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Luni, 8 martie a.c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a pri
mit pe Vasili Ivanovici Drozdenko,

ambasadorul
S. S.

ambasadorul extraordinar ?î ple
nipotențiar al U.R.S.S. la Bucu
rești, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

Cheia de boltă a unei activități economice eficiente: 

•PRODUCTIVITATE ÎNALTĂ 
•CHELTUIELI MATERIALE REDUSE
• CALITATE SUPERIOARA

Efortul PENTRU SPORIREA EFICIENȚEI PRODUCȚIEI MATE
RIALE, PENTRU RIDICAREA CALITATIVA A ÎNTREGII NOASTRE 
ACTIVITĂȚI ECONOMICE reprezintă o problemă fundamentală a con
strucției socialismului în etapa actuală. Relevînd din nou importanța ca
pitală pe care o are creșterea necontenită a eficienței în toate domeniile 
pentru accelerarea progresului economic și social al țării, în cuvîntarea 
rostită de TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU LA CONFERINȚA PE 
ȚARA A CADRELOR DE CONDUCERE DIN ÎNTREPRINDERI ȘI 
CENTRALE INDUSTRIALE ȘI DE CONSTRUCȚII SÎNT FORMULATE 
CU DEOSEBITA CLARITATE ȘI CONCIZIE DIRECȚIILE MAJORE 
IN CARE TREBUIE SA SE ACȚIONEZE ÎN SCOPUL ATINGERII 
ACESTUI OBIECTIV COMPLEX, DE EXCEPȚIONALA ÎNSEMNĂ
TATE ECONOMICĂ. Aceste direcții vizează economisirea muncii vii și 
materializate, a muncii sociale în general, prin sporirea în ritm susținut 
a productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale, a prețului de 
cost, creșterea gradului de rentabilitate, îmbunătățirea sistematică a 
calității producției.

Stăruința cu care partidul nostru orientează toate eforturile spre spo
rirea în ritm susținut a eficienței activității în toate domeniile 
își găsește o realistă fundamentare științifică în faptul că, pe 
această cale, sc realizează un spor mai mare de venit național, creîn- 
du-se resurse crescinde pentru dezvoltarea și perfecționarea forțelor de 
producție, mărirea avuției naționale și, totodată, noi posibilități pentru 
ridicarea nivelului de trai al populației.

Oamenii munții din industrie și construcții, comitetele și consiliile 
oamenilor muncii din fiecare întreprindere și centrală industrială, or
ganizațiile de partid trebuie să examineze cu maximă răspundere și 
operativitate toate resursele interne menite să ' ” 
eficienței economice și să le atragă neîntîrziat

Așadar :
• SA ACȚIONAM IIOTARÎT PENTRU REALIZAREA UNEI 

ÎNALTE PRODUCTIVITĂȚI A MUNCII. Fiecare muncitor, inginer, 
tehnician să se dovedească a fi un participant activ în activitatea ge
nerală pentru înfăptuirea acestei sarcini. Un singur procent de creș
tere a productivității muncii echivalează în anul 1972 cu un spor de 
peste 3,5 miliarde lei producție industrială. Nu trebuie uitat că preve
derile de plan referitoare la creșterea productivității muncii în acest 
an și în întregul cincinal sint minimale ; .de aceea, ele se impun depă
șite substanțial, asigurîndu-se promovarea, pe calea ridicării producti
vității muncii, a factorilor intensivi ai creșterii economice.

• SA NE CONCENTRAM TOATE EFORTURILE IN VEDEREA DI
MINUĂRII CHELTUIELILOR MATERIALE ȘI, IN GENERAL, A COS
TURILOR DE PRODUCȚIE. întreprinderile și centralele trebuie să îm
bunătățească programele de măsuri care privesc reducerea cheltuielilor 
materiale de producție ; aproximativ 25 la sută din sporul venitului na
țional în actualul cincinal urmează să se realizeze pe seama reducerii 
cheltuielilor materiale de producție. în acest scop, trebuie să fie puse 
in valoare toate resursele, să fie îmbunătățite programele de măsuri 
complexe, începind de la normarea strictă a consumurilor la toate ma
terialele, reproiectarea produselor. eu gabarite și caracteristici depășite, 
îmbunătățirea tehnologiilor și rețetelor de fabricație, pînă la valorifi
carea superioară a materiilor prime și materialelor și extinderea folo
sirii înlocuitorilor.

• SA INTENSIFICAM PREOCUPĂRILE TUTUROR COLECTIVE
LOR PENTRU RIDICAREA NIVELULUI CALITATIV AL TUTUROR 
PRODUSELOR INDUSTRIEI NOASTRE. Numai in măsura în care 
produsele reunesc, prin însușirile lor calitative, să satisfacă în mod co
respunzător necesitățile producției și consumului, exigențele pieței in
terne sau externe se poate vorbi de o eficiență reală a muncii sociale. 
Realizarea unei strînse și permanente legături între institutele de pro- 
iectare-cercetare, învățămîntul tehnic și economic superior și producție 
reprezintă o condiție de bază pentru înfăptuirea sarcinilor de mare 
răspundere stabilite în domeniul înnoirii și modernizării producției, 
ridicării calității produselor.

ZIARUL NOSTRU INVITA PE ACEASTA CALE CADRELE DIN 
ÎNTREPRINDERI, CENTRALE ȘI MINISTERE, ACTIVIȘTII DE 
PARTID, SPECIALIȘTII ÎN DOMENIUL TEHNIC ȘI ECONOMIC să 
scrie redacției, să înfățișeze rezultatele deosebite obținute, experiența 
înaintată, unele aspecte critice ce se cer înlăturate și. în mod deosebit, 
soluții valoroase și metode viabile pentru ca eforturile de a realiza o 
productivitate înaltă, costuri reduse și o calitate superioară a producției 
să dea maximum de efecte în practică.

contribuie la sporirea 
în circuitul productiv.

în toată țara se desfășoară

AMPLE ACȚIUNI 
DE ÎMPĂDURIRI

La cooperativa 
agricolă de pro
ducție Podgoria, 
județul Arad, 
timpul bun de 
lucru este folosit 
din plin la se
mănatul borcea- 

gului

Foto :
M. Andreescu

Echivalente la nivelul 
economiei nafionale 

în anul 1972

Reducerea cu 1 la sută
a prețului de cost

înseamnă circa

10 MILIARDE LEI 
economii

Diminuarea cu 1 la sută 
a ponderii cheltuielilor 
materiale de producțieA in produsul social

înseamnă circa

FLOAREA-SOARELUI
Urgențe privind esolamentul, sămință, insămințarea

Dintre culturile care se însămîn- 
țează mai devreme este și floarea- 
soarelui — plantă tehnică de mare 
însemnătate pentru economia țării. 
Deși pînă la începerea acestei lucrări 
vor mai trece cîteva zile, trebuie în
cheiate o seamă de pregătiri, de care 
depinde in cea mai mare măsură ni
velul recoltelor : amplasarea culturii 
pe cele mai potrivite terenuri, asigu
rarea unor semințe cu valoare biolo
gică ridicată, pregătirea corespunză
toare a terenului, probleme care au 
constituit obiectul unei consfătuiri ți
nute zilele trecute la Constanța.

Anul trecut, deși pe ansamblul 
țării s-a obținut o producție bună de 
floarea-soarelui, fondul de stat nu s-a 
realizat. Sînt multe unități agricole 
care, folosind baza tehnico-materială 
de care dispun și executînd la timp 
toate lucrările specifice acestei cul
turi, au săltat mult nivelul recoltei la 
hectar. Cîteva exemple sînt deosebit 
de edificatoare. La I.A.S. Agigea-Con- 
stanța, pe o suprafață de 796 hectare 
6-a obținut o producție medie de 2 600 
kg la hectar, iar la ferma nr. 28, pe 90 
ha — cîte 2 700 kg la ha ; la I.A.S. 
Urleasca-Brăila — 2 713 kg ; la I.A.S. 
Ograda-Ialomița — 2 717 kg, iar la 
cooperativa agricolă Movila Verde- 
Constanța — 2 732 kg ; Căscioarele- 
Constanța — 2 630 kg ; Jegălia-Ialo- 
mița — 2 528 kg ; Sivița-Galați — 
2 508 kg. Și asemenea exemple sînt 
multe. în alte locuri, recoltele au fost 
cu mult sub posibilități. Cooperativa 
agricolă din Ciocănești-Sîrbi, ’județul 
Ialomița, pe o suprafață de 357 ha 
amenajată pentru irigat, a obținut o 
producție de numai 1 134 kg floarea- 
soarelui la ha. De asemenea, în coo
perativele agricole din județele Argeș, 
Botoșani, Iași, • Vrancea, recoltele 
medii la hectar au fost cu mult sub 
1 000 kg. Situația se explică prin a- 
ceea că, îh multe unități agricole, 
floarea-soarelui este considerată o 
cultură „anexă", fiind amplasată pe 
cele .mai slabe terenuri, fără să se dea 
pic de îngrășăminte, iar lucrărjle de 
întreținere se rezumă la 1—2 prașile.

Un factor de mare însemnătate 
pentru obținerea unor recolte mari 
îi constituie amplasarea corectă a 
culturii. Experiența a dovedit că una 
din cauzele care determină recoltele 
61abe este greșita amplasare a 
culturilor. Cultivindu-se pe același 
teren mai mulți ani la rînd. plantele 
sint atacate de mană și de diferiți 
dăunători. Mulți specialiști din uni-

tățile agricole, direcțiile agricole ig
norează cerința elementară de a asi
gura un asolament potrivit. Pe con
siderentul specializării unităților, di
recțiile agricole au repartizat unor 
cooperative agricole să cultive supra
fețe mari de floarea-soarelui, care nu 
permit asigurarea unui asolament de 
5—6 ani. Mulți specialiști din unități 
nici nu. au o schiță din care să re
zulte modul cum au fost amplasate 
culturile în cursul anilor și deci nu-i 
de mirare că floarea-soarelui se ni
merește pe același teren la un inter
val scurt. Pe baza celor stabilite la 
consfătuirea de la Constanța, este ne
cesar ca în aceste zile să se verifice 
atent modul cum a fost amplasată 
această cultură, urmărindu-se ca să 
nu revină pe același teren deciț o 
dată la 6 ani.

Sămința din 60iuri productive cu 
valoare biologică ridicată contribuie, 
de asemenea, la sporirea recoltelor. 
Dispunem de soiuri bune de floarea- 
soarelui, semințele avînd un conți
nut de 48—49 la sută ulei, față de nu
mai 32 la sută, cit aveau soiurile care 
se cultivau cu 40 de ani în urmă. Din 
acest an se extind în cultură hibrizi 
simpli de floarea-soarelui obținuți la 
Institutul de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice de la Fundulea. A- 
vantajul acestor hibrizi constă în a- 
ceea că plantele sînt mai uniforme 
din punct de vedere al înălțimii, ceea 
ce înlătură pierderile la recoltarea 
mecanizată, dau o producție mai 
mare cu 15—20 Ia sută față de soiu

rile obișnuite, iar conținutul semințe
lor în ulei ajunge la 52—54 la sută. 
Deși timpul este înaintat și nu peste 
multă vreme va începe semănatul, 
aprovizionarea cu semințe și mai 
ales condiționarea lor sînt întîrziate. 
Participants la consfătuirea de la 
Constanța au criticat faptul că să- 
mînța primită de la bazele de recep
ție are multe corpuri străine, este 
neuniformă, ceea ce îngreunează asi
gurarea unei desimi optime. Nu poa
te fi livrată sămință bună ? Cum de 
nu. Tn județul Constanța, care este 
principalul producător de sămință de 
floarea-soarelui, cantitățile necesare 
pentru nevoile proprii au fost condi
ționate incit a rezultat bob și bob. 
Numai că pentru alte județe au fost 
livrate semințe care, așa cum arătau 
participanții la consfătuire, necesită 
a fi recondiționate. Ne mai despart 
puține zile pînă cînd va trebui să se 
iasă în cîmp la semănat. Pînă atunci 
trebuie procurate toate semințele; fie
care specialist să se asigure că să- 
mînța de floarea-soarelui corespunde 
din punct de vedere calitativ, că, fo- 
losindu-se semănătorile SPC-6, va 
rezulta o desime normală asigurîn
du-se 40 000 plante recoltabile la hec
tar.

Specialiștii sînt unanimi in părerea 
că îndeplinirea sarcinii de a obține 
în 1975 o producție globală de 1,2

Ion HERȚEG

(Continuare in pag. a III-a)

Noi produse refractare 
pentru siderurgie

în zonele de cîmpie ale 
tării a inceput campania 
împăduririlor de primă
vară. Potrivit datelor fur
nizate de Ministerul E- 
conomiei Forestiere și 
Materialelor de Construc
ții, pînă în prezent s-au 
plantat circa 2 000 ha, din 
care o pătrime a fost rea
lizată prin muncă patrio
tică. Silvicultorii pun un 
accent deosebit pe extin
derea împăduririlor cu 
rășinoase și foioase re
pede crescătoare. Astfel, 
din suprafața totală de 
80 000 ha stabilită să fie 
împădurită în acest an 
pentru necesitățile in
dustriei de celuloză și 
hîrtie, se vor crea 
15—20 000 ha de culturi 
industriale, cu un ciclu 
scurt de vegetație.

La acțiunea de împădu
riri din 1972 se scontează 
ca prin munca patriotică 
a întregului personal sil
vic, a tuturor salariaților 
din unitățile de exploa
tare și industrializare a 
lemnului, prin contribuția 
tineretului și populației 
sătești din localitățile si
tuate în apropierea pădu
rilor să fie împădurite 
circa 25 000 ha. Pînă acum 
locuitorii din circa 1 000 de 
comune s-au angajat să 
efectueze muncă patrioti
că la lucrările de împă
duriri.

In județul Hunedoara, 
aproape întreaga supra

față de 2000 ha prevăzu
tă a fi împădurită în 
campania de primăvară, 
în zonele munților Pa
ring, Retezat, Poiana 
Ruscăi și Apuseni, va fi 
plantată cu puieți din 
specii de rășinoase, furni
zați de pepinierele ocoa
lelor silvice din județ. 
Pe mai mult de 500 ha 
se creează plantații spe
ciale de rășinoase repede 
crescătoare pentru lemn 
de celuloză, cărora li se 
vor aplica un complex de 
lucrări de fertilizare și 
întreținere pentru a ajun
ge la stadiul de a putea 
fi exploatate intr-un timp 
mult mai scurt. Și in ju
dețul Galați, silvicultorii 
s-au angajat ca față de 
anul trecut să sporească 
cu 30 la sută suprafața 
împădurită. In luncile Și
retului și Prutului, pe te
rase sau terenuri imprac
ticabile pentru agricultu
ră, ei vor plante îndeo
sebi sălcii, plopi și sal- 
cimi.

în județul Tulcea, mal 
mult de jumătate din îm
păduriri se vor face cu 
plopi și salcie, destinate 
producerii lemnului pen
tru fabricile de celuloză, 
se va reface o suprafață 
de 210 ha păduri îmbătrî- 
nite și se vor împăduri 
unele dealuri golașe și 
zone din Deltă. însumind 
o suprafață de 1100 ha.

(Agerpres)
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PAVATUL, 
CU SĂPATUL!

- ALBA IULIA--(Corespondentul 
„Scînteii", Șt. Dinică).

Preocuparea pentru diversifi- 
carep producției și creșterea ca
lității ei la Fabrica de produse 
refractare din Alba Iulia a de
venit una din caracteristicile ac
tivității colectivului de muncă 
de aici ! în ultima perioadă, au 
fost elaborate tehnologii origi
nale de fabricare a unor noi pro
duse refractare. Cîteva date cu 
privire la aceste realizări ne-au 
fost furnizate de inginerul chi
mist Carol Kreissl, șeful servi
ciului de cercetare al fabricii.

— O deosebită importanță — 
ne spune el — o prezintă pentru 
noi finalizarea cercetării privind

producerea,. pentru .prima dată 
în țară, a cărămizilor refractare 
termoizolante. Utilizate Ia izo
lări termice, acestea reduc de 5 
ori grosimea zidurilor cuptoare
lor. Totodată, din. reziduurile re
zultate la fabricarea acestor că
rămizi s-a obținut în fabrică un 
beton termoizolant folosit la zi
durile agregatelor termice. Anul 
trecut, acest beton a fost între
buințat cu rezultate bune de că
tre țJzina mecanică din Cugir. 
Tot lă fabrica noastră, în 1971 
am obținut, pentru prima dată, 
cărămizi klinker solicitate Ia 
construcția cuptoarelor pentru 
cocserii. Ele sînt foarte rezis
tente la șocuri și intemperii.

Africa își recuperează 
propriile avuții

într-una din zilele mai 
friguroase ale lunii febru
arie, în mijlocul străzii Ma
tei Voievod, ardea un foc 
strașnic. Pe lingă el, stă
teau roată, pe scaune im
provizate din cărămizi, vreo 
7—8 oameni. Perpeleau la 
dogoarea flăcărilor halci de 
costiță și de slănină înfipte 
in frigărui de lemn. Am 
gîndit : dacă pavatorii, care 
au venit să repare strada, 
ar avea pe lingă ei și cî
teva flinte, iar pe deasupra 
vreo cîțiva cai desșăuați, ai 
putea crede că sînt haiduci.

... Peste vreo 3—4 ore, 
treburile reportericești m-au 
readus din nou pe strada 
cu pricina. Tabloul. în linii 
mari, rămăsese același. Ba 
nu. Celor 7—8 pavatori Ii 
se mai alăturaseră încă

foc

vreo 6. Gustarea se termi
nase de mult. Acum se fuma, 
cum s-ar spune, în colec
tiv. Deodată, un bărbat mai 
tînăr zise :

— Nea Marine, de încăl-

bă, de-a lungul străzii. Du
pă el o luară agale și cei
lalți. Am mai apucat să-i 
văd mistuindu-se cu toții 
pe ușa bufetului „Borcea", 
local care marchează răs

CONSECINȚE ALE LIPSE! DE COORDONARE 
ÎN MODERNIZAREA STRĂZILOR

pe

nea 
fie

zit ne încălzirăm noi 
dinafară...

— Așa e — răspunse 
Marin, care părea să 
„căpetenia" grupului.

— Dar pe dinăuntru ? 
Rămînem așa... reci ?

— Nu, zise cel întrebat 
și. ridicindu-se în capul 
oaselor, o porni, fără vor-

crucea dintre str. Matei Vo
ievod și str. Agricultori.

... Modernizarea străzii 
Matei Voievod și, după cum 
o să vedem, a altor peste 
o sută de străzi a început 
in primăvara anului 1971. 
Termen de execuție — tri
mestrul IV al aceluiași an. 
Dar iată că am ajuns în

primăvara anului 1972, iar 
lucrările pe zeci de străzi, 
din cele peste o sută, care 
urmau să fie redate de 
mult circulației, par a juca 
„bătuta pe loc".

Relatările imediat urmă
toare, nu vor scoate in evi
dență fapte aflate in „pre
mieră". Despre deficiențele 
care se țin ca scaiul de ac
tivitatea specialiștilor în 
drumuri se scrie neîntre
rupt de ani de zile. Aceas
tă activitate a fost și este 
un fel de hrană permanen
tă pentru foiletoniști și 
pamfletari, un cal de bătaie 
pentru caricaturiști. Dar, în

Gh. GRAURE

(Continuare în pag. a II-a)
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Despre continentul african, care 
reprezintă un sfert din populația glo
bului, se spune că este „fabulos de 
bogat și, în același timp, catastrofal 
de sărac". într-adevăr, Africa oferă 
tabloul unor contraste flagrante.

Subsolul african posedă imense re
surse naturale. Conform statisticilor 
O.N.U., aici se găsesc circa o șeptime 
din bogățiile miniere ale planetei 
noastre. Africa este principalul pro
ducător din lume de mangan, aur, 
diamante, radiu și grafit ; în subso
lul ei se găsește o parte importantă 
din rezervele mondiale de bauxită,' 
cupru, mari rezerve de minereu de 
fier, jumătate din rezervele mondiale 
de fosfați și domină piața așa-ziselor 
„minereuri strategice" folosite la con
strucția celor mai moderne rachete : 
crom, beriliu, germaniu, tantai etc. 
Cu toate acestea, unele triburi a- 
fricane nu cunosc nici cele mai 
simple procedee pentru obține
rea fontei obișnuite. Ponderea foar
te scăzută a producției industriei 
prelucrătoare în economia întregii 
Africi (10 la sută, din care jumătate 
revine producției artizanale), reflec
tă nivelul scăzut de prelucrare a ma
teriilor prime.

Potențialul hidroenergetic atinge 
proporții uriașe (in jur de 40 la sută 
din totalul mondial) ; însă Africii îi 
revine o pondere de numai 2 la sută 
în producția mondială de electricitate! 
Suprafețele cultivabile ale Africii mă
soară 225 milioane de hectare, deci 
de două ori mai mult decît în Ame
rica Latină. Pămîntul continentului 
african ar putea hrăni întreaga ome
nire ; dar în condițiile în care in 
unele state africane agricultura se 
face folosind drept unică unealtă 
sapa și plugul de lemn (numărul 
tractoarelor este sub 2 la sută din cel 
mondial), jumătate din populația 
Africii (care depășește 10 la sută din 
populația globului) suferă de subnu
triție și foamete.

Africa participă la producția mon
dială doar în proporție de 2,9 la sută, 
valoarea producției anuale a întregu
lui continent fiind echivalentă cu 
aceea a unei singure țări europene — 
Italia. Decalajul devine și mai evi
dent dacă avem în vedere că venitul 
național pe locuitor este în Africa 
de circa 12 ori mai mic decît pe an
samblul țărilor industrializate euro
pene. Predominanța monoproducției

și monoculturii — repercusiuni ab» 
„specializării", impusă de colonialism 
— se răsfrîng nefavorabil asu
pra structurii comerțului exte
rior. Materiile prime și produsele 
agricole (mai ales petrolul brut, mi- 
nereurile de cupru, cafea, bumbacul, 
cacao) dețin în exporturile africane 
o pondere de aproape 90 la sută.

Subdezvoltarea care bîntuie țările 
Africii este, după cum se știe, moște
nirea a secole de dominație colonială, 
un produs al exploatării, jefuirii și 
asupririi neîngrădite a popoarelor 
respective de către statele imperia
liste. în politica marilor monopoluri 
din Europa occidentală și S.U.A., ță
rilor africane li se rezervase rolul de 
furnizoare de materii prime — mi
nerale și agricole — ieftine, obținute 
prin exploatarea rentabilă a forței de 
muncă locale, precum și acela de 
piețe de desfacere avantajoase a pro
duselor lor manufacturate, realizate, 
nu arareori, din prelucrarea a înseși 
materiilor prime autohtone importate.

Cucerirea independenței politica 
ds către tinerele state nu a însemnat 
și înlăturarea automată a tuturor 
obstacolelor din calea dezvoltării 
lor. Monopolurile, cercurile de a- 
faceri occidentale nu au renunțat 
la politica de spoliere a avuțiilor na
ționale a acestor state, ci au încercat 
și încearcă prin diverse căi și ma
nevre, ascunse sau fățișe, să-și men
țină în funcțiune sistemul obținerii 
unor profituri substanțiale de pe urma 
penetrației în economia africană. 
Neocolonialism ul, cu întregul său 
arsenal de mijloace de asuprire și 
jefuire a popoarelor, constituie azi 
principalul obstacol în calea progresu
lui economic al acestor state.

în acest context, o trăsătură 
caracteristică dominantă a evoluției 
continentului african o constitui* 
lupta popoarelor împotriva practicilor 
și metodelor ncocolonialiste,’ a politi
cii do dominare economică și aservire, 
pentru lichidarea înapoierii econo
mice și înscrierea pe orbita progre
sului. Nu întîmplător se vorbește aid 
despre cucerirea „celei de-a doua 
independențe", independența econo-

Viorel POPESCU

(Continuare in pag. a V-a)
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FAPTUL!
DIVERSj
Tudorel
si circulația

9 9

tramvaielor

MISIUNEA INTELECTUALULUI 
OE LA SATE: 

propagator permanent al științei 
și educației socialiste

îndreptindu-se în zorii zilei 
spre sediul Inspectoratului ju
dețean de miliție Ilfov, pluto
nierul I. Boboc, de la postul 
Crevedia-Mare, a observat, în 
stația „11 Iunie", un băiețel ră
tăcit. Intrind în vorbă cu el, a 
reușit să afle că se numește Tu
dorel, că are trei ani și... a 
coborît din tramvai. Altceva, ni
mic. Au fost anunțate imediat 
toate secțiile de miliție din Ca
pitală. Ce se întâmplase ? în
soțită de ginerele său. Stana 
Calcianu, în vîrstă de 74 de ani, 
urma să plece, împreună cu ne
poțelul, în comuna de baștină — 
Grivița, din județul Ialomița. 
Din cauza aglomerației, în tram
vai n-au reușit să se urce însă 
decît bătrîna și copilul. Cîteva 
stații mai târziu, bătrîna a vrut 
să coboare pentru a-și aștepta 
ginerele. N-a apucat însă să-l 
dea jos decit pe micul Tudorel, 
pentru că tramvaiul a și plecat. 
Astfel, la gară, ginerele, sosit Cu 
următorul tramvai, n-a găsit-o 
decît pe bătrînă. Cînd s-au pre
zentat la secția 11 miliție pentru 
* relata cazul, Tudorel fusese 
deja găsit.

