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ÎNSĂMÎNTĂRILE DIN ACEASTA PRIMĂVARĂ —
mai devreme, într-un timp mai scurt, de cea mai bună calitate !

A ÎNCEPUT PLANTAREA CARTOFILOR
TRANSPORTUL SEMINȚEI, PREINCOLTIREA, FERTILIZAREA TERENURILOR N-AU FOST INSA ÎNCHEIATE PRETUTINDENI

» ’ 1 ’

Anul acesta cultura cartofului va 
ocupa o suprafață de aproape 
300 000 ha : 132 000 în cooperative 
agricole de producție, 14 000 in în
treprinderile agricole de stat și cir
ca 150 000 în sectorul individual. Va
loarea deosebită a acestei culturi 
pentru industria prelucrătoare, cit și 
pentru aprovizionarea populației 
impune tratarea cu maximum de a- 
tenție a plantării în timpul optim 
și pe toate suprafețele planificate. 
Pentru creșterea producțiilor la 
hectar, s-a luat măsura ca a- 
nul acesta să se pună la dispozi
ția cooperativelor agricole cantita
tea, de 190 000 tone cartofi de să- 
mintă cu valoare biologică ridicată. 
Totodată, s-a îmbunătățit structura 
soiurilor de cartofi ce se vor cul
tiva în această primăvară, cele va
loroase avînd o proporție de 90. la 
•ută.

în condițiile acestui an, în unele 
zone — cîmpia de vest și sudul ță
rii — s-au creat, mai devreme față 
de alți arii, condiții exdelente pen
tru începerea plantării cartofilor 
timpurii. în județele Timiș, Arad,

JUDEȚUL NEAMȚ
în acest an, unitățile agricole din • 

județul Neamț vor cultiva cu cartofi 
o suprafață de 6 100 ha. Pentru a se 
obține recolte mari au fost luate mă
suri în vederea folosirii unor cartofi 
de. sămînță cu însușiri biologice, va
loroase, pentru fertilizarea tuturor su
prafețelor cu gunoi de grajd și res
pectarea epocii optime de plantare.

în cele mai multe cooperative se 
fac pregătirile necesare. Astfel, coo
peratorii din Păstrăveni, spre exem
plu, au administrat îngrășăminte or- 

Hfov, Satu-Mare s-au plantat deja 
primele sute de hectare cu cartofi. 
Timpul bun de lucru care se gene
ralizează în toată țara reclamă 
pentru unitățile cultivatoare rezol
varea urgentă a unor situații critice 
care stînjenesc plantarea în cel 
mai scurt timp a cartofilor.

Prima urgență o constituie procu
rarea de către toate unitățile a car
tofilor de sămînță cu valoare biolo
gică ridicată. Multe cooperative 
agricole din județele Gorj, Me
hedinți, Vîlcea, Ialomița, Maramu
reș și altele nu și-au procurat nici 
pînă acum circa 20 000 tone de . car
tofi de sămînță, deși au avut repar
tiții încă din toamna anului trecut 
pentru asigurarea lor. Actualmente, 
cartofii de sămînță respectivi se 
află în păstrarea centrelor de pro
ducere și valorificare a semințelor 
de legume și material săditor din 
județele Brașov, Suceava, Covasna 
și Harghita, din zonele închise ale 
producerii cartofilor de sămînță. 
Dată fiind distanța mare pînă la a- 
cestea, trebuie luate măsuri opera
tive pentru ridicarea în cel mai

ganice pe întreaga suprafață de 220 
ha destinată culturii cartofului, cei 
din Timișești și Urecheni au trecut la 
efectuarea preîncolțirii, iar. la Săbă- 
uani și Gherăiești, unde este concen
trată întreaga suprafață prevăzută a 
se planta în județ cu cartofi timpurii, 
s-a trecut, la resortarea tuberculilor.

în urmă cu două zile, într-o întîl- 
nire de lucru a biroului comitetului 
județean de partid cu specialiștii .sta
țiunii experimentale Secuieni, s-a a- 
rătat că în județul Neamț au rămas 
nerezolvate încă multe probleme care 
privesc apropiata acțiune de plantare 
a tartofilor. Cea mai arzătoare o con- 

scurt timp a tuturor cantităților de 
cartofi de sămînță.

Pentru etapa actuală atrage aten
ția faptul că lucrările de pregătire 
a terenurilor ce se vor cultiva cu 
cartofi sînt mult întîrziatc. în mod 
deosebit trebuie urgentată acțiunea 
de fertilizare a terenului cu îngră
șăminte chimice și naturale, care 
trebuie aplicate o dată cu plantarea 
cartofilor prin împrăștiere unifor
mă sau administrarea lor direct la 
cuib. Chiar în județele mari produ
cătoare de cartofi acțiunea de ferti
lizare este mult rămasă în urmă. 
Bunăoară, în județul Galați s-a fer
tilizat cu îngrășăminte chimice 6 la 
sută din suprafața care șe va cul
tiva cu cartofi și 8 la sută cu cele 
organice, în județul Argeș 20 și, res
pectiv, 43 la sută. Maramureș 25 și 
33 la sută, situația fiind identică in 
județele Ilfov. Buzău, Covasna, Su
ceava, Botoșani și Iași.

Apariția condițiilor optime pentru 
începerea plantatului, mai devreme 
față de alți ani, a determinat și 
necesitatea urgentării unor lucrări 
tehnologice specifice culturii carto
fului. Prima operație cu efecte di- 

stituie asigurarea materialului sădi
tor. Astfel, în multe cooperative a- 
gricole nu s-a întreprins nici o mă
sură pentru a se ști ce cantități de 
cartofi buni există pentru plantat și, « 
ceea ce este mai grav, nu se urmă
rește modul de păstrare a tuberculi
lor în silozuri pentru a înlătura sau 
preveni fenomenul de încolțire.

Tehniciană Inodora Dănilă, de la 
întreprinderea județeană pentru va
lorificarea legumelor și fructelor, a 
încercat să ne convingă că întreaga 
cantitate de semințe de cartofi pre
văzută a se planta în această primă
vară este asigurată încă de anul tre- 

recte asupra nivelului producției și 
realizării timpurii a acesteia se re
feră la preîncolțitul cartofilor de 
sămînță. Pentru cartofii timpurii a- 
ceastă acțiune trebuia încheiată pînă 
la 1 martie în vestul și sudul țării și 
10 martie în restul județelor. Deși 
în zona de sud a țării sint întru
nite condiții pentru începerea plan
tatului, cooperativele agricole din 
județe ca Brăila, Ialomița, Pra
hova, Tulcea, Vîlcea și Vran- 
cea sînt serios rămase în urmă 
cu această lucrare de bază. în zilele 
următoare este necesar ca preîncol
țitul cartofilor să se încheie în fie
care unitate. Specialiștii din unită
țile agricole trebuie să urmărească 
îndeaproape starea terenului și 
cînd acesta permite o bună pregă
tire (pămînt reavăn, afinat, fără 
bulgări) să se treacă cu toate for
țele la plantatul cartofilor, care a- 
tum pot utiliza in cele mai bune 
condiții umiditatea din sol pentru 
dezvoltarea in bune condiții a 
culturilor.

A. PAPADIUC;

cut. Dar această declarație a fost in
firmată de faptul că, în ultima 
vreme, a trebuit să se recurgă la o 
nouă repartiție pentru 1 000 tone din 
județele Harghita, Suceava și Bra
șov, repartiție care, deocamdată, este 
„asigurată" doar pe hîrtie. Tov. loan 
Popa, președintele cooperativei agri
cole d.in Dulcești, rie-a confirmat că, 
la ora actuală, au un deficit de 80 
tone cartofi de sămînță, în plină cam

ion MANEA 
corespondentul „Scînteii”
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După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a primit în ziua de 2 martie 
un grup de ziariști algerieni, cărora le-a acordat un interviu.

ÎNTREBARE : România în
cheie al treilea deceniu de 
edificare socialistă.' Ați putea 
să prezentați un tablou al rea
lizărilor dumneavoastră po
porului nigerian, al cărui 
oaspete veți fi peste citeva 
zile ?

RĂSPUNS : într-adevăr, peste 
doi ani se vor împlini trei decenii 
de cînd poporul român, înfăptuind, 
sub conducerea partidului comu
nist, insurecția armată națională, a 
pășit pe calea unei vieți noi, libere 
și independente. în acest timp — 
istoricește scurt — România a par
curs o perioadă de profunde trans
formări revoluționare, economice 
și sociale. Astăzi, România repre
zintă un stat cu o puternică in
dustrie și o agricultură cooperatis
tă în plină dezvoltare. Pentru a 
ilustra marile transformări reali
zate, voi menționa faptul că pro
ducția industrială a României a 
fost în 1970 de 17 ori mai mare de- 
cît în 1938, iar în acest cincinal, ca 
urmare a hoțărîrilor Congresului al 
X-lea, urmează să cunoască o dez
voltare puternică, fiind în 1975 de 
28—30 de Ori mai mare decîf în 1938. 
S-au dezvoltat o serie de ramuri 
noi ; industria românească reușeș
te să satisfacă cerințele de înzes
trare a întregii economii în pro
porție de peste 70 la sută și să 
asigure o serie de mașini și utilaje 
pentru export. S-a dezvoltat puter
nic agricultura care, de asemenea, 
asigură atît aprovizionarea în bune 
condiții a țării, cît și unele dispo
nibilități de export.

în același timp, a luat o puter
nică dezvoltare învățămîntul. Pen
tru a înțelege mai bine acest lucru, 
voi menționa că în 1938 România 
era o țară cu un mare număr de 
analfabeți ; această stare de lu
cruri a fost de mult lichidată ; se 
generalizează învățămîntul obliga
toriu gratuit de 10 ani, iar învă- 
țămîntul superior s-a ridicat la ni
velul celor mai dezvoltate țări, asi- 
gurînd cadrele tehnice și de spe

cialitate pentru toate sectoarele 
economiei românești.

Pe această bază a crescut și ni
velul de viață al poporului român. 
Se dezvoltă puternic construcția de 
locuințe, de așezăminte culturale, 
se îmbunătățește asistența sanitară. 
Putem spune, deci, că socialismul 
s-a dovedit capabil să asigure, în
tr-o perioadă scurtă, soluționarea 
marilor probleme ale ridicării bu
năstării întregului nostru popor.

Pe baza hoțărîrilor Congresului 
al X-iea am trecut la înfăptuirea 
programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
care presupune atît o economie 
multilaterală care să permită 
României să se apropie simțitor de 
țările dezvoltate ale lumii, cît și 
lărgirea democrației socialiste, a 
participării maselor populare la 
conducerea tuturor sectoarelor de 
activitate, ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a oamenilor 
muncii.

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, dumneavoastră veți 
vizita în curînd Algeria, pen
tru prima dată. Am dori să ne 
spuneți părerea dumneavoas
tră în legătură cu stadiul ac
tual al relațiilor dintre cele 
două țări și cum concepeți 
dumneavoastră dezvoltarea 
cooperării româno-algeriene ?

RĂSPUNS : Aș dori, în primul 
rînd, să mulțumesc președintelui 
Houari Boumediene pentru amabila 
invitație de a vizita țara dumnea
voastră și să-mi exprim satisfacția 
că voi putea cunoaște nemijlocit 
viața și preocupările poporului al- 
gerian. Vizita pe care urmează s-o 
fac în frumoasa dumneavoastră 
țară constituie o expresie elocventă 
a bunelor relații care se dezvoltă 
între popoarele noastre. Cunoaștem 
și prețuim trecutul glorios de lup
tă al poporului algerian pentru a- 
părarea ființei sale naționale, pen
tru afirmarea sa ca o națiune de 
sine stătătoare în lume. De altfel, 
în trecutul mai îndepărtat, există 

oarecari asemănări între istoria 
României și a Algeriei, deoarece am
bele au cunoscut, o perioadă destul 
de îndelungată, asuprirea imperiu
lui otoman. Poporul român, care 
de-a lungul istoriei sale a dat grele 
jertfe pentru cucerirea indepen
denței și suveranității naționale, a 
fost animat întotdeauna de profun
de sentimente de simpatie și soli
daritate față de lupta poporului al
gerian pentru eliberarea sa de sub 
dominația colonială, pentru neatîr- 
nareă patriei, pentru preluarea in 
mîiniie sale a bogățiilor naționale, 
a propriului său destin. Ne bucură 
succesele pe care le obține poporul 
algerian prieten în consolidarea in
dependenței economice și politice 
a țării, în dezvoltarea industriei 
naționale, a agriculturii, a științei 
și culturii, în făurirea unei orîn- 
duiri sociale noi și ridicarea nive
lului de trai material și cultural al 
maselor.

Relațiile de colaborare și priete
nie dintre România și Republica 
Algeriană Democratică și Populară 
cunosc o evoluție ascendentă. 
Schimburile economice au crescut 
de cîteva ori în ultimii 5 ani. S-au 
încheiat acorduri de cooperare in 
domeniul industriei petrolului, chi
miei, minieră și în alte domenii. 
Numeroși specialiști români lucrea
ză în țara dumneavoastră, aducîn- 
du-și contribuția la eforturile po
porului algerian pentru dezvoltarea 
industriei petroliere și miniere. 
Se dezvoltă, de asemenea, puter
nic schimburile culturale dintre 
România și Algeria. Aș putea spu
ne că vizita pe care o voi face, în 
Algeria va deschide noi perspecti
ve în vederea extinderii colaboră
rii, că popoarele noastre sînt inte
resate în a dezvolta larg colabora
rea în toate domeniile de activi
tate, de a acționa împreună pentru 
ridicarea lor economico-socială și 
întărirea independenței naționale, 
că sînt hotărîte de a nu-și precu
peți eforturile în lupta împotriva 
imperialismului, a colonialismului, 
pentru afirmarea în lume a prin
cipiilor de deplină egalitate între 
state, de respectare a independen- 
țet și suveranității naționale, de 
neamestec în treburile interne, de

(Continuare în pag. a V-a)

POSIBILITĂȚI

DE PERFECȚIONARE
INSUFICIENT
VALORIFICATE

la cabinetele județene pentru problemele 

de organizare științifică a producției și a muncii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

a primit pe ziaristul 

zairez Mpanu Mpanu Bibanda

Acțiunea de organizare științifică a 
producției și a muncii, începută cu 
cîțiva ani în urină, a dat și în județul 
Mureș rezultate pozitive. Exemplul 
multor întreprinderi din județ, care 
și-au axat preocupările pe utilizarea 
mai rațională a capacităților de pro
ducție, a timpului de lucru și a for
ței de muncă, pe valorificarea supe
rioară a materiilor prime și materia
lelor, asimilarea în fabricație a unor 
produse cu performanțe ridicate ș.a., 
confirmă întru totul aprecierea secre
tarului general al partidului nostru, 
formulată la Conferința pe țară a ca
drelor de conducere din întreprinderi 
și centrale industriale și de construc
ții, potrivit căreia „organizarea pro
ducției și a muncii reprezintă astăzi 
una din cele mai importante rezerve 
de creștere a eficienței activității 
economice". Și tot experiența acestor 
întreprinderi demonstrează convingă
tor că atunci cînd, pe lingă rezolva
rea problemelor activității zilnice, se 
poate afecta un volum suficient de 
timp fundamentării, pe bază de studii 
temeinice, a deciziilor curente și de 
perspectivă, eforturile respective sînt 
răsplătite din plin prin rezultatele 
ce se obțin în practică. După cum s-a 
relevat în recentele adunări generale 
ale oamenilor muncii, în' acest mod 
majoritatea colectivelor de întreprin
deri din județul nostru și-au adus 
contribuția la realizarea unei pro
ducții în valoare de peste o jumă
tate de miliard lei obținută în plus 
față de planul dezbătut acum un an. 
la depășirea productivității muncii 
planificate, la obținerea unor impor
tante beneficii suplimentare.

în multe întreprinderi din județ 
îmbunătățirea continuă, a organizării 
producției și a muncii nu se limi
tează doar la activitatea comparti
mentelor speciale, create în acest 
scop ; la elaborarea studiilor, proiec
telor de organizare ș.a. sînt antrenați 
muncitori, tehnicieni, ingineri, econo

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, 
Piotr Jaroszewicz, a trimis tovarășului Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, o telegramă 
prin care mulțumește pentru sentimentele de compasiune exprimate în 
legătură cu tragicele consecințe ale catastrofei de la Fabrica de amidon 
din Lubon.

miști din toate sectoarele întreprin
derii. Nu o dată apar însă probleme 
pentru a căror rezolvare întreprin
derea nu dispune de cadre din spe
cialitatea respectivă (electroniști, spe
cialiști în automatizări ș.a.) și, de 
aceea, este determinată să apeleze la 
alte unități. în ultimii ani s-a dovedit 
că există largi posibilități pentru coo
perarea dintre întreprinderi, nu numai 
în privința realizării unor produse, ci 
și în domeniul elaborării unor studii 
de perfecționare a producției și a 
muncii, de soluționare a unor proble
me care pot contribui la creșterea 
eficienței activității economice. De 
mare utilitate sînt. în soluționarea 
unor asemenea probleme ale în
treprinderilor. cabinetele pentru pro
blemele de organizare științifică 
a producției și a muncii, constituite 
în anul 1968 în județe, tocmai cu 
scopul de a răspîndi în rîndul cadre
lor din economie cunoștințele și me
todele moderne de conducere și or
ganizare, de a desfășura acțiuni și a 
efectua lucrări practice de organi
zare științifică a producției și a mun
cii în unitățile productive, prin care 
să sprijine activitatea acestora con
sacrată îndeplinirii și depășirii sar
cinilor de plan, creșterii sistematice 
a eficienței în toate domeniile.

Rîndurile de față încearcă să pre
zinte citeva aspecte din activitatea 
cabinetului de organizare științifică a 
producției și a muncii din județul 
nostru și, pe această bază, să expri
me unele păreri pentru îmbunătăți
rea activității în viitor.

La începutul existenței sale, cabi
netul s-a ocupat mai ales de pro
paganda tehnică, de răspîndirea ex-

Ing. Ernest SZOTYORI 
secretar al Comitetului județean 
Mureș al P.C.R.
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O secție a Uzinei de sîrmă și produse din sîrmâ — Buzău Foto : M. Andreescu
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Schimb de păreri pe fema: SERVICIILE PENTRU POPULAȚIE

10 000 DE PROPUNERI SINTETIZATE ÎNTR-0 HOTĂRÎRE
DE CEE MAI 1ARG INTERES PENTRU BUCURESTENI

O analiză făcută de specialiștii 
Consiliului popular al municipiului 
București a scos Ia iveală faptul că 
serviciile publice nu țin încă pasul 
cu cerințele și exigențele populației, 
că prezența lor în viața de zi cu 
zi a orașului ar trebui să se facă mai 
puternic simțită Un prim argument : 
serviciile reprezintă doar aproxima
tiv 15 la sută din structura cheltuie
lilor bănești ale populației.

Se impunea, deci, ca dezvoltarea 
impetuoasă, pe diferite planuri, a Ca
pitalei, în actualul cincinal, să fie 
însoțită de o creștere corespunză
toare, în domeniul serviciilor publi
ce Dar, pentru a putea trasa, cu 
claritate, linia și proporțiile de dez
voltare a fiecărui sector în parte, 
trebuiau, firește, să fie mai întîi cu
noscute tendințele și structura cerin
țelor populației. De aceea, consiliul 
popular al municipiului a întreprins 
un studiu vast, desfășurat sub îndru
marea unei comisii create în acest 
scop Fiecare ramură de activitate a 
fost examinată atent. în mod critic. 
La sinteza acestui studiu, la care au 
colaborat comisiile permanente, nu
meroși deputați. circa b mie de spe
cialiști, s-au adăugat rezultatele li
nei investigații sociologice de pro

porții, în rîndul a 10 000 de cetățeni, 
cu privire la opțiunea în domeniul 
prestărilor de servicii. Consultarea 
largă a maselor de cetățeni, sonda
jul sociologic au eliminat argumen
tele de tipul „am impresia că...“, 
„cred că ar trebui să...“, care nu pot 
asigura o bază realistă.

Pe temelia solidă, riguros științifi

UN PRIM SONDAJ PRIVIND ÎNFĂPTUIREA 
ACESTEI HOTĂRÎRI

că. a studiului amintit, consiliul 
popular al municipiului, întrunit 
intr-o sesiune, a elaborat o bo- 
tărîre — nr. 25 — care jalonează 
drumul prestărilor de servicii. în acest 
cincinal. în cele 19 articole sînt luate 
in considerare toate categoriile de 
servicii, mdicîndu-se procentul de 
creștere ce va trebui să fie 
realizat de fiecare, pină la fine'e 
anului 1975. Sporuri de peste o sută 

în după-amiaza zilei de joi, 
9 martie 1972, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, a 
primit pe Mpanu Mpanu Bibanda, 
directorul cotidianului „Salongo" 
din Kinshasa, membru al Birou
lui Politic al Mișcării Populare a 
Revoluției, președintele Uniunii 
naționale zaireze de presă, care 
face o vizită în țara noastră.

la sută sînt prevăzute în acele do
menii — spălat, curățat chimic, vop
sit. autoservice, extinderea rețelelor 
de apă și canalizare etc. — în care 
solicitările cetățenilor nu sînt satis
făcute decît parțial. Hotărîrea indică 
mijloace și căi prin care capacită
țile și posibilitățile actuale de pres

tări de servicii pot ti folosite mai 
bine pentru a răspunde unui număr 
cît mai tnare de cereri din partea 
cetățenilor : introducerea lucrului în 
2 -3 schimburi, policalificarea lucră
torilor etc Sînt menționate apoi, in 
mod special, cîteva sectoare a căror 
activitate necesită o atenție deose
bită din partea direcțiilor de resort 
— reparații de locuințe, prestări de

La întrevedere au participat to
varășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Constantin Mitea, 
consilier la Comitetul Central al 
partidului.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat ziarului din 
Kinshasa un interviu.

servicii în sfera circulației mărfuri
lor ș.a.

Pe baza acestei hotărîri. direcțiile 
generale din cadrul consiliului popu
lar, precum și uniunile cooperative
lor meșteșugărești și-au întocmit 
programe proprii de dezvoltare, în 
care prevederile merg pînă la deta
liu, cu scadente și răspunderi pre
cise. O primă etapă a acestui pro
gram — un an — a fost parcursă. Ce 
s-a realizat în acest răstimp ? în 
ceea ce s-a întreprins. în 1971, pe 
linia dezvoltării și diversificării 
prestărilor de servicii, s-a ținut 
seama de hotărirea amintită ? în 
cadrul strimt al unui singur arti
col ar fi imposibil de vorbi; despre 
realizările și minusurile care mai 
există în variatele domenii care 
compun acest vast sector de larg in
teres cetățenesc. De aceea, ne-am 
propus să le luăm la rînd. ocupîn- 
du-ne pe-ndelete de cele mai im
portante. într-un șir de articole.

Pentru început, ne-am oprit asupra 
activității acelor întreprinderi care

Rodiră ȘERBAN

(Continuare in pag. a U-a)
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FAPTUL
DIVERS
După o vizită
în satuț 
natal

Nu demult, pensionarul 
Marandiuc, domiciliat în 
zent în București, a vizitat sa
tul Răchiți din județul Boto
șani, în care s-a născut și și-a 
petrecut copilăria. De prisos să 
mai spunem că l-a găsit altfel 
de cum l-a lăsat. Impresionat 
de tot ceea ce au înfăptuit aici 
foștii săi consăteni, la scurt 
timp după ce s-a întors acasă 
el le-a trimis 548 de cărți pen
tru biblioteca sătească. O dona
ție care vorbește emoționant 
despre legătura cu satul

loan 
pre-

natal.

Arhivarul
a rămas

arhivă!
de-
de

pini nu
Direcția 
din Cluj. A-

Ioan Morar era, 
mult, arhivar la 
drumuri și poduri 
cum se pare că trebuie să se 
reprofileze. Pentru simplul mo
tiv că a rămas fără... arhivă ! $i 
asta — după ce chiar el o lăsase, 
la ieșirea din serviciu, închisă, 
cu mina lui, la subsolul unui 
imobil de pe strada Horea. O 
lăsase insă in seama... unei sobe 
care duduia de mama focului ! 
A doua zi avea să se convingă 
că soba respectivă a păzit-o pină 
cind a făcut-o scrum.

Pază primej-
t J

dioasă

r
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Vă mai amintiți de savu
roasa comedie cinematogra
fică „Stan și Bran eroi fă
ră voie" 7 Filmul începea 
cu o secvență de un naz 
irezistibil, devenită celebră 
prin absurdul situației : 
într-un tranșeu, cățărat pe 
un munte de,cutii de con
serve consumate, unul din
tre eroi sta conștiincios „la 
datorie", așteptînd să ia 
sfîrșit războiul, fără să știe 
că; de fapt, războiul se ter
minase de mult.

