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Dopa prima etapă a întrecerii pentru ameliorarea terenurilor:
• ÎNCEPUTUL A FOST BUN • RITMUL DE LUCRU PE ȘANTIERE NU ESTE 
SATISFĂCĂTOR • SE IMPUNE O PUTERNICA MOBILIZARE A TUTUROR

FORȚELOR DISPONIBILE
în ultim® parte x anului trecut iji la începutul 

anului acesta au fost inițiate ți s-au desfășurat 
acțiuni hidroameliorative de mare amploare 
pentru eliminarea excesului temporar de umidi
tate din crovuri șl depresiuni, extinderea ame
najărilor pentru irigații și combaterea eroziunii 
«olului — lucrări simple, executate în sisteme 
locale, cu mijloacele și resursele unităților agri
cole. Ca urmare a chemării la întrecere între 
Județe, lansată de organizația de partid a jude
țului Argeș, de a pune în valoare potențialul 
productiv al fiecărei palme de pămînt prin lu
crări de îmbunătățiri funciare simple și ieftine, 
toat<? organele de partid județene, în răspunsu
rile la chemare, s-au angajat să identifice și 
să execute asemenea lucrări pe suprafețe cît 
mal întinse. Din datele centralizate la Departa
mentul îmbunătățirilor funciare rezultă că, în 
acest an, cooperativele agricole s-au angajat să 
execute, în sisteme locale și cu mijloace proprii, 
îndiguiri, desecări și evacuarea umidității tem
porare pe o suprafață de 181 570 ha, din care 
B7 839 ha reprezintă desecări locale permanente, 
iar 20 554 ha desecări prin plan de stat și cu 
aport în muncă din partea cooperativelor agri
cole. Pe alte 63 200 ha se fac lucrări provizorii 
constînd în rigole ți șanțuri pentru evacuarea 
apelor .stagnante. De asemenea, se vor mai efec
tua amenajări locale pentru irigații pe 40 224 
ha și combaterea eroziunii solului pe 58 000 ha. 
Deși sînt simple, aceste lucrări necesită un mare 
volum de muncă, motiv pentru care trebuie 
executate în perioadele cînd forța de muncă din 
agricultură nu este angrenată masiv la alte lu
crări.

Organizarea exemplară a muncii, în multe 
locuri, de către comitetele de partid și consi
liile populare comunale, de consiliile de condu
cere din cooperative, participarea i în masă Ia 
executarea lucrărilor a zeci și sute de mii de 
țărani, a tuturor locuitorilor- satelor au deter
minat, în prima etapă — lunile decembrie, anul 
trecut și ianuarie a.c. — înregistrarea unor succe
se apreciabile. îndeosebi la desecări si comba
terea excesului de umiditate. La desecări, lu
crările sînt începute pe aproape 60 000 ha. iar 
eliminarea apei stagnante s-a realizat pe o su
prafață mai mare decît cea prevăzută. Rezultate

bune în acest sens au cooperativele agricole din 
județele Ilfov, Argeș, Brăila și altele. Fără în
doială, pe aceste terenuri se vor putea obține 
recolte mai mari și sigure. Redarea lor în cir
cuitul agricol, la întregul potențial productiv, 
reprezintă un cîștig pentru fiecare unitate și 
pentru economia națională.

Dacă ar fi să caracterizăm modul cum s-au 
desfășurat lucrările de hidroameliorații, care au 
demarat cu peste trei luni în urmă, se poate 
aprecia un început bun, urmat însă de o mare 
scădere de ritm în ultima lună. Acest lucru este

Ilustrat de faptul că în intervalul dintre 14 fe
bruarie și 1 martie au fost începute lucrări noi 
doar pe 7 900 ha la desecări, 2 800 ha la irigații 
și 4 860 ha la combaterea eroziunii solului, ceea 
ce este mult prea puțin față de posibilitățile 
existente. Acolo unde eforturile sînt mici și re
zultatele sînt pe măsură. în multe județe ca :

Aurel PAPADIUC

(Continuare în pag. a IlI-a)

Cooperatorii de la C.A.P. Bocsig, județul Arad, lucrînd la curățirea canalului principal 
din sistemul de irigații Foto : M. Andreescu

Șl POPULARE, HOUARI BOUMEDIENE, 
ziarului „Scînteia"

ÎNTREBARE : Opinia publi
că din România urmărește 
cu viu interes prefacerile 
adinei, înnoitoare din viața po
porului algerian. In acest 
sens, v-am ruga, domnule 
președinte, să ne evocați prin
cipalele direcții de dezvoltare 
a Algeriei democrate ți popu
lare.

RĂSPUNS : Această întrebare 
cuprinde, de fapt, mai multe. Știți, 
desigur, că Algeria a trăit mai bine 
de 125 de ani sub jugul unui co
lonialism odios. Poporul nostru a 
ridicat de mai multe ori steagul 
luptei insurecționale, încununînd-o 
prin marele război de eliberare, 
declanșat la 1 noiembrie 1954, 
război care a durat peste șapte ani. 
O dată cu trăsăturile sale pozitive, 
caracteristice războaielor de elibe
rare, lupta armată a dat naștere și 
unor fenomene negative, care s-au 
adăugat la moștenirea dezastruoa
să a epocii coloniale. La acest 
război a participat întregul nostru 
popor care a dat jertfă peste un 
milion și jumătate de oameni, din
tre care multe cadre de bază. Duș
manul urmărea totodată nimici
rea psihică a oamenilor, după 
eșecul numeroaselor sale încercări 
de a zdrobi conștiința națională a 
algerienilor, personalitatea lor.

O dată cu recucerirea indepen
denței, am avut de străbătut o pe
rioadă critică, caracterizată de 
contradicțiile inerente oricărei re
voluții de eliberare. în contextul 
uriașelor mutații care s-au înfăp
tuit în decursul anilor trebuie să 
ținem seama, de asemenea, de con
diția economică a Algeriei. Colo
nialismul construise economia al
geriană în perspectiva cerințelor 
complementare ale economiei fran
ceze. Dacă ar fi să amintim în a- 
ceastă privință doar extinderea 
plantațiilor de vii și dezvoltarea 
producției de vinuri, și încă ne-am 
putea da seama cît de dăunătoare 
a putut fi această politică pentru 
poporul nostru care nu este consu
mator de băiitiiri alcoolice. în a- 
celași timp, a trebuit să dislocăm 
și structurile administrative — 
create de colonialism, firește, în 
interesul său — și să completăm 
golul creat cu cadrele noastre ti
nere.

Ca urmare a dobîndirii indepen
denței s-a schimbat și natura bătă

liilor pe care le-am avut de purtat. 
Luptei armate pentru eliberarea 
patriei i-a urmat lupta pentru con
struirea noului stat, pentru crearea 
unei economii independentă de in
fluențele străine. în același timp, 
trebuia să facem totul pentru lichi
darea urmărilor colonialismului, ale 
cărui încercări susținute de submi
nare a personalității acestui popor, 
de dizolvare a sa sînt bine cu
noscute de toată lumea. Din toate 
acestea vă puteți, deci, da seama de 
drumul revoluției noastre. Ea se în
temeiază pe următorul triptic : re
voluția agrară, revoluția industria
lă, revoluția culturală.

Revoluția agrară are drept o- 
biectiv să ■ transforme în mod ra
dical înfățișarea satului algerian, 
să ridice condiția de. existență a 
oamenilor de la sate și să asigure, 
printr-o contribuție eficientă a sta
tului, dezvoltarea unei agriculturi 
moderne.

Prima etapă a revoluției agrare 
a fost recuperarea pămînturilor ex
ploatate de coloni, îmbunătățirea 
simțitoare a condițiilor de muncă 
și de viață ale fellahului sărac, prin 
scutiri de impozite și atribuirea 
unor alocații familiale. Pasul înain
te pe care l-am făcut în acest an 
este atît de important, îneît. îl pu
tem considera o adevărată încunu
nare a realizărilor din agricultură 
— și anume înfăptuirea revoluției 
agrare.

în domeniul industriei, începutu
rile le-am făcut prin ruperea legă
turilor care ne țineau organic de
pendent de o economie străină 
și prin punerea tuturor bogățiilor 
țării în slujba maselor de oameni 
ai muncii. Am naționalizat minele, 
mijloacele de producție, culminînd 
cu naționalizarea sectorului hidro
carburilor. Descătușarea economiei 
de dependența străină n-a fost un 
scop în sine, ci, îndeosebi, un mijloc 
de a construi o economie algeriană 
independentă, care să țină seama 
de interesele țării și să asigure sa
tisfacerea nevoilor cetățenilor săi. 
în această privință, departe de a 
pretinde că am atins perfecțiunea, 
înaintăm cu pași siguri spre în
făptuirea telurilor nobile ale re
voluției noastre.

în ceea ce privește revoluția 
culturală, ne propunem, pur și 
simplu, să redescoperim personali
tatea poporului algerian pe care 
colonialismul a vrut s-o distrugă.

izolîndu-1 de lumea arabă islamici, 
și ale cărei contribuții la dezvol
tarea civilizației umane unii voiau 
să le uite. Revoluția culturală în
seamnă renașterea limbii națio
nale, care este adevărata plămadă 
a personalității algeriene ; ea mai 
înseamnă depășirea unor moște
niri ale colonialismului, oglindite 
în aspectele negative ale vieții din 
societatea de consum ; înseamnă, 
de asemenea, formarea unor cadre 
suficiente, și ca număr și ca pre
gătire, în stare să continue dezvol
tarea țării, să întărească cuceririle 
de pînă acum.

în domeniul construcției de stat, 
am ținut seama de învățămintele 
perioadei care a precedat și de ale 
celei care a urmat cuceririi inde
pendenței. Am început, așadar, 
prin crearea unor organe de stat 
pornind de jos, de la bază, în așa 
fel incit să putem asigura activiș
tilor posibilitatea de a acționa te
meinic și cu folos. în acest cadru 
s-au constituit organe de conducere 
alese, la nivelul municipiilor, al vi- 
laietelor și în unități cu autoges- 
tiune. Acum se desfășoară alegeri 
în toate sectoarele industriale, în 
vederea constituirii Adunărilor 
generale ale muncitorilor, care îi 
vor transforma pe muncitori din 
salariati în adevărați conducători, 
răspunzători de mersul producției. 
Acțiuni asemănătoare se vor des
fășura și în cadrul universităților, 
al institutelor.

ÎNTREBARE : Cunosclnd
eforturile poporului dumnea
voastră pentru accelerarea 
progresului general al patriei 
sale, precum și măsurile între
prinse pe linia recuperării și 
fructificării bogatelor resurse 
naturale ale țării, v-am ruga 
să ne spuneți cum apreciată 
cooperarea economică stabi
lită între România și Algeria ?

RĂSPUNS : Pentru a înțelege 
orientarea algeriană de astăzi tre
buie să aruncăm o privire retro
spectivă.

Una din consecințele perioadei 
coloniale a fost și aceea că rela
țiile noastre în general, dar mai 
ales cele economice, erau polari
zate spre o singură țară, care le 
exploata în folosul ei. Independen
ta ne-a permis să întreținem re
lații rodnice cu alte popoare, care

(Continuare în pag. a VH-a)
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Mai mult decît o 
anumită virstă, tinere
țea este o stare de

< ", spirit/ Poți fi~tînSr lă 
1.1 80 de ani și bătrîn 
i la 20 de ani. Nu tine- 
i rețea de timp, ci tine- 
’ rețea de spirit dă o- 
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mulul adevărata eta
te, căci vîrstele nu se 
măsoară numai prin 
ani, cî prin volumul 
de cunoștințe însușite, 
prin gradul de bogă
ție sufletească și prin 
Importanta înfăptui
rilor realizate.

Șl totuși, acea „vir
ată a tinereții" cuprin
să între adolescentă 
șl maturitate rămina 
unanim acceptată. Re
lativitatea ei se ate
nuează dacă ținem 
seama de faptul că, 
In vîrsta tinereții, 
sînt cuprinși mai mult 
anii de împlinire a 
creșterii și a formării, 
decît timpul cuprins 
între două date calen
daristice. Unii reușesc 
să ajungă la acest so
roc cu mult 
de semenii 
lntîrzie cu 
atributele 
tinereții, 
mereu 
atenuante.

Toate aceste gîn- 
duri m-au frâmîntat 
zilele trecute, în tim
pul unor întîlniri și 
discuții cu tineri din 
Brașov. Muncitori sau 
studenți, elevi ai șco
lilor profesionale ori 
liceeni, interlocutorii 
mei păreau a fi oa
menii cei mai autori
zați a spune ce în
seamnă a fi tînăr, dar 
ei erau primii care se 
întrebau : ce este ti
nerețea ? Democrit 
spunea că. „există ti
neri cu minte multă 
și bătrîni lipsiți de 
minte : nu timpul te 
învață să gîndești, 
ci firea și educația 
timpurie". în maxi
ma gânditorului antic, 
timpul sau experiența, 
adică acele elemente 
pe care atît de des le 
invocăm atunci cînd 
vorbim de îmbogăți
rea minții, nu pot fi 
luate ca măsuri unice 
fi general valabile.

înainte 
lor, alții 
anii prin 

minore ale 
solicitînd 

circumstanțe

deoarece ele se pot, 
uneori, acumula fără 
a provoca saltul cali
tativ din adolescență 
către maturitatea vie
ții. La întrebarea mea, 
cițî ani are ?, unul 
dintre prietenii bra
șoveni mi-a răspuns 
în mod surprinzător: 
„Ieri aveam treizeci 
de ani, azi am cinci
sprezece !r 
Știam, sau mai 
cis bănuiam, < 
realitate, sau 
daristie, n-avea 
mult de douăzeci 
ani. 
dea 
atît 
stă. 
Am 
puns cu gravitate că, 
în ajun, în secția de 
la uzina „Rulmentul", 
unde lucra, în timpul 
unei dezbateri pri
vind ridicarea calită
ții schimbului trei 
la nivelul primului 
schimb, făcuse cîteva 
propuneri de organi
zare a muncii cars 
stîrniseră interesul tu
turor tovarășilor săi, 
bărbați în puterea cu- 
vîntului. „Atunci, spu
nea el. am simțit că 
aveam 
ani". Șl 
tăzi, la 
schimb, 
hîrjoană cu cîțiva din
tre colegii mei. ce să 
vă mai spun, o copi
lărie cum nu se mai' 
face nici la cincispre
zece ani".

Așadar, 
treizeci de ani, căci 
știuse să trăiască și să 
dezlege sensurile orei 
pe care o trăise, astăzi 
spunea că are numai 
cincisprezece, deoare
ce, după cum am aflat 
mai tîrziu, nu găsise 
altceva mai bun de fă
cut decît să se lase 
antrenat de dțiva co
legi de școală profe
sională, într-un joc 
stupid ; îl ademeniseră 
pe un copilandru din
tre ei, abia venit de Ia 
țară, să se așeze pe 
tamburul unei țevi cu 
aer comprimat și se 
dusese să dea drumul 
ventilului pentru a-1 
„umfla" puțin. întîm-

Cura așa ? 
i pre- 
că, în 
calen- 

maî 
de 

Și totuși, pretin- 
că trăiește salturi 
de bruște de vir- 
de. la o zi la alta, 
insistat. Mi-a răs-

treizeci de 
astăzi ? „As- 
teșirea din 

m-am luat la

ieri avea

plarea s-ar fi putut 
termina tragic dacă 
n-ar fi intervenit meș
terul echipei și nu 
Le-ar fi oprit hîrjoana 
înainte de a fi prea 
tîrziu. „Ți-ai dori să fii 
mai tînăr ?“ — l-ara 
întrebat. „Nu, mai cu- 
rînd mi-aș dori să fiu 
mai bătrîn !“ „Cu min
tea?" „Cu mintea". „De 
ce?" „Nu știu. Am citit 
undeva că nici un om 
înțelept nu a dorit 
vreodată să fie mai 
tînăr. Căci înțelepciu
nea devine pasibilă 
numai prin trecerea 
anilor". „Și Faust? Știi 
cine a fost și ce a 
vrut ?“ „Am citit. Mie 
mi se pare că el nu 
dovedește decît nepu
tința întoarcerii în 
timp". „Bine, dar dum
neata spui că te-ai în
tors într-o singură zi 
cu cincisprezece ani 
în urmă". „Vedeți, 
cînd ai nouăsprezece 
ani, atîta cît am eu în 
realitate, asta e posi
bil. Vorbeam despre 
coacerea minții. Meș
terul, care, după „ches
tia" aia, ne-a trasosă- 
puneală de-o s-o ți
nem minte, ne-a băgat 
asta în cap".

Avem un tineret 
care, față de genera
țiile anterioare, la 
vîrsta adolescenței, nu 
este mai răsărit doar 
din punct de vedere 
fizic (datele antropo- 
metrlce cele mai re
cente atestă că tinerii 
de astăzi sint 
înalti cu 15—20 
decît cei de acum 
decenii), ci și 
punct de vedere al 
găției spirituale, 
struirea. exigentele lu
mii moderne, cadrul în 
care trăiesc, și acțio
nează. uneltele de ran
dament superior la 
care lucrează i-au 
obligat pe tineri la un 
spectaculos salt în 
timp, aprofundîndu-Ie 
cunoștințele, ascuțin- 
du-le inteligența.

loan
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© Punți peste milenii 
® Culori, oameni și în

tâmplări la poalele 
Alpilor

® Din presa occiden
tală

© De pretutindeni
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Plecarea delegației Partidului Comunist Român 
care va participa la lucrările Congresului 
al Xlll-lea al Partidului Comunist Italian

Vineri dimineața a plecat, la Mi
lano delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent. secretar al C.C. al P.C.R., 
pentru a participa la lucrările celui 
de-al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Italian.

Din delegație fac parte tovarășii 
Gheorghe Stoica, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., și 
Constantin Vasiliu. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil. membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Petre Lupu, membru al Comitetului

Executiv al C.C. al P.C.R., Ior> Cireei, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

4r
Delegația Partidului Comunist Ro

mân a făcut o escală la Roma.
Pe aeroportul „Leonardo da Vinei" 

de la Fiumicino. erau prezenți Gior
gio Napolitano, membru al Biroului 
Politic și al Direcțiunii P.C.T., Giu
liano Pajetta, membru al C.C. al 
P.C.I., Gian Carlo Ferri, membru al 
C.C. al P.C.I., directorul Institutului 
Gramsci, Stefano Vetrano, secretar 
general al Asociației pentru relații de 
prietenie dintre Italia și România. Au 
fost, de asemenea, de față dr. Iacob 
lonașcu, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Roma, precum și 
membri ai ambasadei române.

(Agerpres)

0 delegație guvernamentală 
economică română a plecat la Hanoi

Vineri la amiază a plecat spre 
Hanoi delegația guvernamentală e- 
conomică română condusă de tova
rășul Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri care, la invitația guvernu
lui Republicii Democrate Vietnam, 
va face o vizită de prietenie în a- 
ceastă țară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășii Leonte 
Răutu vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. George Macovescu. 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, alte persoane oficiale.

Au fast de față Nguyen Dang Hanh, 
ambasadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești, Lam Van Luu. ambasadorul 
Republicii Vietnamului de Sud, V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice. Huo Kuan, consilier al Am
basadei R. P Chineze la București, și 
membri ai ambasadelor respective.

MOSCOVA 10. — Corespondentul 
Agerpres. Laurențiu Duță. transmite : 
în drum spre Republica Democrată 
Vietnam, delegația guvernamentală 
economică română, condusă de to
varășul Gheorghe Rădulescu. a făcut 
o escală la Moscova, unde a fost ln- 
tîmpinată de Veniamin Dîmșiț. vice
președinte a) Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.. precum și de funcționari 
superiori ai Ministerului Afacerilor 
Externe al Uniunii Sovietice.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Gheorghe Badrus. ambasadorul 
României în Uniunea Sovietică, pre
cum și Vo Thue Dong, ambasadorul 
Republicii Democrate Vietnam in 
U.R.S.S.

Veniamin Dîmșiț a oferit o masă 
In cinstea delegației române.

în aceeași zi. delegația și-a conti
nuat drumul spre R.D. Vietnam.

(Agerpres)

cu un escroc politicos și un contabil fatalist
— Tribunalul !
...Vocea a curmat murmurul din 

sală. Asistența se ridică în picioare, 
salutînd astfel, după tradiție, intra
rea instanței de judecată. La masa 
din mijloc, judecătorii ; în dreapta, 
procurorul ; în stingă, grefierul de 
ședință. Alcătuirea completului de 
judecată — doi judecători, trei ase
sori, precum și prezența procuroru
lui — arată că obiectul dezbaterilor îl 
constituie, așa cum se exprimă legea, 
o faptă cu consecințe deosebit de 
grave. Sînt audiați mai iutii marto
rii. Depozițiile lor. la fel cu declara
țiile existente în dosar, par să con
firme comiterea uneia dintre cele mai 
periculoase manifestări antisociale : 
delapidarea — actul mîrșav, în in
tenție și faptă, al păgubirii avutului 
obștesc ; în cazul de față este vorba 
de sustrageri din fondul unei case de 
ajutor reciproc — sume strînse ani 
și ani din cotizațiile foștilor colegi de 
muncă ai celui aflat pe banca acu
zaților.

Secvența de mai sus. deși prefigu
rează o dezbatere judiciară, nu s-a

petrecut Insă la Palatul Justiției, cj 
într-o sală. altminteri obișnuită, in 
care oamenii se adună îndeobște 
pentru a-și analiza munca. Ne aflăm 
la garajul din str. Cobălcescu al în
treprinderii de transporturi Bucu
rești. Aici a hotărît Tribunalul muni-

în sala arhiplină, aproape două 
sute de oameni ; mecanici, șoferi, ea- 
lariați din aparatul administrativ ; o 
colectivitate care, ca oricare alta, nu 
poate prețui altceva, nu poate să nu 
considere drept singura și adevărata 
avuție decît munca cinstită. Cu puțin

însemnări de la un proces public

cipiului București, secția a Iî-a penală, 
să se dezbată cauza privindu-.l pe 
Piroșca Zoltany, fost șofer al acestei 
întreprinderi, fost mandatar împu
ternicit al C.A.R. de pe Hngă Consi
liul sindicatelor I.T.B. Aici, în fața 
celor care-1 cunoșteau cel mai bine, 
în fața celor pe care Piroșca i-a în
șelat, i-a furat fără scrupule, făcîn- 
du-și „cont personal" din sumele ce 
era dator să le vireze Casei de aju
tor reciproc.

înainte de începerea dezbaterilor, în
cercasem un prim sondaj d opinii, o 
primă cunoaștere a stării de spirit a 
celor prezenți Desigur, mulți afla
seră între timp, cîte ceva despre con
statarea marilor daune produse ds îm
puternicitul lor Cu toate acestea, 
ceea ce era acum stabilit negru pe 
alb, In dosarul voluminos de pe masa 
judecătorilor, li se păruse aproape de 
necrezut Cum. Piroșca ? Tocmai ei ? 
Omul corect și cuviincios cu toată lu

mea ? Cine ar fi bănuit ?... E drept 
că au fost cîteva situații — își amin
teau unii dintre interlocutori — cînd 
li s-au operat rețineri pe statul de 
plată, deși îi achitaseră lui Piroșca 
rata la C.A.R. El însuși le-a restituit 
însă banii ulterior ; susținea că gre
șise contabilitatea...

Rechizitoriul procurorului aduce, 
concludent și fără echivoc, cele din
ții clarificări : în calitatea sa de îm
puternicit, P Z. a delapidat din fondu
rile C.A.R. de la I.T.B suma de 
363 479 de lei (122 000 de lei însușiți 
efectiv, restul folosiți și vehiculați 
dintr-un act în altul. Intr-un lanț 
întreg de falsuri) Cînd omul por
nește să alunece pe panta infracțiunii, 
ca in cazul de față. începe prin a așe
za — cum spune maxima — banii 
înaintea virtuții. Acuzatul de astăzi, 
omul cu aparente1 onorabile, s-a cre
zut neapărat dator să-și „corijeze" 
norocul

Dinu POPESCU

(Continuare in pag. a II-a)
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Adunarea din Capitală 
consacrată centenarului 

lui Alecu Constantinescu
Cu prilejul împlinirii a 100 de ani 

de la nașterea lui Alexandru (Alecu) 
Constantinescu, militant de frunte al 
mișcării muncitorești din tara noas
tră, Comitetul municipal București 
al P.C.R. a organizat, vineri, o adu
nare jubiliară la Muzeul de istorie 
a partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Româ
nia.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii : Petre Lupu, Miron Con- 
etantinescu, precum și Constantin 
Pirvulescu, Gheorghe Vasilichi, Pe
tre Constantinescu-Iași, Nicolae Gui- 
nă. Nicolae Cioroiu, loan Gluvacov, 
Ion Stoica, activiști de partid cu sta
giu din ilegalitate, Ilie Rădulescu, 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., Maria Groza, vice
președinte al Consiliului National al 
Femeilor, Marin Stoicescu, muncitor 
la Uzinele „Timpuri noi“ și Simona 
Costea, elevă.

La adunare au participat membri 
at C.C. al P.C.R., conducători ai or
ganizațiilor de masă și ai unor insti
tuții centrale, vechi militanți ai miș
cării muncitorești, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din Capitală.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Ilie Rădulescu.

Despre viața și lupta lui Alecu 
Constantinescu a vorbit tovarășul 
Nicolae Cioroiu, directorul Muzeului 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democratice 
din România.