O lecție* 
pentru 
chilipirgii

lntr-una din zile, Iosif Rescan, 
abia ieșit din închisoare, s-a 
intîlnit cu Savesta Mateescu din 
Brașov și s-au hotărît să scoată 
in vînza-re apartamentele din 
blocurile aflate în finisaj. Ea a 
început să facă rost de „clienți" 
(citiți naivi), iar el... El îi invita 
pe bulevardul Victoriei, se o- 
prea cu ei în fața blocului și ii 
întreba cu cite camere și la ce 
nivel doresc apartamentul. După 
care, scotea tacticos niște for
mulare autentice de contracte 
(de unde le avea ?) și... le com
pleta la fața locului ! Bineîn
țeles, după ce incasa cite un a- 
conto de la șapte pînă. la zece 
mii de lei ! Cu chitanță în 
regulă, dar fără ca formele de 
vinzare-cumpărare să fie legali
zate. De prisos să mai spunem 
că, la scurt timp, după aceea, 
„clienților" respectivi (Maria 
ifrim, Mihai Dinescu, Nicolae 
Voinescu, Petre Tălăugă și alții) 
nu le rămînea decît să vadă 
cum se mută alții în locuințele 
cumpărate de ei ! Desigur, cei 
doi escroci își vor primi pe
deapsa cuvenită. Cit despre 
chilipirgii, poate că, de acum 
încolo, „nu vor pierde ocazia" 
de a apela numai la căile legale 
pentru rezolvarea problemelor 
ce-i interesează.

De la o 
zgîrietură 
de vulpe

în urma unei încăierări cu o 
vulpe pe care a urmărit-o pînă 
la propt'ia-i vizuină din pădu
rea Scărișoara (Satu-Mare), un 
ciine s-a ales cu o banală zgîrie
tură, neluată în seamă de ni
meni. La scurt timp de la a- 
ceastă întîmplare cîinele, dind 
semne vizibile de suferință, a 
încetat să mai mănînce. „I-o fi 
intrat vreun os sau niște ace in 
gît și nu mai poate înghiți", 
și-au dat cu părerea stăpînii lui 
și au trecut de îndată la „ope
rația" de salvare. N-au dat însă 
nici de os, nici de ace. în schimb, 
asistenta sanitară veterinară, a- 
nunțată cu întîrziere, a stabilit 
că, de fapt, „salvatorii" intra
seră în contact cu virusul tur
bării silvatice, inoculat ciinelui 
de „cumătră" din pădure. A- 
ctim, pacienții se află sub trata
ment și sînt în afara oricărui 
pericol.

• Cum folosesc organizațiile de partid potențialul de cunoștințe și puterea de 
muncă a intelectualității sătești ? © Cînd totul se limitează la activitățile căminului 
cultural • Concepția falsă a profesionalismului îngust

La Bod, ca și la Hărman, două mari 
comune brașovene, am discutat cu și 
despre intelectuali. Am încercat să 
vedem — în lumina documentelor și 
dezbaterilor celui de-al II-lea Con
gres al țărănimii cooperatiste — în ce 
se materializează efortul lor de in
tegrare în viața colectivităților res
pective, cum reușesc comitetele comu
nale de partid să valorifice această 
importantă forță .socială în vasta ope
ră de ridicare economică, politică și 
culturală a comunelor.

Ion Gîrceag, de 20 de ani președinte 
al cooperativei agricole din Hărman, 
Erou al Muncii Socialiste și vechi 
membru de partid, a pornit discuția 
de. la un adevăr de toți recunoscut : 
existența satului socialist nu poate fi 
concepută fără figura luminoasă a 
intelectualului devotat trup și suflet 
dezvoltării și prosperității sale, fără 
acel specialist care militează pentru 
tot ce e Pou și valoros nu numai în 
diversele sectoare ale activității pro
ductive. ei, înainte de toate, în inimile 
și mințile oamenilor care constituie un 
factor de propagare a științei și edu
cației socialiste.

Nu există locuitor din Bod sau 
Hărman care să nu-ți vorbească cu 
îndreptățită satisfacție și mîndrie 
despre dinamismul dezvoltării econo- 
mico-.sociale a comunei sale. Puterni
ce unități agricole cooperatiste, cuce
ririle civilizației — electricitatea si. 
prin ea. televiziunea și radioficarea. 
casele noi cu amenajări moderne, nu
meroasele instituții de cultură, unită
țile de deservire diversificate — care 
s-au însțănînit aici definitiv, prezenta 
masivă a intelectualilor, a specialiști
lor de diferite categorii — ingineri, 
cadre didactice, medici, economiști, 
juriști etc,. — a căror participare se 
înglobează substanțial în toate reali
zările. definesc azi cele două comune.

în acest context, viața socială a co
munei — în primul rînd munca de 
partid — a avut un rol formativ pen
tru intelectualul satului. Discutăm cu 
profesoara Zamfira Bîrsan, origina
ră din orașul Hunedoara, azi direc
toarea școlii geperale de 10 ani din 
comuna Bod. membră a comitetului 
comunal de partid și vicepreședintă 
a Consiliului popular :

— Faptul că am fost atrasă la viața 
socială a comunei, la acțiunile orga
nizației de partid imediat ce am so
sit aici m-a ajutat nu numai să-mi 
întăresc încrederea in propriile for
țe. ci, practic, să-mi insușesc un mod 
de a acționa mai perseverent, mai 
eficace, de a nu rămine de-o parte 
față de nimic din ceea ce prezintă 
interes pentru colectivitate.

Există în aceste comune o stator
nică preocupare a organizațiilor de 
partid de a lucra îndeaproape cu in
telectualii. Ca urmare, mulți in
telectuali au devenit membri de 
partid (numai la Bod — 29 în 
ultimii ani), participă la activitatea 
comisiilor pe probleme ale comitete
lor comunale de partid. Comisia eco
nomică a comitetului comunal din 
Hărman — compusă din numeroși in
gineri, economiști, tehnicieni — de 
exemplu, a studiat și propus mă
suri pentru scoaterea de sub ex
cesul de umiditate a unei su
prafețe de 260 ha, iar un alt 
studiu pe care l-a întocmit s-a în
cheiat cu soluții privind creșterea in
tensivă a culturilor de furaje. La Bod, 
o acțiune recentă a atras, alături de 
comisiile pe probleme, toate catego
riile de intelectuali. Este vorba de 
un studiu sociologic bazat pe fișe 
vizînd. pe de o parte, depistarea for
ței de muncă latente și a cauzelor 
care o împiedică să se valorifice (ceea 
ce a prilejuit, totodată, desfășurarea 
unei munci active de influențare po
litică) și, pe de altă parte, identifica
rea opțiunilor privind activitatea 
culturală.. inclusiv a acelora referi

toare la participarea personală a lo
cuitorilor la această activitate (forma
ții instrumentale, de dansuri, cîntece, 
teatru etc.).

— în acest domeniu avem de-a 
face cu un proces complex de inter
acțiune — arăta tov. Gheorghe Marcu, 
secretarul comitetului de partid din 
Bod. Preocuparea de a atrage intelec
tualii la munca de partid trebuie îm
binată cu grija pentru îndrumarea tu
turor organizațiilor de partid din uni
tățile economice, instituțiile comuna
le, unde există numeroși intelectuali, 
pentru ca aceste colectivități să de
vină în întregime focare de cultură. 
Există însă și la noi părerea greși
tă că prezenta intelectualului în via
ta culturală a satului trebuie să se ma
nifeste exclusiv la căminul cultural. 
Or, medicul, inginerul agronom, fie
care intelectual, intrind în contact cu 
alți oameni în procesul muncii Iui 
profesionale de zi cu zi, este dator 
să-î ajute să-și dezvolte orizontul po
litic, pregătirea culturală, să-și îmbo
gățească cunoștințele în toate dome
niile.

La Bod funcționează. între altele, 
un club al intelectualilor. în cadrul

viața de partid

căruia au loc periodic întîlniri cu per
sonalități din viața culturală a tării —• 
scriitori, pictori, muzicieni ; cercu
rile de învățămînt ideologic pun în 
dezbatere probleme de viu interes ale 
politicii interne și internaționale'; 
la Hărman s-au organizat cursuri 
de limbi străine ; în nici una din 
comune nu lipsesc filmele : bi
bliotecile își reînnoiesc sistematic fon
dul de cărți. Insuficientă este însă 
participarea Ia munca politico-educa- 
tivă, la viața culturală a satelor, a co
operativelor agricole, a celor de con
sum, a Fabricii de zahăr din Bod, a 
întreprinderilor agricole de stat, toate 
cu puternice nuclee de intelectuali.

— Este cunoscut faptul că prestigiul 
intelectualului din sat e conferit de 
măsura în care își face simțită pre
zența pe multiple planuri. De aceea, 
și exigenta față de el trebuie să fie 
mult mai mare, era de părere tov. 
Mihai Konerth. profesor de istorie și 
educație cetățenească, director ad
junct al școlii generale din Hărman. 
Ca atare, cred că organizațiile de 
partid din comune trebuie să insiste 
mai mult, printr-o muncă politică in
teligentă, desfășurată cu tact și pri
cepere, pentru angrenarea intelec
tualilor la acțiunile de prim ordin, 
acolo unde e mai greu. Pariiciparea 
intelectualului Ia viața satului să fie, 
mai presus de orice, o participare 
permanentă de idei și de inițiative 
pentru răspîndirea cunoștințelor știin
țifice și politice, zi de zi, in jurul și 
in mediul său.

în cele două comune se află în 
momentul de fată 134 de specialiști 
cu studii superioare, în afara nume
roaselor cadre cu pregătire medie, a 
diferitilor funcționari. Un procent re
lativ mic și, de obicei, cam aceiași 
sint însă cei care „trag greul" activi
tății obștești. Dată fiind apropierea 
comunelor de oraș și faptul că multi 
dintre intelectuali nu locuiesc în sate, 
aceștia sînt prea puțin în atenția 
organizațiilor de partid, atît în ceea 
ce privește educația lor politică, pre
cum și participarea la activitatea 
politico-educativă din localitățile ru
rale. Unii primesc doar sarcini mă
runte complăcîndu-se adesea în pos
tura de interpreți în diferite echipe 
artistice. „Cred că obiectivele pe 
eare Ie avem de îndeplinit, exigen

țele actuale ne impun să folosim cit 
mai eficient forțele intelectualilor, 
să nu le irosim. Aceasta presupune 
să repartizăm sarcinile în mod ju
dicios, echitabil" — sublinia lng. Con
stanța Vlad din Hărman. „La Bod — 
continuă ideea învățătorul loan Du- 
mitrașcu — care, în ultimii 22 de ani, 
a inițiat în slovele cărților multe ge
nerații, fiind, în același timp, un fer
vent animator al vieții artistice din 
comună — activitatea culturală se rea- 
zimă doar pe umerii cadrelor didac
tice". într-adevăr, nici unul dintre 
inginerii agronomi sau mecanizatori 
de aici nu participă măcar la acti
vitatea acelei secții a universității 
populare intitulate atît de atrăgător 
„Știința învinge" care ar permite atâ
tea în direcția răspîndirii cunoștințe
lor științifice, combaterii misticismu
lui, a practicilor și mentalităților 
înapoiate.

Explicația unei atari stări de lucruri 
ne-o dă existența unor opinii ciuda
te. potrivit cărora „inginerii să-și 
vadă de cursurile agrozootehnice", 
iar „munca culturală s-o facă profe
sorii și învățătorii". Iată cum. din în
tâlnirea unor asemenea puncte de 
vedere — care, pe nesimțite, au cîș- 
tigat destui adepți — a rezultat, prac
tic, absența de la viața culturală a 
marii majorități a inginerilor din 
unele comune.

în cuvîntarea sa la cel de-al doi
lea Congres al U.N.C.A.P., tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia că 
toți intelectualii din mediul rural, fără 
excepție, sînt chemați să-și pună, cu 
toată pasiunea, cunoștințele și pute
rea de muncă în slujba înfăptuirii 
programului de dezvoltare generală 
a vieții satelor, a ridicării nivelului 
de cunoștințe și de cultură al țără
nimii, să militeze pentru a face din 
fiecare comună, din fiecare sat. un 
puternic centru al societății noastre, 
în pofida unor realizări incontesta
bile, există încă și în Hărman și în 
Bod destul loc pentru perfecționarea 
activității de partid în direcția sti
mulării intelectualilor să participe cu 
forțe depline, ca promotori ai noului. 
Ia viața politică și social-culturală a 
comunelor.

Marla BABOIAN

NOI REPERE 
ALE DEZVOLTĂRII 

COMERȚULUI TIMIȘOREAN h 8
Asigurarea unui fond cores

punzător de marfă, extinderea 
și modernizarea rețelei de _ ma
gazine, ridicarea gradului de 
servire a cumpărătorilor — iată 
numai cîteva din obiectivele 
principale care figurează pe a- 
genda de lucru a organelor co
merciale din județul Timiș. Rea
lizările înregistrate pînă acum 
își găsesc ilustrarea în indica
torii sporiți de eficiență pe care 
i-a obținut comerțul timișorean, 
în 1971, bunăoară, s-au vîndut că
tre populație mărfuri in valoa
re de 353 milioane lei mai mult 
decît în anul precedent, iar pînă 
la sfîrșitul acestui an urmează 
să se înregistreze un spor de 
încă 6 la sută. Concomitent, s-a 
dezvoltat și rețeaua. comercială, 
în Timișoara și Lugoj au fost 
date în folosință magazine noi, 
de' diverse profile, insumînd o 
suprafață utilă comercială de a- 
proape 3 500 mp. Totodată, ău 
fost modernizate 20 unități co
merciale. Se cuvine subliniată 
măsura privitoare la extinderea 
numărului de unități cu orar de 
funcționare pe tot parcursul zi
lei. Pe lîngă unitățile de ali
mentație publică și tutungerii, 
după un asemenea program, 
funcționează 41 de magazine ali
mentare, 15 magazine de textile 
— încălțăminte și 16 magazine 
de produse metalo-chimice, ur- 
mînd ca pînă la sfîrșitul lunii 
martie a.c. alte 12 unități co
merciale să funcționeze după a- 
cest program.

De la tovarășul Teodor Aldea, 
directorul Direcției comerciale 
■județene, am aflat că în acest 
an vor fi date în funcțiune noi 
unități comerciale : un complex 
comercial în cartierul Vii din 
Timișoara, două magazine la 
Lugoj, diverse unități la parte
rul noilor blocuri etc. De ase
menea, din fondurile de mică 
mecanizare se vor extinde spa
tiile unor unități din cartierele 
unde solicitările populației sînt 
în creștere. Vor mai fi des
chise un magazin pentru 
vinzarea de articole, insta
lații sanitare, materiale de 
construcții și plăci ceramice în 
„Piața Unirii" și un alt maga
zin de articole electro-casnice. 
O acțiune căreia organele locale 
îi acordă o atenție deosebită are 
în vedere deschiderea unor bu
cătării de bloc, rotiserii, unități 
pentru vînzarea de semiprepa- 
rate, pescării. Acestea sînt doar 
cîteva din acțiunile și măsurile 
oare vor permite ca în 1972 ac
tivitatea comercială din județul 
Timiș să răspundă în măsură și 
mai mare exigențelor mereu 
sporite și justificate ale miilor 
de cumpărători.

Cezar IOANA
corespondentul „Scânteii"

(Urinare din pag. I)

L ung și greu e
drumul... cu autobuzul

SCRISORI CĂTRERED.

LA PITEȘTI, MEDIAȘ Șl GALAȚI

Pe |
„covoarele** 
orașului

în ziua de 4 martie, auto- l 
camionul 32—B—1575 gonea pe ■ 
străzile Capitalei, „însemnîn- I 
du-și“ traseul cu dîre de tot | 
felul de resturi menajere. Por
niți în urmărirea lui, am reușit, | 
cu chiu cu vai, să-l oprim în I 
piața Buzești. Aveam să aflăm, > 
cu stupefacție că mașina res- i 
pectivă aparținea... întreprinde- I 
rii de salubritate București ! | 
Interpelat, șoferul a replicat că, 
după ce va ajunge la destinație, I 
se va întoarce și va aduna gu- | 
noiul risipit. Chiar dacă ar fi 
așa, optica (și... maniera de lu- | 
eru) ni se pare cel puțin bizară. I 
Deci întâi murdărești, ca să ai I 
ce curăța. Din păcate, nu o dată > 
intîlnim asemenea autocamioa- I 
ne și autobasculante (îndeosebi I 
de pe șantierele de construcții) . 
care împrăștie pe străzi moloz, I 
pămînt, balast sau alte mate- I 
riale de acest gen, îngreunind 
considerabil menținerea cură- | 
teniei orașului. Să nu fi găsit I 
Oare edilii nici o modalitate • 
eficientă pentru a-i „săpuni" a 
așa cum se cuvine pe cei ce nu I 
înțeleg că și covoarele străzilor | 
trebuie să fie imaculate 1

Rubrica redactată de :
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe POPESCU 
șt corespondenții „Scânteii" |

mod paradoxal, în Ioc să 
se îmbunătățească, situația 
pare a se complica și mai 
mult.

Chiulul cu toptanul, zu
grăvit fugar la începutul 
acestor însemnări, și lipsa 
de control explică doar în 
parte tărăgănarea termene
lor de execuție. Ce factori 
mai intervin ? O mulțime. 
Fiindcă nominalizarea lor 
nu poate însă limpezi, nici 
pe departe, lucrurile, soco
tim mai nimerit să exem
plificăm : Ne reîntoarcem 
Ia str. Matei Voievod. Iată, 
foarte pe scurt, cum a în
ceput ea să fie „moderni
zată".

Cu vreo 10—12 luni în 
urmă, traseele autobuzelor 
și troleibuzelor de pe a- 
ceastă stradă au fost de
viate. Curînd. o primă în
treprindere — „Telecon- 
strucția"— a început săpătu
rile. Greu, încet, dar o bună 
porțiune a străzii a fost to
tuși despicată în două. Du
pă vreo trei luni (treaba 
după aprecierile specialiști
lor putea fi terminată în 
două-trei săptămîni), s-a 
îngropat în șanțul acela un 
shop de fire telefonice. 
Apoi strada a fost refăcu
tă. Refăcută ?... De fapt a 
fost aruncat pămîntul peste 
firele puse, iar peste pă- 
mint au fost aruncate, parcă 
în derîdere, pietroaiele. 
Cînd toată lumea credea că 
strada își va relua pulsul 
normal, au venit la fața lo- 

• cului alt rînd de construc
tori. Aceștia nu erau însă 
de la telefoane, ci de la 
I.C.H.F. (întreprinderea de 
construcții și foraje). Și iar 
au început săpăturile. Unde 
credeți ? Mai Ia stînga, mai 
la dreapta 1 Nu. Exact pe 
locul unde fuseseră făcute
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Cum călătoresc salariații spre locul de muncă și de aici, înapoi, acasă? 
Scrisorile sosite la redacție prezintă o serie de aspecte care duc la con
cluzia că nu peste tot transportul în comun ține pasul cu dezvoltarea eco
nomică și edilitară a orașelor. în unele locuri oamenii călătoresc inghe- 
isuiți, ajung cu întârziere la locul de muncă. între cauzele acestei stări 
de lucruri, deficiențele organizatorice, indisciplina, lipsa pieselor de 
schimb se fac cel mai des simțite. Dar să dăm cuvîntul celor care s-au 
adresat redacției.

Reorganizări 
de dragul... 

reorganizărilor
în noile întreprin

deri din zona indus
trială Pitești-nord 
(fabrica de stofe „Ar
geșeana", C.E.I.L., fa
brica de bere, fabri- 

de încălțăminte 
altele), lucrează

ca
Și ___ ______
sute de muncitori care 
locuiesc la Bradu. Mai 
mult de 100 lucrăm 
numai la „Argeșeana". 
Ca să mergem la lu
cru, pînă în luna mar
tie anul trecut, folo
seam autobuzele liniei 
12, care circulau în- 

. tre Bradu și fabrica 
de bere. Aveam ne
cazuri uneori dar pu
team . spune că nu 
erau nici pe sfert ca 
după schimbarea aces
tui traseu prin centrul 
orașului, de unde tre
buie să luăm alte au
tobuze pînă la locul de 
muncă. Necazul cel 
mare e că acum pier
dem de două ori mai 
mult timp așteptând 
în stații și ajungem 
mai obosiți la lucru. 
Am intervenit la I.T. 
Pitești . să revină la 
vechiul traseu, în 
sensul ca autobuzele 
să circule între Bra
du și C.E.I.L. Fabrica 
noastră a făcut o a- 
dresă în acest sens. 
Dar răspuns n-am 
primit. Oare nu se 
poate soluționa a- 
ceastă cerere a noas
tră, care este in in
teresul sutelor de oa
meni care călătoresc 
în fiecare zi pe acest 
traseu ?

Ioana 
GHEORGHE 
țesătoare, fabrica 
stofe „Argeșeana" 
Pitești

în ultimul timp. 
Ia Pitești au sosit 
alte scrisori în care 
rau semnalate dificul
tăți întâmpinate de 
salariați în deplasa
rea la locul de mun
că. Florea Tistuleasa, 
tehnician, și Ilio Lău- 
(aru, sudor, arătau că 
pe liniile 2 și 3 au
tobuzele sînt foarte a- 
glomerate, uneori nu 
mai opresc în stații,
mulți salariați ajung 
târziu la locurile

de

de
Și 
e-

muncă ; Marin Dănes- 
cu scria despre mani
festări de indisciplină 
ale unor șoferi care 
plimbă autobuzele goa
le sau le duc „la odih
nă" pe străzi lăturalni
ce. Răspunsurile date 
redacției la aceste scri
sori de către conduce
rea întreprinderii de 
transport oferă unele 
explicații privind cau
zele stărilor de lucruri 
semnalate, informează 
asupra măsurilor pre
conizate. Dar transpor
tul salariaților la locul 
de muncă decurge 
continuare greoi.

Nimic nou pe 
traseul 18

în

Graficele 
și toanele 
șoferilor

Eu lucrez la șantie
rul naval. Pe traseul 
autobuzului 18 cu care 
călătoresc in fiecare zi 
se mai află și uzi
na de tablă subțire. în 
aceste două unități lu
crează mii de oameni. 
Cele cîteva autobuze 
repartizate pe această 
linie nu pot face față 
cerințelor reale. Faptul 
a mai fost sesizat, dar 
măsurile întârzie. Sîn- 
tem convinși că un stu
diu atent al posibili
tăților ar îndrepta 
erorile.

lu

în mai multe zile 
în diferite locuri 
urmărit, după 
cum circulă autobuzele 
din Mediaș. La 1 fe
bruarie, de la orele 7,30 
lă 8,15 în stația „Pia
ță" n-a apărut nici o 
mașină de pe linia 5. 
La 13 februarie auto
buzul 31 SB 877, in loc 
să fie în stație la ora 
10,30 a sosii la 11,15 
— deci după 45 de mi
nute de așteptare. Aș 
putea arăta multe alte 
cazuri de nerespectare 
a,graficelor de circula
ție.

Am căutat să aflu 
cauzele, făcînd o vizită 
la I.G.O. ' ’ ' -
călătorii 
stații, în 
prinderii 
gerat de multe autobu
ze. Această stare de 
lucruri se datorează, pe 
de o parte, slabei or
ganizări a lucrărilor de 
reparații și întreținere, 
iar, pe de altă 
indisciplinei (la 
finală a liniei 2 
cîmpului" am 
staționînd cite 
autobuze). La aceasta 
se adaugă lipsa pieselor 
de schimb, condițiile

Si 
ain 

ceas,

Gheorghe 
MUNTEANU
Bloc C4 microraion 19, 
Galați
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$i de la Galați «-au 
primit mai multe scri
sori despre transportul 
în comun. Sergiu Po
pescu, din cartierul 
Tiglina II, se referea 
ta desființarea traseelor 
10 și 10 barat, care erau 
foarte necesare, și în
ființarea altuia de care 
nu era atâta nevoie ; 
Simion Schwartz, din 
același cartier, a scris 
despre necesitatea înfi
ințării unui traseu di
rect între cartierul Ti
glina și strada Portului 
— șantierul naval, care 
ar scuti salariații uzi
nelor din zona respec
tivă de folosirea a două 
mijloace de transport 
pentru a ajunge la lo
cul de muncă.

Răspunsurile la aces
te scrisori nu au ofe
rit o imagine de an
samblu asupra măsuri
lor preconizate de con
siliul popular munici
pal și de întreprinde
rea de transport pentru 
îmbunătățirea deservi
rii călătorilor. Și. ca și 
de la Pitești, primim 

necorespunzătoare de atte Șiroaie critice.