...într-un fel. așa stau lu
crurile și cu salariații u- 
nui depozit de produse ali
mentare din Sibiu conce
put, la vremea sa, .ca o u- 
nitate de bază în prelua
rea unor mărfuri, mai ales 
din import, și redistribuirea 
lor către beneficiari. Cu un 
volum important de mărfu
ri, pe care le avea de ma
nipulat dintr-o parte în 
alta — volum care ajungea 
la 70—80 milioane lei în
tr-un an — acest colectiv 
își îndeplinea misiunea in 
condiții mulțumitoare. De 
mai bine de un an. însă, 
volumul rulajului s-a dimi
nuat brusc de... 60 de ori, 
de la 5 000—6 000 de facturi 
în 1969 și, respectiv, 1970, 
la 685 în 1971 și abia vreo 
30—40 de la începutul anu
lui în curs... Deci, aproape 
de cota „zero". Ce s-a în- 
tîmplat 7 Prin reorganiza
rea unor unități teritoriale, 
prin modificarea unor sar
cini de plan ale forului tu
telar, depozitul din Sibiu, 
aparținind I.A.U.I.A.-Bucu
rești — pe numele său în
treg, „întreprinderea de 
aprovizionare a unităților 
industriei alimentare" — 
căci despre acest depozit 
este vorba, se pare că, 
practic, n-a mai fost luat 
în calcule.. S-a adaptat a- 
ceastă unitate la situația 
nou creată 7

...Pe poarta clădirii cu 
un etaj, de pe bulevardul 
„23 August", oamenii intră 
în fiecare zi la lucru, așa 
cum fac de ani de zile, a- 
poi se grăbesc să semneze 
condica. Funcționarii își 
scot dosarele pe birouri, 
muncitorii din depozit își 
îmbracă hainele de lucru. 
Telefoanele încep să sune, 
ușile dintre birouri nu mai 
au o clipă de răgaz. S-ar 
părea că activitatea merge 
ca pe roate, dar impresia 
e înșelătoare. Oamenii de 
aici — de la șeful de uni
tate și secretară, dactilo
grafă. la contabila-șefă și 
lucrătorii din depozit — 
mai mult stau decît lucrea
ză, depozitul fiind socotit 
în viziunea întreprinderii 
tutelare ca o ariergardă 
necesară și ea la ceva. Din 
scriptele contabilității a- 
flăm. de pildă, că deși ac
tivitatea depozitului a fost 
ca și inexistentă în ultimul 
an (livrări-desfacere abia

de 6 800 000 lei), salariile 
și cheltuielile de regie ale 
unității au ajuns la aproa
pe 250 000 de lei Dacă a- 
mintim că pentru bruma 
de mărfuri ce au mai în
curcat. din cînd în cind, 
locul prin depozit, comisi
onul cuvenit unității pen
tru aceste „operații" co
merciale abia dacă depă
șește în 1971 suma de 
300 000 lei, credem că orice 
alt comentariu ar fi de pri
sos

...Ne aflăm în incinta de
pozitului exact la ora 6,45, 
cînd începe în mod obiș
nuit programul. 6.50, 7,
7,10... în sfîrșit. după o ju-

satul Buncard, o suburbie 
a orașului...

Deodată, în curtea de
pozitului animație : zgomo
te și strigăte înnăbușite, 
semn că se trebăluiește 
ceva. „Hai, acum", „încă 
o dată, tot așa I" — în
deamnă cineva de zor. „A 
sosit un transport de mate
riale ?“ — întrebăm pe u- 
nul din oamenii care se o- 
pinteau să mute o stivă de 
lăzi. „Nu, s ora de... sport: 
ne-am zis să mai plimbăm 
lăzile și scîndurile 
pe care le-am mai 
de atîtea ori prin 
Altfel, ne pierdem 
antrenamentul".

astea, 
plimbat 

curte, 
de tot

— Pînă șl vecinii au În
ceput să facă glume la a- 
dresa noastră. Spun că, 
plictlsindu-ne în casă, am 
ajuns să ne cățărăm pe a- 

vara, 
Ro- 

plajă
coperiș. Chiar așa : 
domnișoara contabilă 
dica Uleșan face 
deasupra depozitului...

Așadar, în ceea ce pri
vește activitatea pe care o 
desfășoară, depozitul din 
Sibiu trage greu să-și men
țină locul în schemă. Cît 
va mai rezista el în aseme
nea condiții pe statele de 
plată ale statului ?

— Ne străduim să 
totul ca lucrurile să 
murească cît mai

„Cinci câștig,

facem 
se lă- 
rapid.

șapte mănânc, ce rămâne
pun de-o parte...

• TREI ZILE LA UN DEPOZIT CARE NU DEPOZITEAZĂ NIMIC
• OAMENI HARNICI Șl SERIOȘI „PLIMBĂ" LĂZILE GOALE CA 
SĂ NU-ȘI PIARDĂ ANTRENAMENTUL ® UN PAZNIC ANGAJAT SĂ

PĂZEASCĂ... NIMICUL

mătate de oră vine si șe
ful ....... “
ca. 
din 
ta.
Ne _______ ____ .
năturile din condică 
„prezenți" toți . .
deși oamenii intrați în uni
tate sînt cu 4 mai puțin de
cît se pretinde în condică. 
„Unde să fie ceilalți 7" — 
ne interesăm noi la șeful 
unității. „Păi, pe trei din
tre ei i-am învoit eu. au 
ceva treburi prin oraș". 
Există, firește, și situații 
care justifică acordarea unei 
învoiri în măsura 
nu este perturbată 
tea normală. Cum 
depozitul din Sibiu 
să se cam uite ce 
nă activitate normală, în
voirile se țin lanț. Uneori 
chiar în interesul personal 
al... șefului : doi dintre sa
lariații unității declară în 
scris, bunăoară, că au fost 
cazuri cînd Dumitru Stoi
ca i-a învoit de la serviciu 
pentru a lucra la grădina 
de legume a acestuia din

unității, Dumitru Stoi- 
„Stau într-o comună 
apropiere și fac na^e- 

O întîrziere, nu-i bai", 
miră însă că după sem- 

sînt 
salariații,

în care 
activita- 
însă la 
începuse 
înseam-

în ziua următoare (17 fe
bruarie) s-a bătut într-un 
fel recordul : au întîrziat 
de la serviciu... toți salari
ații. Ca după un vechi ri
tual, primii sosiți deschid 
larg ușile magaziilor... goa
le. Ne adunăm apoi în în
căperea-vesti ar. Contra fri
gului de afară, în sobă se 
încinge un foc zdravăn, 
încolo, liniște. Nu ne de
ranjează nimeni. Prilej bun 
pentru a înfiripa un dialog 
mai apropiat... Am aruncat 
la un moment dat întreba
rea care a părut, pentru 
toți, o ghiulea de tun : „Dar 
despre munca la acest de
pozit ce se poate spune 7“

— E paradă goală, mun
cim... odihnindu-ne — spu
ne cu năduf manipulantul 
Florian Poptilie. Cu ani în 
urmă, aveam de lucru de 
rupeam și cîte două pere
chi de mănuși pe zi. Acum, 
ne e rușine cînd vine ci
neva și ne găsește stînd. 
Pare-se că nimeni nu are 
nevoie de această unitate, 
decît forul tutelar.

Zilnic sînt cu telefonul în 
mînă și pisez la cap Bucu- 
reștiul. Pînă atunci mai 
căutăm să punem ordine 
în restul de marfă pe ca- 
re-I mai avem. Pentru a 
o păzi, am...

Mai departe, șeful unită
ții D Stoica ne spune un 
lucru uimitor :

— ...Pentru a o păzi, am 
angajat și un paznic...

— Dar forurile tutelare 
ce măsuri au întreprins 
pină acum 7

Din nou ne este pusă 
la încercare curiozitatea : 
„Pentru a se convinge cît 
mai bine cum stau lucru
rile, forurile tutelare tri
mit mereu delegat aici, la 
fața locului". Pe urmele 
acestor intense deplasări 
de delegați, iată-ne la forul 
tutelar, întreprinderea de 
aprovizionare a unităților 
industriei alimentare, cu 
sediul în București. Oare 
se va fi edificat de-a bine- 
lea centrala cum stau lu
crurile la Sibiu ?

— Este o chestiune pe

care am sesizat-o, ea s-a 
produs datorită schimbării 
profilului, materialele de 
uz general urmînd a fi dis
tribuite în rețea prin în
treprinderile teritoriale ale 
ministerului — ne infor
mează tovarășul Ion Sir- 
boiu, directorul întreprinde
rii. Deși activitatea aces
tui depozit era în scădere, 
am crezut nimerit să-l 
menținem ca un spațiu de 
rezervă, pentru orice even
tualitate.

Nimic de zis, chibzuită 
socoteală de gospodar care 
întreține, cheltuind sute de 
mii de lei, o unitate de 
dragul de a o avea. „N-a
vem ce face", se plingeau 
cei de la Sibiu. „Vedeți-vă 
de treabă, oricînd poate fi 
nevoie de voi", răspundea 
calmă centrala și mai tri
mitea, eventual, un dele
gat. Ba, se mai întîmpla 
ceva între timp : o serie de 
lungi și precaute tratative 
cu „Vlnalcool" Sibiu pentru 
o posibilă transferare a de
pozitului către această 
treprindere Stadiul 
al tratativelor 7

— Problema este ca și 
rezolvată. ne-a informat 
mai departe interlocutorul 
nostru. De la 1 ianuarie 
1972 ni s-au modificat sar
cinile de plan în care intra 
acest depozit, așa că-1 pu
tem dezafecta fără riscuri. 
De altfel, 
nului de 
chestiune 
zile, mai 
schiță la documentație...

în sfîrșit, s-a găsit re
zolvarea, s-au înlăturat 
temerile unor împrejurări 
neprevăzute, s-a găsit și 
cine să preia depozitul, cu 
salariați cu tot... Să spu
nem că aceștia își vor re
căpăta „condiția fizică" a- 
flată în pericol. Cum ră- 
mîne insă cu formalismul 
și încetineala care au Jăsat 
pe linie moartă mai bine 
de un an o unitate în stare 
să vehiculeze mărfuri de 
milioane și milioane de 
lei 7 Are înțelepciunea din 
vechime o zicală pentru 
astfel de negustorie : „cinci 
cîștig. șapte mănînc. ce ră- 
mîne, pun de-o parte". 
Poate că socoteala cu pri
cina o mai poate face cine 
vrea, pe buzunarul propriu, 

nimeni.
nu 
se

in
actual

semnarea ordi- 
transfer este o 
doar de cîteva 
trebuie doar o

fără să supere pe 
Pe banii statului însă 
merge. Și acolo unde 
mai rătăcesc asemenea 
încurcate socoteli trebuie 
trasă linie și făcut soldul. 
Un sold al responsabilității 
pentru tot ceea ce înseamnă 
administrarea optimă, ren
tabilă a averii obștești.

De Ia o vreme, din Incinta 
fabricii de încălțăminte „Flacăra 
roșie" din Capitală dispăreau 
importante cantități de încălță
minte, piele sau talpă. Investi
gațiile nu duceau însă la nici un 
rezultat, iar oamenii de pază 
dădeau neștiutpri. .din umeri. In 
această situație au fost sesi
zate organele de resort și, după 
o minuțioasă verificare, au reu
șit să dezlege misterul. Croito
rii de piele Constantin Brătescu 
și Petre Velicu, în înțelegere cu 
alți colaboratori apropiați întru 
această afacere, printre care și 
șase paznici (Laurențiu Bleju, 
Maria Cristea, Marin Zaharia, 
Gheorghe Barbu, Gheorghe Gai
ță și Alexandru Mageru) au 
scos din întreprindere materii 
prime și produse finite în valoa
re de 121 307 lei. Firesc, toți cei 
vinovați de furt în dauna avu
tului obștesc au fost „încălțați" 
așa cum se cuvine, urmînd _să-șj 
primească pedeapsa prevăzută 
de lege.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii 
Dinu POPESCU
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militant înflăcărat
pentru cauza 

clasei muncitoare

De la
braconaj 
la crimă

Foto : S. Cristian

încă din primele decenii ale afir
mării ei pe scena politică a societă
ții românești, clasa noastră munci
toare a format din rîndurile ei nu
meroși militanți pătrunși de spirit de 
abnegație, exponent) fideli ai intere
selor poporului, care au avut un rol 
deosebit de important in organizarea 
luptei revoluționare. între aceștia se 
numără și Alexandru Constantinescu, 
cunoscut de muncitori sub numele de 
„Alecu", de la a cărui naștere se îm
plinește un secol.

Născut la 10 martie 1872, la Bucu
rești, într-o familie cu mijloace ma
teriale modeste, a fost nevoit să în
trerupă studiile după primele clase de 
liceu și să învețe meseria de tapițer. 
Exploatarea și umilințele îndurate 
din partea patronilor au constituit 
acea școală a vieții care i-a alimentat 
din adolescență revolta împotriva 
condițiilor vitrege de muncă și de trai 
hărăzite muncitorimii de regimul bur- 
ghezo-moșieresc. Atelierul unde își 
făcea ucenicia se găsea lingă sala 
„Sotir", locul de adunare al socialiș
tilor bucureșteni în deceniul 9 al se
colului trecut. Aici, din cuvîntările 
lui C. Dobrogeanu-Gherea. A. Bacal- 
bașa, C. Miile, a asimilat el pri
mele noțiuni de 
socialism științi
fic. în acel timp, 
mișcarea mun
citorească stră- 
bătea o etapă 
importantă în e- 
voluția sa, etapă 
în care, ca rezul
tat al dezvoltă
rii organizațiilor 
muncitorești, al 
însușirii ideilor 
marxiste, a luat ființă primul 
partid politic al clasei munci
toare — Partidul Social-Democrat 
al Muncitorilor din România. Cu 
energia ce îl caracteriza, Al. Con
stantinescu s-a încadrat în noul 
partid, devenind în scurtă vre
me, în pofida tinereții sale, unul 
din membrii marcanți ai acestuia. 
După ce, în 1899, un număr în
semnat de intelectuali de origine și 
formație burgheză, aflați în condu
cerea mișcării, au părăsit-o, provo
când vremelnica dezorganizare a 
partidului, Al. Constantinescu a ră
mas credincios steagului roșu, stră- 
duindu-se, împreună cu I. C. Frimu, 
V Anagnoste, C. Z. Buzdugan și alți 
muncitori revoluționari, să mențină 
și să consolideze organizațiile mun
citorești. rodul cel mai însemnat al 
acestor eforturi fiind apariția gaze
tei „România muncitoare" și a cer
cului cu același nume. Luctînd în ca
litate de secretar de redacție și ca
sier al gazetei, neprecupețindu-și e- 
forturile pentru a-și desăvîrși pre
gătirea culturală, politică și ideolo
gică, el s-a format ca talentat ziarist 
s(’9iaUȘ^;.£argumentarea convingătoa
re. combativitatea revoluționara con
stituiau nota dominantă a articolelor 
sale care îmbrățișau o tematică va
riată, de la probleme specifice orga
nizării luptelor muncitorești pînă la 
probleme ale vieții culturale și știin
țifice.

Plecînd la Paris, în 1902. Al. Con
stantinescu a avut prilejul să cunoas
că mișcarea socialistă occidentală, 
sub aspectele ei pozitive și negative. 
La începutul anului 1905, auzind de. 
„vîntul de redeșteptare" ce adia asu
pra mișcării muncitorești din Româ
nia, se întoarce în țară și ia parte ac
tivă la acțiunea de refacere a orga
nizațiilor sindicale, paralel cu redac
tarea rubricii „Viața sindicală" în 
gazeta „România muncitoare". Con
ferința mișcării muncitorești din au
gust 1906 l-a ales secretar al Comi
siei Generale a Sindicatelor. Noua 
muncă i-a solicitat toate forțele ; era 
permanent pe drumuri, spre un colț 
sau altul al țării, silit mereu să se 
travestească, să schimbe locuința, 
spre a dejuca urmărirea de către a-

100 de ani de la 
nașterea lui 

Al. Constantinescu

Noul spital, aflat în construcție, din Rîmnicu-Vîlcea

Deși nu era vinător, Gheorghe 
Ardelean din satul Neudorf 
(Arad) ținea neapărat să fie. 
In modul cel mai simplu cu pu
tință. A făcut rost de o pușcă 
„cu împrumut" de la Vasile 
Anghel și a pornit după iepuri. 
Ajungind insă la marginea unei 
păduri și trăgind la intimplare, 
glonțul l-a nimerit în plin pe Ni
colae Reli din comuna Chesinț. 
Acesta a strigat după ajutor, dar 
braconierul... a rupt-o la fugă ! 
Mai tirziu, N. R. a decedat la 
spital. Acum, braconierul și vină- 
torul care i-a dat arma pe mină 
vor suferi consecințele de ri
goare.

(Urmare din pag. I)
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Două căruțe ale cooperativei 
agricole de producție din Tg. 
Mureș rămăseseră într-una din 
zilele trecute „în pană" in plin 
centrul orașului. Oricît se 
teau, caii înhămați la ele 
dovedeau în stare să le 
sus pe pantă. Mijloacele
intrînd în impas, ce mijloc să 
le fie trimis în ajutor 7 Pină 
la urmă, cele două căruțe, cu 
cai cu tot, au fost' remorcate 
de... un tractor de la S.M.A. Tg. 
Mureș 1 Tractoristul Ion Oltean 
a dat bice... cailor putere și o- 
riginala coloană de transport 
s-a pus în mișcare. Ce-i drept, 
bidiviii, care jucau acum slobozi 
în ham. au reușit să țină ca
dența impusă de „herghelia" pe 
patru roate din fața lor și ope
rația s-a terminat cu bine. Dar 
se putea întîmpla ș! altfel. 
Drept pentru care remorcarea 
lor la tractor nu putea fi consi
derată decît ca o gravă încăl
care a regulilor de circulație 
o asemenea sărire peste cal 
fost tratată ca atare.

a

Rubricâ redactatâ de 
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Gheorghe POPESCU 
și corespondenții „Scînteii1

se ocupă cu întreținerea locuințelor, 
în hotărîrea la care ne refeream 
există un articol — nr. 8 — în care 
se spune : „Comitetul executiv va 
continua să pună un accent deosebit 
pe activitatea de întreținere a fondului 
de locuințe de stat și proprietate per
sonală in care scop va dezvolta sec
torul de prestări în construcții, mă
rind numărul centrelor de prestări, 
dotindu-Ie cu utilaje și mijloace de 
transport corespunzătoare unei acti
vități de intervenție rapidă și 
promptă, lărgind mecanizarea proce
selor tehnologice". Care este situația, 
la un an și jumătate de la elabora
rea acestei hotărîri 7 Nu se poate 
pretinde ca problemele diverse și 
spinoase ale organizării prestărilor de 
servicii, in acest domeniu, să-și fi 
găsit, în acest scurt interval, soluția 
definitivă. Dar anumite îmbunătățiri 
erau posibile și obligatorii. Dintr-o 
convorbire cu cadre de condu
cere la Direcția generală de gos
podărie locativă a municipiului am 
aflat că, in 1971, ritmul mediu de 
creștere a volumului prestărilor a 
fost de 7 la sută, față de 5 la sută 
planificat. Tradus in fapte, acest 
procent înseamnă peste 4 000 de lu
crări executate pentru populație, mai 
mult decît în 1970, revenind cam 150 
lei cheltuieli medii de întreținere pe 
apartament, față de 34 de lei in 1960. 
Sînt creșteri care demonstrează atît 
eforturile, apreciabile, depuse pentru 
traducerea in viață a hotăririi amin
tite. cît și posibilitățile de dezvoltare 
și mai puternică a acestui sec
tor. în ianuarie anul acesta s-a 
luat o măsură organizatorică menită 
să ducă la o mai bună folosire a 
mijloacelor existente : întreprinderile 
de administrație locativă și de reoa- 
rații de locuințe au fuzionat, dind 
naștere unor întreprinderi de con
strucții, reparații și administrație lo
cativă — I.C.R.A.L. — organizate pe 
sectoare.

Se poate spune că din punct de 
vedere organizatoric s-au creat con
diții prielnice îmbunătățirii acestei 
activități. Adăugăm și un alt fapt : 
comitetul executiv, al conciliului 
popular municipal s-a îngrijit ca 
I.C.R.A.L.-urile să fie dotate cu u- 
tilajele necesare ; ele dispun în pre
zent de 10 platforme autoridicătoare 
tractate, de 47 de schele Pl AT și 
20 de schele pliante. 16 autocontai- 
nere pentru transportul molozului, 
mașini de mică și mare capacitate, 
tractoare și remorci, precum și de 8 
autoateliere, înzestrate cu sculele ne

cesare unor intervenții prompte pe 
teren. Merită menționat că în acest 
an se va continua acțiunea de cali
ficare și policalificare a meseriașilor 
de la cele 58 de centre aflate pe te
ritoriul orașului : peste 500 de mese
riași sînt cuprinși în aceste cursuri.

Toate acestea sînt deosebit de in
teresante și vădesc atenția pe care 
consiliile populare, întreprinderile 
de resort o acordă satisfacerii cerin
țelor populației în domeniul repara
țiilor de locuințe. întrebarea-cheie 
este însă următoarea : toate aceste 
eforturi materiale și pe plan organi
zatoric s-au soldat cu îmbunătățirea 
efectivă a serviciilor prestate 7 însăși 
creșterea volumului de prestări, pre
cum și numeroase alte fapte, arată că 
unele lucruri s-au schimbat în bine. 
Sînt însă destul de numeroase cazu

aproape trei luni de la’ prima recla- 
mație — n.n.), au venit doi mecanici 
și examinind mai serios locul cu 
pricina au descoperit o țeavă care se 
cerea Înlocuită.

I-am întîlnit pe scări pe cel doi 
mecanici. I-am întrebat de ce s-a tă
răgănat atîta timp această lucrare.

— Nu era urgentă, ne răspunde 
unul din ei. Cînd curgea, cind nu 
curgea. Dacă ar fi curs continuu...

în același bloc a fost recent și o 
situație care, după originala „defi
niție" de mai sus, se încadra la „ur
gențe" : o inundație in subsolul clă
dirii datorată unei țevi sparte. S-a 
făcut, evident, apel la centrul 6. Dar 
nu a venit nimeni, iar nivelul apei 
creștea văzînd cu ochii. în disperare 
de cauză, locatarii s-au adresat unui 
meseriaș de pe unul din șantierele

— Avem □ sesizare de făcut : s-a 
6part o țeavă și e nevoie de o inter
venție urgentă. Cind poate veni ins
talatorul 7

— Mîine, răspunde una dintre ele, 
fără grabă.

— Dar e urgent, adăugăm.
— N-are cine să vină I Mecanicii 

sînt pe teren, ne lămurește dînsa.
— Noi sîntem funcționare, tehni

cienii se. ocupă cu treburi de-astea, 
ne lămurește și mai bine a doua 
funcționară.

Tovarășul Gh. Stanciu, reprezen
tantul unei asociații de locatari, care 
ne însoțea, ne-a încredințat că a- 
ceasta era o primire „normală".

O scrisoare venită din altă parte 
a orașului ne relatează o intimplare 
din care deducem că, cel puțin deo
camdată, schimbarea de firmă nu a

10000 DE PROPUNERI
rile care dovedesc că responsabilitatea 
întreprinderilor, a lucrătorilor nu țin 
pasul cu îmbunătățirile de ordin or
ganizatoric și material.

Ion istrate din blocul P 10, cartie
rul Drumul Taberei, a observat, pe la 
începutul lunii decembrie, că sub 
cada băii tencuiala este umedă, iar 
pata de umezeală s-a întins și in 
baia, cămara și bucătăria apartamen
tului de dedesubt. A anunțat imediat 
centrul 6 I.A.L. de care aparține 
blocul. Fără prea mare grabă a venit 
un mecanic să vadă ce-i. S-a uitat 
și a plecat. Locatarul s-a plins din 
nou la centrul 6 că apa continuă să 
curgă. Mecanicul, același, a venit și 
a doua oară, s-a uitat, n-a făcut 
nimic, dar a completat o chitanță de 
46 lei. Pesemne pentru „consulta
ție". Dar nici chitanța nu a ajutat 
la nimic : apa continua să se infil
treze prin tencuială in cele două a- 
partamente. Din nou sesizare la 
centrul 6 și, din nou. vine mecanicul. 
De data aceasta se așează serios pe 
treabă : schimbă bateria băii și taie 
o nouă chitanță : 387 lei. Dar se pare 
că nu bateria era de vină : apa con
tinua să curgă, astfel că locatarul a 
luat iar drumul centrului nr. 6...

— De vreo cinci ori am fost acolo 
sesizind me.reu același lucru, ne spu
nea el. Abia azi (1 martie, adică după

apropiate care a lipit țeava cu pri
cina.