Printre figurile luminoase de revo
luționari ieșiți din rîndurlle clasei 
muncitoare din țara noastră, care 
și-au consacrat forțele luptei intran
sigente Împotriva exploatării — a spus 
tovarășul Nicolae Cioroiu — un loc 
de frunte îl ocupă Alexandru Con- 
Btantinescu, a cărui viață și activitate 
au fost închinate unui țel nobil în care 
a crezut cu toată convingerea : țelul 
luptei revoluționare pentru eliberarea 
socială și națională a poporului său. 
După ce a evocat anii grei ai copilă
riei și adolescenței sale, ca tinăr 
ucenic și aderarea sa de timpuriu la 
mișcarea muncitorească, participarea 
la acțiunile de protest ale clasei 
muncitoare împotriva asupririi, după 
ce a relevat colaborarea rodnică a 
tînărului lucrător la publicații de 
prestigiu ale timpului — „Lumea 
nouă", organ oficial al Partidului So
cial-Democrat al Muncitorilor din 
România, al cărui membru devenise 
de la înființarea lui, „România mun
citoare" — activitatea sa alături de mi
litanți de seamă al mișcării munci
torești ca I. C. Frimu, Stefan Gheor
ghiu, Dimitrie Marinescu, Gheorghe 
Crlstescu, vorbitorul a spus : In vii
toarea furtunoaselor evenimente din 
anii de început ai secolului nostru, în 
clocotul luptei muncitorești neobosi
te, s-au desăvîrșit trăsăturile lui A- 
lecu Constantinescu de conducător al 
luptei proletariatului, de orator de 
masă și de talentat propagandist și 
organizator, ceea ce i-au creat presti
giu și autoritate în rindul muncito
rimii. 7 a:'

Paralel cu munca pentru organi
zarea sindicatelor, el și-a îndreptat 
toate forțele, alături de ceilalți con
ducători ai mișcării muncitorești, 
spre refacerea partidului clasei mun
citoare din România. Acest partid, 
arăta Alecu Constantinescu, „nu va 
reprezenta numai interesele lucrăto

rilor, ci va fi un factor de progres 
pentru toată țara". Sensibil la dureri
le și frămîntările celor multi și asu
priți, el s-a situat întotdeauna în 
centrul evenimentelor mai impor
tante, acolo unde lupta era mai grea. 
Dovedindu-se un talentat mînuitor 
al condeiului, el a dat glas în pagi
nile presei socialiste protestului 
împotriva exploatării și asupririi, 
idealurilor de libertate socială ale 
poporului muncitor, a militat activ 
pentru organizarea proletariatului 
în vederea obținerii unor reforme 
absolut necesare progresului social- 
economic al țării, ca reforma agrară, 
votul universal, legislație muncito
rească. Primul război mondial l-a 
găsit în plină activitate revoluțio
nară. Credincios convingerilor sale 
antirăzboinice el a prezidat lucrările 
Congresului extraordinar al P.S.D. 
din 10 august 1914, care a elaborat 
linia de acțiune a mișcării în con
dițiile războiului dezlănțuit de pu
terile imperialiste ; a fost unul din
tre organizatorii acțiunilor de masă 
pentru apărarea neutralității, pro- 
nunțîndu-.se totodată cu energie în cu- 
vîntările rostite în această perioadă 
și în paginile presei socialiste pen
tru adoptarea unor reforme care să 
ducă la îmbunătățirea soartei munci
torilor și țăranilor.

Alături de alți socialiști, în con
diții de adîncă ilegalitate, a des
fășurat o muncă intensă pentru re
facerea organizațiilor de partid, 
pentru pregătirea ideologică a mun
citorilor. Către anul 1917, ca rezul
tat al activității Comitetului Cen
tral de acțiune din București, din 
care făcea parte și Alecu Constanti
nescu, au luat ființă grupări revolu
ționare ilegale la Ploiești, Turnu- 
Severin, Brăila. Exprimînd, împreună 
cu alți militanți socialiști, entuziasmul 
muncitorimii din România la vestea 
despre revoluția victorioasă a prole
tariatului rus, Alecu Constantinescu a 
militat pentru mobilizarea muncito
rilor din țara noastră la acțiuni 
concrete de luptă. Convins de necesi
tatea înfăptuirii unor profunde trans
formări revoluționare în . viața po
porului nostru, Alecu Constantinescu 
socotea posibilă începerea muncii 
pentru înfăptuirea revoluției și în 
România. Prin acțiunile sale, prin 
modul său de a gîndi, Alecu Con
stantinescu s-a plasat în fruntea cu
rentului de stingă majoritar, susținînd 
cu căldură atît schimbarea denumirii 
partidului din social-democrat în so
cialist, cît și Declarația de principii 
adoptată de partid în decembrie 1918, 
document de o deosebită însemnăta
te pentru definirea poziției revoluțio
nare a socialiștilor români, care în
scria la loc de frunte principiul dic
taturii proletariatului. Tn același timp 
el s-a aflat în mijlocul frămîntărilor 
muncitorești din această perioadă. în- 
drumînd și orientînd acțiunile revo
luționare de masă ale proletariatului. 
După înăbușirea în sînge a demon
strației de la Ț3 decembrie 1918 a 
muncitorilor greviști, el a fost nevoit 
să reintre în activitatea ilegală. Este 
necesar să fie subliniată —a spus vor
bitorul — marea sa contribuție la 
luata pentru transformarea partidu
lui socialist în partid comunist, apor
tul său la clarificarea ideologică si 
politică a membrilor de partid. 
Alecu Constantinescu are meritul

deosebit de a fi participat la re
dactarea a numeroase manifeste, la 
editarea unor reviste, lucrări și bro
șuri de propagandă in favoarea creă
rii partidului comunist.

Activitatea sa pasionată, multila
terală a fost însă întreruptă dato
rită arestării din vara anului 1920. 
în continuare, vorbitorul a evocat 
activitatea revoluționară desfășurată 
de Alecu Constantinescu, în condițiile 
exilului — datorat faptului că a fost 
condamnat de două ori la moarte în 
contumacie. Deși departe de tară, de 
mișcarea muncitorească revoluționa
ră din România, el a continuat să 
se țină la curent cu frămintările și 
greutățile acesteia, încercînd, în limi
ta posibilităților, să-și aducă con
tribuția la consolidarea acestei miș
cări. întors în țară, în preajma celui 
de-al doilea război mondial, el con
tinuă, alături de mii și mii de mili
tanți patrioți, comuniști și antifasciști, 
lupta sa revoluționară, cunoscând 
calvarul lagărelor de concentrare.

După eliberare, cu inteligența sa 
vie, militant comunist'mereu la da
torie se avîntă, în măsura în care 
îi permiteau puterile și vîrsta înain
tată, în lupta pentru victoria revolu
ției populare. Ca delegat al organiza
ției de partid a Capitalei a participat 
la lucrările Congresului al VI-lea al 
P.C.R. din februarie 1948.

Vestea încetării din viață, la 28 mar
tie 1949, a acestui veteran al mișcării 
muncitorești, al partidului, comunist 
a îndurerat profund clasa muncitoare 
din tara noastră. în necrologul publi
cat în ziarul „Scînteia" se arăta că : 
„pînă în ultima clipă a vieții, Alecu 
Constantinescu a militat în cadrul 
partidului. Viața lui, viață de luptă 
neînfricată pentru cauza clasei mun
citoare, trebuie să servească drept 
pildă și îndemn la luptă pentru toți 
oamenii muncii".

într-adevăr, a spus în încheiere 
vorbitorul, viața și lupta revoluționa
ră, devotamentul său nemărginit față 
de interesele proletariatului român 
constituie un model înălțător pentru 
generația prezentă și cele viitoare, 
situîndu-1 pe Alecu Constantinescu 
în galeria eroilor clasei noastre mun
citoare. Azi, la 100 de ani de la naș
terea să, poporul român, liber și stă- 
pîn pe soarta sa, cinstește cu senti
mente de justificată mîndrie faptele 
de eroism revoluționar, comportarea 
plină de demnitate și profund patrio
tism a luptătorilor comuniști, în rîn- 
dul cărora își găsește un loc de cinste 
Alecu Constantinescu. Idealul căruia 
Alecu Constantinescu, alte sute și mii 
de militanți revoluționari și-au închi
nat întreaga viață — acela al con
struirii unei orindulri noi, lipsite de 
exploatare și asuprire — se înfăp
tuiește astăzi prin eforturile uriașe 
desfășurate de întregul nostru popor 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, pentru construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

*
Adunări consacrate împlinirii a 100 

de ani de la nașterea lui Alexandru 
Constantinescu au avut Toc și în alte 
orașe ale țării.

La adunarea organizată la Ploiești 
a luat cuvîntul prof. Gheorghe Boșo- 
vei, secretarial Comitetului municipal 
Ploiești al P.C.R., iar la adunarea de 
la Oradea a vorbit prof. Vlad 
Spoială.

Cum concepețl dezvolta
rea și perfecționarea acti
vității de servire publică 
în orașul dv. 7 — iată în
trebarea pe care am adre
sat-o, în cadrul dezbaterii 
organizate de ziarul nostru 
mai multor factori de răs
pundere din municipiul Ti
mișoara. Din multitudinea 
de aspecte ale problemei 
serviciilor publice, am ales 
pentru discuția de față pe 
cele care se referă Ia sec
torul cooperației meșteșu
gărești, încercînd să stabilim 
direcțiile de perspectivă 
spre care trebuie orientate 
eforturile de perfecționare. 
Redăm, în rindurile ce ur
mează, opiniile exprimate.

— Activitatea serviciilor 
publice din municipiul Ti
mișoara, ca de altfel de pe 
întreg teritoriul județului, 
ne-a declarat tovarășul 
VASILE MOȚ, vicepreședin
te al Consiliului popular al 
județului Timiș, constituie 
una din problemele atent 
urmărite de consiliul nos
tru popular, de comitetul 
județean de partid. Aceas
tă chestiune a fost dezbătu
tă în mai multe rânduri de 
organul județean de partid 
și de consiliul popular ju
dețean, întocmindu-se un 
studiu de perspectivă. Stu
diul a scos în evidență, în
tre altele, necesitatea unei 
reanalizări, a modulul de 
amplasare și organizare a 
rețelei de unități. Mult timp 
s-a crezut că atelierele coo
perației trebuie amplasate 
cu precădere în centrul ora
șului. Or, experiența ultimi
lor ani a dovedit că accentul 
trebuie pus pe dotările din 
cartiere. S-a efectuat atunci 
o inventariere a unităților 
din perimetrul central al 
municipiului, stabilindu-se 
Ca aici să rămînă, în prin
cipal. centrele de predare- 
primire, iar noile fonduri 
de investiții să fie orienta
te în cartiere. Totodată, s-a 
hotărît trecerea la reorgani
zarea programului unități
lor de servire în funcție de 

'modificările ce au survenit 
în repartiția timpului liber 
a populației prin extinderea 
schimburilor II și III în fa
brici și uzine .

— Deși în municipiul Ti
mișoara condițiile pentru 
servirea populației s-au îm
bunătățit de la an la an (în 
perioada 1965—1971 volumul 
serviciilor oferite de unită
țile cooperației meșteșugă
rești pe locuitor a crescut 
de la 327 lei la 756 lei), ne 
spunea tovarășul DUMITRU 
PÎRVU, președintele Uniu
nii județene Timiș a coope
rației meșteșugărești, cerin
țele nu sînt încă pe deplin 
satisfăcute. Iată de ce am 
prevăzut în continuare dez
voltarea cu prioritate a sec
torului de prestărî-servicii. 
în anii actualului cincinal 
s-a avut în vedere pentru 
servicii un ritm de creștere 
superior față de producția 
marfă (12 la sută, față 
de 9,3 la sută). în această 
perioadă urmărim pe de o 
parte recuperarea rămîne- 
rilor în urmă din domeniul 
bazei tehnico-materiale (a- 
nual se dau în folosință de 
15 ori mai multe spații de
cît prevăd normele, iar 60 
la sută din cadrele pregă
tite de cooperație sînt re
partizate în unitățile de 
servire) ; pe de altă parte, 
vom utiliza superior capa
citățile de servire disponi
bile. Aplicăm în acest sens 
metode moderne de ser
vire, generalizăm schim
bul II în unitățile de 
servire, extindem munca 
mecanizată ; în prezent, 
realizăm prin autouti- 
lare bancuri de cizmărie 
pentru reparat mecanizat 
încălțămintea, seturi de uti
laje pentru secțiile de biju
terie, blănărie și tinichige- 
rie. Prin asemenea măsuri 
se obține nu numai un in
dice sporit de folosire a do
tărilor, dar,, ceea ce este și 
mai important, o îmbună
tățire a condițiilor de ser
vire : scurtarea termenelor 
de execuție, îmbunătățirea

calității lucrărilor de co
mandă etc.'

în continuare, tovarășul 
președinte s-a referit la re
zultatele unor analize efec
tuate de cooperația mește
șugărească, analize oare au 
dus la concluzia că se 
impune o nouă soluție de 
organizare a serviciilor pu
blice — anume centralizarea 
activității acestui sector. în 
ce constă aceasta ? Clien- 
ții vor avea posibilitatea 
să depună comenzile în 
puncte-fixe de predare-pri- 
mire, amplasate în mai 
multe locuri din oraș (a- 
ceasta se poate face și tele
fonic de la domiciliu), iar 
executarea comenzilor (con
fecționarea unui nou pro
dus sau efectuarea unor re
parații) se va realiza în a- 
numite unități specializate. 
Avantaje : posibilități mai 
mari de control, o uti
lizare superioară a bazei 
materiale, posibilitatea a- 
chiziționării unor utilaje de 
mare capacitate, care pen

nor servicii, cooperativele 
întîmpină o serie de dificul
tăți economice. Conform 
metodologiei actuale, în u- 
nele cazuri manopera nu 
este stimulativă. Ar fi de 
aceea indicat ca UCECOM 
să studieze această chestiu
ne și, în colaborare cu or
ganele de specialitate, să 
stabilească măsurile nece
sare.

La perfecționarea servi
ciilor publice pot contribui 
o multitudine de factori. 
Consider, de pildă, că acti
vitatea de servire trebuie 
să evolueze in condițiile e- 
xistenței unei emulații in
tre diverșii furnizori de ser
vicii : cooperația meșteșu
gărească, industria locală, 
unitățile consiliilor popu
lare ș.a. în acest sens, con
siliul popular municipal a 
luat măsura înființării unor 
unități de servire în care 
lucrează numai pensionari, 
iar în sectorul întreținerii 
bunurilor de folosință în
delungată. avem în vedere

Schimb de păreri pe tema:

SERVICIILE

PENTRU POPULAȚIE

EXPERIENȚA 

TIMIȘOAREI

tru o unitate de mici pro
porții nu ar fi rentabile 
ș.a.m.d. Aplicarea metodei 
respective în ramurile tri
cotaje, bijuterie, repararea 
și întreținerea bunurilor de 
folosință îndelungată a 
dus la îmbunătățirea condi
țiilor de servire ale popu
lației și totodată la mărirea 
volumului serviciilor oferi
te. Raportat la un locuitor, 
creșterile au fost în 1971, 
față de 1970, de 48 la sută 
în unitățile de tricotaje, de 
32 la sută în cele de biju
terie, de 30 la sută în cele 
de reparații televizoare și 
de 58 la sută la auto-ser- 
vice.

— Cooperația meșteșugă
rească a făcut progrese în
semnate în domeniul servi
ciilor, ne-â declarat, tovară
șul DORU CRISTIAN, vice
președinte al Consiliului 
popular al municipiului Ti
mișoara. Dar, privind lucru
rile în perspectivă, cred că 
ea va trebui să tină cont 
de cîteva elemente de con
ținut ale activității ce o 
desfășoară. Pe măsură ce 
industria ușoară se va dez
volta. producția de mică se
rie a cooperației meșteșu
gărești nu va mai fi solici
tată ca pînă acum. în ase
menea condiții, consider că 
eforturile cooperativelor vor 
trebui orientate, cu precă
dere. spre activitatea de 
servire a populației.

în orientarea sa. coope
rația trebuie să țină seama 
și de faptul că sporirea vo
lumului de servicii oferit 
populației nu se poate rea
liza doar prin activitățile 
tradiționale. Se cer extinse 
acele servicii solicitate de 
populație, dar neorganiza
te sau insuficient dezvoltate 
în prezent : serviciile la do
miciliu (munci gospodărești, 
lustruitul mobilei, lucrări 
de tapițerie etc.), comisioa
ne, reparațiile în construcții 
ș.a. Știu, în legătură cu in
troducerea și extinderea u-

deschiderea unor centre de 
reparații aparținînd de în
treprinderile producătoare. 
Spre exemplu, în Timișoara 
își are sediul uzina „Elec
tromotor", care realizează 
aspiratoare, ventilatoare și 
multe alte aparate electro- 
casnice. De ce să se ocupe 
alții de întreținerea produ
selor sale ? Cel mai indicat 
ar fi ca însăși uzina, prin 
ateliere auxiliare, să se o- 
cupe și de întreținerea pro
priilor produse. Măsura ar 
putea fi aplicată și la alte 
întreprinderi republicane 
sau de industrie locală din 
orașul nostru. Cîștigul : s-ar 
lărgi mult rețeaua unități
lor furnizoare de servicii, 
s-ar înlătura aglomerația, 
s-ar reduce termenele de 
execuție .

Apreciem că emulația 
dintre diferitele sectoare 
prestatoare de servicii este 
o chestiune de prim ordin 
în momentul de față. In Ti
mișoara am fost informați 
că, practic, ponderea cea 
mai mare în activitatea de 
servire a populației o deți
ne cooperația meșteșugă
rească. Este de așteptat de 
aceea ca și celelalte între
prinderi și unități de pe 
raza municipiului să se 
preocupe de dezvoltarea 
serviciilor, de perfecționa
rea lor.

O altă problemă abordată 
tn cadrul discuțiilor se re
feră la modalitatea de co
ordonare și îndrumare a ac
tivității de servire. Iată ce 
ne-a relatat în acest sens 
tovarășul Ing. PETRU MI- 
HELBACH, președintele co
operativei „Dinamo" din Ti
mișoara: „Cooperativa noas
tră a luat ființă de puțin 
timp. Desprinderea ei de 
vechea cooperativă care a- 
vea un profil mixt a fost 
impusă de o cerință speci
fică etapei actuale de dez
voltare a serviciilor. Fosta 
cooperativă se ocupa și de

producția de serie și de ac
tivitatea de servire a popu
lației. Se știe că în aseme
nea situație lucrători din 
unități, precum și aparatul 
de conducere sînt „furați" 
de problemele producției 
de serie, neglijînd serviciile. 
Desigur, desprinderea acti
vității de servire prin 
crearea de cooperative de 
sine stătătoare nu este 
posibilă și nid indicată 
în orice situație însă, de 
la caz la caz, se pot găsi 
formule practice prin care 
să se atingă același scop : 
serviciile să se bucure de o 
îndrumare aparte. Mă gîn- 
desc la organizarea unor 
compartimente specializate 
în cadrul cooperativelor, 
compartimente care să ur
mărească în exclusivitate 
problemele prestărilor de 
servicii ; organizarea de u- 
nități profilate numai pen
tru servirea populației etc.

— Consider că în perspec
tiva imediată trebuie solu
ționată în întregime și 
chestiunea serviciilor de ur
gență, era de oărere tova
rășul DUMITRU VĂTA- 
MAN, președintele coope
rativei „îmbrăcămintea"- 
Timișoara. O perioadă de 
timp s-a crezut că singura 
soluție ar fi introducerea 
unui tarif majorat. Anali- 
zînd mai atent organizarea 
activității din ateliere s-a 
constatat că termenul de 
onorare a unei comenzi 
poate fi scurtat și fără mă
rirea tarifului. Cum ? Am 
luat măsura folosirii lucră
torilor din secțiile de mică 
serie în activitatea de ser
vire, atunci cînd atelierele 
de comandă și reparații sînt 
încărcate peste capacitatea 
lor. Procedeul a dat rezul
tate. Timpul de executare 
a unei comenzi a fost re
dus astfel la jumătate".

— Și în sectorul repara
țiilor de încălțăminte sînt 
anumite lucrări care, prin 
natura lor, trebuie executa
te de urgență — a comple
tat ideea tov. TIMOTEI 
CONTREA, vicepreședintele 
cooperativei „încălțămin
tea". Iată de ce în fiecare a- 
telier de cizmărie am spe
cializat un meseriaș numai 
pentru operații urgente. 
Orice client i se poate adre
sa fără a i se percepe vreun 
tarif suplimentar .

ANTON BERETCA, pre
ședintele cooperativei „Pres- 
tarea“-Timișoara (coopera
tiva are ca profil lucrările 
și reparațiile în construcții): 
„Sîntem > adeseori solicitați 
să ne deplasăm la domici
liul clienților pentru diferi
te intervenții urgente, unele 
dintre ele mărunte. De fie
care dată, lucrătorii por
nesc din centru spre cartie
re, parcurgind cîte 4—5 km. 
Ar fi mult mai rațional să 
se înlesnească posibilitatea 
angajării unor meseriași ale 
căror .ateliere să fie amena
jate în blocurile construite, 
sub casa scărilor, la parter. ' 
Ce s-ar cîștiga 1 O uti
lizare mai rațională a ca
pacității de servire a coo
perativei, iar cetățenii n-ar 
mai trebui să plătească taxa 
de deplasare.

k
Opiniile de față relevă e- 

xistența unor soluții prac- . 
tice de perfecționare a ser
viciilor publice. Desigur, ele 
nu epuizează multiplele di
recții spre care trebuie o- 
rientate preocupările fur
nizorilor din acest vast sec
tor. Un fapt este însă cert: 
atunci cînd există o concep
ție clară asupra perspecti
vei, atunci cînd această 
concepție are în vedere, în 
primul rînd. cerințele popu
lației, obiectivele propuse 
sînt mai ușor realizabile. 
Dat fiind largul interes al 
problemei serviciilor publi
ce, așteptăm în continuare 
și alte puncte de vedere ale 
reprezentanților instituții
lor de specialitate, cît și ale 
cetățenilor.

Mihai IONESCU 
Cezar IOANA
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FAPTUL
DIVERS
La 8 metri
adîncime...

Acum cîteva zile, cu prilejul 
unor săpături efectuate în apro
pierea portului Constanta pen
tru extinderea acestuia, con
structorii au descoperit un ade
vărat depozit de muniții. De ani 
de zile zăceau îngropate în pă- 
mînt, la aproximativ 8 metri a- 
dîncime, peste 200 de proiectile 
de diferite calibre, bombe ș.i car
tușe. Au fost anunțate imediat 
organele de resort din cadrul 
Ministerului Forțelor Armate, 
iar săpăturile din zona respec
tivă — întrerupte. La fața locu
lui au sosit echipe speciale de 
geniști și pirotehnicieni care au 
început evacuarea muniției în 
vederea dezamorsării ei. precum 
și o minuțioasă, cercetare a te
renului din jur pentru detec
tarea altor eventuale „depozite" 
similare.

un 
în

Ilie ștefan, macaragiu pe 
șantier din cadrul Grupului 
dustrial Boriești, a primit dispo
ziție din partea conducerii Uzi
nei de reparații Ploiești, al că
rei salariat era, să ridice un 
utilaj in greutate de 5 tone la 
Una dintre instalațiile aflate In 
revizie. Față de șefii lui a fost 
întru totul de acord. Dar față de 
clienții din Borzești a uschim- 
bat-o. Aflînd că lucrarea este 
urgentă și că de ea depinde pu
nerea in funcțiune a instalației 
respective, a început să se co
dească. ținindu-i în șah cu tot 
felul de motive. Pînă la urmă 
le-a spus-o pe șleau : „Nu in
tră in atribuțiile mele, dar daci 
îmi daft 1 000 lei și ajutorului 
meu 500 lei — se face". A înca
sat banii si. după ce s-a urcat 
pe macaraua „unsă" bine. în 
zece minute a terminat toată 
treaba. Dar abia a apucat să 
coboare si organele de -urmărire 
Venală, tiriute la curent cu . a- 
cest „sah", l-au făcut mat. chiar 
la picioarele macaralei, ihvitîn- 
du-l să predea întreaga sumă. 
Acum Va primi „o recompensă" 
mult mai mare. La tribunal.

Imprudență 
incendiara

Nicolae Șerban. în virstă de 
ani, din Tr. Severin, i-a făcut 
nu de mult o vizită prietenului 

I său Constantin Chițimia, lucră- 
i . tor la cooperativa „Arta decora- 

; ;.tivă“. Din una. in alta, la rugă- 
I 'mintea sa. acesta i-a revopsit, 

pînă la plecare, pantalonii de 
piele pe care-i purta. Cînd ope- 

' pația, a fost gata, N. Șerban a 
pornit prin oraș să se plimbe. La 

| un moment dat și-a aprins o ți
pară. dar o dată cu ea i-au luat 

I foc și pantalonii. Inspăimîntat.
a început să alerge prin oraș, 
întețind astfel flăcările. Cițiva 
trecători, dîndu-și seama de pe
ricol. l-au oprit si l-au acoperit 
cu. paltoanele. Dar a fost prea 
tîrziu. Datorită arsurilor grave, 
zilele trecute N.Ș. a decedat.

După ce 
s-a făcut
casarea
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în industria locală băcăuană

Produse intr-o gamă

variată și de bună

calitate
BACAU . (corespon

dentul „Scînteii", Gh. 
Baltă). — Datorită ca
lității și utilității lor, 
produsele realizate de 
cele 6 unități ale in
dustriei
Bacău devin 
căutate 
Internă, 
hotare, 
tîrguri 
de la 
oova, 
dusele
le băcăuane 
apreciate și solicitate 
de către numeroși 
parteneri străini, 
prezent, aproape 
de sortimente din
murile metal, chimie, 
lemn, alimentară și 
sticlărie sînt exporta
te în 15 țări ale lumii, 
începînd din acest 
an, pe lîngă garnituri-

locale 
tot 

pe 
și
ultimele

din 
mai 

piața 
peste

atât
cît 
La 
internaționale

Lyon și 
bunăoară, 
industriei 

au

Mos- 
pro- 
loca- 
fost

în
100
ra-

le de mobilă, piesele 
turnate din fontă și 
articole de artizanat 
vor fi exportate din u- 
nitățile de industrie 
locală din județ arti
cole din mase plasti
ce, confecții, textile, 
împletituri din răchi
tă. Volumul produc
ției la export va fi în 
acest an cu 22 la sută 
mai mare decît anul 
trecut.