La o oră cînd 
așteptau in 
curtea între- 
se aflau exa-

parte, 
stația 

„Gura 
văzut 

3—4

parcare. Nu e de mira
re că anul trecut s-au 
înregistrat staționări 
totalizînd 5 600 de ore. 
Credem că e vremea 
ca aceste neajunsuri să 
fie înlăturate, în inte
resul bunei serviri a 
călătorilor.

Tată; de ce comitete
le executive ale con
siliilor populare muni
cipale și orășenești, ia 
care s-au referit citito
rii noștri în scrisorile 
amintite, au datoria să 
ia măsuri ferme și cu
prinzătoare de îmbună
tățire a transportului 
în comun.
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Mediaș

de consumcooperației
în aceste zile, magazinele co

operației de consum cunosc o 
afluență deosebită de cumpără
tori dornici să ofere celor dragi 
cadouri cit mai frumoase, utile, 
atractive. Aprovizionate din a- 
bundență, magazinele respec
tive pun la dispoziția cumpără
torilor o gamă variată de țesă
turi in cele mai atractive mo
dele și poziții coloristice, con
fecții, tricotaje și încălțăminte

pentru toate virstele și preferin
țele. Firește, apropierea zilei de 
8 Martie a sporit și preocuparea ' 
conducerilor cooperativelor de . 
consum de a acorda o atenție 
deosebită cadourilor pentru fe
mei, punind in vinzare o mare 
diversitate de articole de cosme
tică și podoabe, multe dintre ele 
— premiere ale anostei primă
veri.

*
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și celelalte ! Al doilea rînd 
de constructori a stat la 
fața locului, săpînd din cînd 
în cînd, vreo 4—5 luni. în 
noul șanț au fost îngro
pate de data aceasta niște 
tuburi pentru apă. Peste 
tuburi a fost aruncat din 
nou pămîntul și (culmea !) 
doar o parte din pietroaiele 
scoase. Restul ? Au rămas 
împrăștiate pe trotuare. 
Tocmai cînd lumea credea 
în fine (!) că strada iși va 
relua pulsul normal... Ați 
ghicit ! A venit al treilea 
rînd de constructori. S-au 
uitat la stradă, au cîntărit-o 
din ochi și... au început 
„arăturile" I - Firește, exact 
pe locul unde fuseseră fă
cute primul și al doilea 
rind de săpături.

Pe Calea Rahovei, pe bd. 
Ion Șulea, pe Artera inter- 
microraională din Drumul 
Taberei, pe străzile Luică, 
Metalurgiei, Macaralei, U- 
ioara, Dealul Cernei, Urzi- 
ceni, Paruha, Tunsul Petrei 
etc — situații aproximativ 
identice.

Fiecare cetățean este 
bucuros nu numai să vadă 
cum Străzile orașului se mo
dernizează, dar Ori de cite 
ori e chemat participă cu 
dragă inimă la aceste tre
buri de interes obștesc. Dar 
te întrebi : oare după acest 
„sistem" trebuie moderniza
tă o stradă ? Este oare, ine
vitabil ca reparația sau mo
dernizarea ei să fie urmată 
de un asemenea cortegiu 
de daune ? Evident, răspun
sul nu poate fi decît acesta: 
chiulul, risipa, dezordinea, 
lucrul de mîntuială n-au ce 
căuta pe șantierele comu
nale ! Totuși, aceste feno
mene rămin încă o reali
tate, pot fi lesne observate 
în aproape toate șantierele. 
Ce factori le perpetuează ? 
Iată cîteva aprecieri formu

late de ing. Const. Mihăi- 
lescu, șeful serviciului dru
muri din direcția de spe
cialitate a consiliului popu
lar municipal.

— Direcția noastră coor
donează toate lucrările de 
drumuri și dotări edilitare 
subterane din Capitală, Ca 
principal beneficiar depune 
toate eforturile să perfec
ționeze efectiv lucrările res
pective.

— Atunci de ce străzile 
sînt „operate" și reoperate 
în lung și în lat, de ce lu
crări abia începute sînt cu
rînd abandonate, cum se

I.C.H.F. (construcții și fora
je), I.C.A.B. (întreprinderea 
de canal și apă), I.D.E.B. 
(întreprinderea de electrici
tate), Direcția de telecomu
nicații a municipiului Bucu
rești, I.T.B. (întreprinderea 
de transport București), 
I.D.P.B. (întreprinderea de 
drumuri și poduri) etc. Mo
dernizarea unei străzi im
plică și schimbarea dotări
lor subterane : instalațiile 
de apă, gaze, electrice, de 
canalizare. După actualul 
procedeu de modernizare, 
fiecare întreprindere vine 
să-și realizeze lucrările cînd

za Iîpsei de colaborare între 
toți acești constructori și 
beneficiari ? Doar există un 
coordonator principal al lu
crărilor executate pe străzi 
— direcția de drumuri — 
direct subordonată consiliu
lui popular municipal. Fără 
doar și poate. Instituția res
pectivă trebuie să pună or
dine în toată activitatea de 
modernizare a străzilor". 
Intr-adevăr, direcția de dru
muri, în dubla sa calitate 
de beneficiar și coordona
tor, întocmește în fiecare an 
un grafic de lucrări edili
tare, acordă fiecărei între

disponibile la un moment 
dat. E necesar ca aici să 
menționăm un fapt cu
noscut și recunoscut de 
toți constructorii în cau
ză : dacă toate unitățile 
executante ar depinde di
rect de consiliul municipal, 
colaborarea între ele s-ar 
realiza relativ simplu. Dar 
parte din întreprinderi sint 
subordonate unor ministere 
(„Teleconstrucția", I.D.E.B., 
I.D.G.B.) și acționează în 
primul rind după indica
țiile forului tutelar. în a- 
ceste condiții, mecanismul 
colaborării, conceput de

Grăbiți pavatul!
face că termenele de exe
cuție sînt tărăgănate la ne- 
sfîrșit ? Dacă ar fi. să ne 
referim numai Ia perturba
ți ile aduse în circulația pu
blică și tot ar fi normal să 
punem aceste întrebări. Dar 
e vorba și de risipă, de de
gradarea Străzilor...

— Perfect adevărat. Toate 
aceste neajunsuri sint efec
tul aceleiași cauze : lipsa de 
colaborare dintre unitățile 
care concură la moderniza
rea drumurilor.
■ Aflăm că în Capitală (cu 
totul aparte de celelalte o- 
rașe din țară) lucrările pe 
străzi și sub străzi pot fi 
făcute aproape oricînd și de 
un număr' impresionant de 
întreprinderi. Iată mai întâi 
un catalog succint al firme
lor care pot opera străzile : 
I.D.G.B. (întreprinderea de 
distribuire * gazelor),

poate, cînd are fonduri sau 
cînd crede de cuviință. Vine, 
sparge strada, îngroapă țe
vile, lasă totul vraiște sau 
aruncă la repezeală pămînt 
pe deasupra și pleacă. Iată 
explicația dezordinii în care 
se „operează", se repară și 
se răsrepară străzile. Poate 
că lucrurile nu s-ar încurca 
așa de mult dacă beneficia
rul tuturor lucrărilor pe 
care le atacă această puz
derie de întreprinderi ar fi 
unul singur. Dar iată și be
neficiarii : direcția de dru
muri (beneficiar principal), 
direcția generală de gospo
dărie comunală, Ministerul 
Energiei Electrice, Ministe
rul Transporturilor și Tele
comunicațiilor, O.C.L.P.P., 
I.D.G.B... Cineva ar putea 
aduce următoarea obiecție : 
„Rădăcinile încurcăturilor 
sint vizibile, dar care e cau

prinderi constructoare ter
mene precise de execuție, 
stabilește urgențele. Dar ce 
se întimplă mai departe ? 
Inițial, beneficiarii secun
dari și întreprinderile con
structoare cad de acord cu 
planul stabilit, promit că 
vor colabora unele cu altele, 
că vor renunța definitiv să 
părăsească șantierele abia 
deschise, că vor evita „ope
rarea" străzilor după ce 
s-au terminat modernizări
le. Dar, pe parcurs, promisi
unile se uită. Unii dintre 
beneficiari își dirijează con
structorii nu in funcție de 
interesul și planul coordo
natorului și beneficiarului 
principal, ci tot de propriile 
interese (și urgențe), în 
funcție de capacitatea lor 
de lucru (care se modifică 
pe parcurs), de fondurile

Consiliul popular munici
pal, de direcția de drumuri 
subordonată lui, se de
reglează. Apar tărăgănă
rile, închiderea, deschiderea 
și redeschiderea străzilor. 
Cîteva exemple concrete : 
în anul 1971, conform gra
ficului, I.D.P.B. trebuie să 
asfalteze str. Matei Voievod. 
„Teleconstrucția" și I.C.H.F. 
n-au respectat insă terme
nele în care trebuiau exe
cutate lucrările lor subte
rane. Totul s-a dereglat — 
strada a rămas deschisă și 
nu va fi asfaltată nici în 
1972 ; tot din Cauza ritmu
lui lent în care lucrează 
I.C.H.F. (și alte întreprin
deri) străzile Urziceni, Pa
ruha, Dealul Cernei, Uioara 
etc. (a căror asfaltare fu
sese prevăzută în 1971) nu 
vor fi puse în circulație nici 
în anul acesta.

Aceste rînduri nu au însă 
rostul să inventarieze defi
ciențele constructorilor și 
nici să facă suma străzilor 
„operate" și scoase pe ani 
de zile din circulație. Vom 
încerca, în acest articol și 
în altele viitoare, să publi
căm opinii ale specialiștilor 
la întrebarea : Care e, după 
părerea dv„ remediul defi
ciențelor in activitatea mo
dernizării drumurilor pu
blice 7 Pentru moment ne 
răspund la întrebare repre
zentanții celor mai mari în
treprinderi de specialitate : 
I.C.H.F. și I.D.P.B.

Ing. Marcel Pustelneac, 
directorul I.C.H.F. : „întru- 
cit principala cauză a tără
gănărilor, a risipei și lucru
lui de mîntuială constă în 
lipsă aproape totală de co
laborare între întreprinderi
le de construcții propun : 
1) un coordonator unic al 
tuturor lucrărilor, cu o mare 
și deplină putere executivă ; 
un coordonator care să cu
noască perfect perspectiva 
și amploarea pe care o are 
activitatea de modernizare 
a drumurilor. De ce? Pen
tru că azi se întâmplă prea 
des următorul fenomen : la 
un an, doi după ce am in
trodus în Subsolul străzii, să 
zicem, o instalație de apă 
de dimensiuni mici, ni se 
cere să spargem iar pavajul 
pentru a înlocui instalația 
mică cu una mai mare, la 
fel se întâmplă cu gazele, cu 
telefoanele etc ; 2) benefi
ciarii lucrărilor, indiferent 
cine sint ei, vor trebui să 
aibă Obligația fermă, legală 
de a informa constructorii, 
cu cel puțin un an înainte, 
asupra tuturor lucrărilor 
proiectate, asupra partene
rilor de lucrare, termenelor 
de execuție ; 3) de multe ori 
lucrările stagnează din cau
za proiectelor de instalații

(pentru subsolul străzilor) 
care nu corespund realității. 
Prin urmare, institutul „Pro- 
iect“-București va trebui să 
găsească o soluție pentru 
realizarea unor proiecte cit 
mai corecte cu putință".

Ing. Ion Iepureanu, di
rectorul I.D.P.B. : „Moder
nizarea unui km de stradă 
costă între 500—800 mii de 
lei. Se modernizează sute de 
km anual. Este cu totul in
tolerabil ca o parte din a- 
ceste Sume să fie Intr-un 
fel sau altul irosite. La de
ficiențele constatate anii 
trecuți a contribuit și în
treprinderea noastră. Soco
tesc și eu că activitatea de 
coordonare a lucrărilor va 
trebui radical reorganizată. 
Coordonarea lucrărilor pen
tru modernizarea căilor de 
circulație publică trebuie 
făcută în funcție de : capa
citatea reală a întreprinde
rilor executante (azi se 
deschid prea multe șantiere, 
fără o ordine a urgențelor 
și se dispersează inutil for
țele) ; gradul viitor de mo
torizare urbană (deocamda
tă nu se iau în considerație 
măsurătorile de trafic ru
tier) ; densitatea populației ; 
dezvoltările edilitare și ale 
industriei ; în fine, va tre
bui să se deschidă numai 
șantiere pentru care există 
realmente finanțare sigură. 
După părerea mea, este de 
o mie de ori mai bine să 
modernizăm, in termen, 
fără cusur, să Zicem, 50 de 
străzi, decît să spargem 
200, fără a termina nici- 
una*.

Firește, acum e greu <5e 
tras o concluzie generaliza
toare. De aceea, pentru e- 
lucidarea dealină a lucru
rilor, așteptăm în conti
nuare opiniile specialiști
lor, pe care le vom găzdui 
In coloanele ziarului nostru.
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CÎT NE COSTĂ 
ceea ce realizăm,

CE VENIT NET 
aducem economiei?

0 întrebare cu prezență cotidiană pe agenda fiecărui director, inginer, economist
Analizînd munca noastră, în spiri

tul exigențelor precis conturate la 
Conferința pe țară a cadrelor de con
ducere din întreprinderi și centrale 
industriale și de construcții, în direc
ția creșterii eficienței economice, Co
mitetul municipal de partid Botoșani 
orientează eforturile organelor și or
ganizațiilor de partid, ale colective
lor de întreprinderi și specialiștilor 
pre adincirea laturilor calitative ale 

„ctivității economice, spre desco
perirea ți punerea în valoare a 
rezervelor existente în scopul eco
nomisirii materiilor prime, utiliză
rii resurselor secundare, recupe
rării unor componente utile din 
diferite materiale reziduale, folosirii 
deșeurilor, introducerii pe scară mai 
largă a înlocuitorilor, reproiectării 
unor sortimente realizate cu materii 
prime din import, redimensionării 
consumurilor pentru realizarea unui 
regim sever de economii. Este și fi
resc să procedăm în acest mod din 
moment ce, in industria municipiu
lui, ponderea cheltuielilor materiale 
in ansamblul producției este de 
peste 80 la sută, iar în totalul can
tităților de materii prime folosite, 
cele din import reprezintă aproape 
50 la sută.

în conformitate cu această situație, 
cu necesitatea de a reduce substan
țial cheltuielile materiale de produc
ție, Ia uzinele textile „Moldova", 
unitate însemnată în economia muni
cipiului Botoșani, comitetul de partid 
și comitetul oamenilor muncii au 
creat un climat de căutări permanen
te, de antrenare a celor peste 60 de 
ingineri și economiști, a altor cadre 
la perfecționarea tehnologiilor de fa
bricație, asigurarea celor mai bune 
reglaje la utilajele de bază, în urma 
cărora se întrevede obținerea unor* 
importante rezultate în economisirea 
bumbacului și a firelor. Utilizarea, la 
anumite amestecuri, a unor materii 
prime se efectuează în mod riguros 
după determinările de laborator, cit 
și în funcție de datele microprobelbr 
făcute în procesul de ^fabricație, pe, 
această cale cantități însemnate din 
unele sorturi de bumbac putînd fi 
folosite cu bune rezultate în pro
ducție. Recepția exigentă a ma
teriilor prime prin metode știin
țifice oferă posibilitatea evitării 
unor Vicii ascunse de calitate, care 
ori de cîte ori apar influențează ne
gativ preocupările pentru utilizarea 
eficientă a materiei prime, în sensul 
că o creștere a frecvenței de ruperi 
înseamnă un procent mai ridicat de 
deșeuri și returnări. De asemenea, 
modificarea rețetelor de amestec pe 
baza celofibrei polinozice, stabilirea 
unor zone raționale de deservire a 
războaielor pentru prelucrarea fire
lor poliesterice și perfecționarea pro
ceselor de țesere și finisare a artico
lelor din poliesteri în amestec cu 
bumbac — sînt alte căi de reducere a 
cheltuielilor materiale de producție 
folosite în uzina amintită. Așa s-a 
ajuns ca, în prezent, consumul de 
bumbac la o tonă de fire să se mic
șoreze cu peste 10 kg față de anii 
anteriori, iar consumul de fire cu 
S kg Ia 100 metri pătrați de țesături.

Rezerve interne substanțiale în ve
derea reducerii costurilor de fabri
cație și amplificării — pe această bază 
— a rentabilității producției există 
atît pe ansamblul întreprinderilor, cit 
și la fiecare produs în parte. Faptul 
că întreprinderea „Flamura roșie" a 
reușit să realizeze o rentabilitate de 
11,48 la sută, față de 9,57 la sută, cît 
s-a prevăzut Ia producția planificată 
in anul trecut, merită fără îndoială 
remarcat. Dar este de neconceput ca 
dintr-un număr de 113 sortimente, 33 
să fie planificate cu pierderi de sute 
do mii de lei. Fructificarea intensă a 
acestor rezerve interne, mai ales prin 
reducerea normelor de consum, este 
pe deplin posibilă ; calculele arată că, 
în condițiile existente în întreprin
derile industriale din municipiul Bo
toșani, diminuarea cheltuielilor mate
riale cu 3 la sută in medie pe an,

poate determina o reducere totală a 
prețului de cost cu 2,46 Ia sută. La 
nivelul ultimului an al cincinalului, 
micșorarea cu numai 1 la sută a chel
tuielilor materiale echivalează cu o 
sporire a venitului net dat de între
prinderile noastre de aproape 80 mi
lioane Iei. Ținînd seama de amploa
rea acestor resurse de creștere a efi
cienței economice, în lumina îndatori
rilor formulate cu claritate la recenta 
Conferință pe țară a cadrelor de con
ducere din întreprinderi și centrate 
industriale și de construcții, în muni
cipiul nostru s-a inițiat o largă ac

țiune de înlăturare hotărîtă a neajun
surilor privind evidențierea, urmări
rea și realizarea consumurilor de ma
terii prime și materiale, a prețului de 
cost pe fiecare produs, păstrarea, 
gospodărirea și folosirea chibzuită a 
bunurilor materiale din fiecare uni
tate economică,. întărirea conlucrării 
dintre cadrele tehnice și economice, 
educarea lucrătorilor pentru a gîndi 
și a se întreba permanent : „Cit ne 
costă ceea ce realizăm, ce venit net 
aducem economiei naționale 7" — și 
aceasta zi de zi, nu numai cu prilejul 
unei analize sau alteia ce se efec
tuează în întreprinderi.

Cum este și firesc, în această ac
țiune am pornit de la ideea că, indi
ferent că e mare sau mică, risipa tot 
pierdere înseamnă și, ca atare, tre
buie lichidată hotărît și că, mari sau 
mici, toate resursele interne de econo
misire a materiilor prime, puse in 
valoare în întreprinderi, echivalează 
cu beneficii pentru bugetul statului. 
In acest scop, în fiecare unitate pro
ductivă s-au întocmit studii de per
spectivă, pe fiecare produs, privind 
reducerea posibilă a consumurilor de 
materiale prin reproiectări și asimi
lări, crearea de noi produse și per
fecționarea tehnologiilor în pas cu 
dotarea tehnică, cu experiența acu
mulată și stadiul atins în unitățile 
similare din țară și străinătate, cu 
folosirea deșeurilor și recuperarea 
unor materiale. Va constitui o preo
cupare permanentă analiza — la toa
te nivelurile — a modului de valori
ficare a fibrelor, metalului, lemnului, 
țesăturilor și altor materii prime, in 
vederea creșterii cantității de muncă 
încorporată în produse și sporirii, pe 
această bază, a eficienței activității 
economice.

De asemenea, există preocupare și 
pentru evidențierea concretă, realistă 
a economiilor de materii prime și 
materiale la diferite locuri de muncă, 
în vederea aplicării judicioase a pre
vederilor legale referitoare la spori
rea cointeresării materiale a lucrăto
rilor în acest domeniu. Inginerii și 
economiștii de Ia uzinele textile „Mol
dova", Centrala industriei bumbacu
lui, specialiștii de la Institutul de 
cercetări textile, Filiala din Iași a 
Academiei și facultățile de industrie 
ușoară și studii economice din Iași

vor studia probleme referitoare Ia 
„Factorii și izvoarele de economisire 
a resurselor materiale în industria 
bumbacului ; influența economisirii 
resurselor materiale asupra creșterii 
eficienței economice", precum și alte 
teme de mare interes economic și 
tehnic, care să ducă la diminuarea 
importului de bumbac în anul 1975 cu 
1152 tone, reducerea deșeurilor și 
ușurarea greutății specifice a țesătu
rilor. care să genereze economii de 
bumbac în valoare de peste 35 mili
oane lei.

tn unitățile industriale și de con
strucții din municipiu au loc în pre
zent analize și dezbateri — în primul 
rind în comitetele de partid, comi
tetele oamenilor muncii, de sindicat 
și U.T.C., apoi în grupele sindicale 
— asupra sarcinilor ce le revin în lu
mina indicațiilor recentei conferințe 
pe tară, pentru revizuirea normelor 
de consum, a planurilor de asimilări 
ș.a., punîndu-se accent pe redimen- 
sionarea angajamentelor asumate în 
acest an în întrecerea socialistă. Se 
vizează pentru anul curent obiective 
mari, intre care creșterea cu 5—10 la 
sută a numărului de produse noi față 
de sarcina planificată, sporirea valo
rii obținute dintr-o tonă de materie 
primă cu 2 Ia sută, reducerea consu
mului normat de metal cu 4—6 la 
sută, a celui de lemn cu cel puțin 
2 Ia sută, precum și economisirea cu 
cel puțin 0,7—2 Ia sută a consumuri
lor de energie electrică, apă, combus
tibil, materiale auxiliare, piese de 
schimb ș.a.

Ne străduim să conjugăm eforturile 
colectivelor, ale organizațiilor de 
partid, în primul rind pe linia iden
tificării și punerii în valoare a re
surselor care duc la economisirea ma
teriilor prime și materialelor și redu
cerea cheltuielilor de producție, punct 
unde se încrucișează toate laturile t 
gospodăririi judicioase a întreprin
derii, unde se reflectă preocupările 
pentru creșterea susținută a eficien
ței întregii activități productive.

Constantin IUREA 
prim-secretar
al Comitetului municipal Botoșani 
al P.C.R.

Ca parte organică a sistemului informațio
nal economic, evidența contabilă a fost su
pusă, în ultimii ani, unui proces continuu de 
perfecționare, pentru a corespunde cît mai 
bine schimbărilor calitative intervenite în 
economie, a contribui, in mod deosebit, la în
tărirea gestiunii economice a întreprinderilor 
și centralelor, în scopul apărării integrității 
avutului obștesc, la exercitarea în cît mai 
bune condiții a controlului financiar, eviden
țierea cît mai exactă a rezultatelor financiare 
obținute, in activitatea productivă. Astfel, 
pentru prima dală, printr-o hotărîre a Con
siliului de Miniștri din 
— ca regulă generală 
evidenței la fiecare 
loc de muncă, în ate
liere, secții, fabrici și 
la nivelul unităților 
economice răspund 
conducătorii centrale
lor, întreprinderilor și 
altor unități economice 
de stat asimilate a- 
cestora. O atare pre
vedere are o deose
bită eficiență prac
tică, prin aceea că o- 
bligă pe cei învestiți 
de stat cu înalta res
ponsabilitate de a 
conduce o întreprin
dere să vegheze, în 
egală măsură, la solu
ționarea problemelor 
privind realizarea in
tegrală a sarcinilor de 
plan, precum și a ce
lor specifice evidenței, 
care mai 
tratate pe 
cundâr.

Pentru 
îndemîna 
rilor și ■ centralelor in
strumentele necesare 
exercitării în bune 
condiții a atribuțiilor 
ce le revin în dome
niul organizării și con
ducerii corecte a con
tabilității, în temeiul 
sarcinii ce o are de a 
coordona- metodolo
gia contabilă și de a 
asigura unitatea de 
concepție în acest do
meniu, Ministerul Fi
nanțelor, în colabo
rare cu celelalte or
gane interesate, a e- 
laborat noile planuri de 
la revizuirea și îmbunătățirea normelor care 
privesc întreaga activitate de conducere a evi
denței fondurilor fixe, bunurilor materiale și 
bănești, a regulilor de efectuare a inventarie
rilor și de întocmire a bilanțurilor ș.a. De ase
menea, s-a desfășurat o amplă acțiune de in
struire a întregului aparat contabil din econo
mie, pentru transpunerea în practică a nor
melor respective. Ca atare, se poate spune că 
au fost create condiții pentru ca, în fiecare 
unitate socialistă, să se aplice în mod riguros 
indicațiile conducerii partidului și statului de 
a se pune ordine în evidență, de a fi reflectate 
lă timp și corect fenomenele economice și fi
nanciare din activitatea unităților, in scopul 
gospodăririi cît mai judicioase a patrimoniu
lui întreprinderilor.