Dacă acesta este tratamentul apli
cat urgențelor, este lesne de înțeles 
ce se intimplâ cu lucrările obișnuite. 
De pildă, zugrăvelile. Pe la începutul 
lunii decembrie locatarul apartamen
tului 68 din blocul P 10 s-a hotărît 
să reînnoiască vopseaua de pe pe
reții camerei de baie. A venit mese
riașul de la I.C.R.A.L., a dat un rind 
de vopsea pe pereți, a încasat 165 de 
lei, fără să dea vreo chitanță, și dus 
a fost. N-a mai venit să mai dea și 
al doilea rind, cum se cuvenea.

în acest bloc și in altele din îm
prejurimi locatarii ne-au arătat nu
meroase geamuri lipsă, balcoane din 
care bucăți întregi stau să cadă in 
capul trecătorilor, subsoluri inun
date și alte asemenea stricăciuni care 
așteaptă de prea multă vreme inter
venția meseriașilor de la I.C.R.A.L. 
Cele auzite și mai ales cele văzute 
ne-au determinat să facem o vizită 
acestui centru. Șeful centrului și teh
nicianul principal erau plecați la o 
ședință. Am încercat să captăm aten
ția tehnicianului secund, dar fără 
succes. Nu și-a ridicat o clipă ochit... 
A mormăit un răspuns, de fapt o a- 
mînare. la întrebarea adresată. Ală
turi. intr-un birou luminos și confor
tabil. — trei funcționare. Le intre- 
rupem șueta :

dus și la schimbarea corespunzătoa
re a stilului de lucru cu cetățenii. 
Sergiu Than din str. Armenească 
nr. 43 ne-a scris in decembrie o scri
soare, pe care am publicat-o, despre 
faptul că datorită unei deficiențe a 
instalației de apă din apartamentul 
de deasupra i se infiltrează umezea
la in casă. Drept urmare, la 22 ia
nuarie primește un răspuns de la 
I.C.R.A.L. Colentina, semnat de ing. 
Bălâlău Aurelian, director, și ing. 
Grosu Petre, șef serviciu producție, 
prin care i se comunică cum că 
„pină la data de 28 ianuarie 1972 vor 
fi executate reparațiile necesare". 
Dar, la data respectivă lucrarea nu 
era terminată pentru simplul motiv că 
nu fusese nici măcar începută. Abia 
la 18 februarie. în urma unei noi 
sesizări trimise de redacție, se face 
reparația. Și aceasta nu este singura 
scrisoare din care aflăm despre peri
pețiile cetățenilor care se adresează, 
pentru diferite lucrări. centrelor 
I.C.R.A.L.

— Adevărul este că nu prea știi cui 
să te adresezi, ne spunea tovarășul 
Constantin Badea, membru in comi
tetul asociației de locatari Grant- Ba- 
sarab, pentru lucrările care depășesc 
posibilitățile asociației. Pentru cele 
mărunte, noi am angajat doi meca
nici cu . cite o jumătate de normă. 
Sint insă lucrări pentru care este

nevoie de materiale și meseriași mai 
pricepuți. Apai’ accidente în cursul 
nopții sau in lipsa mecanicilor noștri. 
Asemenea situații sint mal dificil de 
i-ezolvat. ■

Sînt, e drept, o serie de cauze o- 
biective care explică tărăgănările 
în efectuarea lucrărilor, proasta 
calitate a unor reparații. Tovarășul 
Constantin Diamandi, director econo
mic al Direcției generale de gos
podărie locativă, ne-a vorbit despre 
faptul că, deși se prevede creșterea 
volumului de prestații în construcții, 
forurile de resort nu repartizează și 
materialele corespunzătoare volu
mului de lucrări prevăzut ; amîna- 
rea unor lucrări cerute insistent de 
cetățeni se datorează, uneori, lipsei 
din magazia I.C.R.A.L. a materialului 
sau piesei necesare. Priceperea mese
riașului nu poate suplini, totdeauna, 
lipsurile de acest fel. încît sugerăm 
celor în drept să studieze posibilita
tea unor repartiții corespunzătoare de 
materiale destinate prestărilor de 
servicii. O altă cauză obiectivă dem
nă de a ti luată în considerație este 
și aceea a numărului insuficient de 
meseriași de care dispun, la ora ac
tuală, întreprinderile amintite. Din 
convorbirile cu factori de răspundere 
am desprins o serie de propuneri, de 
idei care pot constitui tot atîtea so
luții pentru încadrarea centrelor 
I.C.R.A.L. cu meseriașii necesari.

Dar, constatările de pe teren ne-au 
dus la concluzia că. chiar în condi
țiile actuale, lucrurile ar putea să 
meargă incomparabil mai bine. Cu o 
condiție : creșterea responsabilității 
fiecărui meseriaș față de calitatea 
lucrării ce-i este încredințată. Nu 
numai lipsa de promptitudine, în 
efectuarea reparațiilor cerute de ce
tățeni, produce neajunsuri, cît mai a- 
les calitatea acestora. De ce fac unii 
meseriași lucrări de mîntuială 7 Une
ori poate ti de vină nepriceperea. 
Alteori nepăsarea. Un lucru este 
însă cert : controlul sistematic, orga
nizat al lucrărilor ar elimina multe 
din neajunsurile pricinuite cetățe
nilor. Controlul din partea condu
cerii centrelor. al întreprinderilor 
respective, al direcției generale care 
le tutelează.

în planul pentru acest an a] direc
ției generale amintite figurează o- 
biective interesante privind diversi
ficarea serviciilor oferite ponulației. 
Realizarea lor va avea, fără îndoială, 
un efect pozitiv asupra nivelului 
prestărilor de servicii. Ar ti de dorit 
insă ca diversificarea să se facă pa
ralel cu o substanțială îmbunătățire 
a celor existente, de mare imoortan- 
ță nentru conservarea fondului lo
cativ.

genții poliției. La începutul răscoalei 
din 1907 avea să fie arestat spre a 
fi pus în imposibilitate de a lua par
te Ia organizarea acțiunilor de solida
rizare a muncitorimii cu țăranii răscu- 
lați.

Valul represiunii sîngeroase care a 
urmat răscoalelor nu l-a clintit de la 
postul de luptă. Participă la a doua 
conferință a sindicatelor și a cercu
rilor socialiste din iunie-iulie 1907 de 
Ia Galați unde se pun bazele „Uniunii 
Socialiste din România" — germenele 
viitorului partid al clasei noastre 
muncitoare. Pe baza hotărîrilor con
ferinței este ales în delegația care a- 
vea să reprezinte mișcarea noastră 
socialistă la congresul Internaționa
lei a Il-a de la Stuttgart. Aici, îm
preună cu N. D. Cocea și dr. C. Ra- 
covski, a demascat cu vigoare în fața 
opiniei publice internaționale odioa
sa campanie de represiuni a cercu
rilor guvernante din România împo
triva mișcării muncitorești și a țăra
nilor răsculați.

Imperativul major al epocii era re
facerea partidului politic al proleta
riatului. Acestui obiectiv i-a consa
crat AI. Constantinescu toate forțele, 
activînd neobosit alături de I. C. Fri

mu. Gh. Cristescu, 
D. Marinescu, dr. 
C. Racovski, M. 
Gheorghiu - Bujor 
și alți militanți. 
Subliniind că sin
dicatele reprezin
tă baza de masă 
necesară pentru 
dezvoltarea unui 
partid muncito
resc, el a scris : 
„Lupta sindica

listă propriu-zisă fără lupta poli
tică e Incompletă ; cu aceste două 
mijloace muncitorimea fiecărei na
țiuni în parte va merge mai repede 
și mai sigur către tendința proleta
riatului modern... : luarea în stăpini- 
re sau socializarea bunurilor in sensul 
complet al cuvîntului".

De la reconstituirea partidului în 
1910 și pînă în 1921 el avea să fie 
membru în Comitetul Executiv, dis- 
tingîndu-se printr-o poziție principia
lă. de clasă, prin energia cu care a 
demascat politica antipopulară, a 
claselor dominante. Autoritatea și in
fluența de care se bucură în rîndurile 
clasei muncitoare l-au determinat pe 
Gh. Cristescu să-1 aprecieze, alături 
de I. C. Frimu, drept cei „doi stîlpi 
pe care se sprijină mișcarea munci
torească din România".

Poziția consecvent internationalists, 
a lui Al. Constantinescu și-a găsit ex
presia concludentă în entuziasmul cu 
care a salutat revoluția rusă din 1905, 
în participarea sa activă la mișcarea 
de solidaritate cu potemkiniștii care 
și-au găsit azil in România. întreți- 
nînd strînse legături de prietenie cu 
conducătorii aripii de stingă, revolu
ționare, al mișcării' socialiste bulgăre',’ 
Gh. Dimitrov, D. Blagoev, V. Colâ- 
rov, el s-a alăturat, la a doua confe
rință interbalcanică, ținută la Bucu
rești in 1915, militanților de stingă 
care au combătut oportunismul Inter
naționalei a Il-a și au înfierat răz
boiul dezlănțuit de marile puteri im
perialiste ; a salutat hotărîrile confe
rinței socialiste internaționale de la 
Zimmerwald pe care le-a apreciat ca 
„un mare pas înainte către revolu- 
■țioparismul socialismului marxist".

în’ cursul primului război mondial, 
prin cuvîntările rostite la mitinguri 
șl. adunări de masă, ca și prin activi
tatea sa publicistică. Al. Constanti
nescu a contribuit la educarea în spi
rit revoluționar a maselor muncito
rești, la cristalizarea poziției și tacti
cii de luptă a curentului de stingă din 
Partidul social-democrat. După ce a 
participat la organizarea unor largi 
acțiuni antirăzboinice în- anii 1914— 
1916, el avea să rămînă la București, 
pe teritoriul cotropit, unde, împreu
nă cu un grup de militanți socialiști, 
a trecut la organizarea activității re
voluționare. pe baze ilegale. împotri
va ocupanților germani.

în condițiile avîntului mișcării re
voluționare din țara noastră, dinami
zate de exemplul Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Al. Constanti
nescu a avut un rol de frunte în or
ganizarea marii demonstrații a mun
citorimii bucureștene de la 1.3 de
cembrie 1918, ceea ce avea să-i atra
gă, în martie 1919, condamnarea la 
moarte in contumacie.

Activînd în ilegalitate, el a tradus 
numeroase lucrări ale lui V. I. Lenin, 
a editat broșuri și manifeste revolu
ționare, a desfășurat o neobosită ac
tivitate pentru crearea unui partid 
de tip nou al clasei muncitoare, care 
respingînd tendințele oportuniste ce 
se manifestaseră în rîndurile vechii 
mișcări socialiste, să-și desfășoare 
întreaga activitate pe baza principii
lor marxism-leninismului.

încarcerat în 1920 la Jilava, el a- 
vea să evadeze și, întrucît viața îi 
era în primejdie, a luat drumul exi
lului : întîi în Bulgaria, apoi în Uniu
nea Sovietică și în Franța. Condamnat 
din nou la moarte în procesul din 
Dealul Spirii, a fost nevoit să rămînă 
timp de 16 ani departe de țară, fără 
însă a-și întrerupe activitatea revolu
ționară. întors în tară in 1937, s-a în
cadrat în activitatea ilegală a parti
dului, ceea ce a avut drept urmare 
internarea sa în lagărele de la Mier
curea Ciuc și Tg. Jiu. unde s-a Îm
bolnăvit grav.

Insurecția armată, iar ulterior cu
cerirea puterii politice de către pro
letariat și începutul construirii socia
lismului în România i-au dat marea 
bucurie de a fi ajuns să vadă înfăp
tuirea idealului căruia îi închinase 
viața. Nici virsta înaintată, nici boala 
nu l-au putut determina să se consi
dere trecut „în rezervă". Din primele 
luni de după eliberare, a activat în 
cadrul organizației orășenești Bucu
rești a P.C.R. ; în anul 1945, la con
gresul Confederației Generale a Mun
cii, a fost ales în Comisia de cenzori 
de pe lingă Comitetul Executiv al 
C.G.M., iar in februarie 1948 a parti
cipat ca delegat al organizației oră
șenești de partid București la con
gresul de unificare a P.C.R. și P.S.D., 
congres care a marcat crearea parti
dului unic marxist-leninist al clasei 
muncitoare din România.

La 28 martie 1949, în vîrstă de 77 de 
ani. Al. Constantinescu a încetat din 
viață după mai bine de cinci decenii 
de neîntreruptă activitate revoluțio
nară. Exemplul luminos al vieții sale 
ilustrează grăitor înaltele trăsături 
politico-morale pe care le dezvoltă 
in rîndurile militanților revoluționari 
slujirea plină de abnegație a cauzei 
socialismului

Cont. unlv. 
Nicolae HUSCARIU
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„Moldova" din Botoșani

pagina economica
A ÎNCEPUT plantareaCînd se acționează cu stăruință și răspundere La uzinele textile

REZERVELE DE REDUCERE CARTOFILOR
A CONSUMURILOR MATERIALE (Urmare din pag. î)sectoarelor

de producțieDEVIN ECONOMII REALE
Ghe- 

și 
să- 

bine 
din

Materiile prime și materialele pot 
fi gospodărite cu maximă grijă ! Ele 
pot fi transformate integral în pro
duse utile eoonomiei naționale, fără 
pierderi, închizîndu-se toate canalele, 
toate „portițele" risipei. Nici un de- 
șeu, nici o părticică din ele nu tre
buie aruncate. Bunul gospodar știe 
ce să facă cu ele, cum să le foloseas
că în interesul producției...

Aprecierile acestea pot fi considera
te ca un „motto" al investigațiilor 
noastre întreprinse, nu demult, în 
legătură cu experiența COMBINA
TULUI DE CELULOZA ȘI HÎRTIE 
DIN DEJ, al cărui colectiv se stră
duiește să înfăptuiască stăruitor indi
cațiile conducerii partidului cu privire 
la reducerea consumului de materii 
prime, materiale, apă și energie, ca o 
cale principală de creștere a eficien
ței activității economice. In ultimul 
timp, aici consumurile respective au 
fost diminuate în așa măsură îneît 
ele au devenit sursa esențială de mic
șorare a prețului de cost. Această 
preocupare majoră pornește de la 
faptul că, în totalul prețului de cost, 
ponderea cheltuielilor materiale de 
producție reprezintă peste 70 la sută. 
Dacă, de pildă, în 1969 consu
mul normat la săruri sodice a fost de 
0,153 tone la tona de produs și s-a 
consumat 0,175 tone, în anul trecut 
s-a normat 0,140 tone și s-a realizat 
0,130 tone, deci o economie substan
țială. La clor, cu doi ani în urmă, era 
planificat să se consume 0,078 tone 
pe tona de produs, în practică s-a 
realizat 0,079, iar în anul trecut s-a 
prevăzut un consum de 0,075 tone și 
s-a obținut 0,074 tone, deci din nou 
economii. Precizăm, de asemenea, că 
marele combinat din Dej consumă a- 
nual multe milioane mc de apă. 
Micșorarea acestui consum stă per
manent în atenția întregului colectiv. 
Dacă în 1968, bunăoară, consumul 
realizat la tona de celuloză a fost de 
369 mc apă, în anul trecut acesta a 
sgăgut. la 284 mc, . fațf,d<î jxn cortșțim, 
noțȚnat de 297 mc apă și se poate 
spune că economiile au înregistrat 
cifre demne de reținut. Consumul de 
material fibres, la fabricarea hîrtiei, 
a fost redus cu 260 tone, ceea ce în
seamnă o economie de 1 600 mc ma
terial lemnos. S-au mai economisit 
în anul trecut, prin micșorarea con
sumurilor specifice, 1 500 tone sodă 
caustică, 195 tone clor lichid, 830 000 
mc apă, 4,6 milioane kWh energie 
electrică și altele. în total, valoarea 
economiilor realizate a însumat a- 
proape 4,2 milioane lei. Merită re
marcat faptul că această unitate care, 
cu numai 3 ani în urmă, „trăia" cu 
dotații de milioane lei de la bugetul 
de stat — și aceasta tocmai datorită 
depășirii consumurilor de materii pri
me și materiale — acum se înscrie din 
acest punct de vedere aproape de sau 
chiar la nivelurile consumurilor atin
se de industria celulozei și hîrtiei din 
țări dezvoltate, cu tradiție în această 
ramură.

încercînd să descifrăm esența acțiu
nii stăruitoare de reducere a chel
tuielilor materiale de producție, am 
consemnat, pe cît posibil, în ordinea 
importanței, locul deosebit pe care 
11 are perfecționarea procesului teh
nologic de fabricație.

— Este adevărat — ne spunea in
ginerul Mircea Solea, director general 
al combinatului — că unitatea noas
tră a intrat în funcțiune doar cu 6 
ani în urmă, că utilajele sale sînt de 
cea mai înaltă tehnicitate. Dar aceste 
utilaje, oricît ar fi de bune, comportă 
îmbunătățiri, în sensul măririi randa
mentului, perfecționării lor. în acea
stă direcție ne-am angajat cu toții, 
de la specialiști la muncitori, am 
putea spune întregul colectiv.

împreună cu directorul general, am 
trecut în revistă ultimele noutăți în 
acest domeniu. Se știe că lemnul este 
materia primă principală în fabrica
ția celulozei. Pentru utilizarea efi
cientă a acestuia în procesul de fabri
cație, un colectiv de specialiști a ela
borat o schemă de recuperare a păr
ților de lemn nefiert, cît și a fibrelor 
din apele uzate. In acest scop, s-au 
confecționat prin autoutilare o seamă 
de instalații cu ajutorul cărora se re
cuperează fibrele. Acestea fiind de o 
calitate inferioară, ele sînt utilizate 
la fabricarea unei celuloze ce se pre
tează la confecționarea cartoanelor 
asfaltice. In 1971 s-au fabricat circa 
100 tone de celuloză, iar pentru a- 
cest an se prevede realizarea a 400 
de tone. Cantitatea de masă lemnoa
să care se ducea, cum se zice, pe „apa

La fabrica

*
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ORADEA (corespondentul 
„Scînteii", Aurel Pop).

La fabrica de blănuri „1 Mai" 
din Oradea s-au realizat noi 
modele de blănuri. Despre cîteva 
dintre acestea ne-a vorbit to
varășul Tiberiu Tavaszi, șeful 
secției creație. Printre noile mo
dele se numără cea denumită 
„Poiana", din piele de miel, ele
gantă și durabilă. La rîndul său. 
blana „Bucegi" se realizează în 
mai multe culori — gri. alb, ma- 
ron și altele — din care se con
fecționează haine, șepci, gulere.

într-o discuție avută cu to
varășul inginer Adalbert Catona. 
directorul fabricii, am aflat că 
pină acum fabrica orădeană a 
reușit să obțină blănuri imitații 

sîmbetei", acum se economisește, ea 
evaluîndu-se la circa 2 500 mc.

Cea mai mare „bătălie" insă se 
duce pentru diminuarea consumului 
de săruri sodice, ajungîndu-se deja 
la un grad de recuperare de 90 la 
sută, atît. cît se realizează și pe plan 
mondial. „Secretul" constă aici în 
menținerea în stare de funcționare a 
instalației de regenerare, întrucît o- 
pririle accidentale comportă și pier
deri de săruri sodice. în același timp, 
s-a asigurat un regim corespunzător 
de ardere în cazanul de regenerare, 
obținîndu-se o creștere a randamen
tului acestuia și, totodată, reducerea 
pierderilor la coș. Există serioase 
preocupări pentru înlocuirea sulfatu
lui de sodiu normal, care este foarte 
costisitor, cu sulfat de sodiu rezultat 
ca deșeu la Uzina chimică din Tir- 
năveni. Rezultatul experimentărilor
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este pozitiv, iar economiile anuale se 
estimează la peste 1 milion lei. Apa, 
aburul, energia electrică dețin și ele 
o pondere însemnată în cheltuielile 
materiale de producție. Ridicarea, cu 
ajutorul unor instalații auxiliare, a 
gradului de recirculare a apelor gra
se, reutilizarea apei de la răciri, eli
minarea prizelor de apă proaspătă 
pentru spălări au diminuat anul 
trecut consumul cu circa 780 000 mc 
apă, față de aceeași perioadă a anu
lui precedent. Instalația de recupe
rare a condensului a fost și ea com
pletată, asigurîndu-i-se o exploatare 
mai rațională, astfel că prețul apei de 
alimentare a cazanelor a scăgut sim
țitor.

Am văzut că, în scopul reducerii 
consumurilor de materii prime și 
auxiliare, au fost necesare completări 
de utilaje. Ele au fost concepute și 
construite în atelierul propriu al com
binatului, în cadrul acțiunii de auto- 
utilare. Au fost astfel asimilate 
confecționate utilaje în valoare 
aproape un milion lei și piese 
schimb

Și 
de 
de 

de peste 8.1 milioane lei.
Eforturile specialrtilor in direcția 

perfecționării procesului tehnologic în 
fabricație, în așa fel ca materia pri
mă și materialele auxiliare să fie va
lorificate cu randament maxim, fără 
pierderi, n-ar fi ■ avut un efect atît 
de consistent 
n-ar fi fost 
muncitorilor, 
factorilor ce 
de producție.

— Conducerea corectă a arderii în 
cazanele centralei termice — spunea 
Alexandru Necula, șeful serviciului 
planificare — reducerea consumului 
de gaz la cazanul de regenerare, pre
cum și funcționarea utilajelor la în
treaga capacitate, evitîndu-se mersul 
„în gol", risipa de energie electrică, 
sînt căi principale de îmbunătățire a 
activității combinatului. Or, la aceasta 
participă masa largă a muncitorilor 
noștri, a operatorilor chimiști, a maiș
trilor. Este adevărat că se acordă 
muncitorilor stimulente pentru econo
miile realizate prin reducerea consu
murilor specifice, conform reglemen
tărilor în vigoare. Aceste stimulente 
se ridică anual la circa un salariu de 
fiecare muncitor. Dar de o mare efi
ciență s-a dovedit a fi urmărirea se- 
midecadală a consumurilor de materii 
prime și auxiliare. Aceasta ne dă po
sibilitatea să intervenim operativ a- 
colo unde se ivesc defecțiuni, curmînd 
eventualele pierderi.

dacă în această acțiune 
atrasă masa largă a 

maiștrilor, a tuturor 
participă la activitatea

de nutrie, zebră, rîs, pisică săl
batică.

— Grija pentru creșterea con
tinuă a calității produselor — ne 
spune el — se împletește strîns 
cu aceea privind diversificarea 
sortimentelor. In prezent, fabri
căm peste 150 de sortimente, 
printre care haine de velur și 
blănurile care imită diferite a- 
nimale sălbatice, haine de blană 
acoperite cu materiale textile 
sau sintetice, căciuli și gulere. 
Din deșeuri facem covoare și 
huse pentru autoturisme. Toate 
produsele care ies pe poarta fa
bricii ni le dorim de cea mai 
bună calitate. Prestigiul cîștigat 
vrem să ni-1 consolidăm.

în cadrul adună-
bază de cifre și fapte, im- 
reducerii consumurilor spe- 
ridicării eficienței întregii 

economice. S-au dezbătut cu 
răspundere abaterile de la 
tehnologic, așa cum s-a în-

La comitetul de partid al combina
tului, tovarășul secretar Eugen Cîm- 
peanu ne vorbea despre activitatea 
politică desfășurată de organizațiile 
de partid pentru creșterea conștiinței 
oamenilor, a simțului răspunderii in 
muncă. în cadrul cursurilor de ridi
care a calificării, de specializare, prin 
conferințe și 
rilor generale de partid, s-a' demon
strat, pe 
portanța 
cifice. a 
activități 
spirit de 
procesul 
tîmplat la instalația de electroliză, u- 
nele defecțiuni produse din neglijen
ță Ia instalația de evaporare. „Deci, 
accentua secretarul comitetului de 
partid, se acordă stimulente pentru 
economii, dar și tragem la răspunde
re pe cei ce aduc daune avutului ob
ștesc".

Ce obiective mari aveți de îndepli
nit în 1 acest an, .pe linia reducerii 
continue a consumurilor de materii 
prime și materiale, l-am întrebat ne 
tovarășul Gheorghș Budăceanu, di
rectorul economic al combinatului. 
Interlocutorul ne-a răspuns:

— Aplicarea riguroasă în prac
tică a indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cUDrinse în cu- 
vîntarea rostită la Conferința pe țară 
a cadrelor de conducere din între
prinderi și centrale industriale și de 
construcții. Fiindcă, nici pe departe, 
nu am ajuns la limita maximă de re
ducere a consumurilor, care să ne dea 
dreptul să „stăm" liniștiți. Tocmai 
de aceea ne-am propus în continuare 
ca, printre altele, să realizăm la sca
ră industrială fabricarea de hîrtie cu 
gramaj redus, dar care să satisfacă 
funcțional și să înlocuiască hîrtia 
groasă. Aceasta va însemna o redu
cere în acest an a consumului de 
lemn cu încă circa G 000 mc. Prin 
autodotare, vrem să aducem îmbună
tățiri instalației de sortare pentru 
creșterea randamentului, de transfor
mare a lemnului în fibră celulozică. 
Întîmpinăm și unele greutăți. Așa, 
bunăoară, deșeurile ce ne vin de la 
diferite fabrici de cherestea sînt le
gate în snopi cu sîrmă sau ață, ceea 
ce presupune încărcare și descărcare 
manuală. Aceștia adesea se rup. ma
terialul se împrăștie, se. risipește. 
Facem mereu propuneri furnizorilor 
noștri să găsească o posibilitate să 
paletizeze și să pachetizeze aceste de
șeuri pentru a se putea manipula me
canizat, fără pierderi, dar în zadar. 
O să rezolvăm, pînă la urmă, și a- 
ceastă problemă aparent măruntă...