— Dezvoltarea și di
versificarea continuă 
a producției, onorarea 
în termen a contrac
telor încheiate, reali
zarea fiecărui lucru 
la un nivel calitativ 
corespunzător pentru a 
satisface pretențiile și 
gusturile beneficiarilor 
constituie preocupări 
de prim ordin pentru 
toți lucrătorii din uni-

ne-atățlle noastre — 
spus inginerul Corne- 
liu Croitoru, directorul 
Direcției județene de 
industrie locală. în a- 
cest scop, aplicăm o 
seamă de procedee 
tehnologice noi și am 
mărit numărul secții
lor de producție. Pen
tru o continuă diver
sificare a producției 
și pentru a se realiza 
numai produse de 
bună calitate acordăm 
o mare atenție profi
lării și specializării u- 
nor secții, și chiar a 
unor întreprinderi. 
Astfel, au fost organi
zate pînă acum o sec
ție specială de împle
tituri din răchită, una 
de prelucrare a sticlei 
colorate, iar altele 
pentru confecționarea 
mobilei.
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își face din jocurile de noroc o a 
doua „profesie". Nopți albe, pocher 
pină în zori... Hazardul nu pare a-i 
fi prielnic : pierde des și mult. In
sistă însă. „Ultima dată — mărturi
sește el intr-o declarație — am pier
dut 2 100 lei". Era — cu numai citeva 
zile înainte de descoperirea infrac
țiunii — la capătul unor lungi și re
petate încercări de forțare a noro
cului. „Cu aproximație, cred că am 
pierdut la jocurile de noroc circa 
70 000—80 000 de lei, iar la pocher 
vreo 20 000 de lei", avea să recunoas
că mai tîrziu.

Am citat aceste mostre din dosarul 
penal al individului pus pe cacialma 
nu pentru întregirea portretului ju
cătorului păgubos, ci pentru faptul că 
ilustrează procesul unei degradări 
morale în condiții în care n-au exis
tat — atunci j cînd nu era încă tîrziu 
— nici un semnal, nici o intervenție 
din partea celor din jur.

...O tăcere grea, apăsătoare s-a aș
ternut în sală. O tăcere pe cit de 
profundă, pe atît de semnificativă : 
concluziile procurorului au privit nu 
numai fapta comisă, nu numai cazul 
în speță ; actul de acuzare, departe 
de a se mărgini la mecanismul pro
ducerii unei infracțiuni, a dezvăluit 
în fața auditoriului mentalități și ati
tudini reprobabile, a ilustrat elocvent 
încotro duce un mod de viață nemer
nic, ce sfidează, legea și colectivita
tea. Pe parcursul susținerii rechizito
riului, am urmărit cu atenție reac
țiile celor prezenți : reprobarea a 
fost unanimă și nu arareori delapida
torul a fost țintuit de privirile acu
zatoare ale celor înșelați. Pentru ne
cinste, pentru furt și fals, dar mai 
ales pentru fals în viață, pentru ca- 
cialmaua pe care s-a încumetat s-o 
tragă celor din jur — întoarsă, firesc, 
împotriva făptașului.

Am surprins însă și priviri ațin
tite în jos, umeri coborîțf. fețe întu
necate : la scadenta indiferenței și 
neintervenției, sentimentul vinovăției 
nu este ușor de suportat... Specta
tori la acest proces, unii dintre cei 
prezenți aveau să-și reproșeze, o dată

mai mult, postura de spectatori la 
cele întîmplate, așa cum reieșea și 
din cele expuse în cuvîntul apără
rii : rolul nefast al anturajului în 
care a intrat P. Z.... Oameni care 
văzuseră, auziseră cîte ceva despre 
patima inculpatului, tratînd însă lu
crurile ca și cum pe ei asta nu i-ar 
fi privit în nici un fel... Si iată, 
începeau să înțeleagă că procesul îi 
privea direct : se recunoșteau în mul
te dintre pasajele privind „condiții
le favorizatoare". Acest gen de ca
cialma se răzbună pe chibiți.

Instanța se retrage pentru delibe
rare. Profităm de această pauză 
pentru a lua „temperatura" sălii de 
judecată. Ne rețin atenția două in

și faptul că, în ultimii doi ani, nu 
i s-a făcut nici un control de către 
organele C.F.I. sau comisia de cen
zori' a C.A.R.

Așadar, o explicație de primă în
semnătate : absența controlului. La 
o analiză mai atentă, lucrurile se 
confirmă : pe la începutul anului 
1970 „s-ar fi făcut" un control fi
nanciar intern, „probabil" prin son
daj ; comisia de cenzori a C.A.R. 
n-a făcut însă decît verificări la se
diu, nici una însă împuterniciților din 
unități. Ies la iveală, unul cîte unul, 
și alte aspecte privind aceeași crasă 
nepăsare față de gestionarea banilor.

— Sistemul de borderouri trase la 
șapirograf a fost practicat vreo 7-8

întimplâri pline 

de învățăminte
trebări, ridicate de către Marin 
Ghilaia, dispecer la garajul Militari :

— Nu înțeleg cum s-a putut pro
duce această fraudă. ’ fără să bată 
nimănui la ochi. De ce n-a fost ve
rificat de către comisia de cenzori ? 
Cum se face că a operat nestînje- 
nit, în două rînduri de borderouri ?

întrebări firești, care se desprind 
din însuși actul acuzării. întrebări 
care continuă, adîncesc dezbaterea 
judiciară. Și iată o primă concluzie :

— Am avut cu toții o încredere 
oarbă în Piroșca. ne declară preșe
dintele Comitetului sindicatului din 
cadrul Gospodăriei taximetre și ca
mioane a I.T.B., Tănase Săndu- 
lesou. La aceasta s-a mai adăugat

luni înainte de ivirea infracțiunii. Din 
lipsă de imprimate — ne informea
ză contabilul-șef al C.A.R., Constantin 
Teodorescu, după care, ca și cum ar 
fi filozof și nu contabil, conchide fa
talist, detașat : cînd vrea cineva să 
fure, tot fură, orice i-ai face...

Nu ne-am propus aici să găsim so
luții, să cîntărim eficiența uneia sau 
alteia dintre eventualele posibilități 
de înlăturare a acestei „fatalități". 
Cert este că deficiențele arătate au 
favorizat, în bună măsură, producerea 
fraudei, cert este că eliminarea aces
tor neajunsuri trenează. Cu excepția 
unor controale efectuate celorlalți 27 
de împuterniciți din rețeaua I.T.B.— 
declanșate în urma celor întîmplate

la garajul din str. Cobălcescu — siste
mul cu pricina n-a suferit nici o mo
dificare sensibilă. Pînă una-alta, se 
vede treaba că nu se poate fără o 
serie de consultări, fără niscaiva 
„studii și analize", aprobări etc.

...Dar să revenim în sala unde au 
avut loc dezbaterile. Asistența se ri
dică din nou în picioare. Momentul 
pronunțării verdictului impune de la 
sine o atmosferă solemnă. Acuzatul 
— care in ceasul amar al lucidității 
tardive nota că nu mai „este om, ci 
nurnai chip de om" — crezuse cînd- 
va că poate sfida legea, că poate duce 
o „a doua existență" bizuită nu pe 
muncă și cinste, că poate înșela pe 
cei din jurul său. Verdictul : 20 de ani 
închisoare corecțională, 10 ani inter
zicerea unor drepturi și confiscarea 
parțială a averii. O sentință pe mă
sura fărădelegii. Un avertisment pen
tru cei ce încearcă să știrbească a- 
vutul obștesc !

Judecata la locul de muncă, faptul 
că dezbaterile au avut loc în fața ce
lor care-1 cunoșteau bine pe infrac
tor... fără ca totuși să-l cunoască 1, au 
prilejuit — după spusele mai multor 
interlocutori, printre care Gheorghe 
Florea, electrician, Wilhelm loja, Ma
rin Cîrstea, Gh. Bălan, conducători- 
auto — și o confruntare deosebit de 
utilă. Confruntarea membrilor unui 
colectiv cu propriile lor slăbiciuni ; o 
confruntare deschisă, fără echivoc, cu 
exigențele responsabilității față de tot 
ceea ce s-a întîmplat și se întîmplă 
in jur, față de soarta bunurilor în
credințate fiecăruia, față de orice act 
potrivnic normelor noastre de viață. 
Ne-a reținut atenția îndeosebi replica 
unuia dintre participant!, spusă la 
placare :

— N-a fost un simplu proces, pro
cesul altuia ; a fost, în acelari timp, 
un proces de conștiință pentru fieca
re dintre noi. Fiindcă ceea ce a rele
vat aici instanța judecătorească, con
dițiile în care s-au săvlrșit faptele 
arată clar că stă în putința celor din 
jur de a preîntimpina actele antiso
ciale, de a nu precupeți nici un efort 
pentru ca nimic și nimeni să nu în
găduie abaterea de la cinste și corec
titudine.

De curînd, la Șantierul 
construcții de la Mintia 

■doara) s-a constituit o ____ _
de casare a unor obiecte de in
ventar care-și trăiseră traiul. Cu 
această ocazie au fost scăzute 
din gestiunea lui Traian Cerce 
mai multe bunuri în valoare de 
30 000 Iei. specificîndu-se că ele 
au fost predate, ca fier vechi, la 
I.C.M. în realitate însă, obiec
tele casate n-au luat această 
destinație. Pentru simplul motiv 
că o bună parte din ele. fiind 
noi sau foarte puțin uzate, au 
rămas mai departe în aceeași 
gestiune ! Desconerindu-se fap
ta. gestionarul Traian Cerce a 
fost trimis în judecată. Ce me
rită însă comisia care a încercat 
să legalizeze o astfel de fraudă ? 
Sîntem convinși 
resort vor găsi 
cauză măsuri cu 
sabile 1

Calde

energo- 
(Hune- 

comisit

că forurile de 
pentru cei In 
adevărat inca-

felicitări
S-a întîmplat, nu demult, In 

Gara de Nord din Capitală. O 
elevă din Ploiești a găsit o gean
tă de voiaj și a predat-o postu
lui de miliție din incinta stației, 
în geanta respectivă se aflau 
bani, bijuterii și acte în valoare 
de peste 40 000 lei. La scurt timp 
după aceasta, pe adresa liceului 
„Al. I. Cuza” din Ploiești a so
sit o scrisoare din partea servi
ciului miliției transporturi Bucu
rești. Conducerea liceului era 
rugată să transmită calde felici
tări elevei Belu Georgeta din 
anul III. Pentru cinstea ei cu 
adevărat de aur.

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 
ți corespondenții „Scînteii"
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La uzina integrate „Policolor"

din Capitală

PREOCUPĂRI PENTRU
DIVERSIFICAREA Șl RIDICAREA 

CALITĂȚII PRODUSELOR
Uzina integrată „PoMoolor" din Capitală este una 

din cele mai mari și moderne imitați ale industriei 
noastre chimice. Ea a fost pusă in funcțiune în anul 
1368. In secțiile sale, înzestrate cu utilaje și insta
lații de înalt nivel tehnic, se fabrică an de an un 
număr sporit de sortimente : rășini sintetice, lacuri, 
vopsele, cerneluri poligrafice ș.a., într-o paletă co- 
loristică mereu îmbogățită de către chimiștii uzinei, 
cu arii de utilizări tot mai largi în toate ramurile 
de activitate din țară. Totodată, produsele uzinei se 
exportă în cantități mereu crescînde. Pentru a spori 
continuu eficiența activității economice a întreprin
derii, gradul de folosire a utilajelor și instalațiilor, 
în secția de rășini sintetice s-au luat măsuri ca din 
trimestrul II *. c. eă m treacă la lucrul în trei 
schimburi.

Vorbind despre rezultatele obținute In primele 
două luni a. c. la această uzină, tovarășul Marin 
Alexandru, director in Grupul industrial de lacuri 
și vopsele — „Pollcolor", ne-a spus că au fost înde
pliniți și depășiți toți indicatorii de plan prevăzuți 
pentru această perioadă. Concomitent cu preocupă
rile în direcția creșterii parametrilor tehnico-ecorio- 
mici, în uzină se desfășoară un amplu proces de re
ciclare a peste 300 de muncitori ; alți 200 muncitori 
urmează în prezent cursurile de calificare de gra
dul doi. Sînt măsuri care urmăresc sporirea com
petenței profesionale a operatorilor chimiști în 
scopul realizării unor produse de nivel calitativ su
perior. ’

PRIN FORȚE PROPRII Uzina își regenerează, 
iși amplifică potențialul tehnic

CONTRASTE
Printre realizările de prestigiu, 

prezentate cu legitimă mîndrie d« 
colectivul uzinei „Steagul roșu" din 
Brașov secretarului general al par
tidului, tovarășul Nioolae Ceaușescu, 
cu prilejul participării sale la ani
versarea a 50 de ani de existență a 
uzinei, s-a numărat și linia tehnolo
gică automată pentru prelucrarea 
grinzii punții din spate, sau punții 
„motoare" a autocamionului echipat 
cu motor Diesel. Concepută și exe
cutată la un înalt nivel tehnic, cu 
forțe proprii în uzină, noua linie teh
nologică este o expresie grăitoare a 
inteligenței, capacității și pasiunii ca
drelor tehnioo-muncitorești ale aces
tei mari întreprinderi. în același timp, 
ea, ca și celelalte agregate produse 
aici în oursul anului trecut, semni
fică responsabilitatea cu care colec
tivul uzinei semicentenare duce la 
îndeplinire indicațiile secretarului 
general al partidului privind dezvol
tarea activității de autodotare, fructi
ficarea mai eficientă a forței de crea
ție tehnică a întreprinderii. Nu în
tâmplător am solicitat tehnologului 
Dionisie Orban cîteva relații în legă
tură cu nivelul tehnic al liniei tehno
logice amintite.

— Un an m-am aflat Ia speciali
zare, într-o mare uzină din străină
tate, unde există o linie oarecum 
asemănătoare, ne-a spus tehnologul. 
Ca unul care sînt în materie, pot 
afirma cu cea mai deplină oertitu- 
dine că sub aspectul tehnicității, 
capacității și al performantelor linia 
concepută și executată în uzina 
noastră depășește pe cea văzută de 
mine în străinătate. Mă, refer. în

special, la precizia de lucru șl la 
randamentul ei. Edificator în acest 
sens este și faptul că uzina noastră 
livrează punți prelucrate pe această 
linie chiar Întreprinderii străine 
respective.

Dar linia amintită nu este unica 
realizare, de o valoare tehnică de 
necontestat, a compartimentului de 
autodotare al uzinei din Brașov. 
Vizitând secțiile de fabricație, aten
ția îți este atrasă, fără să vrei, de 
numărul mare al agregatelor și ma
șinilor complexe care poartă inscrip-

este, printre multe alte exemple, și 
cel al liniei automate pentru pre
lucrarea grinzii punții din spate a 
noului autocamion românesc. Mai 
întâi, au lipsit ofertele pentru o ase
menea linie, firmele solicitate adu- 
cînd ca argument caracterul ei de 
unicat. Apoi, cînd la insistențele 
noastre una din firmele străine a 
acceptat totuși să ne livreze o ase
menea linie, ea a fixat un termen 
foarte lung, cu care uzina nu putea 
fi de acord. Dat fiind această situa
ție, s-a pus problema fabricării li-

• ANUL TRECUT, UZINA „STEAGUL ROȘU" DIN BRAȘOV 
A REALIZAT PRIN AUTODOTARE 246 AGREGATE CONVEN
ȚIONALE • LINII TEHNOLOGICE LA NIVELUL TEHNICII 
MONDIALE • PENTRU ACEST AN — 0 PRODUCȚIE DE UTI
LAJE DE 2,5 ORI MAI MARE • SUGESTII Șl PROPUNERI 

PENTRU MINISTERUL DE RESORT

Uzina „Policolor* din Capitala

ția devenită atît de familiară și 
prestigioasă în același timp „Fabri
cat la U.A.B.". Un neavizat ar pu
tea fi înclinat să creadă că este vor
ba de o uzină specializată în fabri
cația de agregate și mașini com
plexe. în realitate, lucrurile stau 
altfel. Cu fiecare an, alături de di
verse mașini și utilaje fabricate în 
întreprinderile specializate din țară 
sau achiziționate din străinătate, în 
secțiile uzinei brașovene și-au fă
cut apariția un număr tot mai mare 
de agregate și mașini complexe pur
tând emblema „Steagul roșu". Spe
cialiștii ei își fac un titlu de cinste 
din faptul că. prin Capacitatea și 
eforturile lor, aduc o prețioasă con
tribuție ia dotarea uzinei cu agre
gate, dintre care multe se situează 
în avangarda tehnicii mondiale.

Anul trecut, de pildă, comparti
mentul de autodotare a realizat 246 
agregate convenționale, in marea lor 
majoritate unicate, în valoare de pes
te 20 milioane lei.

— De menționat este faptul — 
ne-a spus ing. Gheorghe Trică, di
rectorul general al Centralei indus
triale de autocamioane și tractoare 
— că realizarea celor 246 agregate a 
cerut un efort uriaș din partea uzi
nei, efort cu atât mai meritoriu cu 
cit el a fost depus în condițiile în 
care uzina de autocamioane era an
gajată într-o vastă acțiune de dez
voltare a producției, de asimilare a 
unor noi produse. Agregatele res
pective reprezintă 21,2 la sută din 
valoarea investițiilor destinate dotă
rii cu utilaje a uzinei, iar ca volum 
ele însumează mai mult decît ceea ce 
au realizat la un Ioc anul trecut 
toate întreprinderile aparținînd mi
nisterului nostru în acest domeniu 
(în fabricația de agregate și mașini 
complexe).

Ce anume criterii au stat la baza 
realizării cu forțe proprii a acestor 
agregate ?

— în primul rînd, ne relata ing. 
Mihai Baltag, șeful compartimentu
lui de autoutilări, am fabricat acele 
agregate care ori nu se pot achizi
ționa din străinătate sau din țară, 
ori s-ar putea procura în termene 
foarte lungi. Un alt criteriu l-a 
constituit economisirea fondurilor 
valutare. Concludent în aoest sens

niei cu forțe proprii. Proiectarea și 
execuția au durat în total 17 luni, 
cam jumătate din timpul fixat de 
firma străină, eoonomisindu-se în
semnate fonduri valutare. Alt crite
riu privește necesitatea de a asigura 
realizarea de la bun început a unor 
agregate cu performanțe superioare. 
Este .cazul unui alt agregat construit 
în uzină, cel destinat executării ope
rațiilor de eboș și finisare la carcasa 
cutiei de distribuție ; aceste operații 
se puteau, firește, executa pe o mași
nă de găurit în coordonate (S.I.P.), 
care trebuia importată și care ar fi 
executat cele două operații în 
10 ore la o piesă, costul ei 
fiind de circa 2 milioane lei valută. 
Agregatul conceput și executat în 
uzină oferă avantaje incontestabile : 
el execută cele două operații în nu
mai 20 de minute și a costat uzina 
doar 260 000 lei. în total, prin autodo
tare, uzina a realizat în anul trecut 
economii de circa 50 milioane lei va
lută.

Insușindu-și indicațiile secretarului 
general al partidului, formulate cu 
prilejul vizitelor de lucru întreprin
se în întreprinderi brașovene, colec
tivul uzinei acordă o atenție majoră 
dezvoltării în continuare a activității 
de autodotare. Sarcini deosebit de 
mobilizatoare și-a asumat colectivul 
uzinei în această privință în actualul 
cincinal ; în acest an, de pildă, colec
tivul de aid și-a propus să realizeze 
o producție de agregate de 2,5 ori 
mai mare decît cea din anul trecut. 
Printre lucrările mai importante se 

■ numără linia tehnologică. automată 
pentru prelucrarea blocului motor 
Diesel de 135 C.P., formată din 29 
agregate, linia pentru prelucra
rea cutiei de viteze de la același mo
tor și altele. Noile linii se vor carac
teriza printr-o înaltă tehnicitate, 
precizie de lucru și’ productivitate su
perioare. în actualul cincinal, in ca
drul uzinei de autocamioane vor fi 
produse aproape 400 agregate sau 
1 556 agregate calculate in unități 
convenționale. Valoarea totală a a- 
cestora va fi de 332 milioane Iei. Din 
totalul utilajelor prevăzute să se 
achiziționeze din fonduri de investi
ții, în actualul cincinal, circa 30—35 
la sută se vor realiza prin autodo
tare. în felul acesta, uzina va con

tribui la ușurarea efortului valutar al 
statului. Și încă un fapt. în actualul 
cincinal, colectivul uzinei va trece la 
fabricarea mașinilor agregat cu co
mandă program. Uzina va fi în mă
sură să ofere exportului — alături de 
autocamioane — și agregate, mașini 
complexe și chiar linii tehnologice 
automate. Atît ca număr, volum, ori 
complexitate, activitatea comparti
mentului de autodotări este identică 
cu cea a unei uzine de specialitate 
de mărime mijlocie. De fapt, , com
partimentul respectiv are un servi
ciu tehnologic, altele de producție, 
aprovizionare, control, mecanic ș.a. 
Este, cum s-ar spune, o adevărată u- 
zină, dar de dimensiuni mai mici, 
care își desfășoară activitatea în ca
drul unei întreprinderi „mamă".

Pentru realizarea sarcinilor mobili
zatoare pe care și le-a asumat com
partimentul de autoutilări în actualul 
cincinal, recent acestuia i s-a pus la 
dispoziție o nouă hală, cu o supra
față de 2,8 ori mai mare decît cea 
de care a dispus pină în prezent, ceea 
ce va permite triplarea capacității de 
fabricație pină în 1974, organizarea 
mai rațională a producției. De altfel, 
chiar în acest an, sectorul va fi do
tat cu încă 40 de mașini, repartizîn- 
du-i-se și 110 muncitori calificați. în 
cadrul „micii" uzine se merge pe o 
organizare științifică a producției, pe 
o adîncire a tipizării și specializării 
fabricației de agregate, pină la ate
liere și oameni.

Din discuțiile pe care le-am avut 
cu cadre tehnice de aici, am reținut 
citeva probleme pe care le supunem 
atenției ministerului. Este vorba, în 
primul rînd, de specializarea activită
ții de autodotare, în general.

— Desigur, ne spune ing. Mihai 
Baltag, noi vom realiza un volum 
sporit de agregate în acest an, ca și 
în anii ce vin, dar munca noastră ar 
putea fi și. mai eficientă dacă s-ar 
schimba concepția de organizare a a- 
cestei activități, chiar la nivelul mi-, 
nisterului. Iată despre ce este vorba. 
Astăzi, noi producem aproape toate 
elementele tipizate de care avem 
nevoie. După părerea mea, este o 
treabă nu prea bună. Ar trebui să se 
creeze niște unități specializate, fie 
la nivel de minister, fie la cel de 
centrală, care să asigure asemenea 
elemente. Problema se discută de 
mult, dar lucrurile nu s-au urnit 
din loc.

Ne-am notat și opinia unui alt spe
cialist.

— O soluție eficientă ar fi, ne-a 
relatat ing. Vass Vasile, șeful servi
ciului constructor șef 3 — proiectări 
agregate, 6ă se concentreze la nivel 
de centrală forțele de proiectare și 
execuție în măsură să rezolve pro
bleme stringente de dotare ale fie
cărei întreprinderi din cadrul cen
tralei și să asigure agregate și pentru 
export. Aceasta ar pune capăt irosirii 
de muncă și de timp în activitatea de 
cercetare și execuție, paralelismelor 
care se întâlnesc la ora actuală.

Sînt cîteva sugestii care se impun 
atenției forurilor de resort și ele tre
buie analizate cu mult discemămînt, 
în scopul îmbunătățirii în continuare 
a activității de autodotare. potrivit 
indicațiilor conducerii partidului în 
acest domeniu.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii*

Și din pleavă

se poate scoate aur...
Cind zici — acolo, o 

pleavă ! — imediat
treci cu privirea peste 
ea și nu-ți mai aduci 
aminte decît atunci 
cînd trebuie să o a- 
runci. La fabrica de 
ulei „Unirea" din Iași 
s-a demonstrat că și 
din pleavă poți scoate 
aur dacă știi s-o folo
sești. Despre ce este 
vorba ? Praful olea
ginos rezultat în urma 
spargerii semințeloi- de 
floarea-soarelui în tim
pul reooltării și trans
portării acestora, care 
în procesul de fabrica
ție se pierdea o dată cu 
corpurile străine, s-a 
dovedit a fi... de aur.. 
Avind în vedere conți
nutul ridicat de gră
simi vegetale al prafu-

lui oleaginos, un colec
tiv de ingineri și teh
nicieni ai fabricii au 
conceput un sistem 
ingenios, ieftin și deo
sebit de simplu (mon
tarea unor site), care 
aplicat și-a dovedit e- 
ficiența. S-a calculat că 
fabrica va putea da o 
producție suplimentară 
— prin folosirea ace
leiași cantități de se
mințe de floarea-soa- 
relui — de 350 tone ulei 
și 1 720 tone șrot, spor 
de producție realizat în 
urma unor cheltuieli 
de numai 6 736 lei. A- 
dică, cu un pumn de 
bani se vor obține cis
terne pline cu ulei. 
Ceea ce nu-i chiar „o 
pleavă" 1

„Cadoul" care

aduce pagubă
Așa, ca din întâm

plare, combinatele 
noastre siderurgice mai 
depășesc citeodată li
mitele superioare ad
mise ale dimensiunilor 
(secțiunilor) profilelor 
laminate. Fiind vorba 
de adausuri de numai 
cîteva zecimi 
metru, multi 
ciari nici nu 
„amănuntul", 
fac" că nu-1 
ceea ce e cam același 
lucru. „Cadoul" le adu
ce însă pagubă. Și lată, 
cu ajutorul unui exem
plu, de ce. In mai mul
te 
pe 
gă 
de 
prese și mașini rotati
ve de forjat. Aceste 
utilaje costisitoare au 
fost importate din ra
țiuni cît sa poate de

de mili- 
benefi- 
observă 

Sau „se 
observă,

uzine se practică 
scară tot mai lar- 
forjarea în matrițe 
precizie pe maxi-

I

FIECARE PALMĂ DE PĂMÎNT SĂ RODEASCĂ!
(Urmare din pag. I)

Bistrița-Năsăud, Buzău, Mehedinți, Olt, Ialomi
ța, Vilcea etc., rezultatele sînt cu mult sub posi
bilitățile reale. Practic, în multe locuri nu so 
lucrează în Raport cu amploarea acțiunilor pre
văzute, rezultatele sînt departe de ceea ce au 
stabilit să realizeze unitățile agricole prin an
gajamentele asumate. Pină în prezent, coopera-, 
tivele agricole din județele Teleorman, Vrancea, 
Covasna. Botoșani, Brașov, Dîmbovița, Neamț, 
Iași și altele n-au început lucrările de desecare 
permanente pe nici un hectar din cele prevă
zute în angajamente. La fel se prezintă situația 
și la amenajările pentru irigații. Deși acestea 
trebuie date în folosință, în județul Botoșani 
ele nu s-au executat pe 3 880 ha, în Brașov pe 
1 600 ha, Dîmbovița — 3 200 ha, Neamț — 1 690 
ha, Iași — 1 805 ha etc. în multe cazuri nici 
măcar nu s-au trasat canalele pe vreun hectar.