In aseipenea condiții, interesează cum se 
aplică în practică măsurile amintite, care este 
efectul lor. Analizele și controalele întreprin
se au relevat că, în marea majoritate a uni
tăților, reglementările referitoare la ținerea 
evidențelor sint respectate, aparatul finan
ciar-contabil din întreprinderi/ instituții, cen
trale adueîndu-și efectiv contribuția la reali
zarea sarcinilor stabilite de partid, specifice

anul 1970. s-a stabilit 
— că de organizarea

EVIDENȚA,
CONTROL,

înainte erau 
irti plan se
a pune la 
întreprinde-

FLOAREO"
(Urmare din pag. I)

milioane tone floarea-soarelul este 
condiționată de combaterea bolilor șl 
în special a manei. Chiar dacă se 
respectă asolamentul de 6 ani, in con
dițiile folosirii unor semințe , neco
respunzătoare sub aspect fitosanitar, 
plantele vor fi atacate de mană, așa 
cum se întîmplă frecvent pe teren. 
Aceasta se datorește faptului că în 
producția de semințe nu se respectă 
tehnologia stabilită, laboratoarele de 
controlul semințelor au eliberat cu 
multă ușurință certificate de calitate, 
deși semințele nu corespundeau din 
punct de vedere al stării fitosanitare, 
iar ministerul nu a instituit un con
trol riguros asupra modului de pro
ducere a semințelor. Este o proble
mă care trebuie să fie privită cu cea 
mai mare răspundere.

Confruntările de păreri care au 
avut loc la consfătuirea de la Con
stanta au permis să se stabilească 
timpul optim în care să se facă se
mănatul florii-soarelui. Cercetările 
făcute in ultimii ani cu soiuri bo
gate în ulei au arătat că semănatul 
prea timpuriu duce la întîrzierea ră
săritului, pe timp umed unele semin
țe mucegăiesc și cultura iese rară. 
Dar în cazul însămințării făcute mai 
tîrziu se produce atacul manei și pier
derile sînt mai mari. De aceea, ținîn- 
du-se seama de condițiile climatic»

SOARELUI
din această primăvară, cînd pămîn- 
tul are o umiditate redusă, s-a pre
văzut ca semănatul să se facă mai 
devreme, și anume în momentul cînd 
în sol se realizează temperaturi de 
6—7 grade. Se impune deci ca spe
cialiștii să urmărească evoluția tem
peraturii șolului și, în momentul 
cind se realizează această cerință, să 
se treacă cu toate forțele la semănat.

Lucrările de întreținere sînt ușura
te, de faptul că și la această cultură 
se aplică acordul global ca formă de 
retribuire a muncii. Multe cooperative 
agricole au reușit pe această cale să 
obțină sporuri mari de recoltă, din 
care au cîștigat cooperativa agricolă, 
membrii ei și economia țării. Se. cere 
însă ca în toate cooperativele agri
cole să se definitiveze angajamentele 
privind aplicarea acordului global, 
astfel ca membrii cooperatori să fie 
interesați ca pe terenurile ce le-au 
fost repartizate să se realizeze o den
sitate potrivită și îndată după răsărit 
să se poată trece cu toate forțele la 
executarea lucrărilor de întreținere.

Tehnologiile de cultivare a florii- 
soarelui au fost definitivate, sînt cu
noscute de specialiștii din agricultură. 
Se cere ca ele să fie aplicate cu cea 
mai mare strictețe din aceste zile, 
cînd se asigură sămînta și se pregă
tește terenul, și pînă in momentul 
recoltării semințelor de floarea-soa
relui.

«X. ■

RĂSPUNDERE
in gospodărirea 

Patrimoniului 
întreprinderii

conturi, a contribuit
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Intr-una din secțiile fesătoriei de mătase „Victoria" din lași

La Combinatul de celuloză și hîrtie Bacău

Costuri cit mai scăzute pe fiecare tonă de produse finite
BACAU (Corespondentul 

„Scînteii", Gh. Baltă). - Redu
cerea consumurilor specifice de 
materii prime și, în special, a 
materialului fibros constituie o 
preocupare permanentă a între
gului colectiv de muncă de la 
Combinatul de celuloză și hîrtie 
din Bacău.

— Fiecare din cele aproape 
160 sortimente de hîrtie pe care 
le fabricăm in momentul de față 
trebuie realizate cu o eficiență 
cît mai mare — ne spune ingi
nerul I. Wenger, directorul ge
neral al combinatului. In fie
care fabrică, in fiecare secție, 
specialiștii și muncitorii concep 
și realizează an de an noi insta
lații, mașini și utilaje, care, 
puse în funcțiune, consumă o 
cantitate tot mai mică de lemn 
și alte materiale pe tona de 
hîrtie.

De la interlocutorul nostru am 
aflat că la fabrica „Letea". bu
năoară. a fost pusă în funcțiu
ne o stație centrală pentru re
cuperarea resturilor de fibră an
trenate de apele reziduale din 
secțiile tehnologice. Ca urmare, 
zilnic sînt recuperate și rein
troduse în circuitul tehnologic

cîte șase tone de material fi
bros. Aceasta înseamnă, practic, 
că se cîștigă anual circa 1 800 
tone hîrtie pentru ambalaj, tone 
care, pînă de curind, erau arun
cate pe apele Bistriței. O insta
lație asemănătoare a fost pusă 
în funcțiune și la fabrica „Re
construcția". Funcționind pe 
principiul flotării, ea reușește 
ca, o dată cu recuperarea mate
rialului fibros, să mențină și ca
litatea apei evacuate la condiții 
sanitare normale. Experiența 
cîștigată cu această instalație la 
fabrica „Reconstrucția" este ex
tinsă acum și la unele mașini 
de la fabrica „Letea". In pre
zent, specialiștii din cadru! ser
viciului tehnic al Combinatului 
pregătesc documentația nece
sară pentru realizarea unei in
stalații de recuperare a mate
rialului fibros la mașina de fa
bricat hîrtie de scris și tipărit, 
cunoscută aici sub denumirea de 
„mașina nr. 6". Tot la fabrica 
„Letea" s-a realizat o instala
ție modernă de cojire a lemnu
lui, care va reduce pierderile 
actuale cu 2—3 Ia sută, ceea ce 
înseamnă reducerea consumului 
specific de lemn la fabricarea 
celulozei.

acestul sector însemnat de activitate. Aseme
nea situații au putut fi constatate, de pildă, 
la uzina „Independența" din Sibiu, Grupul 
industrial de lacuri și vopsele din București, 
Complexul de faianță și sticlă din Sighișoara, 
la Uzinele textile din Cisnădie. Cu toate aces
tea. s-au deoistat. și cazuri, destul de nume
roase, din păcate, în care evidența este orga
nizată și condusă defectuos, nerespectîndu-se 
regulile elementare de reflectare a patrimo
niului, a drepturilor și obligațiilor bănești ce 
decurg din activitatea economică. Oare des
pre ce evidență mai poate fi vorba atunci 
cînd una rezultă din conturile sintetice și 
alta din cele analitice, sau cînd bilanțurile în

fățișează o situație, 
iar în realitate aceas
ta este alta 7 La Fa
brica de brînzeturi din 
Dorohoi, din. cadrul 
întreprinderii pentru 
Industrializarea lap
telui din Botoșani, 
contabilitatea analiti- 

- că era nepusă la 
punct de trei luni, iar 
confruntarea eviden
tei unității cu aceea 
de la gestiuni nu se 
efectuase de la în
ceputul anului 1971. 
Situații similare au 
fost identificate și la 
unitatea de mecaniza
re și transport fores
tier din Cluj, unitatea 
de exploatare si in
dustrializare a lemnu
lui din Huedin, unde 
întîrzierea în tine”ea 
evidentei materialelor 
era de peste două 
luni. Mai poate exis
ta certitudinea auten
ticității realizărilor 
nanei are raportate 
Autobaza Iași, din 
drul întreprinderii 
transporturi auto 
sediul în aceeași loca
litate. din momentul 
în care organele de 
control au retevat. 
existenta unor dife
rente importante între 
evidentei» sintetice si 
cete analittee necla- 
rîficpte din anul 
1969 7 Pentru deficien
tele constatate anul 
trecut în organizarea 

șl conducerea evidentei contabile la unitățile 
verificate din subordinea a șase ministere 
economice, organele de control au aplicat 
numeroase amenzi contravenționale.

Datorită particularităților contabilității de a 
reflecta situația gestionară, întreaga „avere" 
a întreprinderilor, mișcările patrimoniale in
tervenite, orice încălcare a regulilor proprii 
aoestei forme de evidență favorizează păgu- 
birea avutului obștesc, slăbirea mijloacelor de 
apărare a integrității proprietății socialiste. 
Respectarea cu strictețe a reglementărilor 
privind contabilitatea depășește cadrul inte
reselor unei întreprinderi și, ca urmare, orice 
neajuns în acest domeniu nu poate fi tratat 
ca o simplă nelegalitate. întrucît în asemenea 
situații sînt afectate interesele generale ale 
societății, este imperios necesar ca organele 
în drept să intervină cu și mai multă fer
mitate pentru tragerea Ia răspundere, potrivit 
legii, a acelora care nu-și îndeplinesc îndato
ririle ce le revin în domeniul contabilității. 
Aceasta este o soluție, dar rezolvarea de .fond, . 
organizatorică, trebuie să aparțină colectivu
lui fiecărei unități; conducerii acesteia, care 
au îndatorirea să asigure respectarea rigu
roasă a legilor, aplicarea corectă, în fiecare 
unitate, a dispozițiilor legale în legătură cu 
evidența contabilă, de care depind adeseori 
apărarea și integritatea proprietății socialiste, 
sporirea avutului obștesc.

Tot atit de important este ca datele furni
zate de contabilitate să fie rațional valorifi
cate în procesul de analiză și luare a deci
ziilor. Or, ce se constată 7 Deși datele din 
bilanțurile întreprinderilor și centralelor au 
avantajul de a nu fi provizorii, ci definitive, 
de a se baza pe documente și înregistrări din 
contabilitate, totuși conducătorii unor unități 
folosesc în insuficientă măsură bilanțul, con- 
siderîndu-1 în bună măsură ca o lucrare „ce
rută" de organele de resort. Această optică 
este profund greșită și dăunătoare. Evidența, 
bilanțul, raportările statistice sînt, în primul 
rind, utile conducerilor unităților respective, 
care numai cu ajutorul acestor instrumente 
pot cunoaște bine realitățile și deci pot exer
cita cu competență atribuțiile ce Ie au. De pil
dă, din bilanț se poate desprinde modul in 
care pierderile de orice fel, pagubele aduse 
avutului obștesc, amenzile și penalizările, re
buturile, imobilizările financiare ș. a. au in
fluențat rezultatele obținute. Și numai prin 
analiza acestora se pot stabili judicios cau
zele oe au determinat fenomenele negative și 
măsurile necesare preîntimpinării lor in viitor.

Pentru ca evidența contabilă să răspundă 
cît mai deplin cerințelor formulate de 
conducerea partidului și statului, indica
țiilor date la conferința pe țară a ca
drelor de conducere din întreprinderi și cen
trale industriale și de construcții, se impune 
perfecționarea, în continuare, a evidenței 
contabile, în special, în sensul raționalizării 
acesteia în toate unitățile socialiste. Un prim 
obiectiv constă în organizarea contabilității 
în strictă concordanță cu metodologia de pla
nificare, astfel incit să se poată urmări modul 
de îndeplinire a sarcinilor prevăzute în plan. 
De asemenea, în cadrul acțiunii de raționa
lizare a evidenței se urmărește creșterea 
operativității cu care sînt furnizate informa
țiile asupra derulării sarcinilor de plan și 
gospodăririi mijloacelor materiale și bănești. 
Așa, de exemplu, se are in vedere ca prin 
revizuirea actualelor reguli de bază privind 
planificarea, evidența și calculația prețului de 
cost să fie promovate metode moderne, me
nite să pună un accent deosebit pe urmărirea 
și controlul operativ al cheltuielilor de pro
ducție, stabilirea abaterilor de la consumu
rile de materiale, de manoperă și de Ia alte 
costuri, astfel incit nu numai la sfîrșitul unei 
luni să se cunoască rezultatele obținute, ci și 
Ia perioade mult mai scurte. Experimental,, 
se aplică cu succes un asemenea sistem de 
organizare și conducere a contabilității la 
Uzina de pompe din Capitală, rezultatele 
fiind promițătoare.

Cea mai mare atenție se va acorda însă 
revizuirii formularisticii, tipizării documen
telor, adaptării acestora la cerințele echipa
mentelor moderne de evidență și calcul cu 
care sînt sau urmează a fi dotate unitățile 
economice. Spre deosebire de alte documente, 
cele cu caracter financiar-contabil angajează 
răspunderea materială a acelora care le în
tocmesc și le aprobă și, ca atare, trebuie ma
nifestată cea mai mare grijă în legătură cu 
păstrarea, manipularea și folosirea lor. Cu 
prilejul raționalizării evidenței se preconi
zează ca documentelor cunoscute ca făcind 
parte din grupa celor „cu regim special" să li 
se acorde grija cuvenită, dată fiind folosirea 
lor pentru. consemnarea circulației bunurilor 
materiale, a mijloacelor bănești și, în gene
ral, pentru reflectarea operațiilor cu caracter 
patrimonial.

Tn conformitate cu sarcinile majore ce re
vin contabilității se impune ca, în fiecare în
treprindere și centrală, specialiștii din aceste 
unități, în conlucrare cu organele de control 
financiare și bancare, să-și conjuge eforturile 
pentru a crea condiții optime îmbunătățirii 
evidentei, inclusiv a celei contabile, la nive
lul exigențelor actuale, al cerinței de a asi
gura obținerea unei înalte eficiențe in activi
tatea productivă.
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Dr. Derehal URDEA 
director în Ministerul Finanțelor

vircolacii

cu porumb?

Tirgoviștea

a lan- 
S.O.S. 
livră- 
fabri-

se alimentează

iunie 1969. 
ca în poveste, 

dată

ca- 
constructoril 
să-și lase 

tot amprenta :
de împrumut

De cînd

CONTRASTE

Ce n-a adus anul n-au

adus nici minutele
In anul 1968. Com

binatul siderurgic din 
Reșița și-a propus mo
dernizarea secției de 
laminoare, in vederea 
adaptării liniilor mij
locii și fină pentru la
minarea oțelurilor a- 
liate. Cea mai mare 
parte a utilajelor nece
sare acestor ample lu
crări le-a contractat 
cu Uzina constructoare 
de mașini din Reșița, 
care se află la o dis
tanță de numai doi 
pași. Termenul de li
vrare prevăzut în con
tract era luna decem
brie 1968.

Ce a gîndit furnizo
rul cind a semnat a- 
cest contract, cum a 
înțeles el 
obligația 
Cert este 
anul 1969 
amintite tot nu erau in
troduse în lucru. In 
această situație, cei doi 
parteneri s-au întîlnit 
și au încheiat o minu- 
tă prin care fixează 
noul termen de livra
re la 30 
Dar. 
trece și această 
și furnizorul tot nu se 
apucă de lucru. Urmea
ză o nouă întîlnire și

să-și achite 
nu se știe, 
că începuse 
și utilajele

o nouă minută. tn care 
se decalează termenul 
cu încă un an. adică la 
30 iunie 1970. Mai trece 
încă un an și uzina 
reșițeană tot nu se a- 
pucă de lucru, amînîn- 
du-se livrarea pînă la 
data de 30 iunie 1971. 
Soseste și această sca
dentă și. din nou. li
vrarea se amină, de 
data aceasta numai cu 
două luni.

Tn sfîrșit. la 27 de
cembrie 1971. combina
tul primește primele 
părți din utilate. .Acum, 
cînd laminorul nu mal 
poate sta. constructo
rul a fost nevoit să 
monteze unele din u- 
tilajele vechi.

Evident că de 
este o înțelegere 
tă a proverbului 
duce anul ce 
ceasul". Ca urmare, s-a 
așteptat să treacă anii, 
să vină ceasurile și. în 
ultimă instanță ..minu
tele". Altă cauză nu 
poate fi — nici vorbă 
de o optică falsă asupra 
problemei onorării con
tractelor. Ne contrazice 
oare cineva de prin 
Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Ma
șini 7

vină 
greși- 
„n-a- 
aduce

E al treilea an de 
cînd la întocmirea pla
nului la producția ve
getală, ing. I. Necra- 
sov, directorul I,A-S.. 
Ciocănești, județul Ia- ■ 
lomița, fără să stea 
prea mult în cumpănă, 
scade dintr-un condei 
din suprafața între
prinderii 200 de hec
tare. De ce 7 — se în
treabă lucrătorii în
treprinderii. S-a mic
șorat cumya scoarța 
terestră 7 Doar . n-or 
fi început să mănînce 
vircolacii din Pămint I 
Pînă și copiii de la gră
diniță știu bine că hra
na preferată a aces
tei specii extraterestre 
este în mod obișnuit o 
felie sau două de Lună, 
și asta doar la eclip
se. Și atunci, cine 
sînt nesățioșii care se 
înfruptă din pămint 7 
Inginerul spune răspi
cat : T.C.l.F. care a e- 
xecutat amenajările 
pentru irigații (șantie
rul Trustului de im-

bunătățiri funciar» I- 
vănești). Nu se poate 
pune nici un bob în 
acest teren pentru că 
băltește tot timpul apa. 
După terminarea 
naiului, 
au ținut 
peste 
gropi 
care pe lingă cele 200 
hectare inundate au 
produs exces de umi
ditate în toată zona pe 
alte 500—600 hectare. 
Acum a devenit clar 
de ce directorul de la 
Ciocănești scoate din 
circuit atîta suprafață 
(oare cine o fi dat 
probarea 7) Ce 
seamnă aceasta 7 
calcul : 200 hectare 
4 000 kg porumb boa
be la hectar « 80 de 
vagoane producție ca
re se duce pe apa 
sîmbetei. Să însemne 
oare T.C.l.F. și Trus
tul vîrcolacilor mîncă- 
tori de porumb 7 Dar 
atunci nu se potrivesc 
inițialele 1

„Sfarmă-sticlă
o

cel-mare" asediază

Vechi hrisoave ates
tă că la TîrgoViște 
exista o manufactură 
de sticlă. Credincioși 
tradiției, tîrgoviștenii 
de azi au înființat și ei 
o fabrică de sticlă, în 
cadrul intreprinderii 
„Victoria". Influențați 
probabil de o serie de 
tehnologii moderne, au 
hotărît să folosească 
alte materii prime de- 
cit strămoșii —. res
pectiv cioburile de sti
clă. Și, apreciind că nu 
toți locuitorii Tîrgo- 
viștei vor fi de acord 
să-și spargă geamurile, 
paharele. borcanele, 
sticlele spre a furniza 
materia primă, s-au 
gîndit să-și asigure un 
stoc substantial, lan- 
sînd un apel general 
către toate întreprin
derile, către toate fa
bricile de conserve și 
îmbuteliat vinuri sau 
apă minerală. Astfel, 
de Ia Focșani. Con
stanța. Pitești și din 
alte zeci de localități 
din țară, „producția" de 
cioburi a fost dirijată 
spre Tîrgoviște.

Anul trecut, fabrica 
a agonisit 1 200 tone de 
cioburi. De mai bine 
de două luni, mijloa
cele de transport ale 
întreprinderii cară... 
cioburi, dar „comoara" 
nu se sfîrșește. După

aprecierea șefului sta
ției C.F.R. Tîrgoviște- 
Nord. ea se evaluează, 
încă, la peste 800 de 
tone. In timp ce auto
camioanele plimbă cio
burile, alte vagoane 
așteaptă să fie descăr
cate cîte 3—4 zile. Și 
așteptarea costă. Lo
cația unui singur va
gon și taxa de trans
port reprezintă de a- 
proape 3 ori valoarea 
materiei prime. Numai 
anul trecut, pentru va
goane nedescărcate în 
termen, fabrica a plă
tit 42 000 de lei.

La Tîrgoviște. împă
răția cioburilor de sti
clă își întinde hotarele. 
In zadar fabrica 
sat un apel 
de a se înceta 
rile. Conducerea 
cii și edilii orașului se 
gîndesc la perspectiva 
unui nou obiectiv tu
ristic — muntele de 
cioburi.

S-ar putea spune că 
acesta va fi un munte 
realizat prin subscrip
ție publică. Este însă 
neclar prețul lui de 
cost. Nu pot da ceva 
referințe diferitele în
treprinderi de îmbute
liat conserve, vinuri șl 
ape minerale 7 Proba
bil că da. din moment 
c'e in ele lucrează a- 
semenea buni gospo-
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Cezar, Cristi- 
Ciortea, ște-

în
cu

Înțelegerea sche- 
înțelegerea dogma-

I

cum poți 
complex, 
pot evita

hlamidă intelec- 
fi un schematic

obiectivă, fiindcă 
mai adevărat din

alb-negru 7 în- 
complexitatea vie- 
complexe ale rea- 
conține întotdea-

(V).

emisiunii 
: U 

(Cupa U.E. 
directă de la

asemenea si

SCHEMATISMUL

11,45;

(sala Savoy) ; Bimbirică — 
(sala din Calea victoriei nr. 
Și femeile joacă fotbal —

18.15; 20,30.
: SCALA —
20,45.
— 9.30;

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ateneul Român — sala 
Studio) : Ciclul „Tineri interpreți 
po scenele Filarmonicii". Recital 
de vioară susținut de Alexandru 
Gavrltovici — la pian Irina Ga- 
vrilovici, Recital vocal susținut de 
mezzosoprana Mariana Coidum — 
la pian Doina Micu — 20.
• Conservatorul de muzică „Ci- 
prian Porumbescu" (sala George 
Enescu) ; Concert simfonic. Diri
jor : Paul Staicu — 20.
a Opera Română : Turandot — 
19,30.
a Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.

ta munte și la mare : 
— 15,45: 18; 20. COSMOS 
18; 20,15.
anului II : LIRA — 15,30’;

a Dreptul de a te naște : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.
a Steaua de tinichea : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.
a Anna celor o mie do zile : 
PROGRESUL - 15,30; 19.

Dacă folosim noțiunile des în- 
tîlnite în critica noastră actua
lă, de schematism și evazionism, 
intr-o accepție riguroasă, nu există 
o opoziție intre ele. Se poate dovedi 
— cum voi încerca să o fac — că 
există un schematism al evazionis
mului. în realitate, schematismul se 
opune complexității, iar evazionismul 
se opune ancorării într-un real ime
diat și foarte concret, foarte precis, 
în esență, ambele noțiuni desemnează 
fenomene literare la fel de negative. 
Atit literatura care, deși se socotea 
realistă, nu problematiza experiența 
concret istorică a noastră, se menți
nea la suprafața lucrurilor, la o te
matică unilaterală, fără să îmbrăți
șeze multilateralitatea vieții, cît și 
cea evazionistă, care fuge programa- 
tio de realitățile existente, se întil- 
nesc. Evazionismul nu exclude, așa 
dar, schematismul. Alături de sche
matismul simplist, provenit din lipsa 
de talent, întîlnim și un schematism 
mai rafinat, care constă in adoptarea 
unei formule artistice bazate delibe
rat pe schematizare și simplificare. 
Ea tinde prin asemenea reducții să e- 
ludeze determinismul istoric, să-1 o- 
colească șt e, în ultimă instanță, 
tot evazionistă. Sigur că asemenea 
manifestări contravin climatului care 
s-a realizat în viața noastră scriitori
cească, cu deosebire în urma congre
selor al IX-lea și al X-lea — climat 
favorabil unui progres șl unei dez
voltări foarte vil și foarte rodnice a 
literaturii. Grație acestui climat, li
teratura noastră a devenit mult mai 
conștientă de rostul ei specific. S-a 
Înțeles mai bine, nu numai de scrii
tori. dar și de societate, cum poate 
contribui efectiv literatura Ia forma
rea sufletească a omului nou.

în sensul acesta, cred că lite
ratura noastră a cunoscut o dezvol
tare frumoasă, dar că paralel cu rea
lizări incontestabile care marchează 
drumul mare al literaturii — și cei 
mai buni scriitori l-au urmat — au 
apărut unele fenomene parazitare, 
care n-au reușit să schimbe acest 
drum, ci doar l-au îngreunat. Soco
tind schematismul și evazionismul ast
fel de fenomene, prima lor rădăcină aș 
vedea-o intr-o superficialitate artis
tică înțeleasă nu numai sub aspectul 
talentului. Sigur că fără talent nu se 
poate face nimic, dar talentul singur 
nu este suficient ; talentul presupune 
șl un anumit orizont, o anumită con
cepție despre lume adecvată realită
ții. presupune atitudinea angajată a 
scriitorului în contemporaneitate și 
In raport cu țelurile poporului său.

Dar ce înseamnă să nu practici o 
literatură schematică, să nu lucrezi 
cu personaje confecționate, zugrăvite 
numai în culorile 
seamnă să cunoști 
ții, formele foarte 
lității. Omenescul 
una și aspecte pozitive, și aspecte ne
gative. Surprinderea acestor aspecte 
presupune spirit de pătrundere, fi
nețe. Ceea ce nu înseamnă însă nici 
eludarea vieții, nici fuga după niște 
false subtilități sau invenția unor fal
se contradicții, adică înlocuirea sub
stanței reale de observație și de în
țelegere a realității cu tot felul de 
digresiuni pseudo-eseistice sau cu 
simple exerciții formale.