Combinatul de celuloză și hîrtie din 
Dej este o unitate care a atins consu
muri specifice apropiate sau egale cu 
cele pe plan mondial ! Aici s-a acu
mulat o experiență valoroasă, de 
mare rezonanță economică. O expe
riență care merită să fie ge
neralizată în unitățile similare, în 
alte întreprinderi care consumă 
lemn, chimicale și cantități însemnate 
de apă industrială.

*• ** Ml

AI. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii

Bihor, 
Mehedinți etc. 

preluarea cartofilor, deși săp- 
trecută au fost avizați telegra- 
către centrul de la Miercurea

nu 
a-

al

BA.RTUNEK Istvan

(Urmare din pag. I)

perienței acumulate în țara noastră 
și pe plan mondial în domeniul me
todelor moderne de conducere și or
ganizare a producției și a muncii. A 
inițiat dezbateri, schimburi de ex
periență, conferințe și expuneri, ci
cluri scurte ale învățămîntului pen
tru perfecționarea pregătirii cadre
lor și alte asemenea acțiuni. Mai 
tîrziu. pe măsură ce un număr tot 
mai mare de cadre de specialiști din 
diferite întreprinderi șf-au însușit 
cunoștințe mai largi în probleme de 
organizare și au început să manifeste 
un interes tot mai mare fată de 
această activitate, s-a trecut la ela
borarea de către cabinet a unor stu
dii. pe bază de contract, pentru uni
tățile productive. Astfel, pe baza 
unor reglementări, . începînd cu a 
doua parte a anului 1970 s-a trecut 
la așezarea, în mod experimental, a 
activității cabinetelor pe principii 
economice. Acum, dună ce a trecut 
mai bine de un an de la abordarea 
acestui sistem de lucru, se pot trage 
anumite concluzii și credem că se 
pot aduce și unele corecturi în acti
vitatea cabinetelor județene pentru 
problemele de organizare științifică 
a producției și a muncii.

Secretariatul comitetului județean 
de partid a apreciat, cu prilejul unei 
analize făcute recent, că în anul 1971 
cabinetul pentru problemele de orga
nizare științifică a producției și a 
muncii a desfășurat o activitate in
tensă. numărul însemnat de studii 
elaborate și aplicate 
să rezolve probleme 
multe întreprinderi, 
încheiate, împreună 
pregătire, preconizează o creștere a 
producției cu 130 milioane Iei și ob
ținerea unui beneficiu suplimentar 
de 65 milioane lei. De exemplu, prin 
aplicarea studiului de modernizare a 
procesului tehnologic Ia întreprinde
rea „Metalotehnica" se realizează un 
beneficiu de aproape 3 milioane lei, 
iar studiul care are ca temă captarea 
prafului de la instalația de granulat 
a Fabricii de cărămizi din Tg. Mu
reș. aflat în curs de aplicare, pe 
lingă obținerea eficienței economice 
prevăzute, rezolvă și o problemă de

fiind in măsură 
importante din
Cele 29 studii 
cu alte 10 in

Modernizarea

Modernizarea sectoarelor de 
producție constituie o preo
cupare continuă a colectivului 
de muncitori, tehnicieni 
gineri de la uzinele 
„Moldova" din Botoșani, 
te cu pondere însemnată 
dustria județului. Ținînd 
ma de sarcinile de 
sporite ce revin 
botoșăneni în actualul cincinal, 
colectivul de muncă de aici a 
elaborat, încă de la sfîrșitul 
anului trecut, un amplu pro
gram de modernizare a unor 
importante sectoare ale uzine
lor. Lucrările au debutat, cu 
cîtva timp în urmă, cu moder
nizarea filaturii, care va duce 
la obținerea, în aceleași spații 
de producție, a unui spor de 
fire de 1 200 tone pe an. Demn 
de remarcat este faptul că lu
crările de modernizare a fila
turii se execută în regia pro
prie a întreprinderii. Față de 
graficul inițial, după cum ne 
informează tovarășul inginer 
loan Floareș, directorul uzine
lor textile, lucrările de moder
nizare sînt în avans. Pînă în 
prezent. în secția preparație, 
s-au montat 4 tlaiere noi, s-au 
reamolasat și pus în , funcțiune 
alte 5 flaiere. Două mașini noi, 
cărora li s-au montat un nou tip 
de fus de filat de mare produc
tivitate șix inele de filat, au și 
intrat în producție. In curînd, 
se va termina și reamplasarea 
tuturor cardelor. Merită subli
niat faptul că avansul cîștigat 
pînă acum pe linia moderniză
rii filaturii s-a obținut pe fon
dul desfășurării normale a ac
tivității de producție. planul 
acestui sector al uzinelor rea- 
lizîndu-se integral, 
lună.

și in- 
textile 
unita- 
în in- 

sea- 
producție 

textiliștilor

Nicolae ZAMFIRESCU 
, corespondentul „Scînteii
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mare acuitate — diminuarea poluării 
aerului în această zonă a orașului. 
Este pozitiv faptul că la elaborarea 
studiilor respective a fost antrenat 
un mare număr de specialiști din 
mai multe întreprinderi. Cei 238 co
laboratori au trebuit, în primul rînd, 
să se documenteze, să-și perfecțio
neze cunoștințele, pe care apoi le-au 
pus în valoare nu numai în unitatea 
în care lucrează, dar și în afara ei. 
Pe de altă parte, cadrele din între
prinderile beneficiare au avut pri
lejul, prin aplicarea studiilor, să-și 
însușească metodele de cercetare fo
losite de cabinet și, astfel, să acumu
leze deprinderile necesare ca, în 

viitor, să elaboreze cu forțe proprii 
studii de organizare a producției și 
a muncii.

Toate aceste aspecte, pledează pen
tru stimularea activității cabinetelor 
județene pentru problemele de or
ganizare științifică a producției și a 
mupeii în vedera extinderii zonei lor 
de cuprindere, participării tot mai 
active la rezolvarea problemelor din 
unitățile economice. Dacă la începu
tul activității cabinetului, acesta avea 
sarcina de a aborda un volum cît 
mai mare de lucrări, la ora actuală 
se pune in mod deosebit necesitatea 
adîncirii laturilor calitative ale mun
cii, pornind chiar de Ia orientarea în 
alegerea temelor de studiu. Sîntem 
hotărîți ca, în acest an, să evităm 
extremele ; adică, este vorba de stu
diile de mai mică importanță, care 
pot ti realizate cu forțe proprii 
chiar și de întreprinderile mai mici, 
fără a fl nevoie să se angajeze co
laboratori din afară prin contract cu 
cabinetul, precum și de studiile de 
mare amploare, care presupun in
vestiții substanțiale, incertitudine în 
ce privește aplicarea lor și care în
globează un volum mare de muncă, 
sustrăgînd specialiștii de la activi
tăți mai concrete și eficiente. Pentru 
a preveni asemenea situații s-a sta- 

panie de pregătire a însămînțărilor, 
specialiștii de la I.P.V.I.L.F. continuă 
să promită că situația va fi rezolvată. 
De asemenea, lucrătorii întreprinderii 
au încercat să facă „pierdute" cele 70 
tone cartofi de sămînță depozitați în 
silozul din Bălțătești, afirmînd că este 
vorba de cartofi pentru consum. Cu 
ajutorul gestionarului Nicolae 
meș s-a putut stabili adevărul 
anume că sînt destinați pentru 
mînță. Dar silozul nu a fost 
protejat și astfel o bună parte 
tuberculi au început să încolțească, 
fără ca tovarășii din conducerea 
I.P.V.I.L.F. să întreprindă vreo mă
sură pentru înlăturarea acestui nea
juns. Prevenirea fenomenului de încol- 
țire, care diminuează puterea de ger
minație a cartofilor, nu a început nici 
în cooperativele agricole din Rău- 
cești, Brusturi și altele. De asemenea, 
în multe unități, supravegherea car
tofilor din silozuri este o formalitate, 
nu se face un control riguros al tem
peraturilor.

Mult rămasă în urmă este și acțiu
nea de fertilizare a suprafețelor des
tinate culturii cartofului cu îngră
șăminte organice, iar acolo unde s-a 
făcut ceva — cum este cazul coope
rativelor agricole din Davideni, Răz- 
boieni și Bodești — a fost transportat 
în cîmp gunoiul nefermentat ceea ce 
este contraindicat. La cooperativa a- 
gricolă din Horia există incertitudini 
în ceea ce privește fertilizarea celor 
50 ha planificate a fi cultivate cu car
tofi. Ing. Vasile Popovici ne-a decla
rat că plantatul cartofilor se va face 
pe rigole, cînd se va aplica și mrani- 
ța. Dar nu a fost în măsură să ofere 
argumente concrete care să confirme 
existența acestor îngrășăminte, ci nu
mai un peisaj dezolant creat în jurul 
grajdurilor de gunoiul aruncat la voia 
întîmplării.

Ținînd cont de ponderea mare pe 
care o deține cultura cartofului in 
structura producției agricole a jude
țului Neamț și de importanța acestei 
culturi pentru realizarea veniturilor 

bilit ca fiecare contract, înainte de 
a fi semnat, să fie dezbătut atit in 
comitetul oamenilor muncii din în
treprinderea beneficiară (cu care o- 
cazie se aprobă și lista caloboratori- 
lor), cît și în comitetul de direcție 
ai cabinetului, iar comisia economică 
a comitetului județean de partid să 
exercite un control preliminar încă 
din această fază asupra studiului res
pectiv de organizare superioară a 
producției și a muncii.

în legătură cu alegerea temelor de 
studiu, credem că între preocupă
rile cabinetelor de organizare și ale 
întreprinderilor un loc important va 
trebui să-1 ocupe pregătirea unități

1

lor pentru aplicarea Programului pri
vind perfecționarea sistemului infor
mațional economico-social, introdu
cerea sistemelor de conducere cu mij
loace de prelucrare automată a da
telor și dotarea economiei naționale 
cu tehnică de calcul, program adop
tat de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. în luna octombrie anul trecut. 
Ne revine sarcina să asigurăm din 
timp condițiile necesare în întreprin
deri, să pregătim cadrele, pentru a 
putea utiliza în mod cit mai eficient 
centrul teritorial de calcul care se 
construiește în acest cincinal în ju
dețul nostru.

Experiența de pînă acum ne îndrep
tățește .să facem unele observații cri
tice și în privința folosirii specialiști
lor in calitatea lor de colaborato-i ai 
cabinetelor. Nu contestăm faptul că 
în întreprinderi există specialiști care, 
prin natura funcției lor, nu au atri
buții de a elabora studii de organi
zare : totuși, fiind pasionați de anu
mite probleme, ei doresc să facă ceva 
in plus peste sarcinile lor de ser
viciu. Aceștia 
pentru munca 
este normal 
întreprindere 
rație în plus 
este consultat 

trebuie retribuiți 
lor. Tn același timp, nu 
ca un conducător de 
să pretindă remune- 
pentru că se gindește, 
sau participă la elabo-

planificate, trebuie să se treacă neîn- 
tîrziat la traducerea în viață a măsu
rilor indicate de biroul comitetului 
județean de partid, în vederea asigu
rării și pregătirii materialului de 
plantare la nivelul sarcinilor stabilite 
prin planul de producție al fiecărei 
unități. De asemenea, acolo unde 
condițiile de climă permit trebuie să 
se treacă de îndată la operațiunea 
de sortare și calibrare pe mărimi a 
tuberculilor, la înlăturarea focarelor 
și prevenirea fenomenului de încol- 
țire în silozuri. Fertilizarea masivă 
cu îngrășăminte organice, bine fer
mentate, pregătirea mașinilor de 
plantat, instruirea cooperatorilor pen
tru ca aceștia să cunoască temeinic 
condițiile agrotehnice de adîncime și 
densitate la încorporarea cartofilor 
în sol și definitivarea tuturor pre
gătirilor care privesc aplicarea acor
dului global sînt tot atîtea probleme 
care în aceste zile trebuie să stea cu 
prioritate pe agenda de lucru a or
ganelor agricole județene, a specia
liștilor și conducerilor de unități.

JUDEȚUL HARGHITA
Județul Harghita este unu! din 

principalii producători de cartofi de 
sămînță. în acest an, de aici urmea
ză să fie livrate unui număr de 17 
județe ale țării mari cantități de car
tofi. Important este ca ei să ajungă 
în timp cit mai scurt în unitățile cul
tivatoare pentru a putea fi plantați. 
Dar în ziua de 7 martie, cînd am 
trecut pe la centrul din Miercurea 
Ciuc, 7 000 tone de cartofi așteptau să 
fie expediate.

Lipsa precipitațiilor a creat. în 
acest an, posibilitatea începerii plan
tării cartofului mult mai devreme. 
Dar nu poți să începi plantatul dacă 
nu dispui de cartofi de sămînță. Este 
adevărat că, așa cum am mai arătat, 
cartofi există, dar nu în județele și în 
unitățile unde urmează să fie plan
tați. Cauza întîrzierii livrărilor o 
constituie pe de o parte defecțiunile

rarea unui studiu pentru îmbunătăți
rea organizării producției și a muncii 
în unitatea în fruntea căreia se 
află, sau ca un inginer-șef să reali
zeze, in 5 luni, 580 ore muncă la 
studii de organizare a fabricii în care 
muncește, adică în medie i ore pe 
zi și să —*:“JS ----------- -—♦—
aceasta, 
practici 
ca unii 
din plin la promovarea unor metode 
moderne de organizare, decît dacă 
sînt plătiți pentru fiecare lucrare în 
parte, uitînd că primesc salariu pen
tru munca lor. Asemenea cazuri 
ne-au determinat să punem în dis

pretindă remunerație pentru 
Promovarea unor asemenea 
greșite ar duce Ia situația 
specialiști să nu contribuie

cuția comitetului oamenilor muncii, 
o dată cu aprobarea 
lista nominală a 
cum și volumul 
presta. Credem 
acest domeniu
vigoare să precizeze mai bine con
dițiile de efectuare a studiilor, in 
scopul evitării unor abuzuri.

Din experiența primului an de 
activitate, pe principii economice, a 
cabinetelor, rezultă necesitatea de a 
se urmări cu mai multă insistență 
nu numai elaborarea studiilor, recep- 
ționarea exigentă a acestora, dar 
mai ales aplicarea efectivă în între
prinderi a soluțiilor adoptate și apro
bate de către comitetele oamenilor 
muncii. Cabinetele trebuie să a'bă 
sarcina și răspunderea de a urmări și 
ajuta întreprinderile în fructificarea 
studiilor, în obținerea eficienței pre
văzute ; ar fi bine, de asemenea, ca 
cei care au efectuat studiul să-și pri
mească integral drepturile numai 
atunci cînd se realizează efectiv in 
practică cele prevăzute în contractul 
privind îmbunătățirea organizării 
producției și a muncii.

Eficiența activității cabinetelor ar 
putea fi sporită prin colaborarea lor 
cu institutele de cercetări și proiec
tări ale ministerelor. întreprinderea

contractului, 
colaboratorilor, pre- 
de muncă ce se va 
că ar fi util ca în 
și reglementările în

expedierii 
se datorează lipsei de 

comen- 
Pentru obținerea unor va
in ziua cînd am efectuat 
la stația Tușnad s-au adu- 

biroul șefului de gară dele- 
imputerniciți. precum și ingi-

organizatorice legate de programarea 
din timp a vagoanelor pentru trans
portul operativ, iar pe de altă parte 
lipsa de preocupare a beneficiarilor 
din județele unde urmează să fie 
primiți și utilizați cartofii de sămînță 
produși în Harghita.

In primul caz este vorba de faptul 
că puținii delegați din alte județe 
care s-au prezentat nu se ocupă te
meinic să rezolve problemele legate 
de preluarea cartofilor. In al doilea 
rînd, nu beneficiază de suficient spri
jin din partea organelor locale din 
Harghita. în mod concret, dele
gații I.P.V.I.L.F. și ai unor coopera
tive agricole din județul Maramureș, 
cu care ne-am întîlnit la Tușnad. aș
teptau de citeva zile livrarea cartofi
lor contractați cu I.P.V.I.L.F. Har
ghita. De ce nu s-a întreprins nimic 
pentru începerea expedierii cartofi
lor ? Este adevărat că în zona unde 
se află cooperativa agricolă din Tuș
nad au fost geruri puternice, dar în 
ultimele zile vremea s-a încălzit și, 
în consecință, s-ar fi putut scoate 
cartofii din silozuri pentru încărcarea 
și transportul lor la beneficiar. Des
fășurarea anevoioasă a 
cartofilor 
operativitate în pregătirea 
zilor. " '
goane, 
raidul, 
nat în 
gați și . ... _____  „__
nerul agronom al cooperativei agrico
le Tușnad. Dar vagoanele pentru 
ziua următoare ar fi trebuit să fie 
solicitate cel mai tîrziu pînă la orele 
10, pentru a putea să sosească la 
timp. Din cauza întîrzierii comenzii 
s-a mai pierdut o zi prețioasă.

La cooperativa agricolă Sînmar- 
tin-Ciuc, inginerul șef al unității, Di- 
meny Sandor, ne spunea că deși s-au 
pregătit 71 vagoane de cartofi de să
mînță nimeni nu vine să-i preia. In 
aceste condiții există pericolul unor 
pierderi însemnate în silozuri dato
rită încălzirii timpului. Un alt factor 
care impune accelerarea ritmului de 
transport al cartofilor este și acela al 
forței de muncă care acum stă la 
dispoziție, datorită condițiilor meteo
rologice din județul Harghita care 
permit încă declanșarea lucrărilor 
gricole de primăvară.

Cele relatate de inginerul șef 
cooperativei agricole din Sinmartin- 
Ciuc sînt valabile- și pentru celelalte 
unități producătoare de cartofi de să- 
fnință dip. zona. .Ciucului , de jos. Se- 
pune întrebarea : de ce nu se prezintă 
delegații județelor Prahova, 
Teleorman, Galați, 
pentru 
tămîna 
fie de 
Ciuc 1

în județul Harghita au fost luate 
măsuri pentru ca să fie asigurate con- 
diții optime în vederea livrării în 
cîteva zile a cantităților contractate 
cu I.P.V.I.L.F. Se cere însă ca prin 
direcțiile generale ale agriculturii 
județene să se urgenteze deplasarea 
delegaților la fața locului, pentru; 
preluarea cartofilor. Totodată, este 
necesar ca Direcția generală agrico
lă Harghita să ia măsuri pentru a 
evita orice pierderi de timp, să co
laboreze cu Direcția regională C.F.R. 
Brașov pentru asigurarea vagoane-; 
lor necesare în stațiile Tușnad, 
Sinsimion și altele. în vederea trans
portului rapid al întregii cantități de 
cartofi de sămință' în alte județe.

necesită ti 
mare 
că și

un 
muncă

pentru
de 
în dome- 

acestora trebuie

care are de rezolvat anumite pro
bleme de organizare a producției și 
a muncii nu poate beneficia, de 
multe ori, de sprijinul institutului de 
specialitate, datorită lipsei de ca
pacitate a acesteia. Fiecare institut 
are însă o vastă experiență, o bo
gată documentație tehnică în dome
niul respectiv, avantaje de care, a- 
deseori cabinetele nu dispun. Ar fi 
de dorit ca ministerele, centralele 
industriale să cunoască ce anume 
studii se elaborează pe plan local 
pentru întreprinderile în subordine, 
să se intereseze de realizarea aces
tora și, dacă este nevoie, să dispună 
ca institutele de specialitate să spri
jine cabinetele, cel puțin prin con
sultații și documentații tehnice, 
ceea ce ar face mult mai eficientă 
activitatea acestora.

In condițiile în care activitatea ca
binetelor s-a dezvoltat, existînd po
sibilități și 
volum și mai 
în viitor, credem 
niul organizării 
aduse îmbunătățiri. Este foarte greu 
ca un singur salariat — directorul — 
să desfășoare întreaga muncă ce re
vine cabinetului, începînd de la pre
gătirea contractului, evaluarea lu
crării, a eficienței sale, urmărirea e- 
xecuției studiului, pînă la aplicarea 
acestuia ș.a. Practic, cabinetul este 
un mic institut de cercetare și de 
proiectare și chiar dacă nu are sa- 
lariati perm-anenți și nici aparat ad
ministrativ, are însă multe din a- 
tribuțiile acestuia. Ar putea fi, stu
diată posibilitatea lărgirii colaborării 
acestor cabinete cu institutele de pro
iectări județene care, după cum se 
știe, sînt în subordinea consiliilor 
populare județene, sînt îndrumate de 
comitetele județene de partid, spriji
nite îndeaproape de comisiile econo
mice și care au profil asemănător, 
aparat tehnic-administrativ și de pla
nificare. salarizare. contabilitate, ju
ridic ș. a. Tn 
conlucrarea cu un 
tanti experimenta*!. prin aplicarea u- 
nor norme și tarife identice, cabine
tele ar avea de cîștigat ; .la rîndul lor, 
institutele ar putea aplica mai mult 
elementele de cercetare și de studiu 
specifice cabinetului, ar folosi nume
roși specialiști din alte unități, ar 
înregistra serioase avantaje pe pla
nul eficienței activității economice.

a. acest fel. prin 
corp de proiec-
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O LACUNA A PROGRAMELOR UNIVERSITARE

Integrarea profesională a celor pre
gătiți să realizeze sarcinile educației 
comuniste reprezintă un proces de 
durată care implică în egală măsură 
responsabilitatea facultății, a organe
lor de îndrumare. și control, a tuturor 
cadrelor didactice. Acțiunea ca atare 
reclamă, mai ales în prima etapă, o 
eficace adaptare profesională a ab
solvenților.

Fără îndoială că nimeni nu poate 
pretinde tinărului învățător sau pro
fesor să ofere din primul an de ac
tivitate randamentul maxim. Pentru 
a ajunge aici este nevoie de timp ; 
absolventul trebuie să stăpînească 
tehnologia didactică, metodologia stu
dierii, cunoașterii și formării elevi
lor, principiile, sarcinile și conținu
tul activității instructiv-educative în 
ansamblu. Putem oare afirma cu 
toată răspunderea că acesta este 
„înarmat" întotdeauna cu cunoștin
țele și deprinderile necesare pentru 
a face față exigențelor postului pe 
care îl așteaptă ? Practica ne-a de
monstrat că, prezentîndu-se la noul 
său loc de muncă, reacția absolven
tului este nu o dată extremă, deoare
ce, dacă facultatea i-a asigurat o pre
gătire judicioasă în vederea îndepli
nirii sarcinilor profesionale în an
samblu, nu același lucru se poate 
spune despre pregătirea specială pen
tru activitățile extradidactice, pentru 
activitatea de conferențiar în cadrul 
brigăzilor de difuzare a cunoștințelor 
științifice, pentru calitatea de instruc
tor al formațiilor artistice, pentru a 
fi în stare să interpreteze un rol în 
cadrul acestor formații. De aceea, ab
solventului 1 se pare deseori nefireas
că însăși participarea sa la desfășu
rarea vieții culturale.

In plus, în momentul în care el 
constată că nu poate face față sarci
nilor pe linie culturală, iși simte vul
nerabilitatea, ajunge să fie dominat 
de emoții incit începe să evite în- 
tîlnirea cu adulții în cadrul căminu
lui cultural. La o asemenea situație 
■se ajunge și din cauza colectivului 
didactic din care face parte, a condu
cătorului său care adesea nu încear
că să-i explice în ce constă specifi
cul activității la așezămîntul de cul
tură. De multe ori, absolventul este 
considerat atotștiutor, capabil să se 
descurce singur în mulțimea sarcini
lor cultural-educative, uitîndu-se că 
el nici nu a fost inițiat în facultate in 
această direcție. Procesul de acomo
dare la condițiile activității practice 
nu trebuie însă identificat cu accep
tarea pasivă a unor situații, ci trebuie 
privit drept un act de asimilare, de- 
intervenție activă. In acest scop, 
cuantumul informațional, sistemul 
priceperilor și al deprinderilor ar tre
bui să fie proporțional cu volumul 
cunoștințelor pe care le impune ac
tivitatea culturală și socială.

In continuare
• două situații : . 
constatările noastre, 
doua desprinsă în urma analizei răs
punsurilor mai multor absolvenți la 
două întrebări referitoare la modul 
în care au fost pregătiți de facultate 
pentru ducerea la îndeplinire a sar
cinilor social-culturale.