Această scădere a intensității acțiunilor de hi
droameliorații nu este justificată prin nimic. O 
analiză sumară a rezultatelor, obținute pune în 
lumină necesitatea imperioasă a reluării cu toate 
forțele a muncii la hidroameliorații, îndeosebi 
pentru finalizarea, în cel mai scurt timp, a lu
crărilor începute. In prezent sînt foarte mari 
suprafețe pe care lucrările nu sint finalizate. 
Bunăoară, la desecări, lucrările sînt în curs de 
desfășurare pe 45 000 ha, dar s-au terminat nu
mai 13 000 ha ; la irigații sînt în curs pe 7 615 
ha șl s-au terminat doar 397 ha. Combaterea 
eroziunii solului a început pe 10 670 ha din care 
s-au terminat 3 762 ha. Evident, existența unor 
suprafețe mari, unde lucrările au început, dar 
nu au fost încheiate, poate aduce mari pagube 
unităților agricole. In primul rînd. funcțional, 
luorările»începute nu vor putea face față scopu
lui propus, și, în al doilea rînd, tergiversarea 
finalizării poate cauza degradarea lor. deci iro
sirea muncii de pînă acum.

Scăderea ritmului de execuție a lucrărilor de 
hidroameliorații locale nu poate fi explicată 
prin angrenarea oamenilor la alte lucrări. Acum 
există încă multă forță de muncă disponibilă. 
Singura explicație constă în slăbirea activității 
de îndrumare, de control și organizare a lucră
rilor, din partea comitetelor de partid și consi
liilor populare comunale, a conducerilor coope
rativelor agricole și a organelor de partid și 
agricole județene. în aceste zile se impune ca 
lucrările de hidroameliorații să fie reluate cu 
toate forțele de care dispun unitățile agricole. 
Acolo unde au fost întrerupte să se continue, 
iar unde nu s-a făcut nimic să fie începute 
pentru realizarea integrală a programului sta
bilit.

Nucleul organizatoric al acestei acțiuni trebuie 
să fie comitetele de partid și consiliile populare 
comunale, conducerile cooperativelor, care au 
datoria de a antrena la lucru pe toți locuitorii 
satului, în frunte cu comuniștii, așa cum s-a pro
cedat în zilele din ianuarie, cînd secretarii de 
partid comunali, primarii și ceilalți comuniști, 
participînd direct la aceste lucrări, au dinamizat 
desfășurarea lor prin forța exemplului personal.

ILFOV

Măsuri după publicarea 

articolului: 

„Scopul nu e să sapi, 
ci să sapi cu rost"

După apariția articolului cu titlul 
„Scopul nu e să sapi, ci să sapi cu 
rost" din „Scînteia" nr. 9061 din 17 
februarie a.c., în care se atrăgea 
atenția asupra unor probleme pri
vind urgentarea, finisarea și calita
tea lucrărilor de desecări, Comitetul 
județean de partid Iifov a întreprins 
o seamă de acțiuni menite să ducă 
la înlăturarea, în cel mai scurt timp, 
a lipsurilor semnalate. Tov. Gheor
ghe Necula, primul secretar al co
mitetului județean de partid a con
vocat în ședință de lucru secretarii 
comitetelor comunale de partid, pri
marii și alte cadre cu rnunci de răs
pundere, cu care prilej s-au stabilit 
măsuri pentru intensificarea - lucră
rilor de hidroameliorații și asigura
rea calității acestora. Intre altele, 
s-a subliniat necesitatea terminării 
și finisării luorărilor începute, adap
tării proiectelor la condițiile exis
tente, astfel incit eforturile cetățe
nilor să-și atingă scopul ; scurgerea 
excesului de apă, cît și utilizarea 
acesteia pentru irigat. în același 
scop, ziarul local „Steagul roșu" 
desfășoară o campanie susținută sub 
titlul „Acțiunea de desecări impu
ne o mobilizare generală".

Aceste măsuri și îndeosebi munca 
concretă de îndrumare și control, 
din partea organelor județene, au 
avut un efect pozitiv. Timpul priel
nic de lucru din ultima vreme a fost 
folosit din plin pentru efectuarea 
lucrărilor de desecări. Zeci de mii 
de cetățeni, cooperatori și sala- 
riați, tineri și vîrstnici, participă la 
săpatul canalelor pentru scurgerea 
apei. In săptămîna de la 28 februa
rie — 4 martie a.c. s-a executat un 
volum de peste 64 000 de mc de să
pături — dublu față de cît se pre
văzuse inițial. In total, de la începu
tul acțiunii și pînă acum, au fost 
dizlocați 1 260 000 mc de pămînt. Se 
fac eforturi ca, in acest an, să fie

folosite cu rezultate bune în agri
cultură toate cele 43 000 ha afectate 
de apă.

In toate zonele supuse băltirilor 
oamenii lucrează cu mult entuziasm, 
în ziua de duminică, 5 martie, 1 200 
de locuitori ai comunei Bolintin 
Vale au participat la săparea cana
lului principal care va avea in final 
aproape 4 km. Prin executarea aces
tei lucrări vor fi scoase de sub in
fluența apei peste 300 ha teren. Ce
tățenii comunei au hotărît să ter
mine canalul pînă la finele acestei 
luni pentru ca pămîntul să poată fi 
arat și semănat în condiții bune. 
Asemenea acțiuni de mare amploare 
se desfășoară în toate zonele afec
tate de apă.. Cooperatorii din Gănea- 
sa au hotărît să termine canalul 
principal, lung de 3 km, pîriă la 20 
martie a.c. Astfel, ei vor reda agri
culturii 156 ha care, anul trecut, au 
fost cultivate doar parțial.

In numeroase localități se relevă 
buna organizare a muncii. Coopera
torii și salariații din comuna Nuci 
lucrează la desecări, organizați în 7 
formații de muncă care candidează 
la titlul de echipă fruntașă. Cîștigul 
sigur este că, pînă acum, din cele 
1 300 ha afectate de apă, peste 800 ha 
au și fost redate agriculturii. De ase
menea, cetățenii comunei Brănești 
dau bătălia pentru a scoate de sub 
influența excesului de umiditate ul
timele 60 ha din cele 208 ha prevă
zute. Și cooperatorii din Tămădău 
sînt pe terminate cu lucrările de de
secări. Pentru redarea integrală în 
circuitul agricol a celor 405 hectare 
cu „ochiuri de apă" au fost dizlocați 
4 500 mc de pămînt. în această pri
măvară va fi cultivată întreaga su
prafață care a fost afectată de umi
ditate excesivă.

Acțiuni susținute, se desfășoară și 
în comuna Ileana. Aici, din cele 580 
ha cu exces de umiditate, 320 ha cu 
crovuri și 420 ha cu luciu de apă, 
existente pe raza comunei, au fost 
redate circuitului agricol 800 hectare. 
Se fac eforturi susținute ca, în acest 
an, să fie cultivată întreaga suprafa
ță. Pînă acum au fost săpate canale 
care au necesitat dizlocarea a peste 
20 000 mc pămînt.

O contribuție remarcabilă aduc or
ganizațiile U.T.C. din județ, care au 
antrenat mii și mii de tineri la aceste 
importante lucrări de desecare, ac
țiune dedicată semicentenarului U- 
niunii Tineretului Comunist. Așa se 
explică faptul că in comunele Fun- 
dulea. Brănești, Bărcănești, Ileana, 
Belciugatele. Fierbinți și altele tradi
ționalele brigăzi de muncă voluntar- 
patriotică ale organizațiilor de tine
ret lucrează cu mult entuziasm. Cei

aproape 1 600 de tineri brigadieri au 
dizlocat, într-o singură zi, peste 1 700 
mc de pămînt, în condiții atmosfe
rice nu prea favorabile.

Locuitorii din zonele cu exces de 
umiditate ale județului Ilfov sînt ho- 
tărîți să folosească, cu bune rezul
tate, întreaga suprafață de 43 000 ha 
teren, care, în anii trecuți, a fost cul
tivată doar parțial. După cum se vede, 
măsurile și acțiunile întreprinse în
deosebi în ultima vreme de către co
mitetul județean de partid, de consi
liile populare și organizațiile de par
tid de la sate au găsit un larg ecou 
în rîndul cetățenilor care, . muncind 
cu hărnicie și entuziasm, obțin rezul
tate remarcabile în activitatea de de
secare și de redare în circuitul agri
col a pămîntului.

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii*

BUZĂU

Control... cu carul, 
ajutor cu lingurița!

Răspunzind chemării organizației 
de partid a județului Argeș, Con
siliul popular al județului Buzău 
și-a propus numeroase obiective me
nite ca, în final, să redea agri
culturii 10 000 hectare. Pentru aceas
ta este nevoie de executarea a 175 
km canale de desecare.

Hotărîrile și angajamentele luate 
au început să se materializeze. în 
ultimele 3 luni de pe 2 807 hec
tare s-a eliminat fenomenul de 
băltire. în comuna Pietroasele 
s-au executat curățirea și des- 
potmolirea canalului colector Na- 
ianca, din zona Săhăteni-Vintilean- 
ca. în comuna Scutelnici, la sud de 
satul Arcanu, prin săparea canalului 
colector de peste 3 km s-au integrat 
în circuitul agricol 40 hectare. Des
pre bunele rezultate obținute în co
muna Glodeanu Siliștea ne-a vorbit 
secretarul comitetului de partid, 
Nicolae Vieru : „Faptul că am folo
sit cam trei sferturi din zilele ulti
melor luni pentru lucrări de desecare 
a permis realizarea a 11 km canale. 
Peste 200 hectare vor putea fi cul
tivate încă în această primăvară". 
De altfel, pînă la sfîrșitul anului, vor

fi redate agriculturii alte 2 700 hec
tare.

In exemplele amintite, eforturile 
țăranilor cooperatori au fost susținu
te de specialiștii de la oficiul de îm
bunătățiri funciare și direcția gene
rală-a agriculturii. Dar aceste organe 
au acționat numai în anumite zone, 
fără a elabora planuri care să cuprin
dă ansamblul teritoriului, în comu
nele Amara, Gherăseni, Boldu apor
tul specialiștilor a fost minim. Ion 
DaVidoiu, primarul comunei Glodea
nu Sărat, ne spunea că asistența teh
nică de la O.I.F. a fost obținută cu 
greu și numai după intervenția con
siliului popular județean. Tehnicia
nul care s-a deplasat aci a stat doar 
două zile pe teren. După cum ne măr
turiseau numeroși membri ai consi
liilor de conducere, printre care cel 
de la Glodeanu Sărat și Brădeanu, de
legații organismelor 
specialitate vin și 
a rezolva problemele 
acțiune de asemenea amploare.

Desigur, nu întotdeauna pentru 
a face lucrări simple, dar absolut ne
cesare, trebuie așteptat ajutor de la 
județ. Folosiiid experiența și price
perea țăranilor, acestea se pot 
va pe scară locală. In comuna 
ru, de pildă, in trei ședințe de 
tiu de conducere s-a hotărît 
ceperea acțiunii de desecare, dar la 
treabă nu s-a pornit. Deși coope
ratorii nu au fost solicitați în 
această perioadă la alte lucrări, forța 
de muncă nu a fost bine organizată 
de către consiliul de conducere. Așa 
se face că, deși peste cîteva zile vor 
începe însămînțările. pe zeci de hec
tare băltește apa.

în cadrul lucrărilor ce au fost pre
văzute în planul cincinal se află și de
secarea a peste 70 000 hectare. teren 
In județul Buzău. Astfel, în sistemul 
Padina se vor deseca 23 000 hectare, 
iar în cel de la Glodeanu Siliștea — 
peste 15 000. Lucrările sînt urgente, 
dar pînă acum nu există decît 15 la 
sută din documentație în faza proiect 
de execuție. De asemenea, nu s-au 
luat măsuri pentru dotarea cu uti
laje a oficiului de îmbunătățiri fun
ciare. Toate aceste deficiențe stau în 
atenția biroului comitetului județean 
de partid. Tovarășul Tudor Postelnicu, 
secretar al Comitetului județean 
Buzău al P.C.R.. ne-a spus că în 
prima ședință de birou se va tace 
o analiză amplă și se vor adopta mă
suri pentru intensificarea lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare.

județene de 
pleacă fără 

ce Ie ridică o

rezol- 
Ama- 
consi- 

în-

Radu GHEORGHIU
corespondentul „Scînteii

limpezi : să asigure, 
pe lingă calitatea ire
proșabilă a pieselor, 
realizarea acestora cu 
un consum minim de 
manoperă și de metal. 
Iată însă că de pe 
asemenea mașini pie
sele se obțin cu bavuri 
(adausuri în planul de 
simetrie) care se cer 
apoi înlăturate, cu un 
consum de metal mai 
mare cu nu rnai puțin 
de 15 la sută decît, cel 
practicat în alte țări, 
pe aceleași utilaje.

Numai în cîteva u- 
zine se risipesc astfel 
aproximativ 300 de 
tone de oțel aliat, cu 
caracteristici superioa
re. Este adevărat, si
derurgia nu-i farmacie, 
să cintărești totul cu 
miligramul. Dar nici cu 
aproximații de... șute 
de tone.

acrobație

a rimătorilor
La Felnac’,’ 

Arad, a fost parțial dat 
în folosință un com
plex interoooperatist 
pentru creșterea porci
lor. Aici mai sint însă 
de executat, numeroase 
lucrări restante din a- 
nul trecut, 
oantractul 
două hale de îngrășare 
trebuiau terminate încă 
din septembrie anul 
trecut, dar ele nu sînt 
gata nici după reactua
lizarea graficului de 
execuție pentru luna 
februarie a.c. în pre
zent, la o hală de în
grășare, cu chiu, cu vai, 
au putut fi populate 
citeva compartimente. 
De pe acum deficien
țele cauzate de negli
jența constructorilor 
ies la iveală. Pentru că 
adăpătorile 
au fost 
înălțime 
grijitorii 
cărămizi 
tru a ușura „gimnas
tica" zilnică a porcilor 
care vor un strop de 
apă. Inovația nu dă

județul

Față de 
încheiat.

automate 
montate la o 
de 50 cm, în- 
au pus niște 

dedesubt pen-

rezultate așa îneît sin
gura soluție rămîne in
troducerea unei ore 
de... acrobație în pro
gramul zilnic al rîmă- 
torilor. Cele mai mari 
necazuri sint însă pro
vocate de nerespecta- 
rea unor cerințe ele
mentare legate de re
ducerea costului con
strucțiilor. în loc să fie 
aplicate prevederile 
proiectului de a se in
stala în hale grătare 
din beton armat, care 
ar fi costat maximum 
20 000 lei, Trustul de 
construcții, industriale 
Timișoara — executan
tul lucrărilor — a ales 
o soluție mult mai cos
tisitoare : grătare din 
fontă care costă la fie
care hală circa 250 000 
Iei. Cum 
„dintr-un oondei' 

costul
s-ar spune 

se 
umflă costal cu un 
sfert de milion. între
barea este dacă condu
cerea trustului amintit 
ar fi procedat la fel 
dacă ar suporta costul 
suplimentar din pro
priul buzunar ?

Șurubul lui Marinică

era-n gară la Titu
Se spune că „butu

ruga mică răstoarnă 
carul mare". înțelep
ciunea zicalei a fost 
modificată prin adap
tarea la situație de 
către unii mecaniza
tori din stațiunile de 
mecanizare a agricul
turii, din județul Dîm
bovița. care spun cu 
năduf : „un șurub cît 
un pitic, 
un voinic", 
de fată, 
cite lin 
iar voinicul, 
tractorul cu 
cai putere. în 
te au lipsit și 
locuri mai lipsesc nu 
un șurub, ci mai mul
te și au stat și mal 
stau încă nereparate 
multe tractoare. Nu 
sînt oare șuruburi așa 
cum nu se găsesc 
caele pentru potcovit 
caii ? Intr-adevăr, u- 
nele lipsesc, dar de 
cele mai multe ori se 
găsesc din belșug, nu
mai că nu acolo unde 
trebuie'. De pildă, in 
timp ce unele S.M.A. 
nu aveau cu ce să re
pare tractoarele, la 
baza de aprovizionare

ține-n cale 
în cazul 

piticul este 
șurub lipsă, 

ditamai 
zeci de 
realita- 

pe a-

din Titu au stat 
aproximativ două va
goane de șuruburi 
pentru că nu s-a găsit 
cine să gestioneze a- 
ceste „mărunțișuri". 
Pe rampa gării din 
Titu au stat neridica
te și alte piese de 
schimb, între care cele 
denumite „longeroa- 
ne de. disc". Și acum, 
unii delegați ai S.M.A. 
ce se abat pe la baza 
din Titu după piese 
de schimb, de multe 
ori se întorc acasă cu 
mîinile goale. Ar fi 
cît se poate de util ca 
forurile 
exercite 
exigent 
lui cum 
te și 
piesele de schimb, fie 
ele 
sau 
tru 
sau 
are 
mers al ______ ....
și utilajelor. în une
le S.M.A. mai sînt 
încă tractoare pe bu
tuci. Pe cînd punerea 
lor pe ■ roate. în cîmo, 
acolo unde le este ros
tul ?

de resort să 
un control 

asupra modu- 
sint distribui- 

redistribuite
simple șuruburi 

subansamble pen- 
că. fie ele mici 
mari, fiecare își 
rostul lor în bunul 

tractoarelor
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SCHEMATISMUL

EVAZIONISMULUI od

I
ndiscutabil, literatura — 
cultura in genere — a 
parcurs în deceniul din 
urmă, și în special în cea 
de-a doua jumătate a lui. 

ani deosebit de fecunzi. însă, așa 
cum apele primăverii răscolesc mî- 
luri. efervescența realmente crea
toare a scos la iveală și manifestări 
ale unor concepții și mentalități im
proprii climatului social și ideologic 
în care ne găsim, înclinații spre ex
perimentări artistice sterile, îndeo
sebi spre un ermetism facil, de su
prafață, cdnstînd în căutarea deli
berată a exprimării obscure. îh for
mularea pretențioasă a unor plati
tudini. Pe un alt plan, în teama lor 
legitimă de sociologismul vulgar și. 
în general, de primitivismul estetic, 
unii eseiști au articulat judecăți ne
drepte asupra acelor confrați care, 
detestînd in aceeași măsură gîndi- 
rea estetică rudimentară, s-au stră
duit să meargă la conținuturile de 
idei ale unor opere și mișcări lite
rare, să integreze fenomenul artistic 
în contextul mai larg al culturii, al ' 
ideologiilor fără a-i sacrifica speci
ficul. Și aceasta tocmai într-un timp 
cînd în critica literară occidentală 
se preciza tot mai viguros tendința 
de fundamentare filozofică marxistă 
a cercetării. Este regretabil faptul 
că vederile eronate nu au întîmpi- 
nat replici prompte și ferme, ele a- 
jungînd astfel să se substituie, pe 
alocuri, concepțiilor judicioase, a- 
menințînd să producă în unele spi
rite confuzie și derută. Prevenind 
asemenea fenomene, amplul pro
gram de îmbunătățire a muncii 
ideologice elaborat de partid va a- 
vea consecințe deosebit de fertile, 
aplicarea cu consecvență a ideilor 
sale fundamentale constituind o în
datorire pentru toți cei care se ma
nifestă în planul culturii. Conti- 
nuînd și amplificînd tot ce s-a ob
ținut pozitiv, refuzînd orice în
toarcere la concepțiile dogmatice, 
avem de eliminat, implicit, acele 
practici care au bruiat parțial ceea 
ce este într-adevăr nou. înaintat. în 
creația culturală a anilor de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate

N-aș vrea deloc să mă erijez în 
teoretician, nici să plutesc în ab
stract. Problemele literaturii nu pot 
fi însă detașate de contextul gene
ra! ideologie.

Ceea ce caracterizează gîndirea și 
practica comunistă este tocmai a- 
devărul ș; tot ce poate fi mai ne- 
comunist e frica de adevăr. Una 
dintre cauzele minusurilor din sfera 
literaturii eu o găsesc în faptul că în 
anii aceștia foarte fecunzi nu s-au 
discutat totdeauna deschis anumite 
probleme teoretice și practice esen
țiale, s-a lăsat în jurul lor o ușoară 
ambiguitate. Uniunea scriitorilor n-a 
organizat discuții teoretice de prin
cipiu ; nici in presa literară nu s-au 
discutat susținut problemele ma
jore. de primă însemnătate, prefe- 
rîndu-li-se alte chestiuni, Interesan
te și ele. fără îndoială, însă de or
din mai secundar. Ar fi fost, din a- 
cest punct de vedere, deosebit de 
utilă o dezbatere largă, din care să 
rezulte clar principiile directoare 
stabile ale înțelegerii artei în lumina 
gîndirii autentic marxiste, nealtera
te de nici un soi de îngustime dog
matică. Fiindcă am ajuns la acest 
punct, voi accentua că, în condi
țiile noastre, realismul nu poate fi 
adoptat. în nici un caz. într-un sens 
îngust, restrictiv ; el este o orien
tare largă, stimulativă, proprie unei 
arte ce-și propune să înfățișeze 
existența de azi și de ieri, dar mai 
cu seamă de azi. așa cum este, să-i 
dezvăluie toate realizările, dar și 
imperfecțiunile, frămintîndu-se să 
întrevadă soluții constructive, să 
constate neiertător ceea ce este rău. 
dar să nu închidă ochii asupra 
sforțărilor de autodepășire. de în
vingere a greutăților.

De bună seamă, pledoaria pentru 
literatura orientată către aspectele 
majore, către problematica esenția
lă a prezentului, nu exclude diver
sitatea de stiluri, de maniere artis
tice. de individualități, iar aceasta 
nu numai că nu contravine, dar a- 
jută procesul de formare a cititoru
lui, dj educare a sensibilității lui 
în spiritul ideologiei epocii noastre. 
Scopul educației socialiste este dez
voltarea multilaterală armonioasă a 
personalității omului, iar literatura 
poate contribui la acest proces pe 
căi multiple. Inclusiv prin produce
rea de scrieri care, judecate superfi
cial, ai putea părea gratuități ; prin 
simplul fapt de a face o poezie me
lodioasă. de a realiza forme de o 
puritate desăvîrșită, poezia contri
buie la educarea simțului pentru 
frumos, 'a rafinarea, cizelarea su
fletească a omului. Pe de altă parte, 
însă, problema educației socialiste 
și formării omului nou nu poate fi 
pusă abstract, atemporal, ci într-un 
context istoric precis, legat de sar
cinile concrete ale respectivei etape.

liza cu prioritate opere care să 
pună problemele mari, de pildă 
aceea a transformării omului in 
sensul debarasării lui de influen
țele împovărătoare ale trecutului 
burghez, de rămășițe de obscuran
tism, de naționalism îngust, de 
înclinația spre senzaționalul ieftin, 
spre facil, spre superficialitate, 
frivolitate meschinărie ; deci, opere 
care să dezbată problemele acute si 
mari, inclusiv problemele legate de 
edificarea bizei materiale a socia
lismului. Vorbind din punct de ve
dere social-educativ, sînt mai nece
sare în momentul de față romane 
sau piese de teatru care să înfățișe
ze frămîntări din mediul muncito
resc și intelectual, din lumea sate
lor, din zonele centrale de existență 
socială. Sigur, nu doar la modul 
reportericesc 1

Dacă e să sugerăm anumite posi
bile stimulente ale unei literaturi 
situate în plină actualitate, unul 
dintre acest-a e, neîndoios. — așa 
cum s-a arătat deja în cadrul dis
cuției — activitatea critică. Cronica 
săptămînală și lunară, articolul, e- 
seul. studiul, toate modurile critice 
pot contribui la formarea unui cu
rent de opinie în favoarea unei ase
menea literaturi ancorate în social.

zînd din discuție o întreagă catego
rie a evazionismului și schematis
mului, și anume aceea a lipsei de 
talent, aș propune să încercăm să 
aruncăm o scurtă privire asupra fe
nomenului de evazionism în cazul 
operei de talent, adică chiar în ca
zul operei reușite, fiindcă altfel am 
ajunge doar la niște lucruri nein
teresante. Și aici aș adăuga o altă 
precizare, care mi se pare nece
sară discuției, și anume aceea că 
poezia nu poate fi judecată în 
bloc ! Adică, nu putem spune că 
adevărații poeți sînt realiști și mai 
puțin poeții sînt evazioniști ! In 
poezia interbelică, de pildă, nu pu
tem compara un anumit tip de 
realism, al lui Blaga, să zicem, cu 
alt realism, al lui Arghezi. Sau, iată, 
putem vorbi de un atît de stră
lucit poet cum a fost Ion Barbu, 
dar pe care, in ciuda talentului lui, 
l-aș considera pe o anumită latură 
a lui evazionist ! Concret, el mi 
se pare mai real și mai plin de 
resurse de fond atunci cînd abor
dează așa-numitul „spațiu balca
nic", decît atunci cînd s-a plasat in 
spațiu] „Jocului secund", ale cărui 
viziuni poetice nu sînt de cea mai 
mare durabilitate ; dar. în schimb, 
au avut un imens efect tehnic. De

puncte de vedere
Și aceasta nu în abstract, ci discu- 
tînd cărțile pe teme actuale ce apar, 
nu numai pe cele bune, ci și pe ce
lelalte. Ori cit de slabă ar fi o carte 
reprezentativă pentru o tendință oa
recare, ea trebuie să fie dis
cutată. Cînd apare un roman 
schematic la modul vulgar, plic
ticos. greoi, e bine să nu fie tre
cut sub tăcere. Tot astfel, e necesar 
ca poezia superficială, ca și cea flaș
netară să fie discutate critic, spre 
a se arăta cum nu trebuie scrisă 
poezia. Procedînd așa, urmăm pilda 
presei comuniste din trecut, care, 
militind pentru o literatură cu ca
racter social, n-a evitat să critice 
aspru romanele pseudoproletare. 
care deformau imaginea reală a vie
ții clasei muncitoare. Procedînd 
așa, critica literară își va îndeplini 
una din funcțiile sale fundamentale, 
va fi o critică directoare, putînd 
să evite sau, în orice caz, să acor
de locul ce-1 merită unor lucrări 
minate de schematism sau evazio
nism, ambele „erori" artistice la 
fel de păgubitoare. Din această 
perspectivă discuția inițiată de zia
rul „Scînteia" este, indiscutabil, de 
actualitate.