Cred că scriitorul care vrea să spu
nă ceva foarte profund nu se poate 
mulțumi cu mijloacele pe care le gă
sește gata elaborate, este obligat să 
caute, să inventeze mijloace noi, dar 
acestea totdeauna în funcție de ce are 
de spus. întîlnim însă în unele scrieri 
o adevărată sofisticare formală pri
vind persoana naratorului, schimba
rea timpului sau a planurilor nara
țiunii. Dacă nu te sperii de lucrurile 
acestea, ai surpriza să constati că în
dărătul atîtor suceli nu ni se comu
nică decît niște platitudini. De fapt 
autorul, nu are ce spune și ascunde 
nimicul sub o falsă
tuală. Iată 
extrem de

Cum se 
tuații 7

Trebuie să fim consecvenți cu noi 
înșine ; dacă milităm pentru spirit

critic în viață să-1 aplicăm și cind 
examinăm fenomenul literar.

Au existat fenomene de evazionism 
cras care. în realitate, tindeau, chiar 
dacă nu reușeau să năpădească pro
ducția literară, să umbrească ceea ce 
se clădește durabil. Față de asemenea 
lucrări se cere să avem o atitudine 
fermă.

Trebuie însă să facem distincție în
tre literatura mai puternic sau mai 
puțin puternic axată pe cele mai ime
diate probleme, dar cu o bătaie mai 
lungă — in spiritul socialismului — 
în ordine morală sau filozofică, și li
teratura situată temporar în actuali
tatea imediată, dar care este absolut 
în afara realității socialiste, profund 
evazionistă datorită mentalității auto
rului, modului în care el înțelege să 
prezinte viața.

De ce afirm că trebuie să fim con
secvenți cu noi înșine, cind comen
tăm asemenea lucrări 7 Pentru că, 
deși ele nu ocupă și nu vor putea 
ocupa niciodată un rol determinant în 
evoluția literaturii noastre, s-a făcut 
în jurul lor, în anii trecuți, mult tă
răboi, s-a creat o opinie pe care citi-

Schematismul a existat — cu o 
pondere mai mare sau mai mică — în 
toate epocile literaturii universale, 
după cum, de altfel, a existat și eva
zionismul. De aceea cred că evazio
nismul pe care il constatăm uneori 
astăzi nu poate fi motivat și justificat 
numai ca o reacție la faptul că la un 
moment dat s-a manifestat virulent 
schematismul în cimpul literaturii.

Pe de altă parte e bine să obser
văm că nu în toate cazurile evaziunea 
dintr-o anume realitate dată a avut 
un sens peiorativ. Există mari opere 
în literatura universală care sînt rea
lizate în reacția unei anume „eva
ziuni" — precum „Scrisorile persa
ne" ale lui Montesquieu, să zicem, 
sau alte scrieri ce abordează „motivul 
străinului" — dar procedează astfel 
tocmai pentru a se ancora mai pu
ternic într-o realitate, concretă sau 
pentru a o nega de pe poziții critice. 
Evaziunea aceasta are o substanță u- 
mană protestatară, exprimă o filozo
fie progresistă sau este expresia unei 
angajări politico-sociale, potrivnică 
tezelor retrograde din vremea respec
tivă. Ea constituie numai aparent o

a Pădurea pierdută : PATRIA — 
io: 12,30: 16; 18,30; 21, FAVORIT — 
0,15; 11,30: 13,45; 16;....................
a Sacco șl Vanzetti 
0.45; 12,30; 15,15: 18;
e Olesia : CAPITOL 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
a Nu-mi place ziua de luni : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
a Puterea și adevărul : CENTRAL 
— 10; 15,30; 19,15, GRIVIȚA — 9; 
12,15: 16; 19,30, GLORIA — 9; 12,30; 
16; 19,30.
a Steaua Sudului : SALA PALA
TULUI — 17115 (seria de bilete — 
4006): 20,15 (seria de bilete — 4007), 
LUCEAFĂRUL — 8,30; 11: 13,30; 16; 
18,30; 21. BUCUREȘTI - 8.15: 10.15; 
12,30; 14,45; 17: 19,15; 21.15.
a Program de filme pentru copii : 
DOINA — 10.
a Fuga : DOINA — 11,30: 15,30: 19. 
a Micul scftldător : FESTIVAL —

toril nu o împărtășesc, fiindcă nu 
suportă cărți sucite, ininteligibile și 
pină la urmă profund plicticoase. S-au 
creat în aoelași fel niște false glorii, 
e drept efemere.

Cind critica nu reacționează în fața 
unor astfel de scrieri și zice doar : 
„Vor pieri de la sine" — se creează 
o ambiantă nepropice literaturii sub
stanțiale și autentice. De aceea, eva
zionismul acesta „minor" nu trebuie 
să fie privit cu toleranță, ci cu simț 
de răspundere, chiar dacă soarta lui 
e pecetluită și timpul îl va îngropa 
sigur.

In sfirșit, o ultimă problemă legată 
de un anumit aspect al Literaturii în 
totalitatea ei. Firește, nu putem cere 
unui scriitor ca în fiecare carte a lui 
să trateze un singur lucru și toți 
scriitorii să se ocupe de aceleași 
teme. Aici intervine experiența de 
viață, precum și înclinațiile tempera
mentale. De ce să nu scrie cineva. în 
primul rind, despre lucrurile care l-au 
impresionat mai puternic și pe care 
le-a trăit 7 Critica este însă datoare 
să vadă cum arată toată literatura, in 
ce măsură, în totalitatea ei, ne dă o 
imagine adecvată a lumii în care ne 
mișcăm. în ce măsură literatura a- 
ceasta este ancorată prin tot ceea ce 
are ea mai substanțial in contempo
raneitate.

în susținerea acestui punct de ve
dere vreau să invoc un critic care nu 
poate fi acuzat sub nici un motiv de 
,’,sociologism vulgar" sau de ignorarea 
criteriului estetic : Eugen Lovinescu. 
Cind a făcut critica literaturii sămă
nătoriste el se întreba: cum se .va re
cunoaște societatea românească intr-o 
literatură numai cu boieri care spun 
aceleași anecdote răsuflate sau cu 
hoți de cai 7 1 Constatînd necesitatea 
ca literatura să fie sincronică reali
tăților contemporane, Lovinescu își 
exprima nemulțumirea că, pe ansam
blul literaturii acelui timp, fenome
nele cele mai caracteristice ale vieții 
sociale erau ignorate.

Așadar, critica are datoria ca pe
riodic să-și pună asemenea întrebări. 
Cred Că, la rîndul său, fiecare seriilor 
este dator să facă același lucru, 
măsura in care se simte solidar 
destinele unei literaturi chemate să 
exprime năzuințele poporului său, el 
trebuie să se întrebe : prin ce anume 
particip și eu la efortul constructiv al 
contemporanilor mei, prin ce anume 
îl sprijină opera mea 7 Conștiința a- 
ceasta de sine se cade a fi o trăsă
tură a literaturii socialiste, care nu e 
de conceput fără un ascuțit simț al 
realului.

evaziune, căci în realitate reprezintă 
o puternică angajare.

Or, noi condamnăm tipul de eva
zionism care vrea în chip deliberat să 
fie egal cu o neangajare, atît din 
punct de vedere politic, cît și Ideo
logic, și care este egal cu o lipsă de 
curaj, cu teama scriitorului de a se 
pronunța răspicat — bineînțeles, cu 
mijloacele artei — asupra unei reali
tăți date. La rădăcina unor asemenea 
neajunsuri stă incapacitatea de a pă
trunde filozofic realitatea în sensul 
ei cel mai complex, realitatea obiec
tivă. exterioară existenței noastre, 
precum și realitatea interioară a o- 
mului, universul său sufletesc.

Pentru ca să înțelegi realitatea, 
oricît de talentat ai fi — și desigur că 
are un rol in acest proces și intuiția— 
trebuie să cunoști anumite legi o- 
biective ale societății, ale naturii u- 
mane, ale raporturilor care se stabi
lesc între individ și societate. Fiind
că, în fond, tocmai neînțelegerea dia
lectică a acestor raporturi, a acestor 
date obiective duce Ia configurarea 
unui schelet într-un caz (schematism) 
și a unei marionete de fum în celă
lalt (evazionism). Am certitudinea că 
mulți sau, în orice caz, bună, parte 
dintre scriitorii care au plătit tribut 
schematismului dau tribut și evazio
nismului, fiindcă au făcut o trecere 
foarte ușoară în înțelegerea reali
tății — parcă nu și-ar fi schimbat 
decît cravata sau pălăria — renun- 
țînd la niște dogme uscate, necrea
toare, care infrinau la un moment dat 
arta, și au apelat cu mare ușurință la 
alte dogme, dar din arsenalul forma
list.

Și ar fi cu atît mai regretabil, în
tr-un moment cu adevărat istoric, 
precum cel de față. în care artiștii 
și scriitorii noștri dispun de o plat
formă ideologică fermă, științifică, 
privitoare la înțelegerea vieții socia
le, a raporturilor dintre oameni, din
tre diverse grupuri sociale, să ne 
mai întîlnim cu manifestări ce tră
dează fie o lene spirituală din partea 
artistului, fie o lipsă de curaj, fie o 
incapacitate de a putea cuprinde 
complex și nuanțat esența realității. 
Astfel de manifestări mi se par egale 
în nocivitatea lor ; ele dau o imagine 
falsă asupra realității, asupra omu
lui de la noi. Una minte simplificînd, 
alta minte complicînd fals atribute 
neesențiale, rarefiind realitatea și 
îneeînd-o în simboluri tenebroase, în- 
tr-o dezordine spirituală incompati
bilă cu autenticitatea și natura 
ti mă a artei.

Indiferent dacă schematismul și 
evazionismul pot fi explicate prin de
terminări istorice sau prin determi
nări de temperament artistic, ele nu 
pot produce sub nici un motiv va
lori estetice. Schematismul și eva
zionismul, în sensul mai restrîns în 

• care am utilizat acești termeni sînt 
niște maladii ale creației și, ca atare, 
retează oricărei lucrări eficiența este
tică și socială. Iar dacă se vorbește 
de un schematism sau de un evazio
nism superior, eu cred că ele nu pot 
fi acceptate decît' în sensul evadării 
dintr-un vis tenebros într-o realitate 
concretă, cu coordonate precise, din
tr-un univers străin de noi înșine în 
universul nostru interior. Sigur că, 
așa cum s-a mai spus, nu orice refu
giu în timp sau în spațiu reprezintă 
o formă de evazionism. Aceasta de
pinde de intenția cu care se îndreap
tă scriitorul către un univers sau 
altul și de poziția lui ideologică.

Prin urmare, nu orice deplasare în 
timp sau în spațiu poate fi etichetată 
drept evazionism. Un poet este chiar 
obligat să-și lărgească aria de cuprin
dere încorporînd în universul poeziei 
sale și alte experiențe de viață care 
s-au concretizat în mari simboluri ale 
omenirii, precum pinza Penelopei, 
chinul lui Sisif, osinda Danaidelor, 
lina argonauților. Totul este ca a- 
ceste simboluri să fie interpretate din 
perspectiva unei ideologii cert uma
niste.

Atît schematismul, cît și evazionis
mul sînt, în fond, o trădare a adevă
rului. o trădare a lumii obiective și 
a naturii intime a ființei umane, a 
libertății ei interioare. Și dacă se poa
te vorbi de un evazionism al schema
tismului în fața realității, tot așa se 
poate vorbi de un schematism al eva
zionismului. Trădînd adevărul, trădăm 
evident realitatea 
ea este lucrul cel 
lume.

Aș preciza că 
matică a vieții și . „ „...
tică a filozofiei marxist-Jeniniste pri
vează literatura și arta de posibilita
tea de a realiza o comuniune spiri
tuală și o comunicare firească între 
oameni, de a face pe om să iubească 
omul, să-I înțeleagă. Nu poți să iu
bești un schelet. Un personaj dintr-o 
operă schematică este un asemenea 
schelet, după cum și un personaj din 
literatura evazionistă care Ignoră rea
litatea este la fel de contrafăcut, la 
fel de inexistent și artificial, asemă- 
nindu-se cu o himeră din fuioare de 
fum. Omul din literatură trebuie să 
fie ca cel din viață, un om autentic, 
altfel rămîne o simplă fantoșă fără 
valoare.

O problemă esențială pentru orice 
creator este aceea de a înțelege rea
litatea ca o permanentă luptă dintre 
vechi și nou, ca o devenire dialectică 
a adevărului vieții, exprimind astfel 
opțiunea lor politică față de com
plexitatea și diversitatea realității so- 

’’ciale. Este meritul Partidului Comu
nist Român, al conducerii sale, de a 
fi dezvăluit cu intransigență tot ceea 
ce ;era. incompatibil cu natura, orga
nică, intimă a societății socialiste, a 
moralei comuniste, a ideologiei riiar- 
xist-leniniste, a reprezentărilor noas
tre despre om. Indicindu-ne aseme
nea fenomene, partidul ne-a dat în 
același timp o perspectivă socială și 
umană extrem de importantă care a- 
sigură afirmarea și împlinirea perso
nalității umane, continua perfecțio
nare a societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Un creator de autentică valoare nu 
se poate limita la un univers claus
trat, fără orizont, care apasă strivitor 
personalitatea umană. O asemenea 
carte ar respecta oare adevărul 7 Ar 
spune ea ceea ce trebuie despre om 
și universul său sufletesc 7 Ar sur
prinde sentimentele oamenilor din 
societatea noastră 7 Este evident că 
nu. că o astfel de carte ne-ar fi com
plet străină.

România

i care
6 sau

20,00 Telecinemateca pentru copii : 
Jack și fasolea fermecată.

21,30 Agenda
21,40 Luminile rampei, o seară la 

Teatrul muzical din Con
stanța.

22,10 Telex tehnlco-știlntific.
22,20 Emisiune muzlcal-distraetlvă.

PROGRAwIUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Teleșcoală « Mișcarea circu
lară. Mișcarea de rotație (Fi
zică, anul II liceu) a Anali
za literară a poemului „Lu
ceafărul" de M. Enilnescu. 
Prezintă : prof. univ. dr. 
docent Al. Piru (Literatura 
română).
Curs de limba rusă — (lecția 
a 6-a).
Căminul.
Film serial „Patru tanchiști 
și un .cline" 
Telejurnal.
Deschiderea 
după-amiază. Fotbal 
Tottenham 
Transmisiune 
Arad.
Curs de limba franceză (lec
ția a 5-a>.
Steaua polară. Cabinet TV de 
orientare școlară și profesio
nală.
Micii meșteri mari... din Ju
dețul Prahova.
Recital de poezie. Silvia Po
povich Pagini din vechi cu
legeri de folclor.
Pe muzică de Bach (Intervi- 
ziune). Soliști : Simona Ște- 
fănescu, Adina “ - . ..
na Saru, Mihai 
fan Bănică. 
Publicitate.
1001 de seri :
Petl.
Telejurnal.
Seară de teatru : „Micul 
Eyolf" de H. Ibsen — Premie
ră TV. Traducere, adaptare 
șl regie artistică : Petre Sava 
Băleanu în distribuție : Eu
genia Popovici. Gina Patrichi, 
Ion Marinescu, Mlhaela Mur- 
gu, Emil Hossu. I. Ilie. G. Ul- 
nieni.
Vedete ale muzicii ușoare. 

22,10 Teleglob : Algeria.
22,30 „24 de ore".

Concursul de admitere
in instituțiile militare

de invățămint
Ministerul Forțelor Armate 

organizează concursuri de ad
mitere, pentru anul școlar 1972— 
1973, în următoarele instituții 
militare de invățămint :

Liceele militare, anul I, între 
15 iunie și 3 iulie 1972.

Școlile militare de ofițeri ac
tivi între 1 și 9 iulie 1972.

Facultățile tehnice din Acade
mia militară și Institutul medi- 
co-farmaceutic București. Secția 
militară. între 3 și 20 iulie 1972.

Școlile militare de maiștri și 
subofițeri între 28 august și 8 
septembrie 1972.

Școala militară de muzică :

— Pentru ofițeri dirijori mili
tari între 1 și 9 iulie 1972.

— Pentru ciclul profesional 
între 28 august și 8 septembrie 
1972.

Tinerii care doresc să parti
cipe la concursul de admitere 
la una din aceste instituții mi
litare de învățămînt vor 
pune cereri de înscriere la 
trele militare județene pe 
cărora domiciliază, pînă la 

' de 20 aprilie 1972.
Detalii suplimentare pot fi ce

rute de la centrele militare ju
dețene (municipale).

(Agerpres)

de- 
cen- 
raza 
data

A apărut nr, 2 al revistei

Sumarul celui de-al doilea 
număr al revistei „România pi
torească", apărut recent, cuprin
de, printre altele : Excursia spe
cială în Cheile Vîrghișului. 

Emilian Cristea : Formele 
excursie pentru cei 
la dispoziție 1, 2, i 
zile libere ; Crugul vre- 

lunii martie în ultimii . 
2016 ani 1 Romulus Rusan scrie

pitorească"
despre orașul natal Alba-Iu- 
lia. In afară de o ilustrație 
bogată, alb-negru și color, re
vista „România pitorească" pro
pune cititorilor săi interesante 
jocuri distractive, enigme, cu
vinte încrucișate. Sînt inserate, 
totodată, cîteva opinii ale citito
rilor despre numărul de debut al 
revistei.

ECONOMICE AFIRMA

Dorim cadre tehnice
bine pregătite

ESTE FIRESC. DAR ÎNTREBĂM *

Cum sprijiniți concret
liceele industriale?

Anual, sute de noi absolvenți pă
răsesc băncile liceelor industriale — 
unități de invățămint a căror utilitate 
în viața noastră economică și socială 
a fost demonstrată practic cu priso
sință. Anual, în acest moment de 
răscruce, ei se confruntă cu o între
bare cardinală : in ce măsură cunoș
tințele tehnice căpătate in școală le 
facilitează contactul cu activitatea 
productivă. Căci, după cum se știe, 
potrivit indicațiilor conducerii supe
rioare de partid, ’ personal ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, învățămîn- 
tul nostru este chemat să facă o co
titură radicală în direcția legării |ui 
de viață, de producție. Cu prioritate, 
invățămintul liceal de specialitate 
trebuie să dea exemplu in dialogul 
eu întreprinderile economice. Cu atît 
mai mult cu cit, dacă ar fi să mă re
fer numai la liceele industriale, ele 
sînt în momentul de față în număr 
(Ie 134 ’ și școlarizează aproximativ 
50 000 de elevi. Anul acesta, bunăoară, 
peste 5 800 de tineri se vor integra 
în producție. Pentru ca randamentul 
lor și al promoțiilor viitoare să atin
gă cote tot mai înalte se impune ca 
dialogul cu ministerele de resort, efi
cient în dezbaterile teoretice, să se 
materializeze în eficiență practică.

Una din problemele cardinale ale 
funcționării liceelor industriale o re
prezintă dotarea atelierelor, labora
toarelor, cabinetelor pe discipline. 
Majoritatea ministerelor economice 
au manifestat, în general, solicitudi
ne față de necesitățile acestui sec
tor, zeci de licee au primit în dotare 
mașini, utilaje’, aparate diverse, ma
terial didactic de specialitate. Și to
tuși, numeroase altele se află intr-o 
situație precară, ca să nu mai amin
tim de liceele industriale înființate 
in acest an. Evident.,, există două as
pecte pe care le-aș releva: pe de o 
parte, ritmul lent în care se efec
tuează înzestrarea școlilor din subor
dine, determinat, adesea, de prea 
multă „scriptologie" ; pe de altă par
te, calitatea tehnologică a acestei în
zestrări. Dotarea atelierelor, labora
toarelor și cabinetelor școlare poa
te fi considerată corespunzătoare 
dacă mașinile, aparatele de mă- 

și control și utilajele sint 
perfectă stare de funcționare

MELODIA — 9; 11,15 
18,30; 20,45, FEROVIAR 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Douăsprezece scaune : FLACA- 
RA — 15,30; 19.
a Osceola : EXCELSIOR — 9;
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30. VOLGA
— 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18; 20,15. 
a Livada din stepă : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
a Aventuri In Ontario : LUMINA
— 9—20 în continuare, FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,15, MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30.
a Canalul — 10'; 12; 14,15, Contesa 
Walewska — 16,30. La patru pași 
de infinit — 18,45, Orfeu — 21 : CI
NEMATECA (sala Union).
a Neînfricatul Gyula vara șl Iar
na : BUZEȘTI — 15,30: 18: 20,15. 
a Locotenentul Bullitt : AURORA
— 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20,15,
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45:
18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15: 20.30.
a Atunci i-am condamnat pe toți

la moarte : UNIREA — 15,30; 18; 
20,15.
• Farmecul ținuturilor sălbatice : 
MOȘILOR — 15,30; 17,45; 20, TIM
PURI NOI — 9—18,30 in conti
nuare.
a Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 20,15.
• Poveste de dragoste : VIITORUL
— 15,45; 10; 20,15.
• Ultimul războinic : BUCEGI — 
15,30; 18; 20,30, ARTA — 15,30; 18; 
20,15.
a B.D.
PACEA
— 15,30;
a Mirii
18: 20,15.
a Pe poteca nețărmuritei iubiri : 
MUNCA - 15,30; 18; 20,15.
a Tick... Tick... Tick... : DRUMUL 
SĂRII - 11,30; 17,45; 20.
a Antracit : LAROMET — 15,30; 
17,30: 19,30.
a Love Story : GIULEȘTI — 15,30: 
13; 20,15.
a Articolul 420 : POPULAR — 10: 
15.30: 19.
a Cea mai frumoasă soție : RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.
a Mihail Strogoff : CRÎNGAȘI — 
15.30: 18: 20.15.

a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Să nu-ți taci 
prăvălie cu scară — 20.
a Teatrul Național din Craiova (în 
sala Comedia a Teatrului Națio
nal „I. L. Caraglale") : Pline ama
ră — 20.
a Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Play Strindberg — 20.
a Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune — 19,30.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Schimbul — 20.
a Teatrul Giulești : Freddy —
19.30.
a Teatrul ..Ion Creangă" ; Comoa
ra din Insula piraților — 16.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Cartea cu Apo- 
lodor — 15.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didinei —
10.30.
a Teatru! satirlc-muzical „C. Tă- 
nase"
19,30:
174) :
19.30.

**

î
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șî cît mai apropiate de carac
teristicile și performanțele acelora cu 
care vor lucra elevii in întreprinderi 
după absolvirea școlii, dacă numărul 
lor dă posibilitatea ca toți elevii să 
lucreze efectiv in orele de practică. 
Asemenea mașini și utilaje sint pre
văzute în normativele minimale de 
dotare întocmite de Ministerul Edu
cației și învățămîntului în colaborare 
cu ministerele care au în subordine 
școli.

— Desigur, ar fi neconform cu rea
litatea să se emită pretenția ca în- 
vățămîntul de specialitate să benefi
cieze, dintr-o dată, „peste noapte1', de 
un inventar tehnologic modern. Pină 
la realizarea acestui deziderat major 
există, cred, o soluție de tranzit 
deosebit de eficace : efectuarea in
struirii practice in cadrul productiv 
al întreprinderilor. Invățămintul a 
primit în anii precedents din partea 
unor instituții unele sugestii. Ele vi
zau asigurarea unei concordanțe a 
numărului de ore de practică cu pro
gramul de lucru al salariaților și 
problema unor perioade compacte de 
practică. îndreptățite, aceste obser
vații au determinat majorarea numă
rului de ore în zilele de practică de 
la 6 la 8, pentru elevii din anii III, 
IV și V, precum și a practicii de 
vară de la 2 la 4 săptămîni anual (în 
anii II, III și IV) ; în anul V s-au 
prevăzut 14 săptămîni de practică 
continuă. De asemenea, în funcție 
de condițiile existente în fiecare li
ceu și în întreprinderi, procesul de 
invățămint se poate desfășura și prin 
alternarea pregătirii teoretice cu cea 
practică nu numai in cadrul unei 
săptămini, dar și pe perioade mai 
mari. Este de sperat, deci, că în a- 
cest nou context de program școlar, 
întreprinderile vor acorda un sprijin 
sporit practicii în producție a elevi
lor.

Se pune întrebarea firească : ce 
lucrări trebuie să efectueze elevii la 
practică ?

Cu prilejul analizelor din ultima 
perioadă în mai multe ljcee de spe
cialitate s-a constatat că elevii nu 
folosesc integral timpul de practică, 
că produsele încredințate spre exe
cuție nu gînt la nivelul cunoștințe
lor teoretice primite la cursuri. Une
ori. practica lor constă în observarea 
modului cum funcționează o mașină 
sau o instalație. în notarea în caiete 
a unor cunoștințe. Or, pentru ca 
eficacitatea acestor ore să fie ma
ximă, este necesar ca elevii să a- 
bandoneze rolul de simpli specta
tori în ateliere, in laboratoare și să 
lucreze efectiv, să fie antrenați Ia 
realizarea unor produse utile, a 
unor lucrări sau repere ale diferite
lor produse din planurile de produc
ție ale Întreprinderilor.