Din observații proprii, din relată
rile directorilor coordonatori și ale 
directorilor de școli și cămine cultu
rale rezultă că din cele 169 de cadre 
didactice asupra cărora s-a îndreptat 
obiectul sondajului nostru numai 28 
manifestă inițiativă în organizarea și 
desfășurarea activităților culturale, 62 
fac naveta și se eschivează de la a- 
ceste activități, 21 invocă lipsa de ta
lent, iar 58 participă la ele fără a-și 
aduce o contribuție deosebită. în ma
joritatea cazurilor, cei consultați iși 
justifică ineficacitatea activității sus- 
ținînd că nu au fost pregătiți în vede
rea desfășurării muncii culturale, fapt 
care îi pune în imposibilitate de a 
instrui o echipă de teatru, o brigadă 
artistică de agitație, o echipă de 
suri, de a regiza un spectacol, 
crea un text pentru brigadă. In 
foarte mulți arată că nu cunosc 
suri populare, cîntece, menționind că 
nu au fost și nu sînt pregătiți pentru 
activitatea ce se desfășoară în cadrul 
căminelor culturale, a muncii educa
tive în general.

La prima vedere, neajunsurile pot 
fi considerate o consecință a lipsuri
lor planurilor și programelor de învă- 
țămînt. în realitate, credem însă că 
răspunderile sînt mult diversificate. 
De pildă, activitatea desfășurată în 
cadrul practicii pedagogice, în cadrul 
organizațiilor U.T.C. și A.S. ar putea 
suplini, cel puțin în parte, pregăti
rea viitorilor profesori în vederea 
activității social-culturale pe care sînt 
chemați și datori să o desfășoare o 
dată intrați în producție. Pentru a 
concretiza observațiile noastre, mai 
mulți absolvenți au fost solicitați 
printr-un chestionar să răspundă și la 
întrebarea : „Cum a contribuit facul
tatea la pregătirea dv. în vederea 
participării la activitatea social-cul
turală ce urma să o desfășurați la lo
cul de muncă, după absolvirea facul
tății ?“ La această întrebare ne-au 
răspuns 232 absolvenți din ultimele 

’ promoții (menționăm că nu toți sînt 
absolvenți ai Universității din Timi
șoara). Dintre aceștia, 56 (adică 24 
la sută) consemnează că participînd 
la diferite formații ale facultății. Ca
sei de cultură a studenților în ca
drul organizației U.T.C, și A. S, ,au 
fost inițiați întrucîtva în vederea des
fășurării activității social-culturale. 
42 (reprezentînd 18 la sută) mențio
nează că au fost inițiați în pro
blemele , muncii cultural-educative 
audiind anumite cursuri : „Foto-

mijloacelor audio-vizuale și 
„Folclor", 
Cei mai 
la sută) 

în a- 
facultate 

„nu“,

sirea 
culturalizarea maselor", 
„Dansuri populare" etc. 
mulți însă, 134 (adică 58 
contestă orice pregătire 
cest sens asigurată de 
declarînd : „în nici un fel", 
„nu ne-a pregătit", „prea puțin" etc. 
Situația de mai sus explică în parte 
dificultățile 
profesionale a absolvenților, 
cînd avem în vedere activitatea so
cial-culturală.

In cadrul chestionarului figura și 
întrebarea: „Ce propuneți pentru pre
gătirea viitorilor profesori încă de pe 
băncile facultății în vederea îndepli
nirii sarcinilor pe linie social-cultu
rală ?“ Răspunsurile primite sînt 
multiple, soluțiile variate. Iată cîteva 
dintre ele, care, după părerea noas
tră, merită să fie analizate și, in ra
port cu posibilitățile, să fie transpu
se in practică : introducerea în pla
nul de învățămînt a unui curs — 
chiar și facultativ — „culturalizarea 
maselor" ; tratarea problemelor ce le 
implică culturalizarea în capitole 
speciale în cursurile de pedagogie ; 
efectuarea practicii pedagogice să in
cludă și aspecte privind culturaliza
rea maselor, mai ales în mediul ru
ral ; studenții să fie puși în situa
ția de a instrui formații artistice de 
amatori sau să participe la instruirea 
lor ca asistenți încă de pe băncile fa
cultății ; activitatea culturală a stu
denților să fie organizată în așa fel 
incit să poată fi efectuate cit mai 
multe ieșiri ale formațiilor studențești 
in comunele din județ cu programe a- 
decvate ; să se constituie brigăzi știin
țifice din rîndul studenților care să 
se deplaseze la sate pentru a ține a- 
numite conferințe ; în timpul activi
tăților voluntar-patriotice, studenții 
să desfășoare și activități culturale 
etc.

Propunerilor de mai sus le-aș. a- 
dăuga și altele. Personal, consider că 
ar fi necesar ca în timpul studenției 
să se organizeze întîlniri anuale cu 
absolvenții pe teme privind activita
tea social-culturală desfășurată la ni
velul comunei. Revistele studențești 
ar putea publica articole ale absol
venților pe această temă, ceea ce ar 
contribui la ’valorificarea și generali
zarea experienței lor. Colectivele de 
catedră care au contingență cu ac
tivitatea social-culturală ar trebui să 
ia în discuție periodic acest aspect în 
vederea pregătirii viitorilor absolvenți 
pentru a face față exigențelor mereu 
mai înalte pe care le ridică-, viața 
spirituală a satului contemporan.

O cultură conștienta de 
sine și creatoare simte ade
seori nevoia să-și rememo
reze adevărurile fundamen
tale. Căci acestea limpe
zesc și tonifică marile sen
suri ale culturii și o ra
cordează la tradiția națio
nală, fără de care n-ar fi 
posibilă spiritualitatea u- 
nui popor.

Voce lăuntrică a neamu
lui, poezia face parte din
tre adevărurile combusti- 
ve. în primul rînd, poezia 
patriotică sau politică, pen
tru că în cazul poeziei 
adevărate politicul și pa
trioticul fac noțiune comu
nă. Printr-o dialectică fer
mă a istoriei, în societățile 
oligarhice politicul și pa
trioticul se suprapun și au 
vocație atunci cînd poetul 
protestează și revendică în 
total dezacord cu regimul 
spoliator. în societatea so
cialistă, unde între structu
ra socială și idealurile ma
selor există o deplină echi
valență. poetul se va con
sidera dator față de timpul 
său să profeseze ca poezie 
patriotică o poezie a ma
rilor afirmări.

în contextul epocii noas
tre, poezia patriotică este 
partinică — noi neputînd 
iubi și cînta o patrie ab
stractă și desprinsă de le
gile existentei ei istorice. 
Iubim și cîntăm o patrie 
ale cărei realități social- 
economice, ale cărei per
spective de devenire sînt 
rezultatul unui efort înăl
țat la scara întregii na
țiuni.

Există — o știm prea 
bine — forme directe de 
poezie patriotică (propun 
acest termen pentru poe
zia politică-patriotică). de 
la odă și imn, la poezia 
manifest. La fel. balada 
evocărilor istorice sau poe
mul vizionar, care Se pe
rindă pe sub bolțile viito
rului. Sinteză a celor trei 
fețe de timp, gîndirea co
munistă cuprinde. în nu
cleul ei luminos, strămoșii, 
contemporanii și urmașii. 
Sînt trei izvoare din care 
poezia spațiului nostru is
toric (profund românească 
și abia apoi cu asimilări 
organice ale poeziei uni
versale) poate să se dez
volte necontenit. Și tre
buie să spunem că. scriind 
o poezie politică profundă, 
militantă, de pe pozițiile

ideilor înnoitoare, avem, 
cu toții, drept aspirație su
premă, realizarea unor 
mari poeme politice, elec- 
trizant-frumoase. Visăm cu 
toții piatra de unghi a 
acestei poezii atît de mult 
căutată și apreciată de 
titori.

Niciodată omul (deci 
poetul) n-a fost atît 
frust un zoon politikon

te pe care se cuvine moral- , 
mente să-1 cînte. Peisajul 
fiind divers și complex, 
poezia va deveni și ea la 
1’el. Numitorul comun al 
ideologiei nu obligă Ia nici 
un etalon stilistic, nici la 
monotonie — stilul rămi- 
nînd tot omul.

Dar. problema se pune 
dacă poezia patriotică se 
rezumă numai la evocarea

poeziei patriotice, cite un 
poet, atins de morbul cos
mopolitismului, și-a editat 
cărți mimetice, de imitație 
a unor modele 
corpul sănătos

pe care
_____ al poeziei 

noastre nu le poate asimi
la. Asemenea poeți iși a- 
șezau însă, în fruntea căr
ții, cite o poezie cu „titlu 
patriotic", sau,’ în orice caz. 
poeme de-un vag umanism.

stării de 
pe parcursul ace- 

gindiri. Ceahlăul

Radu PETRU
inspector general al Inspectoratului 
școlar județean Timiș

„ Vicleniile lui St ap in"
la Teatrul Mic

O măsură excelen
tă a conducerii Insti
tutului „I. L. Cara- 
giale", avind sprijinul 
Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, 
este aceea privitoare 
la examenul studen- 
ților-regizori ; ei iși 
iau dipioma de absol
vire cu un spectacol 
pregătit la studioul 
școlii, urmat apoi de 
un spectacol realizat 
intr-un teatru de stat. 
In telul acesta, tinâ- 
rul artist se verifică 
în practică, in confor
mitate cu principiul 
pedagogic cel mai mo
dern al invățămintului 
românesc actual. Noua 
metodică a absolvirii 
Facultății de regie a 
și dat, de doi ani în
coace, rezultate oune, 
unele chiar remarca
bile. In acest fel tină- 
rul are posibilitatea să 
lucreze cu o trupa ex
perimentată, care-1 
poate ajuta să ia un 
contact real cu dome
niul unde va munci tot 
restul vieții.

Așa s-au petrecut 
lucrurile și cu pre
miera Vicleniile lui 
Scapin de la Teatrul 
Mic. Debutantului Iu
lian Vișa i s-a Încre
dințat o piesă a lui 
Moliere. El a avut po
sibilitatea să aleagă 
dintre . cei mai buni 
actori ai scenei bucu- 
reștene, pornind la 
drum cu o piesă mai 
ușoară, o comedie pe 
care nici autorul în
suși n-a socotit-o 
vreodată capodoperă ; 
o comedie de intrigă, 
de tip italian, cu ac
țiunea glumeață, con
struită in spiritul ve
chilor farse populare 
medievale. Istețul, ha- 
zosul și dezinteresatul 
valet napolitan (care 
în dramaturgia ita
liană se numea Scap- 
pino, adică cel ce 
scapă cu fuga) ajută 
două perechi de tineri 
să se căsătorească, si- 
lindu-i prin vesele în
șelăciuni pe cîrpănoșii 
lor tați să dea stipen
diile necesare, înfrin- 
gîndu-le intr-un fel și 
ursuza împotrivire.

în desenul compozi
țional, adică în inten
țiile. vădite, ale repre
zentației, regizorul s-a 
arătat talentat și inspi
rat. Mergînd pe ideea 
că totul aici e o farsă 
— căci, în chip vizibil 
parodiat, bătrînii Ar- 
gante și Cleante iși

descoperă, după 20 de 
ani, fiicele pierdute, 
servitorii se travestesc 
in oșteni înfricoșători 
și stăpînii iși roagă in 
genunchi slugile să fie 
mai deștepte decît ei 
— Iulian Vișa a dis
tribuit in rolurile de 
tați două notabile ac
trițe, Olga Tudorache 
și Tatiana Ieckel, iar 
pe tinerii Leandre și 
Octave (Florin Vasiliu 
și debutantul Laurian 
Jivan) i-a arătat efe
minați, claponiți. fetele 
(Magda Popovici și

CARNET
TEATRAL

Monica Ghiuță) apă- 
rind cu nostime miș
cări, țopăituri mici și 
clipiri dese din genele 
foarte lungi, ca niște 
păpușele. In această 
lume de marionete 
hazlii, singur Scapin 
(Dumitru Furdui) mai 
deștept ca toți, supe
rior din toate punctele 
de vedere și, în pri
mul rînd, uman este 
omul adevărat și cu a- 
devărat vesel, căci el 
ride de toți ceilalți, 
fie cu bonomie, fie cu 
ironie.

Pornit, așadar, bine, 
spectacolul nu izbuteș
te însă decît parțial in 
realizare, iar uneori de 
loc. Probabil fiindcă 
regizorul nu a știut 
să-și materializeze cu 
autoritate și persona
litate intențiile. Sigur, 
pentru că in truculen
ța imaginilor sînt ade
sea elemente prea os
tentative de comic, pro
cesul de fabricație prea 
străbate la vedere, u- 
morul fiind citeodată 
stinjenitor de căznit. 
Cert, nici unii inter- 
preți nu au depus des
tule strădanii ca să-și 
susțină rolurile cu toa
tă înzestrarea lor no
torie. Ba, uneori, exis
tă impresia că au fost 
și potrivnici concepției 
și stilului asumat. Ju- 
cind cu bun umor sec 
și direct, în primele 
două acte, interpretul 
principal se înfățișează 
obosit și plictisit. în al 
treilea, unde sînt cele

mai scăpărătoare scene 
Uie iui bcapm, care-1 
cuiivmge pe Geroute 
sa se page m sac- Și-i 
Ciomageșue, mu'-un tur 
de form al „travestiu
rilor" veroale, sugerin- 
uu-i aceluia dușmani 
îiispâimintaiori ; nu
mai că turul ae forță 
ramine al personajului 
din text, nu e și. al ce
lui de pe scena... Ac
trițele care joacă băr
bați Dătnni au depus 
eforturi oneste dar 
prea vizibile și egale : 
roadele acestor efor
turi au fost modeste. 
Cele două tinere au 
intrări reușite și apoi 
par a uita cum voiau 
sa arate că suit ; hazul 
primelor apariții se 
volatilizează repede. 
Singur vaietul al doi
lea, Sylvestre (Jean 
Lorin) e mai autentic 
și iși ia rolul foarte in 
serios, . fiind deci și 
spiritual.

Presupun însă că cea 
mai grea povară a 
spectacolului e contra
dicția violentă dintre 
decorul în mai multe 
tonuri de albastru, us
cat, neevocator, stilizat 
pină la geometria pură 
a volumelor și costu
mele flenduroase, pes
trițe, amestecînd hao
tic, și adesea nesărat, 
elemente real istorice 
și cirpe aiurisțice, pi- 
slari de casă și col- 
tuni groși, țărănești, 
ciorapi de clown și 
ghete de sport, ciucuri 
de lină și cordeluțe de 
mătase intr-un soi de 
consignație vestimen
tară fără noimă. Aici, 
tînărul regizor a dove
dit cea mai gravă slă
biciune și a și avut 
parte de cel mai in
consistent sprijin, cu 
toate că acesta i-a fost 
oferit de o scenografă 
matură (însă acum ne
inspirată), Adriana 
Leonescu.

Spectacolul nu e, 
deci, un examen regi
zoral de neluat în sea
mă, dar deocamdată 
am văzut mai degrabă 
scheletul intențiilor și 
cred că ajutorul dat 
unui tînăr în atari îm
prejurări intr-un tea
tru ar trebui să fie 
mai generos și mai e- 
xigent, mai larg și mai 
eficace.

Valentin 
SILVESTRU
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în zilele noastre — oriunde 
pe mapamond. Cele mai 
profunde și mai autentice 
voci ale poeziei de pretu
tindeni au devenit politice 
și, spre cinstea lor, in 
flancul sting al politicii. 
Acordarea Premiului Nobel, 
anul trecut, unui poet co
munist, Pablo Neruda, după 
ce fusese acordat unui pro
zator comunist : Mihail Șo- 
lohov, constituie. între atâ
tea altele, o recunoaștere de 
facto a poeziei, a literatu
rii cu mesaj social-politic, 
inspirată 
majoră 
tății.

Poezia 
națională este radiară in
tr-un peisaj omenesc și eco
nomic de elan și prosperita-

trecutului sau la tonul pro
fetic despre viitor, de pe 
platforma lucidă a prezen
tului. Căci, la urma urmei, 
dacă în opera unui poet 
serios, angajat, sînt patrio
tice numai poeziile cu a- 
ceastă tematică, celelalte 
poezii din opera lui cum 
sînt ? Un pastel, chiar fără 
prezența omului, chiar 
fără mișcare (Ceahlăul, 
seara), o idilă calmă in
tr-un parc, o bucolică, o 
elegie, un sonet elegant 
sînt oare forme poetice de 
dincolo de barierele poeziei 
patriotice ? Există o „zonă 
neutră" a poeziei ?

Iată întrebări la care, 
nedîndti-se răspuns, s-au 
creat erori, ca în orice teo
retizare închistată. Profi- 
tind de acest unghi foarte 
îngust de interpretare a

pacifiste în sensul filantro
pic al cuvîntului ; un fel 
de „timbru fiscal", lipit 
pe-o cerere de intrare în 
tipografie. Indiscutabil, în 
asemenea cazuri ne aflăm 
în fața contrafacerilor, a 
lipsei de vocație superioa
ră, a absenței conștiinței 
artistice.

Trebuie să spunem că 
poezia patriotică nu e de 
circumstanța unui poem și 
nici măcar a unei cărți prin 
care cutare poet face „con
cesii" unor cerințe, unor o- 
rientări ale literaturii. Poe
tul este patriot prin totali
tatea operei, întrucît ope
ra sa. pe parcurs de dece
nii, este argumentul liric 
al gîndirii și simțirii sale. 
In acest sens, toate poeme
le (imnuri, meditații, idile, 
elegii) devin patriotice ea

forme adecvate 
spirit, 
leiași 
poate fi privit intr-un fel 
sau altul. Miez de tară, 
acest pisc, pe retina unui 
comunist, strălucește altfel, 
cu alt ecou sufletesc. 
Transfigurat frumos, băr- 
bătește, el intră in zestrea 
noastră artistică. O iubire, 
chiar la ■ fintînă, în genul 
Coșbuc, devine idilă com- 
plemeLiafă simțirii noastre 
tradiționale, bimilenare și. 
— prin însuși faptul că ea 
a fost încorporată unei o- 
pere consecvent patriotice — 
devine o culoare a ei, ca 
în spectrul solar. Chiar o 
elegie. Dacă „Ultima noap
te a lui Mihai Viteazul" 
este, pentru noi, ecoul unui 
patriotism în zonele lui 
dureroase, desigur elegiile 
la calamitățile naturale, la 
moartea unui prieten etc 
vor intra și ele in acel disc 
al lui Newton care, învîr- 
tindu-și culorile, le topeș
te pe toate în alb.

Cred, deci, că poezia pa
triotică trebuie să cuprin
dă operele complexe ale 
unui poet. Poezia patriotică 
se va racorda necesarmente 
tradiției, și prin contribuția 
sa specifică la înălțarea spi
rituală a omului, la edifica
rea solidă a unor crezuri 
politice înaintate, prin în
fățișarea sentimentelor e- 
sențiale ale compatrioților 
noștri se va înscrie organic- 
în istoria literaturii române. 
Sfera poeziei patriotice tre
buie lărgită, într-o filozofie 
în care totul se primenește 
mereu și într-o civilizație 
în care mereu strălucește 
ceva nou. Ea trebuie gin- 
dită ca un reflex al vieții 
noastre de azi, al vocației 
noastre pentru atitudine 
activă în fata confruntări
lor construcției, al vocației 
noastre

Orice 
tegrâtă 
noastre, 
poporului nostru, 
din aspirația de a comuni
ca emotional și durabil cu 
poporul căruia îi aparți
nem. se va înscrie în zona 
de aur a poeziei patriotice, 
pentru ale cărei valențe 
multiple am pledat în a- 
ceste opinii.

Al. ANDRIȚOIU
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de fizică a elevilor
A Vl-a ediție a Olimpiadei inter

naționale de fizică a elevilor din în- 
vățămîntul liceal de cultură generală 
și de specialitate va fi găzduită de 
Capitala țării noastre. între 8 și 18 
iulie a.c„ ea urmînd să-se desfășoare 
sub auspiciile Ministerului Educației: 
și învățămintului și ale Societății de 
științe fizice și chimice- din România, 

în vederea organizării acestui con-

curs s-a constituit un comitet na
țional, prezidat de prof. univ. loan 
Ursu, președintele Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară, pre

ședintele .Comisiei naționale d<a fi
zică.

După cum informează organizato
rii, la actuala ediție a olimpiadei vor 
participa concurenți din 28 de țări.

(Agerpres)

ROMÂNIA-FILM prezintă săptămîna viitoare pe ecrane
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Producție a studiourilor americane. Scenariul: Nicholas E. Baehr. Regia: Larry Peerce. 
Imaginea : Gerard Hirschleld. Muzica : Terry Knight. Cu : Tony Musante, Martin Sheen, 
Beau Bridges, Gary Merrill, Jan Sterling, Donna Mills, film distins cu : Premiul pen
tru cea mai bună interpretare masculină lui Tony Musante și Premiul pentru cel mai 

bun scenariu — MAR DEL PLATA 1968. Marele premiu — PRADES 1968.
I

Sub semnul manifestărilor consacra-, 
te semicentenarului U.T.C., la Faculta
tea de limba și literatura română a 
Universității din București . a avut 
loc, joi. o întîlnire a studenților și 
cadrelor didactice cu tovarășii Miron 
Constantinescu, Virgil Teodorescu, 
Mihail I. Dragomirescu, Elena Joja, 
Elena Secaru Moldovan și alti 
membri ai celulei ilegale a U.T.C. din 
fosta Facultate de litere și filozofie.

Răspunzînd numeroaselor întrebări, 
invitații au vorbit despre condițiile 
social-istorice în care a luat ființă 
Uniunea Tineretului Comunist, des
pre ecoul pe care l-a avut 
organizației revoluționare a 
tului în rîndul studențimii 
siste din țara noastră. Ei au 
totodată, momente importante
tivitatea revoluționară desfășurată în 
anii grei ai ilegalității de uteciștii de 
la Facultatea de litere și filozofie, 
care, sub conducerea organizațiilor de 
partid, au luat parte la . lupta împo
triva . orânduirii burghezo-moșierești 
și dictaturii fasciste, pentru elibe
rarea socială și națională, pentru so
cialism.

Vorbitorii au subliniat faptul că ti
neretul universitar de astăzi, conti
nuator al acestor glorioase tradiții re
voluționare. participă cu entuziasm, 
alături de întregul popor, Ia edifica
rea societății 
dezvoltate in

cercetători
universi-

crearea 
tinere- 

progre- 
evocat, 
din ac-

socialiste multilateral 
patria noastră.

.★
aceluiași eveniment, laIn cinstea

Craiova a avut loc o sesiune de co
municări științifice, organizată . de 
Comitetul județean Dolj al O.T.C., 
în colaborare cu universitatea din 
localitate. La această manifestare 
au participat vechi membri de par-

țid; .-.activiști, ai U.T.C., 
științifici, cadre didactice 
tare.

Cu acest prilej, tovarășul Constan
tin Băbălău, prim-secretar al Co
mitetului județean Dolj al P.C.R., a 
vorbit despre lupta revoluționară a 
organizației U.T.C., desfășurată -sub 
conducerea Partidului Comunist Ro- 

” mân, despre contribuția tineretului 
la ridicarea României socialiste pe 
noi trepte de progres și civilizație.

în alte comunicări au fost relie
fate unele momente importante din 
istoria U.T.C., precum și aportul ti- 

. neretului la dezvoltarea economică 
. și social-culturală a județului Dolj.

★
Din programul bogat al manifes

tărilor organizate în diferite alte lo
calități ale țării, corespondenții A- 
gerpres consemnează : la Tirgu Mu
reș a fost deschisă o expoziție do
cumentară, care oglindește activita
tea revoluționară desfășurată in | co
mun, sub conducerea partidului, 
tinerii români, maghiari și germani' 
de pe meleagurile mureșene. La 
vernisaj a participat tovarășul Ni- 
colae Vereș, prim-secretar al Comi
tetului județean Mureș al P.C.R.

O expoziție de fotografii și docu
mente s-a deschis la Casa de cultură 
din Cîmpina, înfățișînd figuri 
eroi uteciști. Expoziții similare 
mai fost organizate la Pitești 
Olănești.

de 
au 
și

. ju- 
Baia

★
Din numeroase localități ale 

dețului Mureș au plecat spre 
Mare, străbătînd comunele și orașele
județului, tineri care poartă mesa
jul organizațiilor lor, în care sînt în
scrise realizările uteciștilor din aceste 
locuri.
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cinema

a Pădurea pierdută : PATRIA — 
10: 12,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT - 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
a Sacco și Vanzetti : SCALA — 
9,45: 12,30; 15,15; 18; 20,45.
a Olesia : CAPITOL — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 13,30; 20,45.
a Nu-mi place ziua de luni : VIC
TORIA — 9; 11,15: 13,30; 16; 13,30; 
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 : LUCEAFĂRUL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
BUCUREȘTI — 8,45; 11; 13,30; 16; 
13,30; 21.
a Program de filme pentru copii : 
DOINA — 10.
a Fuga : DOINA — 11,30; 15,30; 19.