Dumitru MICU
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Acuma și aici să accentuăm
asupra necesității de a se rea-

Vezi „Scînteia" din 7 mar-

P
oezia ne oferă un aspect 
aparte al problemei afla
te în discuție ; în acest 
caz, cele două tendințe nu 
pot fi luate în considera

ție ca atunci cînd ne apropiem de o 
scriere epică. Epicul, prin însăși 
structura sa, își trage seva — fie 
în mod direct, fie mai subtil — 
dintr-un fundal profund realist 
Poezia, la rindul ei. pleacă tot din 
realitate, numai că realismul se 
pune în cu totul alte date în cazul 
poeziei. Am să risc o opinie foarte 
personală, spunînd că. după părerea 
mea, ceea ce este obiectiv în poe
zie. baza realistă a poeziei, plecînd 
din însăși natura poeziei, ar fi rea
litatea sentimentelor, sentimente 
înțelese ca stări de conștiință, nu 
ca stări psihologice, nu ca reacții 
psihologice. Tocmai de aceea, o 
poezie poate să fie mai profundă 
sau mai puțin profundă, în funcție 
de relația dintre sentimentul care 
este de natură realist-obiectivă și 
capacitatea de a exprima acest sen
timent.

Aș mărturisi însă că eu cred 
că sentimentele nu pot fi inventate 
— chiar dacă zona poeziei este 
zona cea mai plină de vise și cea 
mai apropiată de noțiunea de ro
mantism. Ele pot fi cel mult mi
mate ; dar adevăratele sentimente 
nu sînt de natură unică, ele nu a- 
parțin unui scriitor sau altuia, 
care le-ar fi inventat el 1 Dimpo
trivă. cred că aceste sentimente 
sint de natură general umană, 
lucru care și explică existența poe
ziei în decursul întregii istorii a 
civilizației umane, prezență pe care, 
bineînțeles, n-am putea-o explica 
dacă poezia n-ar ti corespuns unei 
necesități sociale. Geniul și marea 
forță ale lui Eminescu constau în 
aceea că el a reprezentat cu stră
lucire un sentiment care nu era de 
natură monografică, strict indivi
duală, ci. dimpotrivă, avea o foarte 
mare forță de generalizare. Exclu-

ce aceasta 7 Fiindcă la urma ur
melor, în poezie se pune și pro
blema limbajului, a recuzitei poe
tice, iar aici aș continua observația 
făcută de Ion Dodu Bălan, spunînd 
că în cadrul schematismului se 
poate remarca o simplificare for
tuită a mijloacelor artistice, fără a 
exprima un sentiment fundamental, 
în timp ce în cazul evazionismu
lui excesul de recuzită, oricît de 
strălucită, acoperă aceeași sărăcie a 
conținutului de idei, de sentimente.

De asemenea, trebuie să privim 
actul poetic ca pe un act petrecut 
in istorie, nu ca pe un dat fix, rupt 
de spațiu și de timp, cu atît mai 
puțin de existența individuală a 
poetului. Iată de ce vom remarca 
și în cadrul aceluiași destin poetic 
o fluctuație, o fluctuație nu numai de 
talent, dar și în realizarea unei vi
ziuni unice, care să reprezinte un 
grup cît mai mare de sentimente 
fundamentale ale unei națiuni, 
epoci, timp, chiar și ale unei istorii.

Ln ceea ce privește fenomenele 
de evazionism, pe care le consta
tăm — în cazul poetului de talent 
— în prezentul imediat, cred că 
aici există și o cauză de natură 
extraliterară și anume încetățeni- 
rea unei anumite comodități, a ru
tinei în corelația dintre poet și re
viste. dintre poet și edituri.

Sigur că nu putem da vina nu
mai pe redactor sau pe editor, atît 
timp cît se poate constata o defi
ciență de cultură filozofică a poe
tului respectiv, și anume de cul
tură filozofică în sensul profund 
marxist. Așa se face că versurile 
unor autori de real talent nu-și 
ating scopul, nu oglindesc foarte 
bine epoca tocmai din pricina unor 
lipsuri in pregătirea filozofică, lip
suri ce se manifestă nu atît prin 
mimetism, cît prin incoerență. Din 
fericire, pe direcțiile ei majore, 
poezia noastră actuală își oferă însă 
adevăratele valori, de o nobilă 
profunzime a ideilor, de o expre
sivă ținută a imaginii artistice.

NIchita STANESCU

A
m urmărit cu interes 
opiniile exprimate recent 
în „Scînteia" cu privire la 
unele tendințe ce au putut 
duce, la un moment dat, 

în impas unele creații literare. Ac
tualitatea unei discuții despre sche
matism și evazionism se află, cred, 
în preocuparea noastră pentru a de
termina, prin orientările date crea
ției artistice, o literatură de înalt 
nivel artistic. Cauza principală, 
sau mai bine-zis cauza cea 
mai frecventă a apariției schema
tismului și evazionismului o con
stituie, după opinia mea, insufi
ciența talentului sau lipsa lui. Citi
torul educat la școala marii litera
turi le poate respinge fără efort. 
Cred însă că se poate vorbi și 
despre un schematism sincer, pro
priu poate fiecărui scriitor — sche
matismul de debut, sau de creștere, 
sau de sertar, dacă vreți. Și cu el 
trebuie să fim foarte atenți. Scrii
torul, la primele sale scrieri, va fi 
mai puțin original, va imita mai 
ales dimensiunile groase și directe 
ale artei, schema. Nici chiar un

geniu ca Eminescu n-a putut scăpa 
în primele sale scrieri de acele ex
clamații directe, retorice, imitate 
după cine știe cine, care nu de
monstrau altceva decît capacitatea 
de simțire a viitorului poet : dra
gostea de patrie, admirația față de 
școală și profesori, dragostea de na
tură, simțul istoriei etc.

Dar mai există și un alt schema
tism, pe care putem să-l numim 
superior, elevat : dacă vrem să fim 
sinceri, orice carte este în fond o 
schemă. De altfel, nici nu cred că 
sînt prea multe subiecte — altfel 
spus „scheme" — în literatură. Dacă 
stai și te gîndești' mai mult, ți se 
pare că toate au fost tratate la su
perlativ de predecesori... Atunci 7 
Atunci intervin talentul, stilul, per
sonalitatea autorului, tot ceea ce 
creează o relație deosebită cu citi
torul. Atunci intervine viața, care, 

. în prefacere necontenită fiind, 
oferă și alte teme, și alți eroi, și 
alte conflicte. Nu, un scriitor de 
talent nu se înspăimîntă că nu are 
ce scrie, iar cititorul are Ia înde- 
mînă vraful din care poate alege și 
în care schematismul vulgar, gro
tesc, aliterar, nu poate dăinui prea 
mult.

Problema evazionismului este cu 
totul altceva, mai ales în contextul 
unei literaturi angajate, militante. 
Evazionismul mi se pare că ar pu
tea avea consecințe negative pen
tru literatura și spiritualitatea unei 
țări, pentru că el, la urma urmei, 
scoate scriitorul din ideea de res
ponsabilitate. din ideea de efort 
social, din ideea de valoare. Lite
ratura evazionistă se dovedește a 
fi, în cele din urmă, fără cap 
7 coadă, aiurită, fără nici o 
î'^ajlă stilistică și de limbă, o lite- 
raC^jă de maimuțăreală, violent 
fard,; ă. scrisă mai ales de neche
mați, <?,ș impostori. Iată de ce prin 
evazionism înțeleg încercarea arti
ficială de a altoi în literatură și 
în spiritualitatea noastră niște mo
dele aiunse desuete aiurea... dar 
care, de !, confuze și neînteligibile 
fiind, înecate și înecăcioase, ar pu
tea găsi — cel mult — cîțiva apă
rători : doi-trei supraesteți și uită- 
tori superiori de limbă și litera
tură română. Și mai înțeleg, din 
păcate, abordarea unor teme cu 
totul secundare și transpunerea lor 
în volume bune la lectură, de că
tre niște scriitori talentați.

Prima categorie de evazionism se 
va demasca asemenea schematis
mului. Cărțile care-1 vor repre
zenta vor putea înșela prima dată, 
vor putea găsi chiar susținători 
(considerați că vorbesc la trecut) 
care vor face agitație în jurul a- 
cestor cărți, oferindu-le prin trom
pete asurzitoare, ca la bilei. Dar 
a doua oară greu se mai înșeală 
cititorul... Ultima categorie însă 
provoacă mai multe dureri și 
mai autentice. Și aici trebuie 
să ajungem la cauze. Pentru 
că nu ne poate fi indiferent 
faptul că un scriitor de talent se 
refugiază într-o temă * călduță, ro- 
zalie. pașnică, mai ales că n-o face 
întotdeauna cu cugetul împăcat 
Literatura mare e literatura de in
tervenție în epocă, de atitudine față 
de epocă, literatura vie, cu eroi pu
ternici, cu conflicte puternice, li
teratura unor credințe și idealuri 
care-1 stăpînesc și-1 înfiorează per
manent pe scriitor. Cine n-ar vrea 
să scrie asemenea cărți, care să de
vină ale cititorului, ale sincerității 
și credințelor sale ?

Din păcate, nu întotdeauna cei 
porniți la o asemenea literatură au 
fost înțeleși, acceptați și încurajați. 
Au fost situații cînd critica s-a ferit 
să comenteze o asemenea literatură, 
cu obiectivitate, cu seriozitate, cu 
înțelegere sau măcar cu interesul 
și curiozitatea arătate față de nu 
știu _ ce încercări și experimente 
subliterare. Nu s-a creat acel cen
tru de interes față de o asemenea 
literatură care să atragă cît mai 
mulți candidați la a o scrie. Au 
existat uneori și opoziții durabile și 
aspre ale unor funcționari cultu
rali față de asemenea cărți realiste, 
de atitudine, care au răspîndit în 
lumea scriitoricească ideea că e mai 
ușor să scrii și să publici altceva. 
Și aceasta, cînd de fapt o țară în
treagă își căuta cărțile, cărți au
tentice, cărți de viață, pe care le-ai 
fi putut scrie. Sînt cu atît mai bine
venite orientările terme date lite
raturii de către partid, documente
le Plenarei partidului din noiem
brie, prin care i se cer scriitorului 
responsabilitate și atitudine activă 
față de realitatea în care trăiește 
și care trebuie să fie descrisă. In
tr-un asemenea context, în condi
țiile unor asemenea imperative ar
tistice. am încredințarea fermă că 
și schematismul și evazionismul 
n-au decît șansa de a dispărea în 
fața vieții adevărate și a sincerită
ții artistice care constituie sursa 
creației literare.

Constantin CHIRIȚA
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11,15

12,15

Deschiderea emisiunii de di
mineață a Telex.
Film serial : „Doamna 
Genova" (IV).
De vorbă cu gospodinele. 
Teleenciclopedia.
Biblioteca pentru toți. Scrii
tori pașoptiști.
Emisiune de divertisment. 
Clujul... pe adresa dv. (selec- 
țiuni).
Emisiune de 
tară.

12.30 Telejurnal.
16.30

din

educație «ani-

16,35
18,15
19,00

19,20

emisiunii de

limba germană.

europene de 
teren acoperit, 

de la Grenoble, 
„întîmplări cu

Deschiderea 
după-amiază.
Emisiune în
Ritm, tinerețe, dans.
Campionatele 
atletism pe 
Transmisiune 
1001 de seri : 
Peti".

19.30 Telejurnal.
20,00 Săptămîna internațională.
20,10 Avanpremiera.
20,15 Teleenciclopedia.
21,00 Film serial : „Invadatorii".
21,50 Emisiune de divertisment. „Ce 

faceți astă-seară ?". In distri
buție : Doina Badea, Corina 
Chiriac, Dlda Drăgan, Luky 
Marinescu, Mihai Constanti- 
nescu, Coca Andronescu, Mi
hai Fotino, Nae Lăzărescu, H. 
Nicolaide, Nicu Constantin.

22.30 Telejurnal.
22,45 Campionatele 

atletism pe 
Transmisiune

europene de 
teren acoperit, 

de la Grenoble.
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16,30 Ansambluri folclorice : an
samblul „Doina" al tineretului 
și studenților din București, 
ansamblul „Mărțișorul" al Ca
sei de cultură a studenților 
din Cluj.

17,00 Reportaj bucureștean.
17,10 Film artistic : „Primăvara pe 

strada Zarecinaia" — produc
ție a studiourilor sovietice.

10,40 Agenda
18,50 Pagini de mare popularitate 

din lucrările lui Mozart.

I

*

**

! • Pădurea pierdută : PATRIA —
l 10; 12,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT — 
1 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
I • Sacco și Vanzetti : SCALA — 
I 9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45.
I a Olesia : capitol - 9,30; 11,45; 
’ 14; 16,15; 18,30; 20,45.
i • Nu-mi place ziua de luni : VIC- 
’ TORIA - 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 
l 20,45.

• Puterea și adevărul : CENTRAL 
! — 10; 15,30; 19,15, GRI VITA — 9;
l 12,15; 16; 19,30, GLORIA — 9: 12,30; 
! 16; 19,30.
I a Steaua sudului : LUCEAFĂRUL
> — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30, BUCU- 
l REȘTI — 8,45; 11; 13,30; 16; 13,30: 
’ 21.
I a Program de filme pentru copii :
> DOINA — 10.
i * Fuga : doina — 11,30; 15,30; 19. 
• a Micul scăldător : FESTIVAL — 
l 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21, 

MELODIA - 9; 11,15; 13,30; 16;
I 18,30; 20,45, FEROVIAR — 9; 11,15; 
I 13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
1 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
i « Douăsprezece scaune : FLACA- 
) RA — 15,30; 19
1 a Osceola : EXCELSIOR — 9;
' 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, VOLGA
l —9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
’ a Livada din stepă : ÎNFRĂȚIREA 
l INTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
< a Aventuri In Ontario: LUMINA 
I — 9—20 in continuare, FLOREAS- 
I CA — 15,30; 18; 20,15, MIORIȚA — 
) 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18: 20.30.
( a Alexandr Nevski — 10: 12: 14,15.

teatre
a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Erich 
Bergel — 20.
© Teatrul de operetă : Vint de li
bertate — 19,30.
« Teatrul Național „I. : 
glale" (sala Comedia) : 
Lear — 20; (sala Studio) : 
faci prăvălie cu scară — 20.
A Teatrul de Comedie : Dispariția 
lui Galv Gay — 20
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 20; 
(sala din str Alex. Sahia) : Spec
tacol de poezie și muzică — 20.
A Teatrul Mic : Vicleniile lui 
Scapin — 19,30.
o Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30;
(sala Studio) : Sora cea mare — 20. 
a Teatrul Giulești : Nunta lui Fi
garo — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : N-a fost 
In zadar — 9,30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Cartea cu Apolo- 
dor — 15.
a Teatrul evreiesc de stat : Bara- 
șeum ’72 — 19.30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Intr-un . ceas 
bun 1 — 19.30.

L. Cara- 
Regele 

Să iiu-ți

!

I
I

(Urmare din pag. I)

în satul Izvoranl, aparținînd de co
muna Ciolpani, nu departe de Bucu
rești, am. cunoscut acum trei ani doi 
tineri care pe atunci abia terminase
ră școala de opt ani : Neagu Stelian 
și Barbu Marian. Elevi buni, primul, 
fiu de țăran cooperator, al doilea, de 
muncitor calificat și promovat într-o 
muncă de gospodărire locală. își pu
neau atunci problema „mersului" mai 
departe. A urmat o vară de pregătiri 
febrile, de studiu pentru examenul 
de admitere, de sondare și, în sfîrșit, 
de alegere a meseriei viitoare. S-au 
înscris la două școli profesionale ale 
unor mari uzine bucureștene, unul la 
mecanică, altul la lăcătușerie, și au 
intrat. I-am urmărit timp de trei ani 
întîlnindu-i duminicile prin satul lor 
natal ori prin București. Vorbind cu 
ei. observam etapele acelui salt des
pre care pomeneam mai sus și care 
de fiecare dată mi se părea mai 
spectaculos. Acum își termină învă
țătura în salopetă și își iau califica
rea. Dar singură. însușirea unei me
serii de către doi pui de izvorenari 
n-ar avea prin ce uimi în zilele 
noastre. Uimitor este saltul din men
talitatea și din comportamentul lor. 
Au plecat, așa cum vi-i imaginați 
ușor, cu „cașul la gură" și cu sfiiciu

nea, cu teama de necunoscut, cu 
apucături și năravuri de cătun 
cu drumuri desfundate, și s-au 
întors oameni în toată puterea cu- 
vîntului. îți vorbesc despre meserie 
șl despre școala din uzină nu numai 
cu pasiune, ci chiar cu patimă.

Expoziția
Micaeiei Eleutheriade

LA GALERIILE DE ARTĂ „SIMEZA"

Galeriile de artă 
„Simeza" (Bd. Maghe- 
ru nr. 20) reunesc în 
aceste zile expoziția 
de pictură a Micaeiei 
Eleutheriade. Nume
roase manifestări an
terioare, numeroase 
expoziții realizate, atît 
în țară cît și peste ho
tare, au impus. încă din 
primele decenii ale se
colului nostru, perso
nalitatea artistei ca pe 
o prezență de sine stă
tătoare în ansamblul 
picturii contemporane. 
Anii nu au făcut decît 
să accentueze în lucră
rile Micaeiei Eleuthe
riade siguranța mește
șugului, manifestată 
inițial, ca și preferința 
pentru un anumit tip 
de subiecte, mai ales 
peisaje. Lucrările de 
acum, circumscrise a- 
celeiași arii tematice, 
se prezintă publicului 
bucureștean ca reali
zări împlinite sub sem
nul unor căutări con
secvent reluate, apro
fundate atent. Peisajul 
a constituit și consti
tuie în creația sa un 
motiv predilect. Prefe
rințele artistei se în
dreaptă spre o lume 
cunoscută, o lume a 
cărei simplitate și fru
musețe a atras de mul
te ori atenția pictorilor 
noștri. Realizate în 
notații spontane, pîn- 
zele Micaeiei Eleuthe
riade captează deopo
trivă înfiorarea în fața 
aspectelor diurne ale 
peisajului agrest sau, 
dimpotrivă, freamătul 
intens al peisajului ci
tadin, agitația continuă

care-i animă străzile. 
Sîht instantanee ale 
unor realități surprin
se în datele lor esen
țiale, caracteristice ; 
aspecte, uneori ușor de 
nominalizat, care-și 
propun să descopere 
frumuseți mirabile, as
cunse uneori sub mo
notonie. Rod al unor 
îndelungi peregrinări 
artistice, de-a lungul 
țării sau în străinăta
te, lucrările de acum 
s-ar putea constitui în
tr-un adevărat jurnal,

CARNET
PLASTIC

un jurnal de călătorie 
am spune, dar, în ace
lași timp, într-o mo
dalitate de confesiune. 
Evocate cu meritorie 
probitate, aspecte ale 
„Caselor la Babadag", 
ale „Prahovei la Brea
za", ale „Primăverii 
în Cișmigiu",. relevă o 
atmosferă impregnată 
de sensibilitatea artis
tei, o atmosferă în care 
regăsim, de asemenea, 
vibrînd încă, emoția în 

I fața canalurilor Ia
Delft sau Amsterdam, 
a Florenței văzută la 
Fiesole, a acoperișuri
lor la Buchara sau a 
vechilor ziduri ale 
Weimarului. Și totuși, 
deși locurile care au 
constituit punctul de

plecare al acestor lu
crări pot fi ușor recu
noscute, nu această re
cunoaștere, subliniată 
de altfel prin titluri, 
interesează în primul 
rind, cît vibrația de 
sensibilitate a artistei 
în fața motivului pe 
care și l-a propus. De 
aici decurge, credem, 
unitatea de ton, de 
factură, de atmosferă 
a lucrărilor — toate 
emanînd parcă din
tr-un același principiu 
poetic. Ele delimitează 
o anume structură psi
hologică, vădită atît în 
orientarea tematică cît 
și în modalitatea stilis
tică. Simplitatea unei 
naturi moarte înseam
nă, așa după cum de
monstrează lucrările 
expoziției, mai ales u- 
nitate, armonie. Fără 
efecte surprinzătoare, 
echilibrul armonios al 
compoziției surprinde 
parcă echilibrul natural 
al obiectelor, armonia 
caldă a naturii. Lumi
na pătrunde și dă 
transparență obiecte
lor reprezentate, pune 
în valoare abundența 
vegetală a peisajului 
montan sau verdele 
purificat al cîmpului. 
Lucrările de acum o 
prezintă încă o dată 
pe Micaela Eleutheria
de ca pe o structură 
lirică, echilibrată, iu
bitoare de purități 
cristaline și forme ci
zelate, care știe să 
păstreze justa măsură 
între inspirație și cul
tură.

Marina PREUTU

Lincoln — 16,30, Sarea pămîntulul
— 18,45, Cinci degete — afacerea 
Cicero — 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
a Neînfricatul Gyula vara și Iar
na : BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
a Locotenentul Bullitt : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30, FLAMURA — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
a Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte : UNIREA — 15,30; 18; 
20,15.
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; 18; 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 — 13,30; 
18; 20,15.
a Pe poteca nețărmuritei Iubiri : 
MUNCA - 15,30; 18; 20,15.
a Tick... Tick... Tick... : DRUMUL 
SĂRII — 11,30; 17,45; 20.
a Antracit : LAROMET — 13,30;
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.
a Mihail Strogoff : CRÎNGAȘI — 
15,30: 18: 20,15.
a Dreptul de a te naște : FEREN
TARI - 15,30; 17,45: 20.
a Steaua de tinichea : VITAN — 
15,30: 18; 20,15.
a Anna celor o mic de zile : 
PROGRESUL - 15.30; 19.

Cărți donate 

bibliotecii 

municipale 

din Constanța
Municipalitatea orașului italian 

Sulmona, care întreține relații de în
frățire cu orașul Constanța, a făcut 

t b prețioasă donație de cărți biblio- 
’ tecii municipale constănțene. Este 
vorba de 120 de volume care ilus
trează, în general, cultura italiană 
din toate timpurile. Printre lucrări se 
află „Istoria literaturii italiene" de 
Francesco Flora, în cinci volume, 
„Istoria Italiei" de Valeri, „Istoria 
Europei" de Salvatorelli, opere ale 
unor autori clasici și contempo
rani .ca Dante, Boccaccio, Petrarca, 
Ariosto, Albert Moravia, Cesare Pa- 
vese, precum și scrieri despre regiu
nea Abruzzi și orașul Sulmona, lo
calitatea natală a marelui poet latin 
Publius Ovidius Naso.

(Agerpres)

ROMÂNiA-FILM prezintă săptămîna viitoare pe ecrane

„ADIO, DOMNULE CHIPS"

o producție a studiourilor engleze după romanul Iul James Hilton. Cu: PETER O'TOOLE 
și PETULA CLARK. Regia : Herbert Rosa. Imaginea : Ken Adam. Muzica : Leslie Bri- 
cusse. Două premii internaționale lui Peter O’Toole pentru acest Ulm: Globul de aur 
pentru cel mai bun actor intr-un film muzical și David di Donatello 1970 pentru in

terpretare

îmi dau seama cum poate arăta in
fuzia noului milion de oameni ai 
muncii care vor ocupa locurile de 
muncă create de actualul plan cinci
nal. O infuzie de prospețime și vi
talitate. De ardoare pentru perfecțio
nare și nepotolită sete de învățătură.

late, în ciuda sfidării calendarelor. 
Generațiile ultimului sfert de veac 
al României s-au contopit sub sem
nul tinereții. Căci însăși vîrsta țării 
devenea o vîrstă a tinereții. Vîrsta 
marilor responsabilități pe care ni 
le-am asumat încă din primul an al

ACEȘTI BĂIEJI PUȘI PE FAPTE MARI

Au învățat carte temeinică, au 
început a o încropi în engleză sau 
franceză, citesc mult, cer cărți din 
specialitatea lor și nici unul, nici 
celălalt nu vor să se oprească la cît 
au dobîndit. Evoc exemplul lor nu ca 
pe o excepție, ci ca pe ceva curent, 
normal, obișnuit, aș spune banalizat, 
in peisaiul nostru uman contempo
ran. Cînd evoc profilurile lor de acum 
tt ei ani și le compar cu cele de astăzi.

Un tinăr brașovean, asistent univer
sitar, Florin Felecan, îmi vorbea despre 
„unicitatea generației socialismului". 
După el, atît cei care aveau vîrsta ma
turității la Eliberare, cît și cei ce și-au 
atins-o abia acum, formează o ge
nerație unică, deoarece, dincolo de 
vîrste, comunitatea aspirațiilor și a 
idealurilor, lupta pentru izbîndirea 
acelorași vise au constituit osmoza 
generațiilor, liantul unic între vir- 
stele conștiinței. Și cred că avea drep-

edificării noii societăți. In cadrul ei, 
cei mai tineri — după numărul ani
lor trăiți — constituie marele contin
gent al devenirii. Unii sînt înclinați 
să vadă în acest vast proces doar ca
zurile nesemnificative. periferice. 
Scoaterea acestora în față, din motive 
■:e profilaxie socială, nu trebuie însă 
să ascundă amploarea fenomenului 
copleșitor majoritar, căci, altfel, am 
comite un act de nedreptate față de 
totalitatea tineretului nostru.