Pentru a se ajunge la acest rezul
tat, trebuie rezolvată și problema în
drumării concrete a tinerilor la locul 
de producție. Aș sublinia că, în ge
neral, majoritatea cadrelor didactice 
de predare și de conducere din 
școli manifestă interes și pricepere 
pentru temeinica instruire a elevilor. 
Dar nu pretutindeni, la toate liceele 
din țară, au fost încadrați profesori 
și maiștri instructori dintre cei mai 
bine pregătiți, cu experiență în pro
ducție și la catedră, la curent cu nou
tățile din domeniul lor de activitate. 
Noi apreciem că profesorul care pre
dă obiecte de specialitate ar trebui să 
fie printre cei mai buni ingineri în 
domeniul respectiv, cu experiență in 
producție. El ar trebui recrutat de 
ministere, de celelalte organe cen
trale și inspectoratele școlare numai

din rinduî Inginerilor care lucreaafi 
în atelierele si secțiile unde fac prae- 

•' ticj elevii.
Ateeași exigență este necesar să 

fie manifestată și în ce privește re
crutarea maiștrilor instructori pen
tru conducerea și îndrumarea instrui
rii practice a elevilor. întrucît mulți 
dintre aceștia au terminat școala cu 
peste 10 ani in urmă, iar unii dintre 
ei care predau obiecte de specialitate 
nu mai vin in contact cu produc'ia, 
ar fi necesar ca aceștia să efectueze 
stagii de practică în uzinele de pro
fil. Consider, ca o concluzie la acest 
capitol, că începînd cu anul școlar 
1972/1973 ar ' ‘ "
mis ca in 
funcționeze 
care in alte specialități decit acelea 
la care sint încadrate.

în sfirșit, pregătirea profesională a 
elevilor din liceele industriale este 
strîns legată și de programele șco
lare. Ministerul Educației și învăță- 
mintului a luat măsuri de îmbunătă
țire a structurii lor. Dezvoltarea te
rnelor și introducerea cunoștințelor 
noi care apar pe parcurs urmează să 
se facă de către fiecare profesor în 
funcție de specialitatea pe care o pre
dă, de tehnologiile sau utilajele care 
au fost introduse recent in produc
ție. îndrumările de folosire a progra
melor școlare prevăd ca. dacă unele 
cunoștințe cuprinse în programă au 
devenit perimate, ele să poată fi 
scoase și înlocuite cu altele noi, 
cu aprobarea consiliului profeso
ral al școlii. Consider că elementul 
inedit al noilor programe școlare îl re
prezintă așadar faptul că profesorii 
nu mai sint ..încorsetați11 în niște nor
me rigide, ci au posibilitatea să le 
aplice creator in funcție de necesită
țile concrete.

Aceste cîteva probleme, Interde
pendente între ele, au generat și pot 
genera în continuare, dacă nu vor fi 
soluționate, neajunsuri în pregătirea 
elevilor. Ele vizează necesitatea spo
ririi preocupării ministerelor, a celor
lalte organe centrale, întreprinderi 
economice și consilii populare jude
țene pentru realizarea bazei tehnico- 
materiale necesare liceelor industriale 
din subordine, pentru asigurarea 
practicii productive a corpului profe
soral de specialitate.

In ceea ce ne privește, Direcția 
generală a învățămintului profesio
nal, tehnic și liceal de specialitate 
din Ministerul Educației și învăță- 
mîntului așteaptă să primească su
gestii și propuneri de la ministerele 
de resort, de la centralele industriale 
și întreprinderile economice care să 
conducă la îmbunătățirea pregătirii 
profesionale a viitorilor absolvenți. 
Numai prin eforturi comune, perma
nente, aceștia vor putea dobîndi o 
pregătire de specialitate concordantă 
cu exigențele sarcinilor prezente și de 
perspectivă ale economiei naționale.

trebui să nu mai fie ad- 
liceele de specialitaie să 
cadre didactice cu califi-

Ing. Ion PUȘCAȘU
director generol în Ministerul 
Educației și Învătâmîntului

A apărut

Nr. 3/1972 al revistei

„MAGAZIN ISTORIC



SCÎNTEIA — mărfi 7 martie 1972 PAGINA 5

Vizita delegației 
guvernamentale libiene 
ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE

Lunî dimineața la palatul Consi
liului de Miniștri au început convor
birile oficiale între delegația guver
namentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, și dele
gația guvernamentală a Republicii 
Arabe Libiene, condusă de Abdel Sa
lam Jalloud, membru al Consiliului 
Comandamentului Revoluției din Li
bia, ministrul economiei, industriei și 
finanțelor.

Din partea română la convorbiri 
participă Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Vasiie 
Răuță, adjunct al ministrului comer
țului exterior, Alexandru Albescu, 
adjunct al ministrului industriei chi
mice, Ion Mineu, adjunct al ministru
lui minelor, petrolului și geologiei, 
alte persoane oficiale.

Din partea libiană participă Omar 
Bedri, director general în Ministerul 
Petrolului. Ahmed Ferjani. director 
marketing la National Oil Company, 
Ahmed Mokademi, director general 
adjunct al comerțului exterior. Ah
med Omar, reprezentant la National 
Oil Company.

în timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă deschisă, 
prietenească, au fost discutate pro
bleme privind relațiile dintre Româ
nia și Libia, extinderea schimburilor 
comerciale și a cooperării economice 
.ți tehnice dintre cele două tari, pe 
baza avantajului reciproc, în interesul 
ambelor popoare.

La Ministerul Afacerilor Externe* 
avut loc luni după-amiază o între
vedere între Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, și Abdel 
Salam Jalloud, membra al Consiliu
lui Comandamentului Revoluției din 
Libia, ministrul economiei, industriei 
și finanțelor, conducătorul delegației 
guvernamentale a Republicii Arabe 
Libiene, care se află în țara noastră.

La întrevedere a participat Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

în cadrul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, au fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor dintre 
România Și Libia și s-a realizat un 
larg schimb de păreri referitor la si
tuația internațională actuală.

★
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri, ministrul comerțului exterior, 
Ion Pățan, a oferit luni un dineu, cu 
prilejul prezenței în țara noastră a 
delegației guvernamentale a Repu
blicii Arabe Libiene, condusă de Ab
del Salam Jalloud, membru al Consi
liului Comandamentului Revoluției 
din Libia, ministrul economiei, in
dustriei și finanțelor.

Au luat parte membrii celor două 
delegații guvernamentale, alte per
soane oficiale.

Dineul s-a desfășurat într-o atmo
sferă cordială.

(Agerpres)

Wlffl PROTOCOLULUI ROMANO-TURC PRIVIND 
SCHIMBURILE DE MĂRFURI PE PERIOADA 1972-1973

K

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT
SG

GALAȚI ?

în urma tratativelor purtate la 
București, a fost semnat Protocolul 
privind schimburile comerciale între 
România și Turcia, pentru perioada 
1 Aprilie 1972 — 31 martie 1973.

Potrivit documentului, România va 
exporta în Turcia, printre altele, 
transformatori de forță; motoare 
Diesel, motoare și mașini electrice,

mașîni-unelte, precum șî uleiuri lu- 
brifiante. produse chimică, hîrtie 
diversă și alte mărfuri. Vor fi im
portate din Turcia : bumbac, țesături 
textile, minereuri, _ tananți, produse 
agro-alimentare (citrice, măsline, a- 
lune, stafide etc) și alte mărfuri.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

Președintele Mariî Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec, a adresat lui 
Vleno Johannes Sukselainen o tele
gramă de felicitare cu prilejul ale
gerii sale în funcția de președinte al 
Parlamentului finlandez.

(Agerpres)

vremea

Premiera filmului românesc 
„PĂDUREA PIERDUTĂ"

Cinematograful „Patria" din Capi
tală a găzduit, luni seara, premiera 
noului film românesc „Pădurea 
pierdută", realizat de regizorul An
drei Blaier, după un scenariu al scrii
torului Mihnea Gheorghiu. In distri
buția noii' producții a studioului 
„București" : Ilarion Ciobanu.. Cornel 
Patrichi, Leni Pințea-Homeag, Adria
na Ionescu, Cornel Coman, Colea 
Răutu, Ernest Maftei. Emil Liptac și 
alții.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
șl 10 martie a.c. In țară : Vreme in ge
neral umedă și închisă. Vor cădea 
precipitații temporale,/.- încJe.bBebl s.u’0 
formă de burniță- și ■ ploaie,- mai frec
vente în sudul țării. Vîrit cu intensifi
cări trecătoare predominînd din secto
rul estic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 3 și 7 grade, iar 
maximele între 4 și 14 grade. In Bucu
rești : Vreme umedă și închisă. Tem
porar precipitații. Vînt cu intensificări 
de scurtă durată. Temperatura ușor va
riabilă.

La premieră au asistat Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
regizori, scenariști, actori și critici 
de film, alțî oameni de artă și cul
tură, uh numeros public.

In aceeași seară a avut loc șî pre
miera filmului documentar „Apoi 
s-a născut orașul", realizat, după un 
scenariu propriu, de regizorul Con
stantin Vaeni, de la Studioul cine
matografic „Alexandru Sahia".

Cele două premiere s-au bucu
rat de un frumos succes. (Agerpres)

loc întilniri cu tineretul, seri de 
întrebări, și răspunsuri, simpozioa
ne și intîlniri cu scriitori și publi
ciști.

VÎLCEA

CURIER JUDEȚEAN

Tinerii siderurgiști 
se afirmă

cooperatorilor din Tirzii, care 
întinde pe 100 de hectare. Coopera
torii din Tirzii si din alte comune, 
sub îndrumarea specialiștilor, au 
efectuat diferite lucrări practice de 
îngrijire a pomilor „ca la carte". 
S-au făcut propuneri si s-au dat 
soluții menite să contribuie la creș
terea sporului de fructe.

REALITĂȚI DIN LUMEA CAPITALULUI

„Aceasta nu mă privește"
Sub titlul de mai sus, revista franceză „L'EXPRESS" publică un ar

ticol, semnat de BEATRIX AND RADE, ilustrînd o caracteristică a rela
țiilor între oameni în societatea capitalistă — înstrăinarea, indiferența, 
nepăsarea, impinse pînă la cazuri extreme : oameni care au murit de 
ani de zile rămași în locuința lor fără ca cineva din jur să-și dea 
seama.

La Casa de cultură a sindicatelor 
din municipiul Galați a avut loc 
prima sesiune de comunicări teh- 
nico-științifice a tinerilor ingineri 
și tehnicieni din Centrala siderur
gică Galați. Tema sesiunii : modul 
și căile de îmbunătățire a calității 
produselor. Sesiunea, organizată in 
cinstea aniversării semicentenarului 
Uniunii. Tineretului Comunist, a 
prilejuit, totodată, înființarea clu
bului tehnic al tinerilor din cen
trala siderurgică.

„Inovație, creație, 
dăruire"

Casa de cultură a sindicatelor din 
Pitești găzduiește o interesantă ex
poziție intitulată „Inovație, creație, 
dăruire". Sint prezente aici sute și 
sute de exponate, reprezentind cele 
mai semnificative creații ale femei
lor din județ, Incepînd de la noile 
produse industriale și agroalimen- 
tare, pină la proiecte de construc
ții, picturi, sculpturi, costume 
populare și obiecte de ceramică, 
exponatele atestă ingeniozitatea și 
hărnicia femeilor de pe meleagu
rile argesene.

Roade ale muncii 
patriotice

începînd din această săptămînă, 
salariații de la Uzina mecanică din 
Timișoara beneficiază de o nouă și 
modernă sală de sport cu două ni
veluri. Ea întregește șirul construc
țiilor social-culturale puse in ulti
ma vreme la dispoziția colectivului 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
de aici. Numai anul trecut au fost 
date în folosință două noi cămine 
muncitorești pentru nefamiliști, o 
cantină-restaurant, un dispensar u- 
zinal. Noul edificiu, care poate găz
dui diferite Întreceri sportive, dis- 
punînd de toate dotările necesare, 
a fost construit prin munca volun- 
tar-patriotieă prestată în timpul 
liber de sălariații uzinei.

Prima legătură 
cu... gazda 
Olimpiadei

Onorîndu-și cu promptitudine o 
comandă specială, Fabrica de talpă 
Si încălțăminte din cauciuc Drăgă- 
șani a expediat cinci vagoane cu 
pantofi de tenis, realizați aici, pen
tru sportivii care își vor da intil- 
nire la Olimpiada de la Miinchen. 
Cu alte cuvinte, drăgăsănenii au 
stabilit prima legătură si— primul 
succes românesc la ediția din a- 
cest an a Jocurilor Olimpice. Cum 
vor răspunde sportivii noștri ?

Clubul tinerilor 
specialiști

La Montpellier, săptămînă trecută, 
poliția a forțat ușa unei maghernițe 
din Fundătura Richer-de-Belleval, 
nr. 4 bis. înăuntru, întinși pe sal
telele lor de paie, Said Doghmane, 
algerian, de 39 de ani, și tovarășa sa 
de viață, Arlette Seguy, de 35 de 
ani, și cei doi copii ai lor, Didier, de 
9 ani, și Louisette de 5 ani — cu to
ții asfixiați de oxidul de carbon de
gajat de o sobă cu mangal. Sint 
morți de peste două luni. Nimeni nu 
a observat.

Fundătura Richer-de-Belleval este 
la doi pași de catedrală. în inima o- 
rașului. Casa : un etaj, ziduri de 
piatră, un acoperiș din olane rotun
de, jaluzele trase. Două locuințe la 
parter, trei la primul etaj. „De trei 
ani nimeni în casa asta nu le-a adre
sat vreun cuvînt, spune d-na Se
bastians Bedmar, spaniolă, în vir- 
stă de 75 de ani. El era vînjos. 
Ea pirpirie. Nu prea simpatici, mai 
curind răi. Alergau toată ziulica, ca 
niște cîini. Scuterul l-am văzut sub 
scară. Ei și ce dacă niște africani 
crapă, asta nu mă privește pe mine".

Nepoata ei, Chantal, de 18 ani, o 
aprobă și adaugă : „Eu n-am vorbit 
decît o dată cu femeia și-atunci pen
tru ca s-o ocărăsc pentru nu știu ce ; 
ea m-a privit pieziș". Interlocutoa
rele locuiau la parter. Nici una, nici 
cealaltă nu s-au neliniștit de dispa
riția familiei Doghmane.

Cine îi cunoaște pe Doghmane și 
pe soția sa ? Dacă e să dai crezare 
vecinilor, nimeni. Municipalitatea 
le-a închiriat locuința pentru 200 
franci pe semestru, pe urmă a uitat 
de acest salahor șomer și de această 
femeie fără profesie. Pînă la urmă 
un marocan .de la primul etaj a dat 
alarma.

Ceea ce s-a întimplat în Fundătu
ra Richer-de-Belleval nu a fost pri
vit la Montpellier ca un eveniment 
excepțional. De altfel, nimeni n-a 
reacționat în vreun fel. Numai cîțiva 
copii de școală au fost de față la 
înmormîntare. De ce ? Pentru că, 
contrar a ceea ce s-ar putea crede, 
asemenea evenimente în Franța, în 
anul de grație 1972, au intrat în co
tidian.

De pildă, moartea lui Aristide 
Cails, meseriaș tîmplar, născut în 
1900 la Nantes, cu domiciliu] la Lyon, 
strada Săbiei nr. 16. Vecinul lui de 
palier își amintește că l-a zărit ul
tima dată la 1 august 1964, înainte de 
a pleca în vacanță. Cind s-a întors, 
după o lună, i s-a spus că Aristide 
s-a dus Ia un azil de bătrîni. El n-a 
căutat să afle mai mult. Administra
torul continua să dispună în fiecare 
trimestru înscrierea în contul admi
nistrației a sumei datorate pentru 
chirie din contul de Ia CEC poștal ai 
locatarului său. O dată contul epui
zat, au urmat somații de punere în 
întîrziere, amenințări cu evacuarea, 
care, bineînțeles, rămîneau fără răs
puns. La 4 februarie 1970 un portă
rel a venit să deschidă ușa pentru a 
pune sechestru. Avea să descopere 
scheletul lui Aristide Cails. Mort de 
mai bine de șase ani.

La începutul acestui an, într-o uzi

nă din Arcueil, o muncitoare în vîrstă 
de ?9 de ani a încercat să se sinu
cidă dindu-și foc. Cîteva colege o sal
vează. Ea dă fuga pe trepte, aleargă 
pînă la gura de metrou a stației La
place. Ora 11 dimineața. Avea fața 
șl mîinlle arse, părul calcinat, îm
brăcămintea de pe ea înnegrite. Ni
meni nu a băgat-o în seamă. De abia 
cînd s-a culcat pe șine, trei stații mai 
departe, cineva a sărit, în tine, să-i 
dea ajutor.

Chiar și copiii sint Iăsați in pără
sire. Zileie acestea au fost puși sub 
acuzare Josiane Schneider, de 26 de 
ani, și prietenul ei, Titus Becker, de 
20 de ani. Prin aceasta lua sfîrșit cal
varul micii Nathalie, de 6 ani. De un 
an, mama ei o brutaliza. De un an 
vecinii tăceau chitic : „Sint oameni 
răi. Am putea să avem neplăceri din 
partea lor cînd vor ieși din închi
soare", a zis o vecină. „In Franța — 
spune d-na Jacqueline Thome-Pa- 
tenotre, consilier municipal din Ram
bouillet — în fiecare an justiția este 
sesizată de circa 2 500 de cazuri de 
copii martiri, iar cifra reală este de 
cinci, dacă nu de zece ori mai mare".

Asemenea cazuri de indiferență nu 
se petrec numai în Franța. Anui tre
cut în R.F. a Germaniei, în regiunea 
Neunkirchen, un tînăr pe jumătate 
gol alerga prin zăpadă, de-a lungul 
autostrăzii. Niște necunoscuți l-au le
gat de un copac ; în cele din urmă 
a reușit să se dezlege. Nici un auto
mobilist n-a oprit. Cind I-a găsit po
liția, Ulrich, în vîrstă de 18 ani. era 
mort de frig.

în Australia, la Sydney, in luna fe
bruarie, un trecător a cerut un foc 
unui om care stătea pe o bancă. Omul 
nu i-a răspuns. A doua zi trecătorul 
l-a văzut tot acolo. L-a zgilțiit de 
mină. S-a constatat că era mort de 
nouă zile.

...Fapte diverse. Stranii 7 Poate. 
Șocante 7 Da. Dar, îndeosebi, care 
dezvăluie conținutul relațiilor sociale 
în civilizația noastră.

A nu-ți cunoaște vecinul de palier 
este un lucru obișnuit la Paris. O 
anchetă rapidă în Cartierul Latin, 
de altfel atît de colorat și de cald In 
comparație cu altele, a dovedit că 
chiar și aici ușile rămîn încuiate. 
„Vecinii 7 Nu mi-i cunosc. E atît de 
bine singur. Mi-e lehamite de oa
meni", zice d-na Marguerite G„ în 
vîrstă de 50 de ani. Ea locuiește de 
11 ani pe strada Harpei.

Revista „L’Express" a făcut o ex
periență : în gara Saint-Lazare un 
om s-a lungit pe treptele scării, 
timp de o jumătate de oră. în mai 
multe rînduri a fost călcat în picioa
re, dar nimeni nu s-a oprit pentru a 
vedea ce-i cu el, pentru a-i da o 
mină de ajutor. Frică de poliție, ne
cunoașterea legilor, teama că dacă o 
să-l ajuți îți atragi dezagremente — 
cine poate spune. Fapt e că marile 
concentrări urbane au dus pînă la pa
roxism indiferenta „mulțimii soli
tare".

Dincolo de indiferența față de o per
soană aflată în pericol, avem de-a 
face cu indiferența față de o societate 
aflată în pericol — conchide autoârea.

La Baia Mare a fost inaugurat 
un club al tinerilor ingineri și teh
nicieni. Constituit pe mai multe 
secții, pe specificul industriei ma
ramureșene — mine și prepararea 
minereurilor, metalurgie neferoasă, 
construcții de mașini, electro-ener- 
getică, arhitectură, construcții — 
clubul și-a propus să dezbată, și să 
soluționeze, in afara timpului de 
lucru, probleme și studii tehnico- 
economice, proiecte, să promoveze 
in producție cuceririle tehnicii mo
derne. să militeze pentru lărgirea 
orizontului de cunoștințe profesio
nale. pentru generalizarea expe
rienței înaintate în organizarea 
producției și a muncii. Fiecare sec
ție, ca și fiecare membru al clu
bului, au cite un plan de muncă 
axat pe probleme aflate în sfera 
preocupărilor lor.

Produse 
meșteșugărești 

la sate

livadă

SATU MARE

comuna 
o insta- 
Instala- Pină la sfir- 

localități ru- 
deschise mu
și desfacere

BUZĂU®
eficientă, a pri- 
execute pînă în 

lucrări și la alte

i

Cămine culturale 
cu încălzire 

centrală
Căminul cultural din 

Ciubega a fost înzestrat cu 
lație modernă de încălzit. 
ția funcționează pe principiul ae
rului condiționat si folosește ca 
materie primă lignitul. întreprin
derea de industrie locală din Cra
iova, care a executat această insta
lație, deosebit de 
mit comenzi să 
toamnă asemenea 
cămine culturale.

In comuna Starchiojd s-a deschis 
un magazin de prezentare a produ
selor realizate de cooperația meș
teșugărească din județul Prahova. 
Este prima unitate de acest fel din 
județ, tn scopul unei cit mai bune 
aprovizionări a satului, magazinul 
desface o gamă largă de articole 
de îmbrăcăminte, lenjerie, tricota
je, încălțăminte, marochlnărie, țe
sături. tn prezent se amenajează 
unități similare si în comunele Mă- 
neciu. Brebu, Cornu, 
șitul anului, în 20 de 
rale prahovene vor fi 
gazine de prezentare .. .........
a produselor cooperației meșteșugă
rești din iudeț.

Lecție în...
La cooperativa agricolă de pro

ducție din comuna Tirzii s-a orga
nizat un util schimb de experiență 
cu pomicultorii din județ, la care 
au participat și specialiști de la 
Stațiunea experimentală pomicolă 
Iași. „Sala" de desfășurare : livada

cărții 
pentru tineret

Comitetul municipal U.T.C. Bu
zău, împreună cu Editura politică 
au organizat, timp de o lună de 
zile, la Buzău, „Luna cărții pentru 
tineret". Manifestarea face parte 
din programul de acțiuni consacra
te apropiatei aniversări a semicen
tenarului U.T.C. Cu acest prilej au

Patru berbecuți 
pe... metru pătrat

Modernul complex intercoopera- 
tist de îngrășare a berbecuților din 
Ghenci — parțial dat în funcțiune 
anul trecut — a intrat de curind 
în producție cu întreaga capacitate : 
30 000 berbecuți anual. Gradul înalt 
de exploatare intensivă realizat în 
complex (operațiile de pe fluxul 
tehnologic de îngrășare fiind în 
întregime automatizate) este eloc
vent exprimat cifric: fiecare mp 
de baterie „produce" cite patru 
berbecuți in greutate de pînă la 35 
kg fiecare.

HOCHEI

Campionatul mondial (grupa 0
handbal „TROFEUL CARP AȚI" 
a fost cîștigat de echipa R. D. Germane

® Reprezentativa chineza învingătoare la scor

Africa îsi recuperează propriile bogății

MIERCUREA CIUC (coresponden
tul „Sdnteii", Bartunek Istvân). — 
în cadrul primului meci al celei de-a 
patra zile a campionatului mondial de 
hochei pe gheată (grupa C), tînăra 
echipă olandeză E-a angajat în- 
tr-o luptă entuziastă cu repre
zentativa Austriei. La început' se 
părea că jucătorii olandezi vor 
fl adversari egali ai formației aus
triece care dispune de o mai bună 
forță de joc. Pină în minutul 14, 
echipa olandeză conducea cu 1—0, 
dar, datorită acțiunilor lor bine com
binate. austriecii pînă la sfirșitul re
prizei marchează de două ori (2—1). 
Olandezii, obosiți și cu o experiență 
de joc incomparabil mai mică, nu mai

TENIS

DIN NOU SMITH...
Pentru a treia oară în decurs de 

patru ani, cunoscutul tenisman ame
rican Stan Smith a cîștigat tradițio
nalul turneu de la Hampton (Virgi
nia), aflat Ia cea de-a 69-a ediție. In 
finală, Smith l-a întrecut în patru se
turi cu 6—3, 6—2, 6—7, 6—4 pe Ilie 
Năstase, la capătul unei partide de 
bun nivel tehnic. „Smith — trans
mite corespondentul agenției „France 
Presse1* — se află într-o formă remar
cabilă. Ca și la Salisbury, el s-a do
vedit superior lui Năstase. Doar în 
setul trei a jucat ceva mai slab, Cînd 
Năstase a cîștigat la un „tie-break“.