9 15 ‘
MELODIA
18.30; 29.45, FEROVIAR
13,30; 16: 18,30 ’
9; 11.15; 13.30: 16; 18,15; 20,30.
a Douăsprezece scaune : FLACĂ
RA - 15,30; 19
a Mihal Viteazul : VOLGA — 9. 
a Osceola : EXCELSIOR - 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, VOLGA
— 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15.
a Livada din stepă ; ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE - 15,30: 17,45; 20. 
a Aventuri în Ontario : LUMINA
— 9—20 în continuare, FLOREAS-

Micul scăldător : FESTIVAL — 
11,30; 13,45;- 16,15; 18,45: 21, 

9: 11,15; 13,30: 16;------------- g. n ig.
20,45, MODERN —

18,15

CA — 15,30; 18; 20,15, MIORIȚA — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30.
a Apoi s-a născut legenda î MIO
RIȚA — 9.
• Petru cel Mare (seria I și II) — 
10. Gustul mierii — 14,15: 16,30. A 
treisprezecea scrisoare — 13,45; 21 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Neînfricatul Gyula vara și iar
na : BUZEȘTI - 15,30; 13: 20,15.
• Locotenentul Bullitt : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
TOMIS - 9; 11,1’5; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30, FLAMURA — 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Atunci i-am condamnat pe toți 
Ia moarte : UNIREA — 15,30; 18; 
20,15.
a Farmecul ținuturilor sălbatice : 
MOȘILOR - 15,30; 17,45; 20, TIM
PURI NOI — 9—18,30 în continuare, 
a Program de filme documentare: 
TIMPURI NOI — 20,15.
a Poveste de dragoste : VIITO
RUL — 15,45; 18; 20,15.
a Ultimul războinic : BUCEGI — 
15,30; 13; 20,30. ARTA — 15,30: 18; 
20,15.
a B. D. la munte și Ia mare : 
PACEA - 15,45; 18; 20. COSMOS
— 15.30: 18; 20,15.
a Mirii anului II : LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
a Pe poteca nețărmuritei iubiri : 
MUNCA — 15,30; 18; 20,15.
a Asediul : DRUMUL SĂRII — 9; 
13.
a Tick... Tick... Tick... : DRUMUL 
SĂRII — 11,30; 17,45 
a Antracit : LAROMET 
17,30; 19,30.
a Love Story : GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,15.
a Articolul 420 : POPULAR — 10; 
15,30: 19.
a Cea mai frumoasă soție : RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.

• Mihail Strogoff : CRINGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.
• Dreptul de a te naște : FEREN
TARI — 15.30; 17,45; 20.
• Steaua de tinichea : VITAN — 
15.31); 13; 20,15
• Anna celor o mie de zile : 
PROGRESUL - 15.30: 19.

teatre

a Teatrul Giulești : Geamandura
— 19,30
• Teatrul „Ion Creangă" : Roata 
morii — 16.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-Plum — 10; Nocturn VI — 
21,30; (sala din str. Academiei) : 
Bandiții din Kardemomme — 17.
a Teatrul satiric-mîizical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Vox Boema — 19,30; (la Sala 
Palatului) : Și femeile joacă fotbal
— 19,30.

17,30 emisiunii de

18,20

13,35
19,00
19,15
19,20

20.
15.30:

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Erieh 
Bergel — 20.
• Conservatorul de muzică „Ci- 
prian Porumbescu" (la sala G. 
Enescu) : Muzică de cameră — 20.
• Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19.30.
a Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Becket — 
20: (sala Studio) : Părinții teribili 
- 20.
• Teatrul de Comedie : Cher An
toine — 20.
• Teatrul „Lucia sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu)O scrisoare pierdută — 
20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Vicarul — 19,30.
• Teatrul Mic : Pisica sălbatică — 
19.30.
• Teatrul „C I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19.30: (sala Studio) : Dia
log — spectacoj de poezie româ
nească — 18.30.

t v

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9.05 Din lumea științei.
9,45

rivă" — emisiune de Mihai 
Stoian.

12,20 Telejurnal.
15,30—16,30 Teleșcoală. ■ Filozofie 

și socialism științific anul 
IV-liceu • Fizică — anul IV- 
Jiceu.
Deschiderea 
după-amiază.
Prietenii lui Așchiuță. 
Momente din istoria muzicii 
ușoare românești.
Arta plastică. Cronica expo
zițiilor. ,
Stop-eadru. 
Oameni și fapte. 
Tragerea Loto. 
1001 de seri : Intîmplări cu 
Peti,

19,30 Telejurnal.
20,00 Cronica politică Internă d» 

Eugen Mandfic.
Film artistic „Călătorie fan
tastică". Cu : Stephen Boyd, 
Raquel Welch, Arthur Ken
nedy.
Documentar TV. Anotimpuri 
in Deltă.
Muzică ușoară.
„24 de ore".
Din țările socialiste.

20,15

21,55

22,15
22,30
22,45

Alex.

10,30

11,00

11,30

Muzică populară. „Flori de 
sticlă" — program realizat cu 
concursul artiștilor amatori ai 
Combinatului de sticlărie din 
Turda.
Curs de limba germană — 
lecția a 6-a.
Film serial : „Sebastian și ser 
crețul epavei". Episodul „O 
foarte lungă așteptare".
Pagini de umor : Charlie 
Chaplin.
Ancheta TV. „Minori în de-

PROGRAMUL II

20,00
20,15

22,15

pentru toți : I. L. 
(TI) - Teatru.

dansuri din opere.

Desene animate pentru copil. 
Biblioteca
Caragiale
Agenda.
Coruri și
Viața economică a Capitalei. 
Film documentar : „Vîrstele 
copilăriei" — producție a stu
dioului „Al. Sahia".
Dans și muzică de pretutin
deni. Folclor din Uzbekistan.
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Interviu acordat de președintele 
Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu,

unui grup de ziariști din Republica Algeriană Democratică și Populară
(Urmare din pag:. I)

renunțare la forță și la folosirea 
forței în relațiile internaționale, 
astfel ca toate ■ popoarele să se 
poată dezvolta corespunzător pro
priei lor voințe.

ÎNTREBARE : Ținerea unei 
conferințe privind securitatea 
europeană, pentru care dum
neavoastră personal ați acțio
nat, se precizează din ce în ce 
mai mult. V-arn putea cere să 
ne spuneți ce așteaptă țara 
dumneavoastră de la această 
întîlnire și care ar fi conse
cințele unui eventual Tratat 
cu privire la securitatea în Eu
ropa, pentru țările meditera
neene, care sint și ele intere
sate în această problemă ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Româ
nia a acționat și acționează în 
mod consecvent pentru realizarea 
conferinței general-europene care 
este menită să așeze relațiile din
tre națiunile europene pe o bază 
nouă și să deschidă calea unei 
largi cooperări în toate domenii
le de activitate. Esențial în realiza
rea securității europene este, după 
părerea noastră, înfăptuirea în 
viață a principiilor egalității în 
drepturi, respectului deplin al in
dependenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, stabi
lirea unui sistem de angajamente 
clare și precise din partea 
tuturor statelor care să ducă la 
eliminarea totală din raporturile 
interstatale a folosirii sau a ame
nințării cu forța, astfel ca toate 
popoarele să aibă garanții depline 
că vor fi ferite de orice act de agre
siune, că se vor putea dezvolta în 
mod liber și vor putea colabora ne
întrerupt.

Este știut că o parte din țările 
europene sînt, prin poziția lor geo
grafică, țări mediteraneene ; de a- 
ceea, înfăptuirea securității pe con
tinentul european va avea, fără în
doială, o înrîurire favorabilă asu
pra climatului politic din această 
zonă vastă ce include țări de pe trei 
continente. Desigur, problemele 
mediteraneene sînt ceva mai com
plexe și necesită o abordare spe
cială din partea țărilor respective 
pentru a transforma și această zonă 
într-o zonă fără baze militare, în- 
tr-o zonă în care să fie asigurată 
securitatea și independența tuturor 
națiunilor.

în general, noi apreciem că în
făptuirea securității în Europa va 
exercita o puternică influență asu
pra întregii vieți internaționale, va 

contribui la extinderea și intensifi
carea colaborării și prieteniei în
tre toate nopoarele lumii.

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, țara dumneavoas
tră a susținut întotdeauna po
poarele lumii în lupta lor pen
tru progres și pace. Puteți să 
ne spuneți cum se oglindește 
în prezent acest sprijin, în mo
mentul în care imperialismul 
mondial își multiplică agre
siunile împotriva mai multor 
țări și popoare din „lumea a 
treia" ?

RĂSPUNS : România a sprijinit 
și sprijină prin politica sa externă 
lupte tuturor popoarelor care s-au 
ridicat și se ridică pentru elibera
rea lor națională și socială, pentru 
dreptul de a se dezvolta în mod 
liber și independent. Condamnăm 
cu hotărîre politica imperialistă de 
asuprire și exploatare a popoarelor, 
de dominație și dictat, de amestec 
în treburile altora, orice formă de 
colonialism și neocolonialism. Spri
jinim activ lupta dreaptă a popoa
relor africane din Angola, Mo- 
zambic, Guineea-Bissau pentru 
scuturarea jugului colonial, pen
tru cucerirea independenței lor 
naționale.

Am acordat și acordăm un spri
jin multilateral popoarelor din 
Indochina și, în primul rînd, po
porului vietnamez, în lupta îm
potriva agresiunii americane ; ac
ționăm pentru a se pune capăt 
războiului din această parte a lu
mii, pentru retragerea trupelor 
Statelor Unite ale Americii și ale 
aliaților lor, astfel ca popoarele 
vietnamez, laoțian și khmer să fie 
lăsate să-și hotărască singure 
destinele,' fără nici un amestec din 
afară.

•în general, considerăm că în 
lume sînt forțe în stare să pună 
capăt politicii imperialiste, colo
nialiste și să asigure dezvoltarea 
progresistă a omenirii. Aceasta 
impune însă realizarea unității 
acestor forțe, pentru că numai 
astfel ele vor putea să-și facă sim
țită tăria și să impună o politică 
nouă în lume, (

Apreciem că un rol important 
au, în această direcție, tinerele 
state independente. în acest sens, 
România dezvoltă o colaborare 
multilaterală cu țările în curs de 
dezvoltare, contribuind, pe mă
sura posibilităților sale, la realiza
rea unor acțiuni concrete de spri
jin în dezvoltarea economiei lor 
naționale, în pregătirea cadrelor 
naționale de specialiști, în acor
darea de asistență tehnică. Noi a

preciem că realizarea unei adevă
rate independențe nu este posibilă 
decît pe baza unei dezvoltări eco
nomice puternice, de sine stătă
toare a fiecărei țări ; de aceea 
considerăm că problemele esen
țiale ale țărilor în curs de dezvol
tare sînt, în primul rînd, cele strîns 
legate de dezvoltarea economică 
și socială a acestor țări. Apreciem, 
de altfel, că relațiile României cu 
aceste state se încadrează în con
textul general al luptei împotriva 
imperialismului, a colonialismu
lui și neocolonialismului.

în acest sens, vizita pe care ur
mează să o fac într-un număr de 
țări de pe continentul african con
stituie tocmai expresia acestcir re
lații de prietenie și solidaritate, a 
sprijinului pe cafe România îl a- 
cordă și este hotărîtă să-l acorde 
tuturor națiunilor care se ridică la 
luptă pentru asigurarea indepen
denței lor.

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, cauza poporului 
palestinean, alungat din patria 
sa, cunoaște în prezent o evo
luție. De cîtva timp, într-ade- 
văr, poziția rezistenței palesti- 
nene este din ce în ce mai cu
noscută și susținută în lume și 
în special în Europa. Binevoiți, 
domnule președinte, să ne spu
neți opinia României în legă
tură cu această problemă ?

RĂSPUNS : După cum este cu
noscut, România s-a pronunțat cu 
hotărîre pentru a se pune capăt 
conflictului din Orientul Apropiat, 
considerînd că este necesar să se 
asigure relații între țările din a- 
ceastă zonă a lumii, care să ex
cludă ocupări teritoriale, să ex
cludă forța în soluționarea pro
blemelor dintre ele. Am conside
rat întotdeauna că orice reglemen
tare a conflictului din Orientul 
Apropiat trebuie să aibă în vedere 
și asigurarea condițiilor pentru re
zolvarea problemei populației pa- 
lestinene, în vederea asigurării 
dezvoltării sale corespunzător inte
reselor naționale. Sprijinim lupte 
populației palestinene pentru a-și 
asigura o dezvoltare de sine stătă
toare, bazată pe dreptul de auto
determinare, de a-și făuri o viață 
independentă, așa cum o dorește ea.

Aș dori — deși urmează peste 
cîteva zile să vizitez frumoasa 
dumneavoastră țară — ca, în în
cheierea interviului, să transmit, 
prin intermediul dumneavoastră, 
poporului algerian prieten cele 
mai calde urări de progres și pros
peritate, de fericire și pace din 
partea întregului popor român și a 
mea personal.

lucrările Comisiei 
economico-financiare 

a MAN.
În ziua de 9 martie 1972, Comisia 

economico-financiară a Marii Adu
nări Naționale a dezbătut, sub con
ducerea tovarășului Aurel Vijoli, 
președintele comisiei, modul în care 
se aplică legea nr. 1/1971, privind 
activitatea de comerț exterior, de 
cooperare economică și tehnioo- 
științifică a Republicii Socialiste 
România.

La ședință au participat tovară
șul Nicolae M. Nicolae. ministru se
cretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior, reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, Ministerului 
Industriei Chimice. Ministerului In
dustriei Ușoare, precum și specialiști 
din aparatul de stat care lucrează 
în domeniul comerțului exterior.

Dezbaterile au evidențiat rezulta
tele obținute în aplicarea prevederi
lor Legiî de comerț exterior și 
unele neajunsuri din acest domeniu.

Raportul comisiei cu concluziile și 
propunerile reieșite din analizele 
făcute și din dezbaterile care au 
avut loc vor fi înaintate Consiliu
lui de Stat.

(Agerpres)

Delegația de activiști ai P.C.R. 
s-a înapoiat din R. P. Polonă

Joi după-amiază s-a înapoiat în 
Capitală delegația de activiști ai 
P.C.R.. condusă de tovarășul Ion 
Crețu, adjunct de șef de secție la 
Consiliul Economic, care, la invita
ția C.C. al P.M.U.P., a făcut o vizită 
în schimb de experiență în R. P. 
Polonă

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de tova
rășii Petre C. Ion. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și Gheorg'ne 
Fulea. adjunct de șef de secție la 
Consiliul Economic, de activiști de 
partid.

A fost de față Edward Rokicki, în
sărcinat eu afaceri ad-interim al 
Ambasadei R.P. Polone la București.

(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul turneului pe care îl în

treprinde în țara noastră Ansamblul 
coral al Universității din Chile — 
Valparaiso; ambasadorul Republicii 
Chile la București, Homero Julio, a 
oferit, joi la prînz, un cocteil.

«Au participat reprezentanți ai In
stitutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, și din Ministerul Edu
cației și învățămîntului, membri ai 
Consiliului Uniunii asociațiilor stu
dențești din România, oameni de artă 
și cultură.

*

La Cluj s-au desfășurat în zilele de 
8 și 9 martie lucrările unei consfă
tuiri a producătorilor de mobilă din 
unitățile Ministerului Economiei Fo
restiere și Materialelor de Construcții. 
Au participat reprezentanți ai condu
cerii ministerului, delegați ai Comite
tului de Stat al Planificării, ai Inspec
toratului general de stat pentru con
trolul calității produselor, cercetători, 
proiectanți, specialiști din combina
tele de exploatare și industrializare 
a lemnului.

Focșani

pe coordonatele

modernizării

Centru de sănătate

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"TRANSMIT;

VRANCEA>

CURIER JUDEȚEAN

A fost aprobată noua schiță de 
sistematizare a municipiului Focșani. 
Schița oferă soluții arhitectonice 
moderne. Printre acestea atrag a- 
tenția cele referitoare la faptul că, 
în actualul cincinal, se vor dezvolta 
puternic două zone industriale. De 
asemenea, s-au statornicit noile 
cartiere de locuințe, unde vor fi 
construite blocuri cu 10 niveluri, 
edificii culturale, spații comerciale, 
baze sportive și de agrement. Trafi
cul rutier de pe drumul național 
„E-20" va fi orientat pe o șosea de 
centură, protejîndu-se astfel orașul 
de poluarea atmosferică si acustică.

ALBA

Șantier->

al tineretului
•fostîn municipiul Alba lulia a 

deschis primul șantier al tineretu
lui din acest an. în prima zi de ac
tivitate a șantierului, peste 2 500 
de tineri din întreprinderile și insti
tuțiile din localitate au răspuns 
„prezent" la acțiunile de muncă vo- 
luntar-patriotică. Obiectivul numă
rul 1 al acestui șantier : săparea ca
nalului pentru conducta de aducțiu- 
ne a apei potabile care va aprovi
ziona noul cartier de locuințe de pe 
Platoul Romanilor. Lungimea cana
lului este de aproximativ 9 km și 
tinerii s-au angajat să execute in 
scurt timp această importantă 
crare.

• ARAD

în 
a-

„Femina ~ Club"

lu-

o

\ orașului
întruniți în adunare populară, de

legații cetățenilor din Bacău au ho- 
tărit să contribuie prin muncă și 
bani la dezvoltarea zestrei edilitar-

In municipiul Arad s-a dat 
folosință, intr-un spațiu frumos 
menajat din inițiativa uzinelor 
textile „30 Decembrie", un club 
destinat, în exclusivitate, femeilor. 
„Femina-Club" — cum a fost numit 
noul lăcaș de cultură — oferă con
diții dintre cele mai bune pentru 
lectură, simpozioane și meșe ro
tunde organizate pe teme culturale 
și pedagogice, săli pentru activi
tăți artistice, jocuri distractive. De 
la început, „Femina-Club" cu
noaște o afluență deosebită de vizi
tatoare cu o multitudine de prefe
rințe. Un loc unde se poate petrece 
în mod plăcut și util timpul liber.

O idee salutara
Colectivul teatrului de păpuși 

„Vasilache" din Botoșani a pus în 
practică o idee salutară : prezenta
rea unor scurte spectacole păpușă
rești la cinematografele din locali
tate, in pauzele dintre filme. Spec
tacolele cu titlul „Vasilache vă sa
lută 1“ îsi propun satirizarea unor 
aspecte negative locale în diverse 
domenii de activitate. Primul spec
tacol de acest fel, prezentat în fața 
unui numeros public, s-a bucurat de 
succes. în zilele următoare „Vasi
lache" și-a anunțat prezența și în 
mijlocul unor colective de muncă 
din întreprinderi botoșenene. făcînd 
pauzele de lucru mai plăcute, mai 
instructive.

Pechea și ecranul
La căminul cultural din comuna 

Pechea a avut loc o întîlnire a 
membrilor cooperatori cu regizori, și 
redactori de la Studioul cinemato
grafic ..Alexandru Sahia". Tema în- 
tîlnirii : „Realizările țărănimii coo
peratiste reflectate in filmul docu
mentar românesc". Cu acest prilej, 
au fost prezentate documentarele : 
„Ultima generație de săraci". „în
semnări de toamnă", „Trepte", „A- 
coperișul", „Acasă la Nicolae Popa". 
Totodată, a fost prezentat reporta
jul despre lansarea chemării la în
trecere de către Consiliul popular 
al comunei Pechea a tuturor con
siliilor populare comunale din țară.

Prestări de servicii
la sate

pentru
înfrumusețarea

.^lVASLU^O

11 milioane lei

Meniuri dietetice
La Timișoara s-a deschis primul 

restaurant cu preparate dietetice, 
întocmite pe baza recomandărilor 
cadrelor medicale de specialitate 
de la clinicile universitare, meniu
rile dietetice stau la dispoziția tu
turor celor care suferă de diferite 
afecțiuni digestive, cardio-vascula- 
re, renale, diabetice. Atît la prînz, 
cit și la cină, consumatorii benefi
ciază de îndrumările competente 
ale unui cadru sanitar de speciali
tate. Totodată, restaurantul servește 
preparate dietetice și pentru acasă.

S PRAHOVA^

gospodărești a municipiului. Ei s-au 
angajat, să construiască, printre al
tele, un cinematograf panoramic cu 
600 locuri, o casă a pionierilor, un 
cămin de copii in cartierul Che- 
răiești, ateliere școlare in noile car
tiere Cornișa. Cremenea și Șerbă- 
nești. Va fi extinsă rețeaua de apă 
cu 8,4 kilometri, iar cea de canali
zare cu aproape 14 kilometri. Va
loarea acestor lucrări se ridică la 
circa 11 milioane lei.

In cartierul de nord al Ploieștiu- 
lui, unde locuiesc in apartamente 
noi peste 20 000 de oameni ai mun
cii. a început construcția unui nou 
și important edificiu social : com
plexul spitalicesc nord, care cuprin
de un spital cu 700 de paturi, cu 
corp de tratament si diagnostic, o 
policlinică modernă cu toate sec
țiile aferente, o farmacie, precum 
și un grup gospodăresc-alimentar.

COVASNA

Parada jucăriilor
Din inițiativa revistei „Jobarat.", 

care a lansat un apel către toți 
copiii din țară, la Sfintu-Gheorghe 
au sosit sute și mii de jucării. Ju
cării făcute de copii. Inventivitate, 
iscusință, gingășie. Din cele peste 
6 000 de jucării sosite, s-au selec
ționat cele mai bune și s-au reunit 
într-o originală expoziție deschisă 
la muzeul județean Covasna. Expo
natele, împreună cu explicațiile lor. 
constituie un vast material docu
mentar în materie de „joacă de 
copii". Material care ar putea fi stu
diat și de cei mari, care se ocupă 
de confecționarea jucăriilor pe sca
ră industrială.

In ultimele două luni, în satele 
județului Vaslui s-au înființat, pe 
lingă cooperativele de consum, sec
ții noi de prestări de servicii. către 
populație și secții cu activitate in
dustrială. Astfel, lă Negrești au în
ceput să funcționeze o tăbăcărie și 
o croitorie de haine din piele. în 
comunele Deleni. Fălciu și Murgeai 
— secții de reparații radio și tele
vizoare. in localitățile Banea și 
Suletea — cojocării, la Albești — 
un atelier de debitat și prelucrat 

■ bușteni, iar în comunele Dumești și 
Drînceni — croitorii. în acest an vor 
mai fi înființate în satele județului 
alte 50 de noi secții similare ale 
cooperației de consum.

Dobinzi și cîștiguri

in bani si obiecte
9

acordate de C.E.C
Faptul că numărul depunăto

rilor la C.E.C. sporește de la 
un an la altul atestă, pe de o 
parte, creșterea veniturilor bă
nești ale populației, iar pe de 
altă parte — încrederea pe care 
cetățenii o au în Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni, institu
ție care vine în întîmpinarea 
spiritului lor de economie și 
care le oferă totodată multiple 
avantaje. Printre aceste avan
taje pe care C.E.C. le acordă 
depunătorilor se numără dobîn- 
zile și cîștigurile în bani și o- 
biecte. Numai anul trecut, de 
exemplu, depunătorii au pri
mit de la Casa de Economii și 
Consemnațiuni, sub formă de 
dobînzi înscrise pe libretele lor. 
sume de ordinul sutelor de mi
lioane de lei. Acestea au spo
rit soldul depunerilor și au fa
cilitat realizarea obiectivelor 
pentru care cetățenii își econo
misesc banii. De asemenea. în 
anul 1971 C.E.C. a acordat 
sute de milioane de lei sub 
mă de cîștiguri, printre 
1 553 de cîștiguri în 
me de diferite mărci 
excursii peste hotare.

în acest context,
Economii și Consemnațiuni adu
ce la cunoștință depunătorilor 
care nu și-au înscris încă do- 
bînzile în libretele de 
că pot 
oricare 
stau la 
anului.

alte 
for-
care 

autoturis- 
și 194 de

Casa de

economii 
lucru în 
C.E.C. le

să facă acest
zi. Unitățile 
dispoziție în tot cursul
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*

l

î

III

HOCHEI: Campionatul mondial (grupa C)

SCORURI MARI ÎN ZIUA A VI-A
MIERCUREA CIUC (coresponden

tul „Scînteii", Bartunek Isivân). — 
în tot cursul primului meci de ieri 
(Italia—Danemarca) am putut ur
mări „dialogul" dintre atacanții ita
lieni și portarii echipei daneze, care 
nu au avut în față o apărare sigu
ră. După prima repriză, terminată 
cu scorul de 4—0 în favoarea italie
nilor, nici cel mai bun portar al 
campionatului, Hansen, nu a mai 
putut salva situația . echipei lui, ce- 
dînd în continuare de 4 ori șuturi
lor trimise la poarta sa. Astfel, în- 
tîlnirea a avut aspectul unui antre
nament, nu prea obositor, pentru e- 
chipa Italiei, care cîștigă cu 8—0 
(4—0, 2—0, 2—0).