Cînd pe un șantier, într-o uzină, 
într-un mare combinat industrial ți 
se spune cu mîndrie că vîrsta me
die ă salariaților se situează in jurul 
a 30 de ani, asta mărturisește mai 
mult o tinerețe de spirit, căci ge
nerațiile sînt alături, lucrează îm
preună, vîrstele înaintate își exer
cită aportul înțelepciunii și echili
brul statistic care rezultă dezvăluie 
printr-o singură cifră unicitatea ge
nerațiilor.

Portretul acestui tineret care se 
ridică la vîrsta împlinirilor o dată 
cu țara mi se pare a fi cel mai ade
menitor lucru pentru cei ce profe
sează artele. Dar tentația de a-1 în
fățișa în înclinațiile accidentale către 
facilitate ori superficialitate îmi 
apare prin ea însăși facilă și superfi
cială.

La Sinaia am cunoscut un tînăr 
de la uzina mecanică — nu-i dau 
decît inițialele, S.N. — care, într-un 
moment de exaltare, și-a creionat în 
fața mea un autoportret de-a drep
tul seducător. Era grozav, el era „e- 
roul", el era „exemplul", el era „pre
feratul" tuturor fetelor, el era cel 
întotdeauna scos în față, respec
tat, onorat, ascultat, ales prin prezi- 
diile ședințelor uteciste. urmat de 
ceilalți cu frenezie și îneîntare. Puțin 
îl cam obosea celebritatea, dar îi

fusese dat să treacă prin atltea ți 
să rezolve atîtea, îneît nu mai avea 
încotro : trebuia să rămînă un exem
plu. ;

Scotocitor din fire, am vrut să-l 
văd .la locul de muncă și atunci am 
constatat cu surprindere că S.N. nu 
era S.N., ci un altul, un fel de 
„Iliuță-Piuliță" încasatorul de „gutui" 
de la toți meșterii, cel amenințat cu 
scoaterea „gărgăunilor" din cap 
și cu șapte avertismente din partea 
șefului echipei în care lucra că, dacă 
n-avea să-și tundă singur perciunii de 
„hipi", urma să fie „ras" de însăși 
mîna meșterului. Exista și un 
S.N., aidoma celui căruia i se 
substituise într-un exces de alean 
Iliuță-Piuliță, dar acesta își ve
dea de treburile lui, care nu erau 
prin nimic mai spectaculoase decît 
ale altora. De unde această substi
tuire ? Din nevoia oferirii unui mo
del, căci bietul Iliuță-Piuliță nu se 
descrisese decit așa cum s-ar fi vrut 
să fie, așa cum se dorea și așa cum, 
neîndoielnic, va ajunge. Zărindu-mă 
prin atelier vorbind cu meșterul lui, 
s-a înroșit ca sfecla și s-a ascuns, 
în âiun avusese 15 ani, acum 
avea 30.

Căci tinerețea este o stare de spi
rit in continuă luptă pentru perfec
țiune.
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prof. Paul GHIGORIU Grigore TANASESCU
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de 
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l Oricit te vor glo- 
și isprăviile / in 

și Thesalia / oricit 
vor trimbita orașe-

„Omagiu lui G. O-

pe
autentic și demn

în viața 
Mecanismele pu- 
manifestau în ce-

calităților morale și 
voință, a eroismului 
geniului constructor, 
uită să cuprindă ma-

în- 
a-

loc de prim plan. Din 
de vedere, lucrarea 
școală românească", 
EDITURA DIDACTI-

atît prin 
a refe- 
și prin

pămînt de dor și
„Totu-i altfel în
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idealuri în
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și învățăminte 
chiar din lec- 
să se adreseze

sindicatelor din I.A.S. și I.M.A, 
(Colecția „Biblioteca activului 
sindical")

George BIANU : Din dosa
rele marilor procese politice

mai profunde.

mulți in- 
poet „fa- 
artistică 

cum ne

de is- 
studii 

de pe 
apărut
— no

va 
în 

ex-

TUDOR ARGHEZI : „Din pra
gul casei".

OCTAVIAN GOGA : „Eu știu 
un basm" (colecția „Cărăbușul 

Mihu

românească"

ION D. COSTEA: Mărturii. 10 
ani de la încheierea coopera
tivizării agriculturii

OVIDIU TRĂSNEA: Curente și 
tendințe în politologia contem
porană

NICOLAE KALLOS, CALINA 
MARE : Ideologie și știință (Co-‘ 
lecția „Prelegeri de marxism
leninism")

VLADIMIR LITVIN: Munca po- 
litică și cultural-educativă a

EDITURA „DACIA"

EDITURA POLITICA

denjei naționale în perioada 
martie 1938 — mai 1940".

• • • — „Tratat de lingvis
tică generală".

• • • — „îndreptar orto
grafic, ortoepic și de punctua
ție".

• • •
prescu".

• • • — „Documenta Ro
manian Historica" (A. Moldova, 
voi. 21)

„UNIVERS" 
exhaustiv, 
sută pa- 

două din

care introduc un haos 
copilului și rămîn un 
cînd omul îmbătrî-

★

în colecția „Biblioteca 
torie" a Institutului de 
istorice și social-politice 
lingă C.C. al P.C.R, a 
lucrarea „Un vot decisiv
iembrie ’46" de dr. Mihai Fătu.

D. GUȘTI : „Opere" (voi. 5
— „Fragmente autobiografice")

ION BARNEA, ST. ȘTEFA- 
NESCU : „Din istoria Dobro- 
gei" (voi. 3).

V. MIHORDEA : „Proprietari 
și țărani în Principatele ro
mâne în secolul al XVIIl-lea" 
(în limba franceză).

VIORICA MOISUC : „Diplo
mația României și problema a- 
părării suveranității și indepen-

în
a-

ISTORICĂ

universală

PEDAGOGICĂ
< A ..y ■ ___ I____

EDITURA „ACADEMIEI"

FILOZOFICĂ

Victor SĂHLEANU

„Știința și filozofia
informației"

Tmpartanța pe car® 
teoria informației — 
cu variatele ei aplica
ții — o are în cadrul 
revoluției tehnico-ști- 
ințifice contemporane, 
ca una din principa
lele pîrghii ale progre
sului științific, este 
unanim recunoscută. 
Totuși fiind o știin
ță relativ tînără, este 
încă destul de re- 
strins numărul celor 
care — exceptîndu-i 
pe specialiștii propriu- 
ziși — sînt în măsură 
să aprecieze adevărata 
semnificație a perspec
tivei informaționale a- 
supra lumii, 
și vastitatea, practic 
inepuizabilă, a gamei 
sale de aplicabilitate. 
Iată de ce lucrările ce 
încearcă să ofere pu
blicului o introducere 
în universul de pro
bleme al teoriei infor
mației dobîndesc o 
deosebită actualitate 
?i utilitate practică, 
n acest context, den

sul studiu cu caracter 
enciclopedic al lui 
Victor Sălileanu — 
„Știința și filozofia in
formației” recent apă
rut în EDITURA 
rOLITICĂ, deține un 
loc aparte, 
aria vastă 
rințelor, cît 
prezentarea exhausti
vă a modalităților
de aplicare practi
că a metodologiei in
formaționale, în di ver
sete domenii — de la 
fizică, medicină și bio
logie pînă la sociolo
gie, arta militară, eco
nomie, pedagogie, psi
hologie sau estetică.

Avem de-a face deci, 
In primul rînd, cu o 
carte de referință, pur- 
tînd caracterul unei 
„informări pe orizon
tală", ce nu-și propune 
o investigare în adîn- 
cime a problemelor a- 
tinse și nici o dezba
tere a aspectelor lor 
cele
Dar ceea ce nu se rea
lizează pe acest plan, 
se cîștigă prin vastita
te și extensiune. Vic
tor Săhleanu ne oferă

astfel un inedit „lexi
con al informației", di
ferit — atît prin 
structura materialului 
prezentat, cît și prin 
obiectivitatea autorului 
în raport cu multiplele 
puncte de vedere ex
puse — de monogra
fiile sistematice dedi
cate adincirii perspec
tivei informaționale in
tr-un domeniu sau al
tul. Contribuția perso
nală a autorului se 
manifestă aici nu atît 
în dezvoltarea unor teo
rii sau soluții noi. cît 
în criteriile de organi
zare a datelor — sin- 
tetizînd un extrem de 
vast material biblio
grafic — și în efortul 
de a îmbina perspec
tiva meta-teoretică a 
„științei despre știin
ță" cu sublinierea 
semnificației filozofice 
a cercetărilor și ipote
zelor informaționale.

Dacă în prima parte 
a lucrării domină vi
ziunea istorică, auto
rul urmărind etapele 
elaborării științifice a 
conceptului de infor
mație, în cea de-a 
doua, intitulată : „A- 
plicații, perspective, 
sinteze" precumpăni
toare este perspectiva 
comparației între 
vensele modalități 
utilizare a noțiunii 
informație, de la 
domeniu științific 
altul. Metodologie sa
lutară care-i permite 
autorului să evite și să 
amendeze ințerpretă- 
rile unilaterale, sche
matizările sau absolu
tizările unor teoreti
cieni preocupați de a- 
dîncirea unui singur 
domeniu sau a unei 
singure probleme.

Secțiunea. a treia a 
lucrării este dedicată 
analizei raportului din
tre informație și re
flectare. Sînt trecute 
în revistă aici diferi
tele tentative de asi
milare a tehnicilor și 
perspectivelor ciberne
tice și încercările de 
valorificare a lor în do
meniul cercetării filozo
fice. Alături de aspec
tele legate de elabora
rea unor modele teo-

retice ale procesului 
de reflectare (deci de 
cunoaștere), problema 
cea mai pasionantă, 
discutată aici, mi se 
pare aceea legată de 
apariția „mașinilor de 
gindit" și de rolul lor 
in teoria și evoluția 
reflectării. Este vorba 
nu atît de rezultatele 
mecanizării sau mode
lării — cu ajutorul 
computerelor — a pro
ceselor logice de gîn
dire, cit de semnifica
ția filozofică a accep
tării sau respingerii 
posibilității principiale 
de apariție a gîndirii 
artificiale. Punctul de 
vedere al autorului, 
bazat pe o înțelegere 
dialectică, nedogma
tică a conștiinței, sub
liniază imposibilitatea 
formulării unor criterii 
și argumente princi
piale, absolute, pe baza 
cărora să fie negată 
eventualitatea apariției 
în viitor a unor ma
șini „gînditoare". Sub
scriind ipotezei acade
micianului sovietic I. A. 
Poleatev, după care 
„conștiința umană 
pierde, eventual, 
viitor poziția sa
clusivă și va deveni 
unul din numeroasele 
fenomene proprii di
verselor forme ale ma
teriei, natural și arti
ficial organizate", V. 
Săhleanu se dovedește 
încă o dată un spirit 
cutezător, deschis su
gestiilor și perspecti
velor noi ce obligă la o 
permanentă restructu
rare și examinare cri
tică a cunoștințelor și 
concepțiilor sedimen
tate în teorii și sis
teme.

Este și meritul cel 
mai de preț al acestei 
lucrări ce ne oferă, 
alături de vasta infor
mație la care ne-am 
mai referit, prilejul 
unei reconsiderări a 
viziunii tradiționale pe 
care mulți dintre noi 
o mai păstrăm asupra 
structurii și implica
țiilor științei contem
porane.

Victor Ernest 
MAȘEK

Darie NOVĂCEANU

si mișcarea muncitorească
7 1

A trecut un veac și un an de 
la proclamarea Comunei din Pa
ris. prima formă de stat din isto
rie în care clasa muncitoare s-a 
afirmat ca forță precumpănitoare. 
Datorită profundelor sale semnifi
cații și înrîuririi pe care a exer
citat-o asupra dezvoltării mișcării 
muncitorești internaționale. Co
muna a inspirat și continuă să 
inspire numeroase lucrări științi
fice sau literare.

în marele corpus de scrieri des
tinate acestui eveniment intră cu 
cinste și lucrarea „Comuna din 
Paris și mișcarea muncitorească și 
democratică din România", apărută 
de curînd în EDITURA POLITICĂ, 
sub egida Institutului de studii is
torice și 
gă C.C. 
mat din 
donator).
Copoiu, loan Felea, 
nașcu,
lae Blană, a conceput lucrarea cu 
un dublu scop : să facă un succint 
istoric al Comunei și să pună în 
lumină ecoul Comunei din Paris 
în conștiința publică democratică 
românească și, mai ales, să-i re
leve influența în mișcarea mun
citorească din România.

Nu vom stărui asupra primei 
părți, privind istoricul Comunei. 
Vom remarca doar modul sintetic 
și totuși suficient de cuprinzător, 
de complet, în care autorii au 
redat toată drama Parisului pro
letar din martie—mai 1871. Impor
tantă și valoroasă, ne apare, mai a- 
les, acea parte care relevă soli
daritatea proletariatului român cu 
eroicii comunarzi. Aflăm aci nu
meroase- date — unele noi — cu 
privire la prezența unor români pe 
baricadele Comunei, luăm cunoș
tință despre ampla oglindire a Co
munei în presa românească pro
gresistă și muncitorească, precum 
și în literatură. Deosebit de grăi
toare sînt în această privință cele 
117 documente publicate, cele mai 
multe reproduse integral : 
nifeste, proclamații, scrisori, arti
cole de presă, evocări.

Poate e prea sumară analiza fă
cută materialului de presă descrip
tiv sau aniversativ, apărut la noi 
intr-un veac de la revoluția co
munardă. Poate n-ar fi fost rău 
dacă se urmăreau mai asiduu con
ferințele, șezătorile, manifestațiile, 
solemnitățile închinate Comunei.

Oricum, cartea reușește să scoa
tă în evidentă înrîurirea puterni-

social-politice de pe lîn- 
al P.C.R. Colectivul for- 
lon Popescu-Puțuri (coor-
Auguștin Deac, Nicolae

- Florica Io-
Olimpiu Matichescu, Nico-

că pe care a avut-o Comuna în 
rîndurile mișcării noastre munci
torești. în acei ani, cînd mișcarea 
muncitorească se afla în plin pro
ces de dezvoltare și organizare, de 
însușire a ideilor marxiste care în
cepuseră să pătrundă în România, 
Comuna, experiența ei au întărit 
încrederea socialiștilor români în 
justețea ideilor lui Marx și En
gels despre revoluția socială, au 
contribuit la răspîndirea largă în 
mase a acestor idei.

în același timp, cel oe 
cartea nu poate să 
profund impresionat 
înalt 
turile 
arena 
nești, 
socialistă din România a împletit 
statornic slujirea plină de abne
gație a intereselor de căpetenie ale 
poporului român cu manifestarea 
sentimentelor de solidaritate inter- 
naționalistă, cu fidelitatea neclinti
tă față de principiile internaționa
lismului proletar. Volumul în an
samblul său prilejuiește o eloc
ventă concluzie — aceea că miș
carea muncitorească din România 
a manifestat de la nașterea ei un 
profund spirit internaționalist, care 
avea să-i caracterizeze nedezmin
țit întreaga dezvoltare istorică, de 
atunci și pînă în zilele noastre.

Un cuvînt de subliniere se cuvine 
și pentru ținuta grafică aleasă a lu
crării. pentru ilustrațiile și facsi
milele care o îmbogățesc. Ele spo
resc și mai mult interesul pentru 
carte, care se înscrie ca o valoroa
să apariție în literatura noastră 
istorică.

nu 
de 

în care, încă de la 
existenței și afirmării ei pe 
vieții social-politice româ- 
mișcarea muncitorească și

Peisaj In mișcare" — 
al patrulea volum de ver
suri al călătorului impeni
tent Darie Novăceanu — 
nu apare pe un teren vi
dat de construcții anteri
oare, ci, dimpotrivă, dă 
un relief mai accentuat u- 
nei preocupări constante 
a scrisului său : lirica pa
triotică, de pregnant pa
tos civic. De la „Autobio
grafie" (1962) la recenta 
plachetă (tipărită de EDI
TURA „EMINESCU") 
torul evoluează de 
formula directă de 
municare, 
tens , de 
fesiei, la 
tită cu un 
bralitate. 
fluența
(din care Darie Novăcea
nu a tradus mult, cu fi
nețe) foarte vizibilă în 
volumul precedent : „Teh
nica umbrei" își face sim
țită și aici prezența, ino- 
culind versului o anumi
tă pedanterie ceremoni
oasă, o turnură concep
tuală.

„Peisajul in mișcare" 
este centrat pe un para
dox : în ordinea inimii, 
depărtarea de patrie este 
echivalentă cu o mai pu
ternică apropiere afec
tivă de ea. Vertijul peisa
gistic, succesiunea alertă 
a meridianelor și paralele
lor, exuberanța vegetală a 
anatifilor și tamarinzilor, 
explozia de ipostaze ale 
sudului exotic nu-i obtu
rează poetului conștiința 
de a fi un „glas dinlăun
tru" al tării. El e un aed 
al cărui cint răsună 
deplin 
numai între fruntariile a- 
cestui 
doină : 
patrie, acasă, / aici unde 
pietre 
rostirea noastră o-nțeleg, / 
iar vîntul dinspre munți 
cînd bate / e plin cu flu
iere de fag și os, / de noi 
spunînd / de existența 
noastră, / cosmos purtat 
spre azi de fiecare / pe 
suflet și pe spadă dreap
tă. / / Sîngeie nostru ju- 
rămint a fost / cu piatra 
și pămîntui, / soarele tre- 
cînd I pe drumul Iui, / nu
mai de-aici ne știe / isto
ria și viața pe de rost" 
(„Vîrsta steagurilor").

„Reconstruită din me-

colorată 
curenții 
lirica înves- 
plus de cere- 

Pe alocuri in- 
poeziei iberice

morie" imaginea patriei 
determină transformarea 
cuvintelor în „unelte pen
tru vis“ ; patria este o 
plasmă genetică 
dială, principiu 
diu fundamental 
tenței, ale cărei 
ruri „neînțelese 
deauna / de toate 
șurile" arată „de fiecare 
dată, / ora exactă a inimii 
noastre" („Ora patriei"). 
Parafrazînd un vers din- 
tr-un volum anterior al 
autorului, România este 
țara pe care „o trăiește", 
nu o „vizitează" și în nu
mele ei cuvintele trebuie 
„încercate", în numele a- 
cestei iubiri nețărmurite 
ce nu cunoaște cezuri și 
sincope trebuie să-și asu
me poetul demnitatea su
premă de sacerdot și stra
jă : „Cineva trebuie să 
vegheze / nesomnul și ne- 
odihna patriei, / cineva 
trebuie să rămînă / in 
schimbul de noapte lingă 
steaguri" („Cîntind peste 
visele voastre").

Sub „cerul de doină, / 
în care ingenunche tim
pul", pe această Gea Ma
ter ce suferă o sacră trans- 
substanțiere, schimbîn- 
du-se în „patrie și neam", 
chiar extincția își pierde 
dimensiunea terifiantă : 
„Patrie, dar numai în nu
mele tău / voi însera 
cîndva, / definitiv, / ca 
zborul in păsări, / printre 
ruinurile verzi ale tim
pului" („Patrie, întot
deauna patrie !“).

Mai unitar în primele 
trei cicluri, „Peisaj în 
mișcare" poartă uneori și 
însemnele unor incongru
ențe configurate mai ales 
de înclinația insuficient 
reprimată spre discursiv 
(„Pentru nesomn în tim
pul serviciului", „Pe de
desubt") și artificiu („Ga- 
rimpeiro"). în secvența fi
nală sînt înmănuncheate 
cinci poeme, prezentate și 
în versiuni spaniole lite
rale, confundabile în cele 
din urmă cu originalul. în 
ansamblu însă placheta lui 
Darie Novăceanu este un 
bun volum de lirică pa
triotică, lipsit de patetism 
emfatic și stîrnind — prin 
piesele sale izbutite — e- 
fecte cu atît mai dura
bile.

primor- 
și me
al exis- 
adevă- 

întot- 
cea-

O carte despre Mara
mureș scrisă de un fiu al 
acestui pămînt nu putea 
fi, cei puțin într-o mare 
parte a sa, decît un act 
de restituție sentimentală.

Volumul de reportaje 
NORD al lui Pop Simion 
— a apărut Ia EDI
TURA „EMINESCU" — 
ne propune prin în
treaga sa alcătuire o 
metaforă-simbol a țării 
de sus a Maramureșului. 
Deschizînd poarta de 
nord a patriei autorul o- 
feră o aleasă cele de ac
ces în intimitatea istoriei 
acestui popor O convin
gere secretă îl face pe 
autor să ne îndemne pe 
acest drum al permanen
țelor cu toate mijloacele 
pe care mărturiile mate
riale. mitologia ca și le
genda. istoria îndepărta
tă sau recentă, obiceiuri 
ori semne de demult în
scrise în memoria gene
rațiilor i le pun la 
demînă. în marginea 
cestor neistovite izvoare 
ale dăinuirii. scriitorul 
construiește lucid, fanta- 
zează cu pasiune și, nu 
de puține ori, poetizează 
în stilul rapsozilor ano
nimi, pentru a ne oferi 
plina și cdnvingătoarea 
panoramă a devenirii isto
rice a Maramureșului, 
însă întotdeauna evocarea 
istoriei, ritualurilor și mi
turilor, născute pe aceste 
meleaguri, vizează sensu
rile actualității : „Faptele 
de istorie mă interesează 
în măsura în care au da
rul să se constituie în va
lori etice contemporane, 
devin argument pentru 
Azi ori trambulină iden
tică pentru Mîine", va 
scrie la un moment dat.

Cartea lui Pop Si
mion posedă darurile și 
cuprinderea 
monografice 
de atestată 
ințifică. ' Ea 
ria pasionată 
văzător martor la 
nirea acestei lumi 
l-a născut, 
afectivă <

unei lucrări 
nu numai 
minuție ști- 
este mărtu- 
a unui clar- 

deve- 
care

Participarea 
devine sursa

principală patosului
cărții. Scriitorul nu se 
mulțumește să descifreze 
semnele și tîlcurile civi
lizației și ale culturii, el 
redescoperă semnificații 
estompate de trecerea 
vremurilor (ca în sec
vența intitulată „Tro
nul"), reabilitează convin
gător întreaga civilizație 
a lemnului („Poarta", 
„Săgeata". „Dulgherie de 
vis", „Arborele-miner") 
după cum, stăruind asu
pra 
de
Și 
nu 
rile schimbări produse in 
viața ținutului și a oa
menilor în epoca actuală. 
Narațiunea se desfășoară 
după legile permanențe
lor și ale succesiunii.

Scriitorul caută semni
ficațiile, sensurile umane 
și filozofice în permanen
țele acestor locuri. Inte
ligența scormonitoare, me
moria asociativă, liber
tatea nelimitată a se
riilor comparative — cali
tăți ale acestei cărți — ne 
conduc pe căile stabile ale 
eseului cultural-filozofic.

Carte cu inflexiuni isto
rice. „Nord" este deosebit 
de actuală, plină de su
gestii. Timpul socialist e 
mai propice ca oricînd 
monumentalului. Un baraj 
din Țara Oașului este 
comparat, simbolic, cu o 
piramidă. Acesta îl va 
face pe scriitor să noteze : 
„Avem în spațiul Româ
niei de azi, pe cursul rîu- 
rilor, alte multe piramide 
pe care le-am ridicat ori 
le ridicăm la ora de față. 
Sînt piramidele de oțel, 
de fier-beton, de sticlă, de 
cărămidă, de lut, de spa
țiu locuit. de grîne, de 
arbori, de omenie, de spi
rit prevăzător, de putere, 
de muncă, de creație, de 
destin".

Scrierile lui Pop Simion 
invită la meditație.

CRITICĂ LITERARĂ

G. IBRAILEANU : „Privind via
ta" (seria „Restituiri").

AUREL GURGHIANU : „Tempe
ratura cuvintelor" (versuri).

TOTH KALMAN : „Cioflinc, pui 
de mistreț".

• ‘ * „Critica literară maghia
ră". (antologie ; Romaniai 
magyar kritika 1919—1944 ; 
colecția „Biblioteca școlaru
lui", prefața de Csehi Gyula, 
selecție de David Gyula).

Prof. ION CHIRICUȚA (și colec
tivul) : „Cancerul colului ute- 
rin".

Dr. A. CHIȘU, Dr. V. ONCU : 
„Intoxicațiile la copii — fla
gel al epocii moderne".

Dr. K6S KAROL : „Un centru 
secuiesc de tîmplărie" (A var- 
gyasi festett butor).

EDITURA 
ION CREANGĂ"

(colecția „Cc 
de aramă"). Ilustrații : 
Vulcănescu.

CEZAR PETRESCU : „Năluca" 
(colecția „Prima mea biblio
tecă").

LA FONTAINE: „Fabule" 
(colecția „Prima mea biblio
tecă").

MIHU DRAGOMIR: „Poveș
tile bălții".

GHEORGHE MOVILA: „Pe 
cuvîntul nostru de pionier" (co
lecția „Biblioteca contempo
rană").

WALTER PUSCHEL: „Robin 
și fiica șefului de trib".

SZABO GEZA : „Păstorul cu 
inimă bună" (colecția „Traista 
cu povești").

J. M. BARRIE : „Peter Pan și 
Wendy" (în limba maghiară).

EMIL GÎRLEANU : „Căprioa
ra" (în limba maghiară, tradu
cere de Beke Gydrgy. Seria 
„Caseta cu bucurii").

• • • — „Pomul cu po
veștile bunicului" (în limba 
maghiară). Coperta Cseh Gusz- 
tâv.

EMIL GÎRLEANU : „Căp rioa- 
ra" (în limba germană). Tradu
cere de Lotte Berg și Rudolf 
Lichtendorf.

Cunoașterea aprofundată a cul
turii noastre naționale nu este cu 
putință fără luarea în considerație 
a factorilor care de-a lungul vre
mii i-au condiționat dezvoltarea, 
între care învățămîntul a ocupat 
și ocupă un 
acest punct 
„Ctitori de 
apărută în __ _____ _______
CA ȘI PEDAGOGICA, prezintă un 
real interes.