Cu victoria de la Hampton, a treia 
consecutivă în Circuitul „Indoor“, 
Stan Smith s-a detașat în clasamen
tul „Marelui Premiu—Filt“ totalizînd 
acum 110 puncte, față de cele 71 ale 
tenismanului român aflat pe locul 
doi.

Afectat desigur de înfrîngerea în 
fața lui Smith și obosit după patru 
seturi de mare luptă, Năstase a tre
buit să intre din nou pe teren, ală
turi de Ion Tiriac, pentru a disputa 
finala probei de dublu. împotriva cu
plului spaniol Andres Gimeno-Ma- 
nuel Orantes. Jucătorii români au 
dovedit din nou că alcătuiesc un cu
plu redutabil, cîștigînd în două se
turi cu 7—5, 7—5. 

pot face față în repriza a doua atacu
rilor repetate, iar austriecii ridică 
scorul, rezultatul reprizei fiind 1—0. 
Repriza a treia aduce o relativă e- 
galare a forțelor. fiecare echipă 
marcind cite o dată. Scorul final : 
4—2.

în cel de-al doilea meci al zilei, 
R. P. Chineză — Danemarca, echipa 
chineză și-a demonstrat concludent 
calitățile — disciplină, fermitate în 
joc, patinaj corespunzător, interven
ții hotărîte — reușind să le pună în 
valoare. Dominarea ei s-a făcut sim
țită încă din prima repriză, termi
nată cu scorul de 3—1.' Aspectul jo
cului se păstrează în continuare, for
mația R.P. Chineze mărindu-și avan
tajul cu încă trei goluri. Repriza a 
treia se termină cu un rezultat alb.

Ultimul meci ăl serii. Ungaria — 
Bulgaria, a avut o desfășurare neaș
teptată. Hocheiștii bulgari, care pînă 
ieri nu cîștigaseră nici un punct, au 
jucat foarte bine contra puternicei e- 
chipe maghiare. După o repriză ter
minată cu scor alb. în cea de-a doua 
formația bulgară a înscris două punc
te 1 Ultima repriză este de-a dreptul 
extraordinară, echipa bulgară ur- 
cind scorul la 6—0 ! Reprezentativa 
maghiară reduce din handicap abia în 
ultimele două minute de joc. Rezul
tat final : 6—2 pentru hocheiștii bul
gari.

FOTBAL

Programul meciurilor din cupele europene
Cupele europene de fotbal progra

mează In cursul acestei săptămini 
toate partidele tur ale sferturilor de 
finală.

Astăzi tn „Cupa U.E.F.A.", după 
cum Se știe, echipa U. T. Arad va 
juca pe teren propriu cu formația 
engleză Tottenham Hotspur. în 
aceeași zi se va disputa și meciul 
Juventus Torino — Wolverhampton. 
Miercuri, 8 martie, se va desfășura 
jocul retur dintre echipele S. K. 
LiCrSe — A. C. Milan (în tur 2—0 
pentru A. C. Milan). Ultima partidă 
din cadrul acestei competiții se va 
desfășura joi, 9 martie, la Budapesta, 
unde echipa locală Ferencvaros va 
primi replica formației iugoslave Ze- 
lezniciar Sarajevo.

Precum la ediția de anul trecut, de 
la Galați, competiția internațională 
masculină de handbal „Trofeul Car- 
pați“, încheiată ieri la Ploiești, și-a de
semnat ciștigătorul în partida-epilog. 
Aseară, în ultima confruntare a în
trecerii, s-au întîlnit echipele R. D. 
Germane și României, ocupante in 
această ordine ale primelor două 
locuri în clasament. Prin punctul 
avans ce-1 dețineau, handfaaliștii din 
R.D.G. aveau, de fapt, două șanse, la 
cucerirea trofeului (victorie, bineîn
țeles, dar și egalitate), față de numai 
una (victorie) a echipei tricolore. Dar, 
reprezentativa R. D. Germane nu 
s-a văzut ieri deloc în situația de a 
lupta pentru varianta meciului egal. 
Dimpotrivă, ea s-a impus de la în
ceput, conducînd cu 6—1 în min. 20. 
încheind repriza cu 7—2 și cîștigînd 
meciul cu categoricul scor de 15—9 ! 
Este una dintre cele mai severe în
frângeri înregistrate de echipa noas
tră pe teren propriu.

De altfel, prin prisma evoluțiilor 
precedente în sala „Victoria" din Plo
iești. echipele finaliste ale „Trofeului 
Carpați" nu arătau o formă apropiată. 
Pronosticurile specialiștilor îi indi
cau ca favoriți pe handbaliștli din 
R.D.G., a Căror forță fizică, a căror 
disciplină tactică în joc au impresio
nat oricum mai mult, în compara
ție cu ceea ce am văzut la celelalte 
competitoare. Singura dificultate pe 
care au avut-o în cele patru meciuri 

■de pînă ieri fusese cu echipa Sue
diei, scorul egal cu aceasta fiind con
siderat, totuși, un accident.

Referitor Ia echipa noastră, este 
de observat că în acest început de 
sezon nu se arată a fi bine pusă 
la punct, nici din punct de ve
dere al condiției fizice. Despre o obo-

Meclurile „Cupei Cupelor" se vor 
disputa miercuri. Echipa Steaua 
București va întilni pe stadionul 
„23 August" din Capitală formația 
vest-germană Bayern Miinchen. In 
celelalte trei jocuri ale competiției se 
Vor întilni : Steaua Roșie Belgrad — 
DinamO Moscova ; A. C. Torino — 
Glasgow Rangers : Aatvidaberg (Sue
dia) — Dynamo Berlin.

Meciurile „Cupei campionilor eu
ropeni" se vor disputa miercuri după 
următorul program : Ujpesl Dosza — 
Celtic Glasgow : Fejenoord Rotter
dam — Benfica Lisabona : Ajax Am
sterdam — Arsenal Londra și Inter
nationale Milano — Standard Liege. 

seală nervoasă n-ar putea fi vorba ; 
perioada de vacanță de-abia s-a ter
minat. Părerea noastră este că starea 
de nesiguranță in joc, desele (chiar 
prea desele) scăderi de ritm, pasele 
greșite, șuturile puține și ușor para- 
bile âu drept cauză în primul rînd 
lipsa unei pregătiri fizice corespunză
toare. Aceleiași cauze i se datorează 
poate și excesul de durități — pen
tru că, sinceri să fim, cele mai multe 
eliminări de pe teren le-a înregistrat 
echipa noastră. Este nefiresc că, for
țați de împrejurări, antrenorii, pe 
banca lor de pe marginea terenului, 
ajung să exaspereze pur și simplu, în 
unele momente înlocuind indicațiile 
tactice cu strigăte pentru a introduce 
ordine în stilul de joc al echipei, al 
unora dintre jucătorii dezordonat! sau 
prea nervoși.

Neputința echipei de a trece peste 
momentele dificile ale partidelor (și 
acum, la Ploiești, au fost destule) își 
are explicația și în faptul că finali
zarea este încă direct proporțională 
cu forma și forța lui Gruia. Ceilalți 
jucători vizați. pentru a deveni șuteri 
de bază (Birtalan, Gunesch, Kicsid) 
au și astăzi același statut de acum 
cîțiva ani — „oameni de perspectivă".

Poate că antrenorii Nedef și Tro- 
fin, jucătorii înșiși (despre a căror 
competentă și experiență nimeni nu 
se îndoiește) cunosc și alte cauze — 
să Ie numim, mai intime — care fac 
ca jocul echipei să fie atît de con
tradictoriu. (Tn această ordine de 
idei, nu e deloc lipsit de interes, 
acum, după ce competiția de la 
Ploiești a încheiat o etapă, să se 
analizeze și Să se dea răspuns la 
întrebarea : turneele efectuate în 
toamnă și iarnă, în cîteva țări 
străine cu un handbal mijlociu, au 
fost folositoare echipei, ori s-au 
redus la călătorii mai mult sau mai 
puțin de agrement 7).

La sfîrșitul meciului de ieri. Cor
nel Oțelea numea înfrîngerea sufe
rită de handbaliștiî noștri ..un duș 
rece, necesar ca să ne trezească la 
realitate". Această „trezire la reali
tate" trebuie insă să se facă repede 
și să aibă drept consecință mobili
zarea tuturor forțelor de care dis
pune handbalul românesc în scopul 
revenirii la marea performanță.

Ion DUMITRIU
Alte rezultate ale zilei de ieri : 

Cehoslovacia—Suedia 22—12 (10—5) : 
Iugoslavia—România (tineret) 29—13 
(13-5).

CLASAMENTUL FINAL : 1. R. D. 
Germană 9 puncte ; 2. Românii 6 
puncte ; 3. Iugoslavia 5 puncte : 4. 
Cehoslovacia 5 puncte : 5. Suedia 5 
puncte ; 6. România (tineret) zero 
puncte.

(Urmare din pag. I)

mică — baza consolidării independen
ței politice.

în acest context, afirmarea puter
nică a suveranității statelor africane 
asupra resurselor lor naturale, mă
surile luate de ele in vederea limi
tării activității monopolurilor și sta
bilirii unui control riguros asupra 
capitalurilor străine, naționalizarea 
băncilor și a unor întreprinderi indus
triale, extinderea sectorului de sfat 
și cooperatist în economie, acțiunile 
de calificare a forței de muncă și 
crearea de cadre naționale de specia
liști se înscriu ca preocupări de prim 
ordin în politica unui mare număr 
de state africane.

Firește, acest proces se manifestă 
în forme, amploare și caracteristici 
deosebite de la țară la țară. în funcție 
de condițiile concret-istorice. In Al
geria, bunăoară, preocuparea pentru 
recuperarea bogățiilor naționale, ca 
obiectiv important al politicii guver
nului, a dus la scoaterea definitivă a 
resurselor de petrol și gaz metan, a 
resurselor miniere, a tuturor bogății
lor naturale ale țări: de sub controlul 
monopolurilor și companiilor străine. 
Statul algerian își exercită acum pe 
deplin suveranitatea asupra resurse
lor solului și subsolului. De aseme
nea. o serie de măsuri au permis tre
cerea in proprietatea poporului a 
principalelor ramuri industriale, a 
transporturilor, instituirea monopolu
lui de stat asupra asigurărilor, asupra 
ansamblului activității bancare, co
merțului exterior.

Un puternic sector de stat s-a dez
voltat în Republica Arabă Egipt, cu- 
prinzind sistemele bancare și de asi
gurări, peste 85 la sută din industrie, 
întregul import, peste 90 la sută din 
export, transporturile feroviare, ma
ritime și aeriene. Importantele legi 
de „egiptenizare", promulgate încă 
în 1956, au transferat în miinile sta
tului pîrghiile principale ale econo
miei naționale.

Tn Republica Zair, considerată țara 
africană cea mai bogată în resurse 
naturale, s-a instituit controlul de 
stat asupra unei părți considerabile 
a economiei — 75 la sută din mijloa
cele de producție. Totodată, sectorul 
de stat este dominant în ramurile in- 
industriei miniere, societăților de asi
gurare si de transport.

în cadrul politicii de recuperare și 
apărare a resurselor proprii. Repu
blica Populară Congo a trecut la na
ționalizarea întreprinderilor din do
meniul energeticii, transporturilor și 
apelor ; în același timp, statul și-a 
asumat dreptul exclusiv asupra ex
ploatării pădurilor, principala bogăție 
a țării.

Tntreaga industrie a cuprului zam- 
bian (Zambia este al treilea mare 
producător mondial de cupru) a tre
cut în posesia statului Tn ultimii 
ani. statul zambian a preluat, de 
asemenea, sub controlul său indus
tria minieră, transporturile, comer
țul. băncile și societățile de asigu
rare. traducind în viată dorința legi
timă a poporului ■ zambian de a pune 
capăt dominației capitalului străin 

și de a fi stăpin pe propriile bogății.
Guvernul Tanzaniei a procedat, la 

rîndul său, în ultimii ani, la națio
nalizarea bogățiilor solului și subso
lului, a marilor latifundii, a bănci
lor și societăților de asigurări, a în
treprinderilor industriale. Acțiuni 
asemănătoare au loc și în alte țări 
africane : Libia. Nigeria. Republica 
Africa Centrală ș.a.

Ansamblul acestor măsuri are în 
esență menirea de a crea în țările 
respective cadrul necesar pentru a 
permite o mobilizare eficientă a re
surselor naționale, a întregului po
tențial material și uman intern și 
punerea lor in folosul progresului 
economic și social. Pe baza asigu
rării acestor premise indispensabile, 
se trece, treptat, la aplicarea unor 
măsuri de industrializare și de mo
dernizare a agriculturii, de valori
ficare superioară a produselor, în 
sensul ridicării continue a gradului 
lor de prelucrare.

Statistici publicate recent arată că 
în Africa se află elaborate circa 180 
de proiecte industriale privind dez
voltarea unor obiective care să va
lorifice resursele naturale, in do
meniul industriei alimentare și tex
tile, prelucrării cauciucului și ma
selor plastice, fabricării de hîrtie. 
industriei pielăriei și lemnului, chi
miei. metalurgiei și materialelor de 
construcție. în agricultură, folosirea 
soiurilor de cereale cu un înalt ran
dament. ca și a metodelor moderne 
de producție au dat rezultate încu
rajatoare in numeroase țări.

O nouă Africă se construiește. De 
pe meleagurile străvechilor pira
mide și pînă în locurile unde na
tura oferă mirificul spectacol al 
cascadei Victoria apar simbolurile 
vremurilor moderne, se nasc ritmu
rile accelerate ale progresului. Mo
notonia aridă a deserturilor este în
viorată de trîmbele de fum ale fur
nalelor combinatelor siderurgice, 
de încrucișarea rețelelor de conduc
te petroliere. Tractoa’-ele încetează 
treptat să mai constituie o premieră 
pe întinderile ogoarelor. în inima 
pădurilor și a junglei, se ridică silue
tele unor edificii industriale. Pe coa
ma învolburată a fluviilor se aprind, 
tot mai numeroase, constelațiile hi
drocentralelor. Liniile căilor ferata 
și șoselelor trasează pe harta conti
nentului . itinerare certe ale dezvol
tării. Aceasta este. în cîteva ima
gini. noua geografie. în plin proces de 
afirmare, a Africii. O suită a Înnoiri
lor la scara unui întreg continent.

Realizările ob*inutc de țările afri
cane pe calea dezvoltării economice, 
de sine stătătoare, a apărării si va
lorificării bogățiilor în interesul 
propriu sint rodul luptei popoarelor 
din țările respective, al voinței și 
eforturilor lor de a-și făuri singure 
destinele, fără amestec din afară. 
Totodată, ele sint legate de dezvolta
rea colaborării internaționale a aces
tor state, atît cu celelalte țări africa
ne. cit și cu alte state care înțeleg să 
promoveze o politică de sprijinire a 
acestor eforturi, pentru contracararea 
practicilor de asuprire, dictat și pre
siuni de fot felul ale cercurilor im
perialiste și neocolonîaliste.

Expresie a solidarității țărilor a- 
fricane, „Carta de Ia Alger" — *- 
doptată în 1967 la reuniunea „gru
pului celor 77“ care cuprinde țările 
în curs de dezvoltare membre ale 
O.N.U. — a marcat o etapă impor
tantă a afirmării Africii pe arena 
elaborării unei strategii comune a 
dezvoltării. Documentul de la Alger 
a subliniat necesitatea exerci
tării deplinei suveranități asupra 
resurselor naționale, consfințind le
gitimitatea drepturilor economice 
și, sociale ale tinerelor state inde
pendente.

Pe baza acestor idei, la „reuniu
nea celor 77", desfășurată anul tre
cut la Lima. în documentul final a 
fost consfințit un principiu, de 
maximă importanță pentru procesul 
dezvoltării : „Orice țară are dreptul 
suveran de a dispune liber de re
cursele sale naturale, în interesul 
dezvoltării economice și bunăstării 
propriului popor. Orice măsuri și 
presiuni politice sau economice ex
terne de natură să lezeze exercitarea 
acestui drept reprezintă o violare 
flagrantă a principiilor liberei de
terminări a popoarelor și neinter
venției, principii recunoscute de 
Caria Națiunilor Unite". De altfel, 
în cadrul dezbaterilor de la Lima, 
cuvîntul a numeroși delegați afri
cani a însemnat o pledoarie pasio
nată, plină de convingere pentru 
respectarea dreptului fiecărui popor 
de a-și făuri singur destinul, de a 
dispune liber, nestingherit de inge
rințe externe, de bogățiile proprii. 
Statele independente ale Africii se 
pronunță cu hotărîre pentru afirma
rea trainică in viața internațională a 
acestui principiu, dreptul de a dispune 
de propriile resurse fiind o parte in
tegrantă a suveranității naționale, 
deziderat vital al contemporaneității.

Ca popor care a cunoscut din plin 
vicisitudinile asupririi și jugul mo
nopolurilor străine, el însuși anga
jat cu toate forțele pe calea dezvol
tării economice și sociale, poporul 
român nutrește sentimente de adîn- 
că simpatie și profundă înțelegere 
față de aspirațiile de progres .ale 
popoarelor Africii. Tara noastră dez
voltă cu aceste țări legături de co
laborare. menite să contribuie la pu
nerea în valoare a bogățiilor lor. 
în diferite țări, specialiști români 
lucrează pe șantiere. în uzine, în 
mine, alături de africani. în dorința 
de a le împărtăși experiența lor. 
Studenți din aceste țări se pregătesc 
în tara noastră pentru a fi cadre de 
nădejde ale construcției economice 
din tara lor.

Ca și pină acum. România înțelege 
să dezvolte cu aceste state relații de 
colaborare prietenească tot mai strîn- 
se. în spiritul respectului deplin al 
principiilor independenței, suverani
tății. egalității, neamestecului în tre
burile interne si avantajului reciproc 
— relații care constituie pentru popoa
rele africane un sprijin în lupta 
lor pentru evoluție de sine stătătoa
re. în eforturile lor pentru consolida
rea suveranității naționale și înain
tarea pe calea progresului economic 
și social.



viața internaționaIă

Marea Britanie. Demonstrație, la Cardiff, a muncitorilor din sudul Wales- 
ului, pentru majorarea salariilor și condiții mai bune de viață și muncă

h. BouMEDiENE: „Este necesară mobilizarea tuturor 
forțelor pentru succesul revoluției agrare"

Un interviu al președintelui 
Salvador Allende

ALGER 6 — Corespondentul Ager
pres, C. Benga, transmite : Președin
tele Consiliului Revoluției și șeful 
guvernului algerian, Houari Boume- 
diene, a prezidat ședința de închidere 
a lucrărilor reuniunii comune a ca
drelor Frontului de Eliberare Na
țională (F.L.N.), a membrilor Comi
siei centrale de coordonare și control 
și a comisarilor naționali ai F.L.N.

In comunicatul dat publicității, se 
relevă că „militanții F.L.N. și-au 
reafirmat sprijinul deplin față de po
litica actualului guvern revoluționar, 
care este expresia continuității spiri
tului revoluției din 1 noiembrie 1954 
și care răspunde aspirațiilor maselor 
muncitoare". Participants la reuniune 
și-au exprimat adeziunea deplină 
l'ață de revoluția agrară și hotărîrea 
de a face totul pentru reușita ei.

La încheierea ședinței, președintele 
Houari Boumediene a rostit o cpvîn- 
tare, în care a arătat că. „în calitate 
de garant al succesului revoluției și 
al continuității sale, Frontului de 
Eliberare Națională îi revine un rol

important". Președintele Boumediene 
a arătat că revoluția agrară nu este o 
simplă problemă de limitare a pro
prietății agricole, ci o operă de trans
formare a condiției umane a felahu- 
lui și a raporturilor existente pină în 
prezent în zonele rurale ale țării.

Președintele Consiliului Revoluției 
a relevat că. „Ia ora actuală, satele 
trebuie să beneficieze de posibilitățile 
de dezvoltare și tehnice asigurate de 
stat,' pentru a edifica o agricultură 
modernă, corespunzătoare nevoilor 
țării". în încheiere, președintele 
Boumediene a chemat la mobilizarea 
tuturor forțelor pentru asigurarea 
succesului prefacerilor înnoitoare din 
domeniul agriculturii algeriene. .

PHENIAN

Miting cu prilejul vizitei

SANTIAGO DE CHILE 6 (Ager- 
pres). — Președintele Salvador Al
lende a acordat ziarului spaniol 
„ABC" un interviu în care a relevat, 
după cum informează agenția Pren- 
■:a Latina, că in industria chiliana a 
’uprului se impune sporirea produc
ției destinate exportului, alături de 
majorarea livrărilor, de produse agro- 
ootehnice pentru export, care cons-, 
ituie o importanță sursă de venituri 
pentru economia națională. Sporirea 
iroducției agricole, vegetale și ani- 
nale, a subliniat președintele chilian, 
este destinată să satisfacă in măsură 
icrescindă necesitățile populației și, 
in același timp, să reducă importul 
de astfel de produse.

în continuare, președintele Allende 
a scos în evidență însemnătatea aju
torului economic primit de Chile din 
partea țărilor socialiste, în special în 
domeniul pescuitului și al industriei 
extractive. în încheierea interviului,

președintele a subliniat că „chilienii 
își vor iubi și mai mult patria cind 
vor vedea că pămintul aparține tu
turor, că bogăția este un bun al co-- 
lectivității, că eforturile lor slujesc 
progresului întregii țări, nu unei 
caste". '

*
Luînd cuvîntul în cadrul unei adu

nări a oamenilor muncii de la mi
nele de cupru Chuquicamata, din pro
vincia Antofagasta, președintele Re
publicii Chile, Salvador Allende, a 
adresat mulțumiri și felicitări tehni
cienilor români care lucrează, alături 
de specialiști chilieni la prospectarea 
și valorificarea resurselor de cupru 
din Chile, scoțînd în evidență în mod 
deosebit meritele specialistului român 
Nicolae Marinescu, transmite agenția 
Prensa Latina. La această adunare a 
participat și Vasile Dumitrescu, am
basadorul României la Santiago de 
Chile.

în favoarea unor relații 
mai strînse intre Japonia 

și R. D. Vietnam
TOKIO 6. — Corespondentul Ager- 

pres, FI. Țuiu, transmite : Un grup 
de deputați japonezi, care se pronunță 
în favoarea unor relații mai strînse 
între Japonia și R.D. Vietnam, au ho- 
tărit să organizeze un Consiliu al de- 
putăților japonezi pentru problema 
vietnameză, organism menit să acțio
neze in direcția facilitării vizitelor 
în Jăponia ale parlamentarilor nord- 
vietnamezi și a dezvoltării relațiilor 
comerciale între cele două țări.

Deputatul socialist Canichi Nishi
mura a discutat această problemă cu 
primul ministru al R.D.V., Fam Van 
Dong, și cu alte oficialități în cursul 
vizitei la Hanoi, întreprinsă la înce
putul acestui an.

Inițiatorii acțiunii speră că se va 
pregăti astfel terenul pentru stabili
rea de relații diplomatice între cele 
două țări. Ziarul „Asahi Evening 
News" arată că „este important fap
tul că un mare număr de deputați de 
diferite orientări se consideră pro
motori ai acestei organizații".

Comunicat comun 
vietnamezo - cambodgian
HANOI 6 (Agerpres). — La invita

ția lui Ton Duc Thang, președintele 
R.D. Vietnam, președintele Prezidiu
lui C.C. al Frontului Patriei din Viet
nam, Norodom Sianuk, șeful statu
lui cambodgian, președintele Frontu
lui Național Unit din Cambodgia 
(F.U.N.K.), a efectuat o vizită de 
prietenie în R.D. Vietnam — se arată 
în comunicatul comun transmis de a- 
genția V.N.A.

Norodom Sianuk a avut întrevederi 
cu președintele Ton Duc Thang, pri
mul secretar al C.C. al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, Le 
Duan, președintele Comitetului .Per
manent al Adunării Naționale, Tru
ong Chinh, primul ministru Fam Van 
Dong, și alte persoane oficiale viet
nameze.

„Părțile — se arată în comunicat — 
resping așa-numita propunere de 
pace în opt puncte a președintelui 
Nixon, reafirmînd că singura cale 
justă pentru restabilirea păcii în In
dochina o reprezintă respectarea

drepturilor fundamentale ale popoa
relor vietnamez, laoțian și khmer, 
potrivit spiritului acordurilor de la 
Geneva din 1954".

în ceea ce privește Cambodgia, 
comunicatul formulează cerința re
tragerii imediate și necondiționate 
a consilierilor și a personalului mi
litar al S.U.A. și al sateliților lor, 
oprirea bombardamentelor și atacu
rilor aeriene americane, tailarideze 
și sud-vietnameze. încetarea orică
rei asistențe acordate regimului de 
la Pnom Penh. în continuare, se 
subliniază că Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, reprezintă uni
cul exponent al legalității, caracte
rului legitim și continuității statu
lui cambodgian. Guvernul Regal de 
Unitate Națională fiind singurul gu
vern legal al Cambodgiei.