Cea de-a doua întîlnire (Ungaria— 
Olanda) a început, ca de obicei, cu 
atacurile echipei ungare, dar primul 
gol a fost marcat, la un contraatac 
olandez, din vina apărătorilor ma
ghiari. Cu 29 secunde înainte de sfîr- 
șitul primei reprize se produce e- 
galarea. In continuare jucătorii ma
ghiari. mai puțin nervoși decît în 
meciurile anterioare, reușesc să se 
detașeze, valorificînd din plin expe
riența ce o au (în repriza secundă 
înscriu 4 goluri). Echipa Ungariei a 
mai înscris apoi un gol, terminînd 
victorioasă la un scor confortabil : 
6—1 (1—1, 4—0, 1—0). Partida a a- 
vut. din păcate, un final nervos, ar
bitrii fiind nevoiți să elimine dese-

FOTBAL

• Ieri, la Baia Mare:

Ieri după-amiază la Baia Mare, 
într-un meci restanță, contind pen
tru „16“-zecimile „Cupei României" la 
fotbal, echipa Minerul din locaLi- 
tate a terminat la egalitate (0—0), 
după prelungiri, cu Universitatea

Minerul - „U" Cluj 0-0
Cluj. Formația clujeană — pe baza 
faptului că a jucat în deplasare — 
s-a calificat pentru „optimile" com
petiției. care vor avea loc la 15 
martie. Universitatea Cluj va întîlni 
pe un teren neutru, care urmează 
să fie stabilit, echipa F. C, Galați.

ori jucători și dintr-o echipă și din 
alta.

Partida de aseară (Austria — Bul
garia) avea să se încheie, de aseme
nea, cu victoria echipei favorite — 
în acest caz, echipa Austriei, care, ca 
și echipa Italiei, nu a pierdut pînă 
acum nici un meci. Jocul însă a fost 
destul de echilibrat, tehnicii și expe
rienței austriecilor, bulgarii opunîn- 
du-le o rezistentă fizică, angajindu-se 
într-o luptă serioasă. Scorul a evo
luat astfel : Austria a condus mai 
întîi cu 1—0, după două reprime cu 
3—2, iar in final cu 4—2.

O dată cu meciurile de ieri, prin
cipalii candidați la locul I în clasa
mentul final al grupei rămîn italie
nii și austriecii, cei dinții fiind a- 
vantajați și de faptul că au un go
laveraj superior. Aceasta tace ca, e- 
vident în cazul în care sîmbătă, cînd 
se reiau partidele (astăzi fiind zi li
beră), Italia și Austria nu vor pier
de partidele cu Ungaria și. respec
tiv. R. P. Chineză, meciul direct al 
celor două fruntașe ale clasamentu
lui să decidă echipa ce va activa la 
anul în grupa B.

Cicliștii noștri 
in Algeria

Numeroase și diverse competiții 
stau in acest an in fața cicliștilor 
noștri fruntași. Printre cele mai mari 
se află și „Cursa Păcii", între
cere de veche tradiție în ciclismul 
mondial, de la care alergătorii ro
mâni nu au lipsit niciodată. Lotul 
nostru, care se pregătește pentru a- 
ceastă cursă, se află de cîteva zile in 
Algeria, unde își continuă pregăti
rile. De luni ei au luat startul, ală
turi de alți numeroși și valoroși ru
tieri din țări europene, africane și 
sud-americane, în „Tour d’Annabă", 
competiție de 8 etape, pe un traseu 
de circa 850 km în nordul Algeriei. 
In prima zi, a avut loc o cursă-pro- 
log (contratimp-individual) de atri
buire a „tricoului galben". A cîștigat 
polonezul Zurkovski. Dintre români, 
cel mai bine clasat — Șt. Suciu (locul 
8).

O altă mare întrecere organizată 
de forul de specialitate algerian, la 
care vor fi, de asemenea, prezenți 
și cicliștii noștri, se va desfășura 
între 21 martie și 2 aprilie (circa 
1 500 km) — este vorba de „Turul 
Algeriei".

Din lotul pentru „Cursa Păcii" fac 
parte frații Ștefan și Andrei Suciu. 
Alexandru Sofronie. Vasile Selejan. 
Constantin Ciocan, Nicolae Andro- 
nache Antrenor — Martie Ștefă- 
nescu.

În cîteva rînduri
• In cupele continentale doar... semisurprize

Meciurile disputate în sferturile de 
finală ale cupelor continentale de fot
bal s-au soldat cu scoruri strinse și, 
în general, cu rezultate scontate. Me
rită, totuși, a fi menționate perfor
manțele obținute in „Cupa cupelor" 
de formațiile Dinamo Moscova și Dy
namo Berlin, învingătoare în depla
sare. Dinamoviștii din Moscova au în
trecut cu 2—1 pe Steaua Roșie Belgrad, 
marcind golul victoriei în ultimul mi
nut de joc prin Gherșkovici. Dynamo 
Berlin a cîștigat cu 2—0 partida cu 
Atvidaberg (Suedia), ambele puncte 
fiind înscrise de Netz. Foarte bun 
este și rezultatul egal (1—1) obținut 
de echipa scoțiană Glasgow Rangers 

«ape terenul formației italiene A.C. To
rino.

în „Cupa campionilor europeni", 
Ajax Amsterdam a cîștigat greu cu 
2—1 în fața lui Arsenal Londra, care 
a jucat excelent in apărare. Succe
sul gazdelor a fost decis în urma 
unei lovituri de la 11 m. transfor
mată de Muhren, care, de altfel, 
marcase și primul gol. Tot la limită, 
cu 1—0, a cîștigat Feyenoord Rotter
dam întilnirea cu Benfica Lisabona. 
După cum transmit agențiile de pre
să, golul olandezilor, realizat de Las- 
serom, a fost contestat de portughezi, 
care susțin că mingea nu depășise 
linia porții Decepționați au fost și 
suporterii echipei Tnternazionale Mi
lano, care, jucînd pe teren propriu, 
a întrecut doar cu 1—0 pe Standard 
Liege. Unicul punct al acestui meci 
l-a marcat extrema dreaptă Jair.

• în turneul internațional de tenis
de la Washington s-au disputat pri
mele partide din optimile de finală. 
Iată rezultatele: Smith (S.U.A.)-Zed- 
nik (Cehoslovacia) 6—4. 6—2; Richey 
(S.U.A.)-Rahim (Pakistan) 6—3. 3—6, 
6—3 ; Osborne (S.U.A.)-Parun (Noua 
Zeelandă) 6—4, 6—3 ; Gorman
(S.U.A.)-Barany (Ungaria) 6—0. 7—6.

în primul tur al probei de dublu 
bărbați, cuplul român Ilie Năstase, 
Ion Țiriac a învins cu 6—2. 6—4 pe
rechea americană Drilling, Roussow. 
Chilienii Cornejo și Fillol au elimi
nat cu 6—3, 6—7, 6—4 perechea Lloyd 
(Anglia), Kary (Austria).

• După trei etape, in turneul in
ternațional feminin de handbal de la 
Neubrandenburg (R.D.G.), în clasa
ment conduce echipa R.D Germane 
cu 6 puncte, urmată de Danemarca 
(4 p.), Ungaria (3 p.). România și 
Polonia cite 2 puncte, Cehoslovacia

un punct Iată cîteva rezultate teh
nice Înregistrate în a doua și în a 
treia zi ale competiției : R.D. Ger- 
mană-Cehoslovacia 14—11 ; Danemar- 
ca-Ungaria 10—9 ; România-Polonia 
16—14 ; Polonia-Cehoslovacia 19—15 ; 
Ungaria-România 14—7 ; R.D. Ger- 
mană-Danemarca 18—15.

• Proba de perechi din cadrul 
campionatelor mondiale de patinaj 
artistic de la Calgary (Canada) s-a 
încheiat cu victoria campionilor olim
pici Irina Rodnina, Alexei Ulanov 
(U.R.S.S.) — 421,8 puncte, urmați de 
Ludmila Smirnova. Andrei Suraikin 
(U.R.S.S.) - 416.7 puncte.
• în „Cupa națiunilor", turneu 

de tenis pe echipe, selecționata Ce
hoslovaciei a întîlnit la Cairo echipa 
U.R.S.S. pe care a întrecut-o cu 3—0. 
într-una din partidele de simplu, 
cehoslovacul Frantisek Pata a dispus 
cu 6—1, 6—3 de Aleksandr Metreveli,

Pentru amatorii 
de pronosticuri sportive

După cum iubitorii fotbalului știu 
prea bine, duminică reîncepe campio
natul divizionar A. Programul con
cursului „Pronosport" nr. 11 va cuprin
de deci și partidele de campionat ale 
echipelor din eșalonul fruntaș al fotba
lului nostru. Amatorilor de pronosticuri 
le furnizăm unele date (în parte pri
mite de la redacția „Programul Loto- 
Pronosport") despre șansele formațiilor 
respective, precum șl ale celor din cam
pionatul italian incluse în program.

1. U.T.A. — Rapid. Arădanii au o 
dublă obligație în acest meci : să-și 
apere poziția de lideri și să „atenue
ze" gustul arnar lăsat suporterilor după 
insuccesul de marți cu Tottenham. An
trenorul emerit Nicolae Dumitrescu va 
apela la formația standard. Bazil Ma
rian are în vedere reintroducerea lui 
Petreanu. Neagu (în ciuda ratării pe- 
nâltiului în „Cupa României", la Zlat- 
na) marchează un reviriment și are în 
obiectiv poziția de lider al golgeterilor. 
Rapidiștii mizează deci pe înaintare. în 
tur : 1—1. Pronostic : X, 1.

2. F.C. Argeș — S.C. Bacău. Echipa 
din Pitești, acum acasă, vrea să revan
șeze înfrîngerea din toamnă, de la Ba
cău (1—4). Lotul s-a împrospătat cu 
cîțiva tineri, dar este puțin probabil că 
antrenorul Halaglan va apela Ia ei ; 
într-o asemenea împrejurare, contează 
mult experiența. Băcăuanii — titulari- 
zînd pe Kiss ea fundaș stînga — vor 
acorda atenție aoărării. însă nu trebuie 
uitat că în formația lor se află golge- 
terul Rugiubei... Pronostic : l, 2.

3. Petrolul — Steagul roșu. Optimis
mul nu i-a părăsit pe elevii antreno
rului emerit Ilie Oană. cu toate că în 
toamnă au avut mai mult insuccese, 
iar acum Mocanu a devenit indisooni- 
bil Drin accidentul suferit Ia Istanbul. 
La Steagul roșu, cîteva nume noi : An- 
ghelini (din pepiniera proorie). Pavlo- 
vici (de la Metalul Tîrgoviște). însă și 
foarte probabile absențe, datorită acci
dentelor — Olteanu, Pescaru etc. în 
tur : 0—3. Pronostic : X.

4. Dinamo — C.F.R. Cluj. Dinamoviștii 
au o garnitură oricum superioară. For
mația ceferistă, aflată actualmente pe 
ultimul loc al clasamentului, a pregătit 
serios noul sezon (foarte multe antre
namente si jocuri). Rămîne însă de 
văzut dacă efectul se va produce înce- 
pînd chiar de duminică... în tur : 3—1. 
Pronostic : 1.

5. Universitatea Cluj — Politehnica 
Iași. Clujenii au făcut doar 0—0, ieri 
la Baia Mare, dar antrenorul Onisie 
nu-și face nici o problemă : în toam
nă n-a pierdut nici un meci acasă. 
Antrenorul Mărdărescu are însă de re
zolvat absența lui Moldoveanu și a lui 
Mărdărescu II. Apelul la rezerve, se 
pare, este singura soluție. In tur : 3—3. 
Pronostic : L

6. Farul — A.S.A. Tg. Mureș. Con- 
stănțenii au rezolvat unele chestiuni de 
ordin organizatoric (Tîlvescu. fost mai 
de mult jucător la Farul, este acum 
vicepreședinte al clubului ; cunoscutul 
portar internațional Costică Toma este 
antrenor secund). Cu echipa, antreno
rul Cosmoc are unele dubli în ce pri
vește titularizarea pe cîteva posturi, la 
înaintare mai ales. Nici Tiberiu Bone 
nu este liniștit, în echipa sa ivindu-se 
unele indisponibilități. în tur : 0—0. 
Pronostic : X.

7. Jiul — Crișul. Cu un cuplu de mij
locași de mare randament (Cotormani— 
Libardi), cu doî tineri înaintași de ta
lent (Făgaș și Mulțescu), echipa gazdă 
— neînvinsă, în toamnă, pe teren pro
priu — are toate șansele. Schimbările 
(de antrenor și de jucători) de Ia Cri
șul nu pot acorda speranțe suporterilor 
orădenilor. în tur : 0—0 Pronostic : 1.

8. Universitatea Craiova — Steaua. La 
craioVeni, trei tineri titularizați : Sa- 
meș, Donose, Mincioagă, precum și o 
bună achiziție : fostul stelist Marcu. 
Antrenorul Cernăianu pare să fie li
niștit. Echipa antrenată de Valentin 
Stănescu a jucat, tbtuși, bine cu Bayern 
MUnchen (e drept, doar vreo 60 de 
minute). Reintrarea lui Iordănescu, pen
tru a face cuplu cu Tătaru, nu poate 
decît să dea o mai mare siguranța — 
și mai multe șanse — echipei bucureș- 
tene. In tur : 1—1. Pronostic : X, 2.

9. Cagliari — Milan. Un. meci de mare 
interes, un adevărat derbi al fotbalului 
italian. Lupta o vor decide liniile de 
atac, la fel de redutabile. Ia fel de am
bițioase. Milanezii au mai învins în 
deplasare. în tur : o—0. Pronostic : 
2, X.

10. Catanzaro — Mantova. Un derbi al 
codașilor. în care avantajul terenului 
propriu contează. Rămîne însă de vă
zut cît contează. De regulă, Catanzaro 
acasă face meciuri egale. Cum Mantova 
nu prea știe să joace în deplasare, 
pronosticul ar fi : 1 (în tur : 1—1).

11. Tnternazionale — Napoli. In sfer
turile de finală ale „Cupei campionilor", 
jucînd acasă. Inter nu a reușit decît 
o victorie la limită în fața lui Stan
dard Liăge. Napolitanii au în deplasare 
predilecție pentru rezultate de egalita
te : în tur : 0—0. Pronostic : 1.

12. Lanerossi — Atalanta. în echipa 
gazdă, înaintarea apare mai incisivă (a 
învins pe Napoli cu 6—2). Oaspeții sînt 
„tari" în apărare, dar în deplasări nu 
știu să cîștige. în tur : 3—1. Prono
stic : 1.

13. Sampdoria — Torino. Aflațl sub 
atracția primului loc al clasamentului, 
torinezii vor încerca totul pentru vic
torie. Șansele lor sînt oricum mal mari, 
deși, de regulă, în deplasare au termi
nat la egalitate. în tur : 0—2. Prono
stic : 2.
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viața internațională
„0 etapă importantă in dezvoltarea 

relațiilor româno-ungare"
• Ședința Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țârânesc 

Ungar
BUDAPESTA 9. — Corespondentul 

Agerpres, Al. Pintea, transmite :. Joi 
a avut loc în capitala ungară o șe
dință a Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar. Cu a- 
cest prilej,. Jeno Fock. președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Un
gare, a informat guvernul despre 
vizita oficială de prietenie pe care 
delegația de partid și guvernamentală 
a Republicii. Populare Ungare, con
dusă de tovarășul Jâno<s Kădăr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., a făcut-o 
între 24—26 februarie a. c. in Repu
blica Socialistă România.

întîlnirea conducătorilor celor două 
țări, se arată în comunicatul dat pu
blicității cu privire la ședința guver
nului ungar, convorbirile purtate în-

tr-o atmosferă sinceră și prieteneas
că, precum și noul tratat de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
semnat în cursul vizitei, constituie o 
etapă importantă in dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor dintre cele 
două țări socialiste vecine. Guvernul 
ungar își exprimă convingerea că vi
zita oficială de prietenie a delegației 
de partid și guvernamentale ungare 
și noul tratat semnat servesc efectiv 
prietenia frățească și colaborarea 
fructuoasă a celor două popoare, pre
cum și întărirea pe mai departe a 
unității și coeziunii întregii comuni
tăți socialiste. Guvernul a luat cu
noștință de informare — se arată in 
comunicat — aprobînd-o.

R. F. a Germaniei

Inițierea unei campanii de masă pentru ratificarea 
tratatelor încheiate cu U. R. S. S. si Polonia

BONN 9 (Agerpres). — La Frank
furt pe Main, Miinchen, Kiel, Dussel
dorf și în alte orașe vest-germane 
s-au desfășurat conferințe ale P.; C. 
German, la care au fost dezbătute 
hotărîrile Plenarei conducerii P.C.G., 
care a avut loc in zilele de 26—27 fe
bruarie, la Diisseldorf.

Participanții au dezbătut probleme 
privind întărirea continuă a rinduri- 
lor partidului, intensificarea acțiuni
lor pentru ratificarea tratatelor în
cheiate de R.F. a Germaniei cu Uniu
nea Sovietică și R.P. Polonă și orga
nizarea Conferinței general-europene 
in problemele securității și colaboră
rii.

P. C. German a. dat publicității o 
declarație, în care cheamă pe toți ce
tățenii de bună credință, animați de 
idealuri democrate, din R.F. a Ger
maniei să desfășoare o . campanie de 
masă în favoarea ratificării tratate
lor semnate de R.F. a Germaniei cu 
Uniunea Sovietică și Polonia. Ripos-

Guverniil francez sprijină 
ratificarea tratatelor

PARIS 9 (Agerpres). — „Guvernul 
Franței nu poate decit să reafirme că 
el consideră de dorit ratificarea tra
tatelor Republicii Federale a Germa
niei cu Uniunea Sovietică, precum și 
cu alte țări Socialiste europene" — a 
declarat presei Leo Hamon, purtăto
rul de cuvînt al cabinetului francez, 
referindu-se la expunerea făcută în 
ședința Consiliului de Miniștri de 
către Maurice Schumann, ministrul 
afacerilor externe.

tind adversarilor normalizării relații
lor dintre R. F. a Germaniei și ță
rile socialiste, P. C. German relevă 
Că „atacurile împotriva tratatelor re
prezintă atacuri contra intereselor vi
tale ale populației vest-germane". 
Ambele tratate, arată declarația, slu
jesc intereselor micșorării încordării 
internaționale, asigurării păcii și 
securității în Europa și intrarea lor in 
vigoare ar contribui la realizarea unei 
păci trainice.

„Concepem viitorul Europei ca o comunitate 
a statelor independente și egale in drepturi"

• Declarația lui Dimce Belovski, membru
al Prezidiului U. C I.

BELGRAD 9 (Agerpres). — „Con
cepem viitorul Europei ca o comuni
tate a statelor independente și egale 
in drepturi" — a spus Dimce Be
lovski, membru al Prezidiului U.C.I., 
președintele Comisiei internaționale 
a U.S.P.M.I., într-o declarație făcută 
agenției Tahiug, în legătură cu pre
gătirile pentru adunarea reprezentan
ților opiniei publice europene pentru 
securitate și cooperare, ce va avea loc 
la Bruxelles.

„Viitorul Europei și securitatea ei 
nu se bazează pe menținerea diviziu
nii de bloc, pe coexistența blocurilor 
șl eventuala lor pactizare, ci pe înlă
turarea barierelor de bloc, pe colabo
rarea egală, tot mai largă a statelor și 
pe întărirea încrederii intre popoare. 
De aceea,, nu poate decit să fie salu
tată orice inițiativă care impulsionea
ză intensificarea colaborării dintre ță
rile europene și duce , la continua des
tindere a încordării pe continentul 
nostru", a subliniat Belovski.

tn continuare, Belovski a relevat 
că Iugoslavia a militat întotdeauna 
pentru, un dialog larg și egal al re
prezentanților Vieții politice și ai for
țelor progresiste, fiindcă numai în 
acest fel se poate aduce o contribuție 
reală la îmbunătățirea continuă a re
lațiilor dintre popoarele europene. 
Numai în acest fel, a spus el, pot fi 
făurite relații bazate pe principiile 
colaborării egale in drepturi, coexis
tenței intre state, se poate înfăptui 
respectarea independenței și integri
tății teritoriale și asigura o pace 
trainică la toate frontierele din Eu-

Cu toate că în ultimul timp s-au în
registrat în Europa multe procese 
pozitive, a afirmat el, ne aflăm încă 
în fața unui'proces îndelungat și plin 
de răbdare pentru depășirea diviziu
nii în blocuri, urmează o perioadă de 
contacte intense între țările și popoa
rele europene. Acest lucru este nece
sar pentru a fi promovată înțelege
rea reciprocă, pentru a se crea încre
derea șl baza materială pe care este 
posibil de căutat soluții pentru pro
blemele generale ale Europei.

rona.

Conferința de presă a ministrului de externe suedez

În favoarea restabilirii 
relațiilor diplomatice 

dintre Japonia 
și R. P. Chineză

TOKIO 9 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că la Tokio a 
avut loc convenția anuală a Asocia
ției japoneze pentru promovarea co
merțului internațional la care s-a luat 
hotărîrea de a se depune eforturi 
susținute pentru restabilirea relațiilor 
diplomatice Japonia — China și dez
voltarea prieteniei și comerțului din
tre cele două țări. „Sprijinim stabi
lirea unor noi relații comerciale pe 
baza egalității și avantajului reciproc, 
precum și satisfacerea reciprocă a 
nevoilor pe baza celor cinci principii 
ale coexistenței pașnice", se subli
niază in programul de activitate pe 
1972 adoptat de convenție.

r

i
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România la Tîrgul
internațional de la Cairo

Un articol din „Journal

CAIRO 9. — Co
respondentul Ager-
pres,. Nicolae N. Lupu, 
transmite : Ziarul
„Journal d’Egypte" pu
blică un articol în le
gătură cu participarea 
României la Tîrgul 
internațional care s-a 
deschis recent la Cai
ro. In articol, se ara
tă : „Este pentru a 
patra oară cind Româ
nia este prezentă la 
Tîrgul internațional de 
la Cairo, societățile 
românești de comerț 
exterior expunînd. pe 
o suprafață de aproxi
mativ 800 metri 
trați, un 
meat de produse in
dustriale, 
unele constituie 
tați, iar altele sînt deja 
bine cunoscute și foar
te apreciate de impor
tatori pentru înalta lor 
calitate. Pavilionul ro
mânesc rezervă un

pa
vași sorti-
dintre care

nou-

spațiu important pro
duselor industriei me
canice. instrumentelor 
electronice, mașinilor 
agricole, mijloacelor 
de transport — toate 
ramuri care în ultimul 
timp au cunoscut o 
considerabilă dezvol
tare. Printre articolele 
expuse se numără ca
mionul SR-113-L, am
bulanța tip-Egipt, trac
toare universale și pe 
șenile, motoare asin
crone, aparate de 
joasă frecvență, cen
trale telefonice etc.

Industria chimică, 
ramura cu cel mai ri
dicat ritm de creștere 
din economia româ
nească, este reprezen
tată de șapte între
prinderi de comerț ex
terior care se ocupă cu 
exportul produselor 
chimice : îngrășăminte 
afjricole, lacuri și vop
sele. materiale plasti-

d'Egypte"

ce. fire și fibre sinte
tice, produse farma
ceutice. cerneluri, cos
metice și anvelope.

Articolele de uz cas
nic sînt, de asemenea, 
foarte apreciate pe 
piața internațională 
pentru forma lor mo
dernă și 
precum și 
rabilitatea 
acestea se 
gidere, aparate de ra
dio, televizoare, aspi
ratoare, veselă și pa
hare din ceramică, 
mașini de gătit 
trice și cu gaz.

In continuare, 
colul enumera și alte 
categorii de exponate 
ale pavilionului româ
nesc. După cum s-a a- 
flat, pavilionul Româ
niei a fost vizitat de 
aproximativ 100 000 de 
persoane, între care 
numeroși oameni de a- 
faceri.

atrăgătoare, 
pentru du- 

lor. Printre 
numără fri-

elec-
arti-

A

îdieierea convorbirilor algeriano- iugoslave
ALGER 9 (Agerpres). — La Alger 

au luat sfîrșit miercuri convorbirile 
oficiale dintre Abdelaziz Bouteflika, 
ministrul afacerilor externe al Alge
riei, și Mirko Tepavaț, secretarul 
pentru afaceri externe al Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia.

