loc o convorbire la 
care au fost examinate probleme 
privind dezvoltarea și adîncirea 
prieteniei și colaborării dintre 
U.R.S.S. și R.S. Cehoslovacă, pre
cum și probleme internaționale ac
tuale — informează agenția T.A.S.S. 
La convorbiri a luat parte Andrei 
Gromîko, ministrul de externe al 
Uniunii Sovietice.

La Ambasada română din 
Solia au fast înmânate diplome și 
medalii unui număr de 40 de pasio
nați colecționari bulgari participanți 
Ia Expoziția filatelică „Balcanfila III", 
organizată la București. Au fost de 
față prof. Stoiciko Hristov, președin
tele Uniunii filateliștilor bulgari, 
funcționari din Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul Informațiilor 
și Comunicațiilor, ziariști bulgari. A 
fost prezent Nicolae Blejan, ambasa
dorul României la Sofia.

ZÎOTUl „Ta Nea" informea
ză că un tribunal din Atena a con
damnat pe Stefanos Papagheogakis și 
Iraklis Boxatsidis la cite opt luni în
chisoare, . sub acuzația de a fi des
fășurat activități ilegale în cadrul 
organizației din Atena a Partidului 
Comunist din Grecia (Interior).

Sesiunea Comisiei inter- 
guvernamentale polono-cu- 
baiieze de colaborare economică 
și tehnico-științifică și-a încheiat lu
crările la Varșovia. în urma convor
birilor purtate între delegația polonă, 
condusă de Eugeniusz Szyr, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, și 
delegația cubaneză, condusă de mi
nistrul Carlos Rafael Rodriguez. 
membru al Secretariatului C.C. al 
P.C. din Cuba, președintele Comisiei 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică a Republicii Cuba, a fost 
semnat un protocol de colaborare bi
laterală în. diferite sectoare ale in
dustriei lemnului și hirtiei, precum 
și în domeniul pescuitului și con
strucțiilor navale.

Autoritățile boliviene au 
cerut cunoscutei militante antifas
ciste Beate Klarsfeld și însoțitoa
rei ei, Ita Heleunbrenner, să pără
sească țara. Ele au sosit în Bolivia 
pentru a prezenta autorităților noi 
mărturii care atestă că cetățeanul de 
origine germană Klaus Altmann, na
turalizat în Bolivia, este una și a- 
edeași persoană cu fostul Klaus Bar
bie, șeful Gestapoului din Lyon în 
timpul celui de-al doilea război mon
dial. Expulzarea a fost hotărîtă pe 
motiv că el ar fi încălcat condiția 
pusă la acordarea vizei de a nu face 
declarații publice. Totodată, proiecta
rea unui film asupra activității lui 
Klaus Barbie a fost interzisă.

Volumul „România" 
în colecția 

„Archaeologia Mundi"
Zilele trecute a. apărut, în co

lecția „Archaeologia Mundi" a 
cunoscutei edituri franco-elve- 
țiene „Nagel" volumul „Româ
nia" semnat de academicienii 
Emil Condurachi și Constantin 
Daicoviciu.

Fiind cel de-al 20-lea titlu din 
colecția ce a făcut cunoscut, unui 
larg cerc de cititori valoroase 
studii despre culturile străvechi 
din Grecia, China, Egipt, India, 
Peru, Iran, Japonia, Mexic, Ita
lia, Franța etc., volumul „Româ
nia" prezintă in limbile franceză, 
engleză și germană (250 de pa
gini, 196 de fotografii, din care 
83 în culori, hărți, planuri etc.) 
evoluția civilizațiilor vechi din 
țara noastră, constituind o reuși
tă științifică și artistică de inalt 
prestigiu.

Prezentarea istoriei vechilor 
civilizații de pe pământul țării, 
noastre contribuie, prin această 
lucrare, la descifrarea etapelor 
care au contribuit de-a. lungul 
mileniilor la constituirea unuia 
dintre cele mai diverse și mai 
bogate patrimonii de culturi de 
pe continentul nostru, cum apre
ciază in prefața volumului pro
fesorul francez Jean Marcade, 
de la Universitatea din Bor
deaux, responsabilul științific al 
colecției „Archaeologia Mundi".

ZIARUL „PRAVDA" 
IMPORTANȚA MISIUNII

MOSCOVA 29 (A-
gerpres). — Intr-un 
articol publicat in zia
rul „Pravda", academi
cianul sovietic Ale- 
xandr Mihailov opi
nează că, in condițiile 
actuale, este pe deplin 
imaginabil și realiza
bil în viitorul apropiat, 
un observator automat 
instalat pe Lună, care 
să efectueze diferite 
cercetări și observații, 
dirijat de pe Pămint. 
Observatorul ar urma 
să transmită datele cu

DESPRE

LUNA-20"
față, succesul va pu
tea fi obținut încă 
multă vreme doar prin 
intermediul automate
lor.

Zborul precis al sta
ției sovietice „Luna- 
20“ confirmă acest 
punct de vedere, rele
vă Alexandr Mihailov. 
Mostrele de rocă lu
nară pe care le-a adus 
stația dintr-o regiune 
selenară montană vor 
îmbogăți considerabil 
informațiile de care 
dispunem asupra mi
neralogiei lunare.

lese prin radio și prin 
folosirea proprietăților 
luminii.

Cele de mai sus pri
vesc in și mai mare 
măsură planetele Ve
nus, Marte și alți sate
liți ai Soarelui. Atin
gerea acestora de către 
cosmonaut! și menți
nerea echipajelor uma
ne respective în viață 
pe durata unui . zbor 
cosmic de mai multe 
luni ar necesita efor
turi și mijloace uriașe, 
astfel incit, in cazul de
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