Realizată sub redacția lui Titu 
Georgescu și Emil Bildescu, car
tea înmănunchează un studiu in
troductiv al lui Titu Georgescu, cu- 
prinzind o sinteză a istoriei învăță- 
mintului românesc, precum și un 
număr de 32 de micromonogra
fii consacrate unor iluștri căr
turari din secolul trecut care au 
adus contribuții dintre cele mai 
importante la întemeierea și dez
voltarea școlii românești, între 
care Gheorghe Lazăr, Gheor- 
ghe Asachi, Ion Heliade Radules
cu, .............. . ' 'l
dru Odobescu, Al. D. Xenopol, Mi
hai Eminescu, Spiru Haret — în
soțite de texte din operele lor. din 
care rezultă concepția pe care au 
avut-o despre învățămînt, despre 
rosturile lui educative. Cei dori
tori să cunoască mai mult găsesc 
în carte și liste cuprinzînd lucră
rile mai reprezentative ale diferi- 
ților autori prezentați.

Dacă micromonografiile sînt ine
gale ca valoare (în unele dintre 
ele s-au strecurat și anumite ine
xactități, inadvertențe), putem a- 
precia însă ca pe deplin izbutită 
selecția textelor, făcută cu multă 
grijă și discernămînt. Lectura lor 
dezvăluie izvoarele din care s-a 
hrănit spiritualicește școala noas
tră. filonul nobil al culturii româ
nești. Cititorul află. în acești în
temeietori de școală, nu simpli 
cărturari, profesori sau organiza
tori ai învâțămîntului, ci adevă
rat: militanți. însuflețiți de 
fierbinte patriotism. care < 
identificat cu înaltele Idealuri 
libertate și o viață mai bună 
poporului și care au văzut 
școală un puternic instrument 
pregătire a 
cipa cît mai 
transpunerea 
fapt.

Nu pot să 
duri ca cele 
nescu. de pildă : „o 
este aceea care este

un 
s-au 

1 de 
ale 
în 

t de 
maselor, spre a parti- 
activ la lupta pentru 
acestor

dăcinată în realitățile țării 
în problemele care frămîntă 
porul său" sau pledoaria lui 
tru un învățămînt care să se adre
seze nu numai memoriei, ci gîndi- 
rii elevilor : „această regularitate 
în gîndire, acest obicei de a între
buința întotdeauna cuvintele în 
înțelesul care-1 au. de a vorbi ce 
gindești cu siguranță, iar a nu 
bîigui fraze fără de înțeles, c-un 
cuvînt valoarea educativă a in
strucției primare și secundare e 
cu mult mai mare decît valoarea 
a rhii de cunoștințe pe jumătate 
pricepute, prinse din aer. nesigure 
și neclare, 
în mintea 
haos chiar 
nește".

Citim în 
despre menirea școlii de a mo
dela caractere, de a forma buni 
cetățeni, animați de dorința de a 
sluji fără preget patria, călăuziți 
de o înaltă moralitate. Să amin
tim doar cu titlu exemplificator 
în acest sens cuvintele Iui Spiru 
Haret : „Adevăratul curs de mo
rală trebuie să se facă nu prin 
precepte debitate de pe catedră și 
de un singur profesor ; ci cît tră
iește, copilul trebuie să fie cu
prins într-o atmosferă de morali
tate din care să nu iasă nici un 
moment. în școală, tot învățămîn- 
tul trebuie să fie îmbinat de din- 
sa. Să nu se scape nici o 
de a se pune în 
exemple de virtuți 
morale ce rezultă 
ția zilei : trebuie 
cineva la imaginația, la ardoarea 
lor tinerească, ca să provoace en
tuziasmul lor pentru bine și aver
siunea lor pentru rău. Aceasta să 
se facă nu o dată, nu ‘ ‘ "
nu ca un lucru scris 
ci în tot momentul și 
care să pătrundă și 
țească tot învățămîntul...".

în ansamblu, volumul oferă citito
rilor o bogăție de idei și reflec
ții izvorînd dintr-o înaltă concep
ție despre rosturile școlii în socie
tate și care tocmai de aceea își 
păstrează și astăzi deplina valabi
litate. Lectura lor este ca atare nu 
numai interesantă și instructivă, 
dar și utilă cadrelor didactice, 
turor celor care activează în 
meniul de înaltă răspundere 
educării tinerelor generații.

în vasta bibliografie ovidiană din 
ultimele decenii avem satisfacția să 
consemnăm apariția recentă (în 
EDITURA „DACIA" din Cluj) a 
monografiei prof. Nicolae Lascu : 
„Ovidiu — Omul și poetul".

Rod al cercetărilor asidue, de a- 
proape patru decenii, această mono
grafie reprezintă primul studiu am
plu și sistematic apărut în literatu
ra noastră de specialitate, dedicat 
lui Ovidiu. în bibliografia consacra
tă autorilor latini, în ultimul timp, 
opera lui Ovidiu a făcut obiectul a 
numeroase exegeze și ediții critice, 
impulsionate cu deosebire de sărbă
torirea bimilenară a poetului, din 
anul 1958. înscriindu-se în sfera a- 
cestor preocupări, lucrarea ce o pre
zentăm este menită să contribuie la 
cristalizarea efigiei lui Ovidiu în 
conștiința cercurilor largi de cititori, 
prețuitori ai culturii clasice în ge
neral și ai poemelor lui Ovidiu în 
particular.

De aici se configurează și modali
tatea de tratare a materiei de către 
autorul monografiei. După o succin
tă prezentare a vieții poetului divi
zată în două etape, marcate de exil, 
N. Lascu analizează opera succe-

siv; —■■■ urmind ordinea cronologică, 
tradițională, adoptată de tratatele 
de specialitate — in capitolele inti
tulate : Poezia erotică, Poezia nara
tivă, poposind intr-un capitol :pe- 
cial asupra Fastelor, ca în cele din 
urmă să studieze Poezia exilului, 
reprezentată de celebrele Triste și 
Pontice. Capitolele finale sînt con
sacrate elucidării influenței lui Ovi- 
diu în literatura și arta europeană 
și — bineînțeles — în spațiul cultu
rii și literaturii române.

Exegetul român își propune să re
leve, pas cu pas, atît patosul modern 
ce animă creația ovidiană. raporta
tă — desigur — la epoca in care a 
fost plămădită, cit și umanismul ce 
caracterizează întreaga poezie a lui 
Ovidiu.

Problematica suscitată de vastita
tea și varietatea operei poetului la
tin este, din perspectiva acestui stu
diu,. mai revelatorie decît au lăsat să 
se înțeleagă cercetările anterioare. 
Ovidiu este, in fond, un poet al u- 
manității. EI iscodește miracolul lu
mii. îmboldit continuu de al său 
ingenium, de a sa „muză jucăușă" și 
acest lucru i-a tentat pe 
terpreți să vadă în el un 
cil". înzestrat cu o vînă 
de resorturi reduse. Dar
Iasă să întrevedem amplul studiu al 
prof. N. Lascu, poetul nostru repre
zintă o conștiință artistică complexă 
îmboldită mereu de necesitatea de a 
investiga spectacolul lumii și de a-i 
releva, neobosit noi fațete, punînd 
în mișcare în acest scop un întreg 
arsenal de mijloace artistice, izvo
dite de incomparabila sa artă de a 
inventa și de a sugera noi și 
ipostazieri ale condiției umane.

Reliefarea condiției 
fluxul perpetuu al 
ceasta ni se pare a fi 
cea mai adecvată a 
proiectată poetic în
vidiu. Aici își au sorgintea și 
pectele pluriforme — proteice, ale 
umanismului poetului latin. Anali- 
zînd textele invocate de cercetăto
rul român ni se deschide perspec
tiva largă a problematicii umanului 
în opera lui Ovidiu.

Valoroase ni se par — înainte de 
toate — capitolele finale despre 
„Ovidiu în literatura și arta euro
peană" in care sînt schițate ecourile 
poeziei lui Ovidiu și. cu deosebire, 
secțiunea consacrată prezentei poe
tului în literatura română.

încadrîndu-se în seria de mani
festări prilejuite de organizarea 
primului Congres mondial de studii 
ovidiene care își va desfășura lu
crările in țara noastră, in zilele de 
25—31 august a.c.. sub egida Aso
ciației internaționale 
cu sediul în România 
prof. Nicolae Lascu. 
perei marelui bard al
prezintă o contribuție de prestigiu 
la investigarea multilaterală a uni
versului artistic ovidian.

Lawrence Durrel. auto
rul Cvartetului Alexan
dria, considera că poetul 
Kavafis trebuie 
scris exclusiv 
exotic în care a 
murit. Prezentă ______
în Cvartet, denumit simbo
lic Bătrînul Poet al Ora
șului. Kavafis a transcens 
de fapt realitatea cetății 
imaginate de Durrel. de
venind o expresie cultu
rală a elenismului mo
dern și un poet universal. 
Traducerea sa în româ
nește reprezintă un act 
major, comparabil în sem
nificație cu încercarea de 
a deschide noi orizonturi 
de sensibilitate provocată 
de apariția unul poet au
tohton. E greu de a mai 
scrie poezie ca înainte, 
după ce l-ai citit pe Ka
vafis. chiar în traducere. 
Efortul poetului Aurel 
Rău. cititor sistematic și 
tălmăcitor cu bogată acti
vitate. din toată poezia 
mare a lumii, reclamă toa
tă prețuirea noastră, dacă 
avem în vedere valoarea 
fenomenului asupra că
ruia se exercită și puțină
tatea întreprinderilor de 
a-1 face cunoscut oînă 
astăzi. Volumul apărut la 
EDITURA
— aproape 
cuprinzînd o 
truzeci și

cele o sută cincizeci 
și patru de poeme — 
este una dintre cele mai 
alese apariții din ultimul 
timp, prin calitatea tradu
cerilor și finețea graficii 
și a ilustrației.

Poezia lui Kavafis în
corporează un lirism ela
borat. iar lectura sa re-

politicii 
umane, 
terii se 
tățile elenismului la vede
re. ca membrele dezgolite 
pe un corp îmbătrînit. 
Suverani putrezi de vicii, 
cu un cult bolnav al fru
museții plastice sau. dim
potrivă. ambițioși lipsiți

KAVAFIS

prezintă un proces, ecou
rile unui cuvînt. ale unui 
vers prelungindu-se de 
obicei, rezonind în întrea
ga conștiință culturală a 
cititorului. Gestica înceată 
se încarcă de o mare ele
ganță. Trăitor într-o lu
me care agoniza de a- 
proape două milenii. Ka 
vafis a fost sensibil, poa
te mai mult decît orice alt 
poet modern, la influenta

de scrupule bîntuie 
lumea de ceață a poezii
lor lui Kavafis. Una din
tre acestea se încarcă de 
sens moral, cu un pro
nunțat accent de avertis
ment : ,,Dacă ești cu ade
vărat dintre cei aleși. / ia 
seama cum dobindești pu
terea, 
rifica 
Italia 
ti le

le, / oricit edicte onorifi
ce / ți-ar fi scos la Roma 
admiratorii, / nici bucu- 
ria-ti și nici triumful nu 
vor dura, / nici om supe
rior — in ce mod. supe
rior ? — te vei simți. / 
cină la Alexandria Teodot 
£ti va aduce. / pe un taler 
insingerat. capul nenoro
citului Pompei. // 5i nu 
te înșela in credința / că 
in- viața ta scurtă, ordona
tă și obișnuită. / din aces
tea spectaculoase și groaz
nice. nu există. / Poate in 
ceasul de față, in casa 
gospodărită / a vecinului 
tău. pătrunde — / nevă
zut, imaterial — Teodot / 
aducind un cap atit de 
in fiorilor".

Se cuvine să înțelegem 
aceste trăsături în raport 
cu lumea de amurg a A- 
lexandriei de la începutul 
secolului nostru, orașul 
cosmopolit, plin de mires
me, încărcat de tensiunea 
presimțirii sfîrșitului. In 
creuzetul magic al geniu
lui său. Kavafis a distilat 
mulțimea surselor care 
i-au provenit de la între
tăierea de civilizații și a 
creat o poezie citabilă în 
rînd cu a celor mai mari 
nume din literatura uni
versală.

Aurel Dragoș 
MUNTEANU

umane 
lucrurilor, 
reprezentarea 
scenei lumii 
opera lui Cl

as-
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peste milenii

Vedere din centrul orașului Cairo

Sedki — se acordă problemei locuin
țelor, problemă de ordin național, fi
nind seama de faptul că, datorită spo
rului natural ridicat, populația țării 
crește anual cu 800 000—900 000 lo
cuitori.

O preocupare similară se constată 
și în ce privește problemele formării 
de cadre și cele de ordin social. Pe 
prim plan se află condiția femeii în 
societatea egipteană. Femeile pă
trund astăzi în tot mai multe sectoare 
de activitate în care, pînă nu de mult, 
prezența lor ar fi fost greu de închi
puit. Am avut prilejul să asistăm la 
ceremonia primirii de noi membri în

un

„în următori! 10 ani venitul na
țional se va dubla". Aceste cuvinte, 
înfățișînd lapidar scopul final al 
planului de acțiune națională, pre
zentat spre sfîrșitul anului trecut de 
președintele Anwar Sadat, revin, ca 
un laitmotiv aproape în orice discu
ție pe care o ai cu un interlocutor e- 
giptean și ele oferă imaginea efortu
rilor pe care poporul străvechii „Țări 
a Nilului" își propune să le depună 
pentru accelerarea ritmului preface
rilor social-economice, a construirii 
unui viitor mai bun.

Sînt eforturi pe care le poți întilni 
în felurite ipostaze și domenii de ac
tivitate. Heluanul, cu combinatul său 
siderurgic, cel mai mare, din Repu
blica Arabă Egipt — modernă repli
că, alături de barajul înalt de la 
Assuan, a coloșilor de piatră ce în
truchipează măreția milenară a aces
tor ținuturi, puterea de creație a o- 
mului antichității — constituie
exemplu elocvent. Pînă în 1975 pro
ducția anuală de oțel obținută ur
mează să atingă 1,5 milioane tone, 
adică de cinci ori mai mult decît în 
prezent — obiectiv ambițios, în vede
rea atingerii căruia zestrea Heluanu- 
lui se va îmbogăți cu o nouă oțelă- 
rie, după ultimele date ale tehnicii. 
Planurile de extindere a diferitelor 
secții ale combinatului, pe care ni le 
expune cu o remarcabilă siguranță 
profesională unul din directorii între
prinderii, ing. Alfons Ghattas, mai 
cuprind construirea unei secții de 
turnătorie continuă, a unui' nou lami
nor ș. a. „Dorim să punem capăt 
situației din trecut în care țara 
noastră era cunoscută, din punct 
de vedere economic, doar ca pro
ducătoare de bumbac" — ne de
clară interlocutorul nostru, sintetizind 
astfel una din problemele esențiale 
ale țărilor în curs de dezvoltare, tri
butare ale sistemului monoproducției, 
sechelă atît de dureroasă a dominației 
coloniale. Istoria consemnează, de 
altfel, existența pe meleagurile ve
chiului Egipt a primelor începuturi 
ale mineritului ; acum, prin voința 
poporului său, se restabilește o punte 
peste milenii. Identificarea unor noi 
zăcăminte de minereuri de fier face 
să nu existe nici un fel de probleme 
în ce privește baza de materie primă, 
iar înființarea unui institut postuni
versitar de siderurgie și metalurgie, 
chiar pe lingă combinatul de la He- 
luan, este menită să acopere necesi
tățile de cadre naționale 
calificare.

Diversificarea peisajului 
îmbrățișează însă o gamă 
largă. Descoperirea unor noi și im
portante zăcăminte de țiței — pentru 
anul 1975 se prevede o producție de 
50 de milioane tone — creează pre
misele unei puternice industrii petro
chimice, oferind, totodată, impor
tante disponibilități petroliere pen
tru export. In prezent, pregătiri
le 
tei petroliere Suez 
prin care 
spre Mediterana, este unul din prin
cipalele obiective ce concentrează a- 
tenția autorităților ; realizarea aces
tui proiect — la care țara noastră și-a 
reafirmat, după cum se știe, dorința 
de a participa — va aduce Egiptului 
importante venituri suplimentare, 
compensînd, în parte, pierderile sufe
rite prin blocarea Canalului de Suez. 
Impozanta construcție de la Assuan 
este astăzi, după cum se știe, în în
tregime terminată. Imensul său po
tențial energetic urmează să fie a- 
cum folosit pentru electrificarea, cu 
sprijinul Uniunii Sovietice, a așezări
lor rurale, program de anvergură ce 
va contribui la propășirea întregii 
țări. Printre obiectivele noi, în curs 
de construcție in colaborare cu alte 
țări, o importanță deosebită se pre
văd a avea fabrica de produse sodice 
de la Alexandria și complexul minier 
pentru valorificarea fosfaților de la 
Hamrawein, rod al acordului de cola
borare cu România socialistă, expresie 
a sentimentelor de simpatie și spri
jin ale poporului român față de lup
ta poporului R.A.E., a popoarelor ara
be pentru progres și bunăstare.

Planul de acțiune națională preve
de, de asemenea, lărgirea sectoarelor 
bunurilor de consum. R.A.E. fabrică 
deja autoturisme (după licențe Fiat), 
frigidere, mașini de spălat și de cu
sut, mașini de gătit cu gaze, proble
ma care se pune în prezent fiind re
ducerea consumului de metal, încă 
prea ridicat, după cum ne informea
ză gazdele, și a realizării unor pre
țuri mai competitive care să permită 
exportarea acestor produse. Industria 
ușoară este ilustrată prin țesătoriile 
de bumbac, a căror faimă este bine 
cunoscută. vestimentația feminină 
conferind prin revărsarea policromă 
și motivele de o izbitoare imaginație 
o notă de vioiciune, prospețime și pi
toresc deosebit străzilor cairote.

O atenție specială — reflectată și 
In cuvintarea programatică de săp- 
tămina trecută a premierului Aziz

Corespondență 
specială 

din Cairo

de înaltă

economic 
mult mai

în vederea construirii conduc-
Alexandria,

„aurul negru" va circula

sindicatul ziariștilor, remarcind pre
zența masivă a elementului femi
nin ; printre proaspeții membri o ti- 
nără cu părul negru și privirea inte
ligentă : fiica fostului președinte 
Nasser. Un alt amănunt semnificativ: 
piesa de cel mai mare succes1 al ac
tualei stagiuni este „Actorii" de 
cunoscutul dramaturg Abdallah El- 
Toukhy, a cărei temă se axează toc
mai pe soarta femeii, în trecutul re
cent și astăzi. Seriozitatea ’ cu care 
autoritățile privesc rolul și ponderea 
feminină în viața socială rezultă, de 
altfel, din faptul că în cadrul secre
tariatului general al Uniunii Socialis
te Arabe se preconizează pentru vii
torul imediat înființarea unei ramuri 
speciale pentru problemele femeilor.

Sînt toate acestea proiecte și preo
cupări care, fie numai prin simpla lor 
enumerare, oglindesc amploarea acti
vității constructive în care este an
grenat poporul egiptean și care vin, o 
dată mai mult, să confirme că acest 
popor, ca și toate celelalte popoare 
din zonă, are nevoie de liniște pentru 
a-și putea consacra energiile muncii 
pașnice, creatoare.

*
Prezența în aceste zile în Egipt a 

unui grup de ziariști români a coin
cis cu anunțarea vizitei oficiale de 
partid și de stat pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o va întreprinde in 
această țară la începutul lunii vii
toare. Inserată la loc de frunte 
în presa egipteană, știrea vizitei a fost 
primită cu deosebită satisfacție de 
opinia publică. Televiziunea din Cairo 
a însoțit această știre de prezentarea 
de mai multe ori a fotografiei

ducătorului partidului și statului nos
tru. Interesul și simpatia pentru Ro
mânia, pentru înfăptuirile poporului 
român reies cu prisosință și din a- 
fluența de public la pavilionul româ
nesc de la Tîrgul internațional de la 
Cairo. Zilnic prin fața standurilor 
pavilionului se perindă peste 20 000 
de vizitatori, care au cuvinte de apre
ciere față de calitatea produselor ex
puse, una din „vedetele" cele mai ad
mirate fiind U-650, tractorul ce a adus 
faima constructorilor brașoveni în a- 
titea țări ale lumii. O rudă a sa mai 
îndepărtată, tot de construcție româ
nească, locomotiva Diesel hidraulică, 
versiune tropicalizatâ, creație a min
ților inventive și a mîinilor meștere 
de la uzinele „23 August", am întîl- 
nit-o în incinta combinatului de la 
I-Ieluan și specialiștii egipteni au nu
mai cuvinte de laudă la adresa per
formanțelor acestui cărăuș modern de 
mare capacitate. De altfel, la acest 
combinat am avut surpriza să fim 
întîmpinați cu o urare rostită în lim
ba noastră : „Trăiască Republica So
cialistă România", urmată de salutul 
„Pace și prietenie" ; conducătorul o- 
ficiului pentru problemele de presă 
al combinatului, Abdel Aziz Bayoumi, 
este un vechi prieten al țării noastre 
pe care a cunoscut-o cu prilejul Fes
tivalului tineretului din 1953... Senti
mentele lor de prietenie față de po
poral român, de stimă și considerație 
față de conducătorul Său ne-au îm
părtășit și colegii de breaslă de la cu
noscutul cotidian „Al Ahram" și de 
la nu mai puțin cunoscutul săptămî- 
nal „Rosa El Youssef". „Așteptăm cu 
interes vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu, ne-a declarat dr. Gaber 
Abd El Rahman, secretar al Uniunii 
Socialiste Arabe pentru problemele 
de ideologie, cultură, presă și propa
gandă. Cunoaștem experiența dum
neavoastră în domeniul construcției 
economice ca și în domeniul politic ; 
la rîndul nostru avem propria noas
tră experiență. Un schimb larg de idei 
și păreri nu poate fi decît reciproc a- 
vantajos, ne va ajuta să ne cunoaș
tem și mai bine unii pe alții. Dorim 
să întărim colaborarea în diferite do
menii cu România prietenă, cu toți 
cei care iubesc pacea bazată pe jus
tiție. Sîntem deosebit de satisfăcut! 
că relațiile bune dintre Republica A- 
rabă Egipt și România se imbină cu 
relațiile bune dintre Uniunea So
cialistă Arabă și Partidul Comu
nist Român — la ultimele două 
congrese ale partidului dumneavoas
tră fiind prezente, după cum știți, șî 
delegații ale uniunii. Am convingerea 
că apropiata vizită va marca un im
portant jalon în evoluția raporturilor 
egipteano-române".

Sint cuvinte care rezumă, în mod 
cit se poate de fericit, spiritul în care 
opinia publică și oficialitățile egip
tene se pregătesc să întîmpine nu 
peste multă vreme pe reprezentantul 
cel mai autorizat al României s 
cialiste.

Romulus CAPIESCU

rivit prin obiectivul apara
tului fotografic, sau contem
plat direct, peisajul elvețian 
este dominat de trei culori : 

de albul zăpezilor întîrziate pe cres
tele munților de la o iarnă la alta, 
albastrul lacurilor limpezi, verdele 
văilor și colinelor împestrițate de 
turme. Iar industria cărților poștale 
ilustrate și a albumelor turistice 
prezintă Elveția ca un paradis al 
schiorilor, al sporturilor nautice și 
al... amatorilor de produse lactate.

Privită printre rindurile anunțuri
lor cotidiene care 
temperatura burselor din 
New York, Paris sau ... ... . 
Elveția este țara altei culori : galbe
nul aurului adăpostit în tezaurele 
unor bănci faimoase ; aur în lin
gouri, monezi, bijuterii sau devize, 
aur masiv din care s-ar putea acoperi 
bugetele cîtorva state pe mai multi 
ani. Fiecare mic afacerist care își în
cearcă norocul la Sidney, la Tanana
rive, la Montevideo sau în Man
hattan. visează la ziua cînd își va 
putea deschide „un cont la o bancă 
elvețiană". Intr-adevăr, lumea finan
țelor a făcut din mica Elveție cea 
mai sigură și mai încăpătoare „puș
culiță" a Occidentului.

Dar dincolo de aceste clișee cu
noscute, dincolo de săgeata fără greș 
a legendarului Wilhelm Tell, ce este 
Elveția ? A „descoperi" o tară în
seamnă a străpunge Imaginea sa 
convențională, operație care te pune 
în fața a tot felul de surprize. De 
pildă, afli că însuși eroul național- 
Wilhelm Tell nu e decît un fiu 
adoptiv al Elveției, legenda sa fiind 
„importată" tocmai din îndepărtata 
Islanda 1 Dar acesta e adevărul și 
el dezvăluie una din vocațiile țării 
așezate la răscruci ale Europei.

înd unul din directorii con
cernului „Sandoz" din Basel 
îmi spunea că uzina sa este 
un fel de „gară dc tranzit" 

exprima o idee care s-ar putea aplica 
la întreaga economie elvețiană. Slab 
dotată din punctul de vedere al re
surselor naturale. Elveția nu dispune 
de materii prune suficiente pentru 
nici una din ramurile sale industria
le. Chiar și in domeniul alimentar, 
țara produce doar jumătate din can
titatea de grîu necesară. Dar acolo 
unde nu crește griul, cresc iarba și 
furajele, elvețianul puțind deveni 
astfel cel mai renumit păstor al 
Europei. Elveția nu are cărbune, nici 
petrol, și totuși rețeaua sa feroviară 
e electrificată în proporție de aproa
pe sută la sută. Pentru că, începînd 
încă din secolul trecut, oamenii de 
aci au pus la treabă apele care co
boară din Alpi și din Jura, exploa- 
tînd ou zgircenie chiar și cele mai 
firave piraie. Dar ingeniozitatea 
luată ca atare nu poate înlocui lipsa 
unor elemente vitale pentru orice 
activitate industrială — cum ar fi 
metalele. Elveția importă minereuri, 
importă și oțel, cupru,. fontă etc.; 
dar o dată intrate în această „gară 
de tranzit", metalele capătă o valoare 
imensă printr-o prelucrare de înaltă 
finețe și inteligență tehnică. La uzina 
„Dixi" din Le Locle, o mică locali
tate de munte așezată lingă granița 
cu Franța, am văzut un plic cu 5 000 
de piese care cîntăreau, în total, 50 de 
grame. Piese de ceasornic, desigur, 
dar o mulțime de aparate și meca
nisme necesare industriei moderne au 
devenit la fel de pretențioase în ce 
privește miniaturizarea și precizia.