In încheierea comunicatului se a- 
rată că „cele două părți sint hotărî- 
te să realizeze o strînsă coordonare 
în îndelungata lor luptă pe frontu
rile militar, politic și diplomatic".
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agențiile de presă transmit:
Delegația Uniunii Se

nerale a Sindicalelor din 
România, con^usă ăe tovarășul 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R. a 
sosit luni la Sofia, pentru a lua parte 
Ja lucrările celui de-al șaptelea Con
gres al Uniunii sindicatelor bulgare. 
La sosire, delegația a fost întîmpi- 
nată de Stoil Hristov, secretar al 
Consiliului Central al Uniunii sin
dicatelor bulgare.

La Varșovia a luat sfîrșit 
ședința comisiei culturale 
a Consiliului Mondial al Pă
cii, la care au participat reprezen
tanți ai intelectualității din peste 20 
de țări ale lumii. Din România a fost 
prezent prof. univ. dr. docent Jean 
Livescu. Intîlnirea de la Varșovia a 
prilejuit examinarea unor probleme 
privind colaborarea intelectualilor în 
lupta pentru pace și progres. A fost 
adoptat un apel către oamenii de 
cultură din întreaga lume, în vederea 
intensificării participării lor la lupta 
pentru pace și securitate internațio
nală.

0 delegație a Partidului 
Comunist din Spania, con- 
dusă de Ignacio Gallego, membru al 
Comitetului Executiv al P.C. din 
Spania, a avut convorbiri cu Jakob 
Lechleiter, secretar al Partidului 
Muncii din Elveția, și alți conducă
tori de partid, informează ziarul 
„Voix Ouvriere". In cadrul întreve
derilor au fost discutate problemele 
ce interesează cele două partide, si
tuația din țările lor și situația miș
cării comuniste și muncitorești inter
naționale. Cele două partide și-au 
exprimat dorința de a contribui la 
unitatea tuturor partidelor comuniste 
și muncitorești, bazată pe respectul 
independenței și neamestecului in 
treburile interne ale fiecărui partid. 
De asemenea, cele două părți vor

dezvolta pe mai departe relațiile fră
țești și raporturile rodnice.

Ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România 
în R.D.G., Nicolae Ghenea, a fost, 
primit la 6 martie de Heinrich Ho- 
maim, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, cu prilejul 
plecării sale definitive în patrie. Con
vorbirea, care a avut loc cu acest pri
lej, s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească.

Comitetul Central al 
P.C.U.S. a adoptat o hotărîre eu 
privire la modul în care organizația 
de partid orășenească Tbilisi a tra
dus în viață hotărîrile Congresului al 
XXIV-Iea al P.C.U.S., și a trasat 
sarcini corespunzătoare.

Convorbiri ale delegației 
Ministerului Industriei Chi
mice aI Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de ministrul .Mihail 
Florescu, cu delegația Ministerului 
Industriei Chimice din Polonia, con
dusă de Jerzy Olszewski, ministrul 
industriei chimice, au început luni la 
Varșovia. Convorbirile sînt consacrate 
colaborării reciproce și adîncirii le
găturilor directe dintre sectorul chi
miei din cele două țări.

0 delegație a Ministeru
lui Comerțului Interior din 
Republica Socialistă România a pur
tat, la Tirana, tratative cu reprezen
tanții Ministerului Comerțului al 
R. P. Albania în' legătură cu schim
bul de bunuri de larg consum pe 
anul 1972. La încheierea tratativelor 
a fost semnat un protocol care pre
vede o creștere sensibilă a volumu
lui schimburilor de mărfuri față de 
anii precedenți.

Guvernele R. P. Mongole
Olandei au hotărît să stabileas

că relații diplomatice și să facă 
schimb de reprezentanțe diplomatice 
la nivel de ambasade — transmite 
agenția Monțame.

La Panmunjon8 avut loc rea 
de-a patra întilnire de lucru din ca
drul convorbirilor preliminare între 
reprezentanții societăților de Cruce 
Roșie din R. P. D. Coreeană și Co
reea de sud, în vederea elaborării 
ordinii de zi a convorbirilor propriu- 
zise, informează agenția A.C.T.C. în 
urma schimbului de vederi care a 
avut loc cu acest prilej, cele două 
părți au convenit ca următoarea în- 
tîlnire de lucru să aibă loc la 10 
martie a.c.

Guvernele R. P. D. Coree
ne și Republicii Federale 
Camerun au hotărît S3 stabilească 
relații diplomatice la nivel de amba
sadă, transmite agenția A.C.T.C. Pe 
baza dorinței reciproce de dezvoltare 
a relațiilor de prietenie și cooperare, 
părțile și-au exprimat voința de a 
aplica, în relațiile bilaterale, princi
piile respectării independenței și in
tegrității teritoriale, neamestecului în 
treburile interne și coexistenței paș
nice.

Comunicatul comun prl- 
vind vizita efectuată in Libia de 
președintele Uniunii Emiratelor Ara
be, șeicul Zayed Ben Sultan Al 
Nahyan. dat publicității la Tripoli, 
subliniază că Uniunea Emiratelor 
Arabe sprijină măsurile adoptate de 
Libia pentru întărirea controlului asu
pra bogățiilor sale naturale, iar partea 
libiana susține orice pas îndreptat 
spre întărirea unității între emira
tele din regiunea Golfului Persic. 
Totodată, cele două țări își exprimă 
sprijinul față de mișcările de elibe
rare națională, fată de lupta tuturor 
forțelor antiimperialisțe.

Evoluția sondei spațiale „Pioneer-10"
WASHINGTON 6 (A- 

gerpres). — In cursul 
nopții de duminică 
spre luni, asupra son
dei spațiale ’ americane 
„Pioneer-10“, ce se de
plasează cu o viteză 
de circa 33 000 kilo
metri pe oră în direc
ția planetei Jupiter, 
au fost efectuate dduă 
manevre de importan
ță majoră, intr-un mo
ment cind se afla la o 
distanță de peste 1.5 
milioane kilometri de 
Pămint.

Prima manevră a 
constat în încercarea 
funcționării motoare
lor rachetă auxilia
re, care vor fi utili
zate in cursul zilei de 
miercuri pentru efec
tuarea unei corecții a 
traiectoriei, hotărâtoa

re pentru evoluția zbo
rului. Cea de-a doua 
manevră a pus in 
funcțiune sistemul de 
rotire a -navei în ju
rul propriei axe. asi- 
gufîndu-se o poziție 
optimă pentru menți
nerea legăturilor radio 
cu Pămintul, aflat șt 
el in mișcare pe or
bita sa. O eroare in 
acest domeniu ar pu
tea provoca pierderea 
posibilităților de le
gătură cu sonda spa
țială. La cele două 
manevre amintite s-a 
adăugat, apoi, pune
rea in funcțiune a ce
lui de-al șaselea din
tre cele 11 instru
mente principale de 
cercetare științifică a- 
flate la bordul lui 
„Pioneer-10" . — un

telescop pentru stu
dierea radiațiilor cos
mice. Specialiștii au. și 
recepționat, datorită 
acestuia, date utile 
privind particulele cu 
mari energii care ii 
parvin din străfundul 
galaxiei noastre', cu o 
viteză de peste 290 000 
kilometri pe secundă, 
apropiată de cea a lu
minii.

Importanța mane
vrei prevăzute pentru 
miercuri constă in a- 
ceea că de ea va de
pinde varianta traiec
toriei pe care se va 
deplasa sonda in 
preajma planetei Ju
piter și specialiștii de 
la „Jet Propulsion La
boratory". din Pasa
dena, încă mai chib- 
zulesc asupra alterna
tivelor.

Președintele Pakistanului, 
Zulfikar Aii Bhutto, a semnat cu 
liderii partidelor majoritare din pro
vinciile de la frontiera de hord-vest 
a . țării și Belucistan un acord prin 
care este stabilit un calendar pentru 
ridicarea legii marțiale — anunță 
agenția Reuter. Acordul a fost reali
zat după trei zile de discuții,’ pur
tate. de . șeful statului. pakistanez cu 
Khan Abdul Wali Khan, președintele 
Partidului Național Avrami, și cu 
Maulana Mufti Mahmood, secretar 
general al partidului Jamiat Ulema 
Islam.

Cancelarul R. F. a Germa
niei, WiU? Brandt, care șe află în
tr-o vizită oficială la Teheran, a avut 
luni convorbiri cu primul ministru al 
Iranului, Amir Abbas Hoveyda. Au 
fost abordate probleme politice și 
economice ințeresind cele două părți, 
în aceeași zi, cancelarul R.F. a Ger
maniei a avut o întrevedere cu Șa- 
hinșahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamher.

delegației Partidului Socialist

PHENIAN 6 (Agerpres). — Cu pri
lejul vizitei în R. P. D. Coreeană a 
delegației Partidului Socialist din 
Uruguay, condusă de Jose Pedro 
Cardoso, membru al Comitetului 
Executiv, secretar pentru relațiile in
ternaționale al C.C. al partidului, la 
Phenian a avut loc un miting de 
masă, informează agenția A.C.T.C. 
La miting a fost prezent Kim Dong 
Gyu, membru al Comitetului Politic, 
secretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea. Luînd cuvîntul, Kang 
Song San, secretar responsabil al Co
mitetului orășenesc Phenian al 
P.M.C.. a afirmat că partidul, între
gul popor coreean, sprijină pe deplin 
lupta dreaptă a poporului Uruguayan 
și a altor popoare latino-americane, 
împotriva imperialismului, exprimîn- 
du-și încrederea că această luptă va 
fi încununată prin victoria cauzei 
păcii, democrației și socialismului. La 
rîndul său, Jo^e Pedro Cardoso a 
arătat că P. S. din Uruguay sprijină 
pe deplin propunerile în opt puncte 
ale R. P. D. Coreene, referitoare la 
unificarea pașnică și independentă a 
patriei. El și-a exprimat încrederea 
că vizita delegației P. S. din Uruguay 
în R. P. D. Coreeană va constitui un 
punct de plecare pentru adîncirea 
relațiilor dintre cele două partide și 

* popoare.

CONVORBIRI 
POLONO-SUEDEZE

VARȘOVIA 8. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
In capitala Poloniei au început con
vorbirile oficiale între ministrul po
lonez al afacerilor externe, Stefan 
Olszowski, și ministrul de externe al 
Suediei, Krister Wiekman.

Presa poloneză subliniază că există 
în prezent posibilități largi în sfera 
colaborării ■ și cooperării industriale 
intre cele două țări. Volumul schim
burilor comerciale reciproce a depă
șit 100 milioane dolari, în 1971, în- 
registrindu-se o tendință de creștere.

Pe plan politic este relevat 
faptul că în multe probleme in
ternaționale Polonia și Suedia au pă
reri apropiate sau similare, acest fapt 
constituind un teren fertil pentru 
dezvoltarea relațiilor reciproce.

Negocierile 
dintre 

Anglia și Malta 
din nou în impas?

LONDRA 8 (Agerpres). — La Marl
borough House au continuat luni, 
convorbirile anglo-malteze convacrate 
viitorului bazelor militare ale Marii 
Britanii din Malta, ce fuseseră relua
te duminică, după trei săptămini de 
la intrarea în impas a negocierilor 
de la Roma.

înainte de a-1 întîlni pe premierul 
Heath, premierul maltez a declarat 
presei că „un acord este posibil numai 
atunci cind două popoare libere hotă
răsc împreună care este interesul lor 
mutual", afirmație ce a determinat pe 
comentatori să aprecieze că negocie
rile la nivel înalt dintre Anglia și 
Malta ar fi din nou în impas.

Sărbătoarea ziarului
„Morning Star"

Declarație de protest 
a M. A. E.

al R. D. Vietnam
HANOI 6 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează că, la 4 și 5 mar
tie, avioane americane au violat spa
țiul aerian al R.D. Vietnam, efectuînd 
raiduri asupra unor zone populate 
din provinciile. Ha Tinh și Quang 
Binh și regiunea Vinh Linh.

în legătură cu. această nouă pro
vocare, Ministerul Afacerilor Externe 
al R.D. Vietnam a dat publicității o 
declarație de protest, în care cere'în
cetarea imediată de către S.U.A. a 
tuturor acțiunilor care atentează la 
suveranitatea și securitatea Republi
cii Democrate Vietnam.

Duminică după a- 
miază, la Royal Festi
val Hali din Londra, 
a avut loc adunarea 
festivă cu ocazia celei 
de-a 42-a aniversări a 
înființării ziarului 
„Morning Star". Erau 
prezență cîteva mii de 
cititori ai ziarului — 
membri și simpatizanți 
ai Partidului Comunist 
din Marea Britanie, 
veterani ai mișcării 
muncitorești din An
glia, ea și reprezentanți 
ai tinerei generații 
delegați ai unor colec
tive de oameni ai 
muncii. Adunarea a 
fost deschisă de Geor
ge Matthews, redactor- 
șef al ziarului „Mor
ning Star". A luat apoi 
cuvințul John Gollan, 
secretar general al 
Partidului Comunist

din Marea Britanie, 
care a subliniat rolul 
ziarului in populariza
rea politicii partidului 
și mobilizarea maselor 
populare în lupta pen
tru interesele lor vita
le. pentru progres so
cial și pace. Vorbito
rul s-a pronunțat pen
tru unitatea forțelor de 
stingă din tară, in sco
pul determinării unor 
schimbări esențiale în 
viața social-politică și 
economică a tării. Re- 
ferindu-se la principa
lele probleme de poli
tică externă, John 
Gollan a . subliniat : 
„Noi milităm pentru 
convocarea unei con
ferințe consacrate 
securității europene".

Deputatul laburist 
Dennis Skinner a 
transmis salutul său 
ziarului „Morning

Star", care, după cum 
a arătat el, „a spriji
nit întotdeauna pe 
mineri. Este important, 
a continuat el, să în
vățăm din victoria mi
nerilor pentru ca în
treaga mișcare munci
torească să-și coordo
neze eforturile sale".

Edwina Stewart, se
cretară a Asociației ir
landeze pentru drep
turi civile, a subliniat 
că in Irlanda de Nord 
„poate fi obținută o 
soluție democratică și 
pașnică". La adunarea 
festivă au mai rostit 
cuvinte de salut Lai 
Van Ngoc din R. D. 
Vietnam, și senatorul 
comunist chilian V. 
Teitelboim.

N. PLOPEANU
Londra
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Alegerile-test
din New Hampshire

CORESPONDENTA din washington

Cursa electorală pentru Casa 
Albă a intrat în faza alegeri
lor preliminare, care au început 
astăzi în New Hampshire și se 
vor încheia' in Arkansas, la 27 
iunie, în ajunul convențiilor 
partidelor republican și demo
crat. In mecanismul prelimina
riilor — considerate ca un son
daj oficial al capitahdui electo
ral acumulat de candidați — 
sint angrenate 22 din cele 50 de 
state ale S.U.A. Preliminariile 
sint un filtru în care. în mod 
teoretic, după aproape patru 
luni de alegeri, ar trebui să mai 
rămînă doar doi candidați, unul 
democrat și celălalt republican, 
care să capete învestitura 
partidelor lor la candidatură 
pentru postul de președinte al 
S.U.A. In practică însă lucruri
le sînt . mult mai complicate. 
Un candidat poate, spre exem
plu. să obțină victoria in preli
minarii și totuși la convenția 
partidului să nu primească el 
învestitura.

Nu este nici necesar ca un 
candidat să ia parte la toate 
cele 22 de runde ale prelimina
riilor. De pildă, președintele 
Richard Nixon, care candidează 
din nou la învestitura republi
canilor. a anunțat că va intra 
doar în cinci sau șapte prelimi
narii, în timp ce oponenții săi. 
John Ashbrook — republican 
cu vederi de extremă dreaptă, 
și Paul McCloskey — repu
blican liberal, s-au angajat să 
participe la întreaga cursă a 
preliminariilor.

Atît Paul McCloseky, cît și 
John Ashbrook știu că șansele 
lor sînt egale cu zero, din mo
ment ce conducerea partidului 
republican a si anunțat că va

propune convenției, care se va 
întruni în august la San Diego- 
California. să încredințeze din 
nou mandatul lui Richard 
Nixon. McCloskey însă candi
dează. după cum sublinia el. 
„pentru a atrage atenția opiniei 
publice americane asupra văr
sărilor de singe din Indochina" 
și a mobiliza masele pentru a 
determina încetarea războiului, 
în ce-1 privește pe. Ashbrook, 
el a intrat în . preliminarii din 
considerente personale, folo
sind acest prilej pentru a ieși 
din anonimat.

Din cei 11 pretendent! la 
mandatul de candidat din par
tea partidului democrat pentru 
Casa Albă, în preliminariile 
din New Hampshire candidează 
doar 5 : senatorii Edmund Mus- 
kie, George McGovern, Vance 
Hartke, deputatul Wilbur Milles 
și primarul orașului Los An
geles, Sam Yorty. Restul candi- 
daților democrați și-au înscris 
numele în preliminariile care 
vor avea loc în alte state.

Importanța deosebită ce se a- 
cordă preliminariilor din New 
Hampshire contrastează frapant 
cu electoratul redus pe care 
il are : se așteaptă a se pre
zentă circa 100 000 la urnele re
publicanilor și circa 60 000 la 
cele ale democraților. Cu toate 
acestea, factorul psihologic pe 
care îl implică victoria in pri
mele preliminarii a făcut ca cei 
7 candidați democrați și repu
blicani să cheltuiască pentru 
propaganda electorală peste ju
mătate de milion de dolari, adi
că rirca 3 dolari pentru fiecarr 
vot.

C. ALEXANDROAIE
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/?. D. P. a Yemenului 
dorește să-și dezvolte 

relațiile cu toate 
țările socialiste

ADEN 6 (Agerpres). — în cadrul 
lucrărilor celei de-a cincea conferin
țe a Frontului Național — partidul 
de guvernămint din Republica De
mocratică Populară a Yemenului — 
a fost ales noul Comitet Central. 
Din cei 31 de membri aleși, 14 au 
făcut parte și din vechiul Comitet 
Central. Printre aceștia se numără 
Abdul Fattah Ismail, secretar
general al partidului, Salim Robaye 
Aii, președintele Consiliului Prezi
dențial, Aii Nasser Mohamed și 
Mahmoud Abdullah Oshaish, premie
rul și, respectiv, vicepremierul țării.

Potrivit agenției Reuter, partici- 
panții la dezbateri au examinat pro
gramul politic al partidului în dome
niul politicii externe, prezentat de 
Salim Robaye Aii. Programul men
ționează, în principal, dorința Renu- 
blicii Democratice Populare a Ye
menului „de a-și dezvolta relațiile 
cu toate țările socialiste", Totodată, 
este exprimat sprijinul pentru uni
tatea mișcării de rezistență palesti- 
neană.

Rezultate parțiale 

ale alegerilor din Siria

DAMASC 6 (Agerpres). — Minis
trul sirian al administrației locale. 
Jaber Al Kafri, a anunțat rezultatele 
parțiale ale alegerilor pentru con
siliile locale care s-au desfășurat 
vineri, simbătă și duminică în Siria. 
El a relevat că, potrivit voturilor 
numărate pină în prezent, au fost 
aleși 614 consilieri provinciali, în 
majoritate aparținînd Frontului Na
țional Progresist, care grupează pe 
candidații partidului Baas, co
muniști, socialiști și unioniști arabi. 
Participarea la vot a fost in propor
ție de 50—55 la. sută din numărul 
total al celor înscriși pe listele elec
torale. Despuierea urnelor continuă 
în provincia Kouneitra, care dispu
ne de un consiliu provincia! de 30 
de membri.

Dar mai ales 
invers...

O cauză nobilă, naște țeluri 
nobile. Dar și invers.

Si cine nu știe cit de nobilă 
este cauză pentru care luptă 
marionetele forțelor armate- 
marionetă ale regimului-ma- 
rionetd de la Saigon ? Așa incit 
este firesc ca in climatul mo
ral-politic al militarilor regimu
lui sud-vietnamez să apară țe
luri, procedee și acte corespun
zător de nobile. De jos și pină 
sus:

...Pină sus de tot. Pină la în
suși ministrul forțelor armate 
ale regimului de la Saigon, res
pectiv generalul Nguyen Van Vy. 
Despre ce este vorba ? O escro
cherie de vaste proporții : in 
mod obligatoriu, din soldele fie
cărui militar al regimului sud- 
vietnamez se rețineau lunar cite 
109 de piaștrii pentru „Casa de 
economii a armatei". Sumele e- 
rau depuse la o bancă creată de 
insăși ministrul de război — 
„Banca armatei" — iar depună
torii voluntari-obligatoriu pri
meau interese de 10 la sută. Pe 
cind in realitate, banca asigura 
21 la sută. Diferența rămînea ir 
buzunarele conducătorilor băs; 
cit.

Ah, pardon, să nu uităm un a- 
mănunt : acțiunile la „Banca ar
matei" erau deținute chiar de 
însuși ministrul Nguyen Van Vy, 
in proporție de 99 la sută. Doar 
atît !

Operația, condusă cu atîta t>i- 
tejie și spirit strategic de glo
riosul generai, i-a adus, pe fron
tul financiar, o strălucită victo
rie. de miliarde și miliarde de 
piaștri. Nu se știe dacă va fi și 
decorat corespunzător — cu or
dinul „Marelui escroc In grad 
de delapidator".

Dezvăluirea operației n-a stir- 
nit prea mare vîlvă in climatul 
moral-politic la Saigon. Se știa 
și acolo că o cauză nobilă naște 
aspirații și țgluri nobile.

Si invers.

Dacă „Săgetătorul" 
se confruntă 

cu Saturn
Mica publicitate își are anu

mite legi ale ei. Adică, nu ale
ge. Așa incit, pină și un ziar de 
ținuta „Le Monde"-ului a public
cat un anunț al celui mai nou 
for de consultare pentru recru
tarea brațelor de muncă. For 
care se numește „Astrologii aso- 
ciați". $i iată unul din răspun
surile primite din partea unui_ 
tthăr universitar : „Zodia Săge
tătorului, tn uscensiune inciden
ță cu Ldul, ~caitt de lucru. Din 
nefericire, o treceri' a„ Saturnu
lui prin dreptul Soaretup'imi 
provoacă anumite necazuri".

Excelentă idee ! In definitiv, 
nu este normal ca cei născuți în 
zodia Vărsătorului să lucreze la 
întreprinderi de stropit, cei din 
zodia Capricornului — ca mulgă
tori, a Cancerului — la spitalele 

, de oncologie, a Taurului — ca 
zootehnicieni, a Fecioarei — la 
maternități ș.a.m.d.

Chestiunea este că profesiu
nile sint mult mai multe decit 
zodiile și, cu tot zelul societății 
„Astrologii asociați", este îndo
ielnic dacă in felul, acesta se va 
lichida șomajul. C'el mult, se pot 
lichida niște bănuți ai naivilor, 
care, în disperare de cauză, 
negăsind nimic la oficiile de 
plasare, sînt dispuși să recurgă 
și la horoscoape. De la ghișeu, 
spre constelații.

Fondatorul societății, canadia
nul Bernard .^lamy, dă asigurări 
că mai mulți industriași au și 
intrat în legătură cu societatea 
și incep să aprecieze „recruto- 
magia".

Mai știi, poate că și cadrele 
de conducere ale trusturilor și 
concernelor erau recrutate 
după „semnele astrologice" ? .'

Atunci s-ar înțelege fenome
nele de stagnare a afacerilor, re
cesiune sau inflație : alegerea 
a fost greșită — respectivii ți
neau de zodia Racului.

Societate proastă? 
Aș, de unde!

Lui Ian Smith, primul ministru 
al Rhodesiei. rasist de categoria 
I, îi place să călătorească. Din 
păcate, o plăcere pe care și-o sa
tisface, cam greu. Pentru că nu 
prea găsește gazde. Aproape ni
mănui nu-i place să-l invite. Ni
meni nu vrea musafiri de socie
tate proastă.

Ei, dar pină la urmă, tot a fă
cut rost de o invitație. Recent, 
i-a făcut o vizită d-lui Voerster. 
Care este și el prim-ministru. și 
el rasist de categoria I, cam 
lipsit și el de societate și de frec
ventări. Cam din aceleași mo
tive. A fost o primire cordială, 
totul s-a desfășurat foarte bine 
și frumos, alb și luminos, nici 
amfitrionul și nici oaspetele 
n-au avut motive să vadă nici 
un moment negru înaintea ochi
lor.

Discuțiile au abordat proble
mele dezvoltării cooperării intre 
cele^ două state, Subiect, de re
gulă, obișnuit cu asemenea pri
lejuri.

E drept, in cazul de față, pro
blema cooperării privea un do
meniu . mai aparte :. coopera
rea forțelor armate rhodesiene. 
cu cele sud-africane la efec
tuarea unor raiduri împotriva 
bazelor mișcărilor de eliberare 
națională din Angola și Mozam- 
bic — in sprijinul forțelor ar
mate portugheze.

După cum se vede, de fapt o 
triplă cooperare. E de neînțeles 
doar de ce la tratative n-a par
ticipat direct și dl. Caetano. pre
mierul Portugaliei. S-a temut 
cumva că va fi in societate 
proastă ?

Aș. de unde ! 11
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