Cu prilejul unui dineu oficial, cei

„Ecuadorul dorește să întrețină relații cu toate statele lumii 
pe baza respectului suveranității naționale"

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — Kris
ter Wickman, ministrul de externe al 
Suediei, a arătat, în cadrul unei con
ferințe de presă, că vizita pe care a 
făcut-o în Polonia reprezintă o con
firmare a relațiilor de bună vecină
tate dintre Suedia și R. P. Polonă și 
a dorinței de a se realiza condiții mai 
bune pentru dezvoltarea efectivă a 
legăturilor bilaterale în toate dome
niile.

Relevînd că cele două țări mani
festă un interes sincer în consolida
rea procesului de destindere în re
lațiile internaționale, ministrul de 
externe suedez a arătat că acest dezi
derat și, în special, perspectivele

Dezvoltarea pe multiple planuri a cooperării

convocării Conferinței general-euro
pene pentru securitate și colaborare 
au fost abordate cu o deosebită aten
ție in cursul discuțiilor pe care le-a 
purtat la Varșovia.

Referindu-se la propunerea suede- * 
ză privind ținerea unei conferințe 
consacrate protejării mediului am
biant, Krister Wickman a arătat că 
țara sa ar dori ca la lucrările confe
rinței să participe toate statele inte
resate și că Suedia caută să obțină 
un acord unanim, privind participa
rea R. D. Germane.

Răspunzînd unei întrebări privind 
posibila stabilire de contacte între 
Suedia și C.E.E., Krister Wickman a 
declarat : „Politica statelor Pieței co
mune, vizînd promovarea, cu timpul, 
a unei politici externe comune, face 
imposibilă intrarea Suediei în C.E.E. 
cu statutul de membru al acestei or
ganizații".

© Declarația ministrului
QUITO 9 (Agerpres). — Noul mi

nistru de externe al Ecuadorului. 
Antonio Lucio Paredes, a declarat 
că țara sa „dorește să întrețină re
lații eu toate statele lumii pe baza 
respectului absolut al suveranității 
naționale și să-și intensifice schim
burile comerciale cu acestea, fără 
deosebire de regim politic".
, Ecuadorul, țară suverană și inde
pendentă, nu va permite amestecul 
altor state în treburile sale interne 
și condamnă recurgerea la forță sau 
la orice formă de amenințare sau 
ingerință în treburile interne ale re
publicii — a declarat Paredes. Trăim 
într-o lume, a spus el, în care cu 
toate eforturile nobile și pline de 
abnegație ale Națiunilor Unite, nu 
au fost eliminați, încă. germenii

de externe A. L. Paredes 
agresiunii sau ai diferitelor forme 
directe sau mascate de intervenție 
în problemele interne ale altor sta
te. ale căror victime sînt. de obicei, 
națiunile mici.

Referindu-se la Pactul Andin, mi
nistrul de externe ecuadorian a 
arătat că „țările membre s-au anga
jat într-o amplă operă pentru de- 

' pășirea stadiului de subdezvoltare 
și pentru a permite o viață demnă 
popoarelor lor". El a afirmat că or
ganizația trebuie să-și lărgească 
contactele extracontinentale pentru 
a-și realiza mai bine interesele eco
nomice.

doi miniștri au rostit toasturi. Luînd 
cuvintul, șeful diplomației algeriene 
a relevat daunele produse țărilor slab 
dezvoltate de presiunile de ordin eco
nomic și comercial îndreptate împo
triva lor. EI a subliniat că orice for
mulă de reglementare care face ab
stracție de drepturile inalienabile ale 
popoarelor nu poate fi decît iluzorie 
și periculoasă. întrucît generează alte 
crize.

Abordînd apoi unele probleme in
ternaționale actuale, Abdelaziz 
Bouteflika a arătat că securitatea eu
ropeană interesează ambele țări, în 
dubla lor calitate de state nealiniate 
și mediteraneene. Eforturile Europei 
în vederea instaurării unei securități 
concrete nu vor lăsa indiferentă a- 
ceastă parte a lumii, limitrofă Medi- 
teranei, a menționat ministrul de 
externe algerian.

Răspunzînd. Mirko Tepavaț a sub
liniat că aplicarea cu strictețe a prin
cipiilor Cartei O.N.U. „constituie sin
gura alternativă la dezvoltarea nega
tivă a evenimentelor in lume". Ară- 
tînd că punctele de vedere ale Alge
riei și Iugoslaviei converg asupra im
portanței sporite acordate cooperării 
între țările bazinului mediteranean, 
Tepavaț a spus : „Apreciem interesul 
pe care îl manifestați față de evoluția 
situației din Europa, căreia Iugoslavia 
îi acordă o mare importanță, în lu
mina viitoarei conferințe a securită
ții europene".

Pericol de derapaj
Biata Namibie 1
Suferă de vecinătatea Republi

cii Sud-Africane, care, in ciuda 
negro-fobiei sale paroxistice, nu 
a pregetat să o incorporeze. Ofe- 
rindu-i, drept recompensă și in 
spiritul deplinei egalități, absolut 
același regim sălbatic de apar
theid pe care îl indura populația 
de culoare din R.S.A.

Omenirea civilizată s-a sesizat 
de mult, a protestat vehement, 
tn aprilie 1968 o misiune a 
O.N.U. urma să sosească la 
Windhoek spre a discuta cu gu
vernul sud-african despre viito
rul Namibiei. Avionul n-a pu
tut insă ateriza deoarece deli- 
cații amfitrioni l-au anunțat 
încă din aer că au uns pista cu 
petrol.

Acum. Kurt Waldheim, secre
tarul general al O.N.U., încearcă 
o nouă acțiune în acest sens. Cu 
șanse slabe de reușită — rasiștii 
de la Pretoria sînt prea îndrăgos
tiți de peisajul namibian ca să 
accepte un divorț. Dragoste dez
interesată, mai ales dacă ținem 
seama că Namibia, cu o supra
față cit Franța și R.F.G. lao
laltă, este unul dintre statele 
africane cele mal bogate, că in 
jurul ei mișună și a'ți amore
zați — trusturile britanice au 
investiții de peste '2 miliarde 
de franci, cele americane de 
peste 1 miliard, un trust vest- 
german exploatează marile ză
căminte de uraniu, iar societa
tea. „American Metal Climax" 
este atit de pasionată de germa
niul pe care-l extrage incit a 
proclamat, ea însăși. Namibia 
drept teritoriu de importantă 
primordială pentru securitatea 
S.U.A.

tn aceste condiții, e puțin loc 
pentru optimism in legătură cu 
misiunea d-lui Waldheim. Deși 
este un progres că nu i s-a uns 
și lui pista cu petrol.

Sau poate simte regimul de la 
Pretoria că pericolul de lunecuș 
și derapai este in altă parte ?

Pe cind o salvă 
de bomboane ?

Salvador Allende:

sovieto-franceze
la aproximativ 

cu o creștere de 
1970. Trebuie to- 
adaugă P. Abra-

în 
so-

lor s-a ridicat 
3 miliarde franci 
16 la sută față de 
tuși să arătăm — __ ... _______
si mov — că dezechilibrul comerțului 
s-a menținut și că deficitul sovietic 
in operațiunile comerciale a fost de 
86 milioane ruble.

Referindu-se la dublarea schimbu
rilor de mărfuri între U.R.S.S. și 
Franța, prevăzută de actualul acord 
comercial pe cinci ani, ambasadorul 
sovietic reliefează : Sintem convinși 
că țările noastre 
ți le de a deveni 
merciali.

au toate posibilită- 
mari parteneri co

Președintele J. V. Alvarado despre 
dezvoltarea procesului revoluționar

din Peru

Naționalizarea monopolurilor din Chile 
va continua

LIMA 9 (Agerpres). — Procesul 
revoluționar din Peru, inițiat în urmă 
cu peste trei ani, continuă să se 
dezvolte și să-și realizeze obiectivele 
propuse, cu toate obstacolele ivite 
pe parcurs, a declarat la o conferință 
de presă președintele acestei țări. 
Juan Velasco Alvarado. Șeful statu
lui a criticat cu vehementă mane
vrele partidului de dreapta. A.P.R.A.. 
și ale presei reacționare, care des
fășoară o campanie tendențioasă în-

dreptată împotriva diferitelor' aspec
te ' ale politicii guvernamentale, ale 
organismelor de stat și ale persona
lităților proeminente peruane.

Cu acest prilej, 
Velasco Alvarado 
sa își menține 
aduce în discuția 
telor Americane 
reconsiderării măsurilor luate împo
triva Cubei în 1964.

președintele Juan 
a afirmat că tara 
hotărîrea de a 
Organizației . Sta- 

(O.S.A.) problema

SANTIAGO DE CHILE 9 (Ager
pres). — Referindu-se la unele obiec
tive ale guvernului de Unitate 
Populară, președintele chilian Sal
vador Allende a menționat, la o în
tîlnire cu muncitorii din localitatea 
Taltal, că, cu toată opoziția majori
tății parlamentare de dreapta din 
congres, care prin adoptarea unei 
reforme constituționale încearcă să 
împiedice trecerea în sectorul de 
stat a 91 de companii, procesul de 
naționalizare ■ a monopolurilor în 
Chile va continua. In acest sens, el 
a anunțat că 130—140 de firme vor 
deveni proprietate de stat, ■ sector

care vă avea în economie o pondere 
de 60 la sută. Totodată, va continua 
procesul de recuperare a pămîntu- 
rllor în favoarea țărănimii, expro- 
priindu-Se numai în cursul acestui 
an 1 700 de latifundii.

★
Ministrul chilian al agriculturii a 

anunțat că guvernul Unității Popu
lare va înainta congresului un nou 
proiect de reformă agrară. Elaborat 
pe baza aspirațiilor muncitorilor 
agricoli, proiectul va marca o nouă 
etapă în - eforturile pentru crearea 
de noj .raporturi in structura agri
culturii chiliene.

Un articol al ambasadorului U.R.S.S. publicat în „Le Monde'
PARIS 9 (Agerpres). — Amba

sadorul U.R.S.S. la Paris, Piotr 
Abrasimov, scrie în „Le Monde" 
despre dezvoltarea, în cursul ultimi
lor ani, a cooperării sovieto-france
ze în diverse domenii, relevînd că 
această cooperare se sprijină pe o 
apreciere realistă a tendințelor fun
damentale care caracterizează situa
ția internațională la ora actuală, pe 
tradițiile istorice de prietenie, pre
cum și pe larga coincidență a inte
reselor vitale ale popoarelor sovie
tic și francez.

Ambasadorul U.R.S.S. scoate 
evidență importanța acordului
vieto-francez privind cooperarea eco
nomică, tehnică și industrială, semnal 
în octombrie trecut pe o perioadă de 
zece ani. Printre cele mai semnifica
tive aspecte ale cooperării economice 
și comerciale a celor două țări, Piotr 
Abrasimov menționează acordul care 
prevede furnizarea către Franța, în-, 
cepînd din 1976, a cel puțin 43 mi
liarde metri cubi de gaze naturale, 
in schimbul furnizării de către 
Franța a echipamentului pentru in
dustria de gaze a U.R.S.S., în valoa
re de 1,2 miliarde franci, contractul 
semnat cu firma Renault pentru ela
borarea proiectului unei uzine de 
motoare, destinată complexului de 
autovehicule de pe Kama,' cu o ca
pacitate de 250 000 unități pe an.

Abordînd dezvoltarea comerțului 
bilateral, ambasadorul menționează 
că în 1971 suma totală a Schimburi-

agențiile de presă transmit
BK

„I. C.“-un anacronism

Înduioșător. Mișcător. Emoțio
nant. Cită gingășie, cită finețe, 
sensibilitate și delicatețe sufle
tească ! Ce idee suavă, ce uma
nism diafan !

Poliția franchistă, pentru că, 
ați recunoscut desigur, nu putea 
fi vorba decit. numai și numai 
despre ea, a, avut din nou o 
dispută academică cu studenții 
din Madrid. Pe o temă filozofi
că : studenții madrileni au orga
nizat o grevă generală de pro
test, urmată de o demonstrație 
de stradă împotriva noii legi a 
educației și a prezentei poliției 
in cetatea universitară.

Dar polițiștii n-au tost de a- 
cord. Țin să rămînă prezenți in 
cetatea universitară. Din sete de 
cultură.

De la această divergență de 
opinii asupra culturalizării po
liției s-a ajuns la ciocniri de 
stradă, iar poliția a tras in plin 
în studenți. dar cu un tip nou 
de puști — respectiv puști cd 
gloanțe de cauciuc. Așa că nici 
un student n-a fost ucis, ci doar 
pocniți bine. și învinețiți, citeva 
zeci fiind răniți și arestați. Ca 
să fie balul complet, a mai ur
mat și o percheziție zdravănă și 
țeapănă in toate facultățile, sol
dată cu descoperirea de mani
feste ale Partidului Comunist 
Spaniol și. bineînțeles, alte are.s- ■ 
tari. .

Ceea ce nu poate, desigur, 
șterge ideea folosirii gloanțelor 
de cauciuc. Care au un triplu 
avantaj : pot fi folosite mai de 
la distanță, nu ca bastoanele de 
cauciuc ; nu ucid și, deci, nu 
provoacă scandaluri și proteste 
internaționale : permit în conti
nuare poliției să tragă în plin 
spre a-și satisface setea de cul
tură.

Pe cind salve de bomboane ? 
Desigur, nu caramele, ci drop
suri. Sint mai tari, se poate 
sparge și capul cu ele.

Dezbateri privind 
extinderea legăturilor 

R. S. F. Iugoslavia 
cu C. A. E. R. și C. £. E.

BELGRAD 9 (Agerpres). — La Bel
grad a avut loc o ședință comună a 
Comisiei pentru circulația mărfurilor, 
a Consiliului Economic și a comisii
lor pentru politică externă ale Con
siliilor Popoarelor și Social-Politic 
din cadrul Adunării Federale a R.Ș.F. 
Iugoslavia, consacrată relațiilor 
R.S.F.I. cu C.E.E. și cu C.A.E.R.

Deputății s-au pronunțat în favoa
rea unor forme de cooperare mai 
moderne cu țările socialiste, cu sta
tele occidentale și cu celelalte țări, 
precum și a unei inai bune organi
zări pe plan intern pentru obținerea 
unor rezultate mai rodnice în activi
tatea de export. Membrii celor trei 
comisii, parlamentare au subliniat. în 
context, necesitatea diversificării ex
portului iugoslav și a dezvoltării în 
continuare a unor forme moderne de 
raporturi economice, pe calea coope
rării în producție, precum și â elabo
rării unor orientări pe termen lung 
care să stea la baza relațiilor econo
mice ale Iugoslaviei atit cu Piața 
comună cît și cu C.A.E.R.

REDACȚIA Șl

In cinstea delegației de 
ziariști algerieni care an 
fost oaspeții țării noastre 
in legătură cu vizita oficială pe 
care urmează să o întreprindă 
in Republica Algeriană Democra
tică și. Popul ară tovarășul . Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, 'președintele 
Consiliului de Stat, ambasadorul 
României la Alger. Mihai Ștefan, a 
oferit, miercuri seara, un cocteil.

Biroul Executiv ai Prezi
diului U.C.I. S'a reunit joi la Bel' 
grad într-o ședință consacrată aspec
telor social-politice ale actualelor 
procese economice din Iugoslavia, in
formează .agenția . Taniug. Cu 
acest prilej s-a hotărit ca, în 
legătură cu unele probleme economi
ce. să se organizeze un schimb de 
păreri la nivel federal cu organele și 
instituțiile corespunzătoare, iar situa
ția politică și economică actuală să 
fie examinată la una din viitoarele 
ședințe ale Prezidiului U.C.l.

Premierul Republicii Ara
be Egipt, Aziz Sedlțy’ a primit îoi 
pe ministrul comerțului exterior al 
Chinei, Pai Sian-kuo, aflat la Cairo 
în fruntea unei delegații guverna
mentale chineze, informează agenția 
M.E.N.

Președintele Siriei, Ha* 
fez Assad, a evocat, intr-un discurs 
rostit cu ocazia celei de-a 9-a ani
versări a preluării, puterii de către 
Partidul Baas, pașii întreprinși în a- 
ceaistă perfoadă în direcția dezvol
tării economiei țării și măsurile a- 
doptate de. regimul său „pentru ins
taurarea unei democrații populare în 
țară" — relatează agențiile Reuter și 
France Presse.

Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulga
ria, a primit delegația guvernamen
tală a R. P. D. Coreene, condusă de 
Zăng Zun Thek, vicepreședinte al Ca
binetului de Miniștri al R. P. D. Co
reene — informează agenția B.T.A.

Cu ocazia vizitei în R. F. 
a Germaniei, BeIa Szalai> adjunct 
al ministrului comerțului exterior al 
R. P. Ungare, a purtat convorbiri , la 
Ministerul Economiei și Finanțelor al 
Republicii Federale a Germaniei cu 
Karsten Rohwedder, secretar de stat, 
informează presa ungară.

Șefii de stat ai Algeriei, 
Marocului și Mauritaniei se 
vor întîlni la Rabat, la 17 
martie, relatează din Alger agenția 
M.E.N. Aceasta este a doua confe
rință la nivel înalt algeriano—maro
cane—maufitană.

Secretarul general al Or
ganizației Țărilor Arabe 
Exportatoare de 
(A.O.P.E.C.) a declarat cu 
unei conferințe de presă că 
conferinței de săptămîna 
reprezentanților acestor țări 
o cotitură fundamentală, 
stabilirii unei cooperări

Bombardamente ale avia
ției israeliene asupra unor 
localități libaneze. Avioane 
ale Israelului au bombardat ioi 
după-amiază, timp de 45 de minute.

Pppqrjp

Michael Kohl

Petrol
prilejul 

succesul
trecută a 
constituie 
în sensul 
între ele.

localitățile Hasbaya și' Mâimass. ■ si
tuate în sudul Libanului trans
mite agenția. France Presse. care 
citează surse oficiale din Beirut. 
Noul atac asupra teritoriului liba
nez a fost confirmat la. Tel Aviv 
de un purtătoi- de cuvînt al forțelor 
militare ale Israelului.

Ministerul libanez al Afa
cerilor Externe 3 dat public‘- 
tății un comunicat în care protestea
ză. împotriva refuzului Israelului de 
a reactiva comisia mixtă de armisti
țiu israeliauo—libaneză. relatează 
agenția France

întîlnire
EgOn Bolir. Michael Kpî>1, secre
tar de stat la _ . _ ..__
al R. D. Germane, și Egon Bahr, 
secretar de stat.la Cancelaria fede
rală a R. F. a Germaniei, s-au în- 
tîlnit joi la Berlin pentru a continua 
tratativele referitoare la încheierea 
unui acord între R.D.G. și R-.F.G. 
cu privire la trafic. informează 
agenția A.D.N.

Convorbiri R.D.G. — Ber
linul occidental. Dr• Mitdank’ 
șef de secție în Ministerul Afacerilor 
Externe al R. D. Germane, și dr. 
Struve, șeful Biroului primarului gu
vernator din Berlinul occidental, au 
avut- o convorbire la Berlin. Au fost 
dezbătute probleme referitoare la re
centa hotărîre a R.D.G. de a aplica, 
temporar reglementările ce devin 
operante după intrarea în vigoare a 
acordului cvadripartit asupra Berli
nului occidental, a acordului de tran
zit între guvernele R.D.G. și R.F.G. 
și a convenției între guvernul R.D.G. 
și Senatul vest-berlinez cu privire la 
călătorii și circulația vizitatorilor.

Consiliul de Miniștri

Pe Avenida Central, din Ciudad de 
Panama, o mare mulțime de oameni 
se îndreaptă spre piața principală a 
orașului purtînd stindardul național 
al Republicii Panama și pancarte 
care cer extinderea suveranității sta
lului panamez asupra Zonei Canalu
lui (Z.C.). Este una din numeroasele 
manifestații in sprijinul acestei re
vendicări. ce au avut loc în ultimele 
luni în capitala panameză.

Și in timp ce are loc această in
tensificare a mișcării populare pen
tru redobîndirea Z.C., la Washington, 
de peste șase luni, se duc tratative 
între reprezentanți ai guvernelor 
panamez și american pentru elabo
rarea unui nou acord cu privire la 
Canalul Panama. Tergiversînd în fel 
și chip tratativele, S.U.A. se stră
duiesc să mențină ceea ce „Nene 
Ziircher Zeitung" denumește un ,.a- 
nacronism al istoriei".

Ziarul citat pornește de la consi
derentul că este incompatibil cu 
principiul, cu o atît de puternică re
zonanță în prezent, al suveranității 
naționale să existe pe teritoriul unui 
stat independent ■ o fișie de pămint 
de 1 435 kmp situată de ambele ma
luri ale Canalului Panama, despăr
țită de restul tării printr-un gard de 
Sîrmă ghimpată, teritoriu guvernat de 
alte legi decît cele naționale și . unde, 
cu excepția unor lucrători la canal, 
accesul panamezilor este strict inter
zis.

Contrastul dintre starea materială a 
locuitorilor țării și cei din zona ca
nalului este -flagrant. Cei peste 
40 000 de civili americani — șalariați 
ai Companiei Canalului și familiile 
lor — se bucură de asemenea privi
legii îneît. după cuvintele unui zia
rist occidental. „Z.C. a devenit o ade
vărată insulă a opulenței într-o mare 
a sărăciei — Panama".

Dar lucrurile nu se opresc aici. Pe 
lingă civili, in Z.C. se mai află 
30 000 de militari dislocați în 14 baze. 
Tot aici își are sediul „U. S. South

Command" — comandamentul S.U.A. 
pentru operațiile militare in America 
Latină. De asemenea, aici se află te
renuri speciale de antrenament unde 
militari nord-americani sint instruiți 
în vederea „ducerii războiului anti- 
guerilă", adică împotriva forțelor re
voluționare sud-americane.

In schimbul avantajelor multiple 
pe care le au. S.U.A. acordă statu
lui panamez... 1 la sută din venitu
rile obținute de pe urma exploatării 
canalului. (în 1970, la un venit de 
peste 190 milioane de dolari. Repu
blicii Panama i-a revenit... 1.93 mi
lioane de dolari).

In scopul de a exercita presiuni 
asupra statului Panama, se vîntură 
adesea și posibilitatea de a se renun
ța la canal și a se construi un 
altul, eventual pe teritoriul altei țări. 
E adevărat că acest canal — socotit 
altă dată un „miracol al tehnicii" — 
nu mai face întru totul față necesită
ților traficului internațional modern. 
Există deja in lume vreo 800 de nave 
oceanice care nu-1 mai pot străbate 
din cauza micii sale adincimi. iar, alte 
sute de asemenea vase sînt în curs 
de construcție. Din pricina sistemu
lui de ecluze învechit, timpul de 
parcurgere este relativ mare. Cana- 
lul este deservit astăzi de 20 000 de 
oameni. în timp ce unul nou ar putea 
fi administrat de numai 600. Dar, 
deși există mai multe proiecte de 
construire a unui canal nou. pîr.ă 
acum nici unul n-a fost luat serios 
în studiu în vederea realizării sale. 
Motivul ? Pentagonului nu-i convine 
să-și deplaseze întregul sistem de 
baze și să se vadă confruntat cu o 
serie de probleme care iau naștere, 
în mod inevitabil, la asemenea ope
rații. De aceea S.UA. acționează pen
tru menținerea, pe cît posibil, a si
tuației actuale. Numai că — așa cum 
reiese și din recentele manifesta
ții — poporul panamez este de altă 
părere.

G. D.
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Politică... cu cîntec
„The Beatles" a fost — așa 

cum toată lumea știe — un re
numit cvartet vocal, ale cărui 
melodii, înregistrate pe milioa
ne și milioane de discuri. au 
devenit cunoscute pe toate meri
dianele globului...

Irlanda de Nord este — lucru, 
de asemenea, bine știut — o 
țară in care, de multă vreme, au 
loc ciocniri violente, soldate cu 
zeci de morți și răniți...

Veți, întreba. desigur, ce legă
tură poate exista intre o forma
ție de muzică pop și evenimen
tele smgeroa.se din Irlanda de 
Nord ? O asemenea legătură to
tuși există. Unul dintre compo
nența fostului grup vocal. Paul 
McCarthy, a compus, recent, o 
melodie care se intitulează pur 
și simplu... „Redați Irlanda ir
landezilor !“ și care cere retrage
rea trupelor engleze de ocupație 
din Irlanda de Nord. De aici în
cepe „cîntecul" Compozitorului 
i s-a interzis să se producă în 
public cu această melodie, iar 
companiile de radio și televiziu
ne britanice au refuzat să i-o 
difuzeze Motivul ? Unii spun că 
muzica ar fi prea „gălăgioasă", 
alții, dimpotrivă, că textul ar fi 
prea „strident".

Cert este că recenta compozi
ție a lui Paul McCartny nu se 
numără printre „melodiile pre
ferate". Se preferă aria împuș
căturilor interpretată de detașa
mentele militare. Deși această 
arie (ca șl... pretextul exercitării 
ei) sună atit de fals...
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