Aptitudinea elvețianului pentru 
precizie face ca la Geneva fiecare 
a treia vitrină ■ să fie a unui maga
zin de ceasuri. „Omega", „Longines", 
„Doxa" și alte mărci celebre expun 
cele mai diverse și ciudate tipuri de 
ceasornic — de la ornicele cu oue 
și pînă la cronometrele „numerice", 
fără cadran și fără arătătoare. Cen
trul elvețian al orlogeriei. Geneva, 
este totodată un fel de capitală 
mondială a „orei exacte", pe care o 
exportă pe toate meridianele lumii. 
Vizitînd uzina „Dixi", am avut la 
un moment dat impresia că elveția
nul se și naște cu acest simț al pre
ciziei. Nimic mai greșit. în primul 
rînd, pentru că la această uzină. 60 
la sută din muncitori sînt străini. 
(Voi reveni asupra acestui amănunt 
care dezvăluie, de fapt, un fenomen 
de proporții naționale). In al doilea 
rînd..... La grupul industrial „Char
milles" din Geneva mi s-a dezvăluit, 
cel puțin în parte, taina acestui 
simț. Tn uzină funcționează un. cen
tru de pregătire profesională cu 85 
de elevi îndrumați de șase maiștri. 
Profesiile sînt diverse, de la meca
nică la desen tehnic și chiar la lu
crările de birou. Printr-o continuă 
testare a aptitudinilor profesionale 
și prin suplețea cursurilor, care admit 
schimbarea meseriei în primii doi 
ani de școală, se asigură la sfîrșitul 
a patru ani de învățătură un nivel 
ridicat de cunoștințe practice și 
teoretice. Școala de meserii este du
blată de un liceu tehnic. în afara 
uzinei, în care elevii urmează 8—20 
de ore pe săptămînă. în funcție de 
anul de studii și de aptitudinile 
dovedite în atelier. Cursurile sînt ab
solvite printr-o lucrare de diplomă, 
desfășurată timp de trei zile chiar 
în atelierele și laboratoarele liceu
lui și care constă în realizarea ori
ginală a unei Instalații, mașini sau 
aparat — de la proiect pînă la pu-

înregistrează 
lui Londra, 

Amsterdam,

nerea în funcțiune. Așadar, preci
zia proverbială a muncitorului el
vețian este obținută prin muncă, 
prin experiența de secole a. unui în- 
vățămînt profesional, început în ate
lierele ceasornicarilor medievali și 
continuat astăzi, potrivit metodelor 
și exigențelor impuse de industria 
modernă.

Am vizitat la uzina „Charmilles" 
secțiile de turbine hidraulice și de 
mașini-unelte. care reprezintă prin
cipala activitate a acestui grup in
dustrial. Printre produsele întreprin
derii se numără mașinile de prelu
crare prin procedeul electro-eroziu- 
nii și — după cum am aflat cu acest 
prilej — cîteva exemplare de acest 
tip au fost exportate și în România. 
De altfel, dr. Paul Waldvogel, direc
tor al grupului industrial, ne-a de-

Elveția fiind considerată ca o zonă 
de recreere pentru milionarii și mi
liardarii de pe toate meridianele. Da
torită acestei atracții, la Geneva, de 
pildă, se resimte puternic lipsa spa
țiului locativ, a terenurilor de con
strucție. Pentru că aproximativ 20 la 
sută din acest spațiu aparține unor 
cetățeni străini care locuiesc în Ge
neva cîteva săptămîni pe an sau nici 
măcar atît. Magnați din New York 
sau „staruri" din Hollywood, arma
tori greci sau prinți anglo-saxoni 
cumpără sau construiesc vile elegan
te, destinate să rămînă pustii. în vre
me ce alți bogătași „mai mărunți", 
cumpără apartamente chiar și în 
blocuri. Astfel, în Carouge, cartier 
popular al Genevei, o serie de apar
tamente aparțin unor cetățeni străini.

Culori, oameni
și intimplări

la poalele Alpilor
• Precizia — al șaselea simț? ® Un ceasornic dez
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muncitor imigrant • Vocația cooperării își află noi sti

mulente

clarat că între specialiștii uzinei din 
Geneva și specialiștii români se 
dezvoltă o colaborare promițătoare. 
El s-a referit, între altele, la studii 
comune efectuate asupra sistemului 
de l’rînare a locomotivelor electrice, 
precum și la posibilitățile sporite de 
export și import. în domeniile res
pective.

Un studiu despre Elveția, editat de 
Organizația de Cooperare și Dezvol
tare Economică, arată că, în timp ce 
exportul de mașini și material de 
transport a reprezentat în 1969 cifra 
de 1 430 milioane de dolari, cifra 
importului în același domeniu s-a 
ridicat la 1 335 milioane dolari. Cifre 
foarte apropiate, care demonstrează 
că Elveția este nu numai o mare 
exportatoare de mașini-unelte, ci și 
o mare importatoare de astfel de 
mașini.

ar tn Elveția mai există și 
străini săraci. Dacă aurul 
străin coabitează perfect, fără 
contradicții și discriminări, cu 

ceJ autohton, nu același lucru se poa
te spune în legătură cu situația cetă
țenilor străini veniți să muncească în 
Elveția. Un recensămînt efectuat în' 
august 1970 a înregistrat existența a

660 000 muncitori străini, ceea ce re
prezintă peste zece la sută din popu
lația totală a țării. Manifestări rasia
le, denumite eufemistic „fenomene d» 
respingere", apar ici și colo, ilustrînd 
condiția precară a imigranților ac
ceptați în munci subalterne, plătiți 
cu salarii minime, cazați în clădiri de
zafectate. Italieni sau spanioli, greci, 
turci sau nord-africani, imigranții nu 
reușesc să obțină din această odisee 
a exploatării nici măcar o calificare 
profesională, care le-ar deschide un 
alt orizont de viață, fie aici, fie în 
țara lor de origine. Pentru că ei sint 
destinați activității în servicii publi
ce sau, cel mult, în construcții.

In pofida condițiilor favorabile a- 
mintite mai sus, Elveția cunoaște ia 
ultimii ani o serie de fenomene eco
nomice și sociale, proprii de altfel ță
rilor capitaliste dezvoltate. Astfel, in
tre 1963—1969 costul vieții s-a scum
pit cu 22,1 la sută, iar chiriile au 
crescut cu 51,7 la sută. Cu tot presti
giul de care se bucură produsele el
vețiene, exportul înregistrează o scă
dere constantă în ultimii ani, iar ba
lanța comercială este deficitară. O 
relansare economică ridică probleme 
dificile, cu atît mai mult cu cît Piața 
comună lărgită și mai mult la înce
putul acestui an acționează ca un 
factor perturbant al relațiilor sale 
comerciale tradiționale. Sînt fenome
ne care neliniștesc nu numai cercurile 
industriale și financiare, ci și pătu
rile largi de salariați, vizate în mod 
direct de spectrul șomajului — atît 
de evident în țările vecine Elveției.

De aceea, elvețienii se întreabă tot 
mai des dacă stabilitatea economică 
a țării lor va putea fi păstrată în 
anii ce vin sau dacă, datorită legilor 
de fier ale evoluției industriei mo
nopoliste și luptei acerbe din lumea 
capitalistă, această trăsătură va fi 
știrbită sau amputată. Elvețianul de 
rînd, omul de pe stradă, nu vrea 96 
accepte a doua alternativă, oonside- 
rînd că aceasta ar putea afecta ne
mijlocit nu numai nivelul său de 
viață, dar înseși independența și su
veranitatea țării. Ca atare — se afir
mă aci — elvețianul devine tot mai 
sobru, mai drămuit și precaut. Mi se 
spune că fiecare familie elvețiană 
păstrează în cămară provizii îndes
tulătoare pentru două luni. Adevăr 
sau exagerare ? Nu știu. Dar știu cu 
certitudine că acest firesc reflex de 
apărare este dublat de o deschidere 
largă spre toate punctele cardinale 
a relațiilor economice și tehnico-știin- 
țifice, spre întreținerea și dezvoltarea 
raporturilor de cooperare pe diferite 
planuri, cu numeroase țări ale -lumii.

Paul DIACONESCU

i

TUTUN SINTETIC

toaletă revine la 5—6 familii"...

see
the

canalizare. Pereții și plafoa- 
au crăpături, zidurile sînt ata- 
de igrasie. Prin acoperișul stri-

AȘEZĂRI LACUSTRE 
DE CINCI MILENII

Firma japoneză „Madzima" a 
construit un aparat emițător de 
semnale contra incendiilor, care 
se montează în zidul clădirii. A-

DUPĂ RASĂ...

ara celor 24 de cantoane, for
mată din trei populații de na
ționalități diferite — germani, 

J francezi și italieni — este 
considerată de multă vreme ca un 
fel de insulă liniștită în mijlocul unei 
Europe care a cunoscut numai în ul
timul secol două războaie nimicitoare. 
Politica sa de neutralitate a contri
buit la progresul continuu al econo
miei, conferindu-i o reputație de sta
bilitate și soliditate, care merge însă 
mînă în mînă cu un anume conser
vatorism cultivat și azi în păturile pa
tronatului industrial și financiar.

Un oraș elvețian, indiferent care, 
oferă un peisaj ușor desuet, de pro
vincie calmă, cu oameni așezați și 
sobri, cu străzi și case relativ mo
deste. Ai zice că sînt „locuri în care 
nu se întîmplă nimic", ca tîrgurile 
noastre de odinioară descrise de Sa- . 
doveanu. La Lausanne, oraș așezat pe 
trei coline în fața lacului Leman, în- 
tr-o piațetă liniștită, am văzut un 
ceas solar care poartă următoarea in
scripție : „Nu arăt decît orele se
nine". Declarație infirmată de o în- 
timpiare relatată de un localnic. Chiar 
cu cîteva zile înainte un funcționar 
pătrunsese în birourile băncii din care 
fusese concediat, I-a împușcat pe di
rector și, coborînd în stradă, și-a des
cărcat arma de calibru greu în vitri
nele unor magazine de lux. „Depre
siune nervoasă" — au diagnosticat zia
rele — dar evenimentul a zdruncinat 
liniștea orașului, care a văzut în a- 
cest gest disperat un act de revoltă 
împotriva inegalităților sociale.

Uneori, ca în cazul de mai sus, 
faptele diverse au rădăcini adînci. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît în 
Elveția discrepantele pe scara socială 
apar mai pregnant decît în alte țări 
capitaliste, distanța dintre bogați și 
săraci căpătînd dimensiuni neobiș
nuite. Această realitate e accentuată 
prin faptul că metalul galben. întem
nițat între pereții de beton și oțel ai 
marilor bănci, are — după cît se 
vede — efecte magnetice asupra pro
prietarilor săi de peste mări și țări,

• DE PRETUTINDENI •
COMPLEX MEDICAL 

GIGANT

De curind, în U.R.S.S. a fost 
aprobat proiectul celui mai mare 
centru medical al țării care va 
fi construit la Moscova. Com
plexul cuprinde o clinică cu 
3 090 de paturi pentru adulți, o 
alta pentru copii, cu 1 000 de 
locuri, cîteva institute de cerce
tări științifice, laboratoare și un 
institut de medicină.

Macheta noului complex

CONCERT ÎN SPRIJINUL 
ANGELE! DAVIS

Un grup de renumiți actori a- 
mericani pregătesc pentru sfîrși- 
tul acestei săptămîni un concert 
la Hollywood, veniturile realizate 
urmînd a fi vărsate la fondul 
destinat apărării Angelei Davis. 
„Cap de afiș" sînt cunoscutele 
vedete Sammy Davis jr„ Aretha 
Franklin și Quiney Jones. Do
nald Sutherland și Jane Fonda 
vor prezenta renumita lor 
netă antirăzboinică „Free 
Army".

Si accidentele de muncă
pun în evidență discriminarea

Răspunzînd unei interpelări 
în parlament, ministrul de in
terne sud-african, Gordener, a 
recunoscut că în R.S.A. salariile 
pentru o muncă egală se plătesc 
în funcție de apartenența ra
sială. Astfel, o asistentă medi- 

. cală de culoare primește doar 45 
la sută din salariul colegei ei 
albe. Un medic indian sau metis 
primește 80 la sută, iar unul ne
gru — doar 70 la sută din sala
riul unui medic alb. La învăță
tori, scăderile efectuate după a- 
celași principiu sînt de 28 și res
pectiv 48 la sută.

In R.F.G. — scrie 
WEL'F* — muncitorii

ziarul „DIE 
străini sînt 

mai expuși accidentelor de muncă 
decît cei vest-germani. In landul 
Baden-Wiirttemberg, de pildă, unde 
lucrează mai mulți muncitori străini 
decît în orice alt land vest-german, 
numărul accidentelor mortale de 
muncă în rindurile acestora a fost 
în 1971 de 65. în general, aproa
pe fiecare al treilea accident 
este suferit de un muncitor străin 
(în timp ce proporția dintre munci
torii străini și cei vest-germani este 
de 1 la 7). Cu alte cuvinte — pre
cizează ziarul — numărul cazurilor 
mortale in rindurile străinilor este 
de două ori mai mare față de cel 
din rindurile muncitorilor autohtoni.

Motivele care duc la această si
tuație sînt evidente : o calificare 
mai slabă a muncitorilor imigrați, 
repartizarea lor în producție în 
locuri mai expuse accidentelor și, 
mai ales, condițiile de muncă și de 
viață mult inferioare muncitorilor 
autohtoni. Un exemplu elocvent îl 
oferă „locuințele" rezervate aces
tora. Intr-un reportaj, apărut nu de

mult în revista „STERN", se arată 
printre altele : „La Troisdorf- 
Oberlar, în apropiere de Koln, 38 
de familii de greci locuiesc într-un 
fost atelier reamenajat, 4—5 per
soane fiind înghesuite într-o sin
gură cameră. O parte din aceste în
căperi n-au nici lumină, nici apă și 
nici 
nele 
cate 
cat apa pătrunde în camere. O sin
gură
„Faptul că majoritatea muncitorilor 
străini locuiesc în condiții de-a 
dreptul catastrofale și că sînt ex
ploatați reiese și dintr-o anchetă, 
întocmită de Universitatea din 
Bochum — continuă revista. Mun
citorii străini dispun de un spațiu 
locativ de două ori mai mic decît 
cei autohtoni, dar plătesc, in schimb, 
pentru locuințe mult mai proaste, 
in medie, o chirie cu 31 la sută mai 
ridicată decît cei vest-germani. Nu
mai 40 la sută din muncitorii străini 
dispun de o bucătărie, numai 32 la 
sută — de toaletă proprie, numai 
16 Ia sută — de o baie. 30 la sută 
nu au nici măcar un pat propriu".

La Londra s-a anunțat că nu 
va trece mult timp și pe piață 
va apărea un nou produs : tutu
nul din celuloză. Acest fapt a fost 
comunicat recent, în cadrul unei 
întilniri cu ziariștii, de un repre
zentant al concernului chimic 
britanic „I.C.I." El a arătat că 
împreună cu cel mai mare produ
cător de țigări din Anglia, „Im
perial Tobacco", întreprinderea 
sa face de 10 ani încercări de a 
crea tutun sintetic. Noul pro
dus, a adăugat el, are aspectul 
tutunului, arde exact ca el și are 
același gust. „Eu, cel puțin — a 
precizat reprezentantul firmei 
mai sus-amintițe — nu pot con
stata nici o deosebire".

SEMNALE CONTRA 
INCENDIILOR

„Locumfă pentru muncitori străini într-un... vagon frigorific scos din 

circulație (localitatea vest-germană Sindorf)

paratul este cuplat la rețeaua ®- 
lectrică, dar el are și opt bate
rii de rezervă care intră în func
țiune atunci cînd, dintr-un mo
tiv oarecare, legătura dintre apa
rat și rețeaua electrică se între
rupe. Cînd temperatura aerului 
din jur se ridică la 45’C, un 
semnal acustic, emis de aparat, ■ 
atrage atenția asupra pericolu
lui izbucnirii unui incendiu.

TELEFON ELECTRONIC

Telefonul electronic cu clape 
va înlocui în R. F. a Germaniei, 
treptat, pînă în 1985, clasicul te
lefon cu disc folosit astăzi. Noile 
aparate vor permite nu numai 
formarea rapidă a numărului, ci 
datorită unui dispozitiv special 
vor putea indica, în cazul cînd 

vun abonat chemat nu răspunde 
la apel, ora stabilită în preala
bil de acesta cînd poate fi găsit 
la numărul respectiv.

0 PIESA NECUNOSCUTA 
A LUI SHAW

O piesă necunoscută a lui B. 
Shaw, pe care autorul a înce
put-o la vîrsta de 22 de ani, 
dar n-a terminat-o niciodată, 
este în curs de tipărire și va 
apărea in curind în librăriile 
londoneze. Intitulată „Passion 
play", piesa, al cărei manuscris 
considerat pierdut a fost găsit 
nu de mult în unul din depo-*^ 
zitele lui British Museum, s® 
întrerupe la scena a doua din 
actul doi.

In urma unor cercetări subac
vatice, un grup de specialiști de 
la Muzeul de istorie din Varna 
a identificat, nu departe de țăr
mul Mării Negre, spre malul 
nordic al lacurilor Varna și Be- 
loslav, 12 așezări lacustre a că
ror vechime este apreciată la 
5 000 de ani. Este vorba de un 
complex de locuințe pe piloni, 
unic în Bulgaria și primul de 
acest gen din Europa. Pînă acum 
s-a putut reconstitui planul așe
zărilor preistorice și s-au repa
rat 300 de piloni de susținere.

TURNUL SUEDEZ

Turnul suedez (în fotografie) 
este denumirea unei construcții 
eu totul aparte aflată în comu
na Wagenitz, districtul Nauen, 
R.D. Germană. Ridicat în 1551, 
acest turn, de care sînt legate 
multe legende și povești, a fost 
folosit drept locuință pînă în 
anii ’50. Declarat acum monu
ment istoric, el urmează să fie 
restaurat, deoarece constituie 
un preferat punct turistic.
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au năzuințe comune cu ale noastre 
și respectă opțiunile noastre fun
damentale. Astfel, am început să 
legăm relații fructuoase cu țările 
socialiste — și aș putea da ca 
exemplu relațiile de cooperare po
zitive cu țara dumneavoastră. Ro
mânia a ajuns la un stadiu remar
cabil de dezvoltare și cred că pu
tem face multe lucruri în privința 
cooperării între țările noastre, căci 
nu există nici un obstacol deosebit 
care ar putea împiedica dezvolta
rea acestei cooperări.

Algeria, care se găsește anga
jată într-o activitate constructivă, 
începută aproape de la nimic, este 
mîndră de realizările ei de azi și 
întinde mina spre o cooperare mul
tilaterală.

ÎNTREBARE : Am dori sd 
cunoaștem opinia Excelenței 
Voastre asupra evoluției gene
rale a relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-algeriene.

RĂSPUNS : Elementul prepon
derent al politicii țărilor noastre 
este, cred, atașamentul profund pe 
eare fiecare din ele îl nutrește față 
de independența națională. Deși 
cooperarea noastră este recentă, eu 
sînt mulțumit de ea. Consider însă 
că' sîntem abia la început și că 
trebuie s-o dezvoltăm, mai ales în 
domeniul petrolului. Aș vrea să 
subliniez în această privință re
zultatele excelente ale activității 
specialiștilor români în regiunea 
Hoggar.

Mai există apoi și un alt ele
ment care va deschide perspec
tive noi în materie de colaborare 
— și anume laturile complemen
tare ale economiilor noastre națio
nale.

Bătălia construcției pe care po
porul nostru o desfășoară este un 
izvor de mîndrie. Vă amintiți, pro
babil, cum încercau colonialiștii să 
ne pună pecetea de incapabili. Ba 
chiar pretindeau că nici n-ar e- 
xista un popor ilgerian, că ei. aici, 
nu ax fi cucerit numai pămîntul, 
ci ar ti aservit și spiritualicește 
poporul, aducindu-1 la creștinism. 
Ne distrugeau, intr-adevăr, mos- 
cheele și, după ce au reușit să ne 
ocupe pămîntul, au încercat — za
darnic însă — să spulbere ceea ce 
reprezenta entitatea noastră socia
lă și culturală. Dar noi ne-am cu
cerit independența și am alipit Al
geria la civilizația arabă islamică. 
Âm luptat împotriva a tot ceea ce 
putea să ducă la dizolvarea fiin
ței noastre naționale sau la pă
trunderea influențelor mentalită
ții din societatea de consum, care 
nu reprezintă decît o absolută go
liciune. Poporul nostru este con
știent cît de sfidătoare este o a- 
semenea civilizație. Iar tineretul 
nostru îi răspunde acționînd cu te
nacitate și consecvență. Aceasta il 
caracterizează, el fiind conștient 
că trebuie neapărat să învingă în 
marea bătălie a construcției, așa 
cum au învins părinții lor în lupta 
de eliberare.

ÎNTREBARE : După cum s-a 
anunțat, o delegație de partid 
și de stat română, condusă de 
secretarul general al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, va face o 
vizită oficială de prietenie în 
Algeria. Cum apreciați această 
vizită și perspectivele pe care 
le deschide pentru relațiile ro- 
mâno-algeriene ?

RĂSPUNS : Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu este, prin ea 
însăși, un eveniment important. 
Va fi primul său contact 
porul ălgerian. Vizita va 
conducătorilor celor două 
noastre să se întîlnească, 
cute, să facă un schimb 
reri asupra problemelor de inte
res bilateral, cit și de interes in
ternațional. Căci azi nu mai există 
probleme care să aibă doar un spe
cific local.

Această vizită va fi, de aseme
nea, un fericit prilej pentru a 
examina relațiile bilaterale, pen
tru a găsi perspective noi coope
rării dintre țările noastre.

în încheierea interviului, pre
ședintele Boumediăne a ținut să 
adreseze, prin intermediul presei 
române, cele mai călduroase urări 
de progres, prosperitate și fericire 
poporului român prieten.

cu po- 
permite 
țări ale 
să dis- 
de pă-

Interviu consemnat de
Virgil DANCIULESCU

A APĂRUT vremea
„Revista de filozofie£8

nr. 1/1972

Numărul pe ianuarie al revis
tei înmănunchează, sub titlul 
„ÎNFĂPTUIREA PROGRAMU
LUI DE EDUCAȚIE COMUNIS
TA — OBIECTIV ESENȚIAL 
AL ACTIVITĂȚII NOASTRE 
IDEOLOGICE" studiile „Con
ceptul de partid politic" de OVI- 
DIU TRĂSNEA și „Probleme 
ale formării și dezvoltării con
științei socialiste în etapa ac
tuală" de SIMION PUNI.

In cadrul rubricii „ȘTIINȚA 
CONDUCERII ÎN LUMINA SO
CIOLOGIEI" semnalăm grupajul 
de materiale prezentate la se-, 

. siunea de comunicări științifice 
din 22—23 septembrie 1971 : 
„Informație și conducere optimă 
in sistemele de acțiune socială" 
de HARALAMBIE ENE, „Orga
nizația : cadrul social al activi
tății de conducere" de VIOREL 
I. CORNESCU, „Aportul socio
logiei industriale la dezvoltarea 
științei și practicii conducerii în
treprinderii" de MARIA POPES
CU, „Aspecte sociologice ale 
conducerii colective a întreprin
derii socialiste" de IULIU 
GALL, „Factorul uman în pro
cesul producției și conducerii

întreprinderii agricole" de MA
RIA STĂNESCU, „Inerția per
cepției sociale și efectele ei in 
procesul de conducere" de CA
TALIN MAMALI și „Abstract 
și concret în abordarea siste- 
inică a organizării sociale" de 
VICTOR SAHLEANU.

In continuare, revista publică, 
în cadrul rubricii „PROBLEME 
ALE CREATIVITĂȚII UMANE”, 
articolele „Fenomenul de creație" 
de HENRI COANDA, „Detecția 
și formarea creativității științi
fice" de AL. ROȘCA, „Determi
narea socială și factorul perso
nal în creativitatea artistică" de 
MARCEL BREAZU, „Creație și 
metodă" de ȘTEFAN GEORGES
CU și „Creație și expresie" de 
AL. IVASIUC.

La rubrica „ÎNSEMNĂRI FI
LOZOFICE" revista inserează 
articolele Intitulate „Opera de 
artă — originea și Idealul este
ticii" de ADRIAN RADULESCU 
și „Kant și «melodrama» jude
cății de gust" de M. CIURDA- 
RIU.

Primul număr pe acest an al 
revistei se încheie cu rubricile 
„OPINII DESPRE CĂRȚI" și 
„VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ".

Ieri în țară : Vremea a fost căl
duroasă. mai ales în jumătatea de 
vest a tării. Cerul a fost variabil, mai 
mult noros. Au căzut ploi temporare 
în jumătatea de nord a Moldovei. 
Dimineața, în Lunca Dunării, Do- 
brogea și în jumătatea de nord a 
Moldovei, ceața a persistat. Vîntul 
a suflat slab pină la potrivit, cu in
tensificări in cursul după-amiezii, în 
partea de sud-est a țării. Tempera
tura aerului Ia ora 14 a oscilat între 
3 grade la Mangalia și 22 de grade 
la Timișoara, Caransebeș, Lugoj și 
Vărădia. în București : Vremea a fost 
frumoasă și călduroasă. Cerul mai 
mult senin. Vîntul a suflat potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 17 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
12, 13 și 14 martie. în țară : Vremea 
se va răci in toate regiunile țării. 
Cerul va fi mai mult noros. Se vor 
semnala precipitații sub formă de la- 
poviță și ninsoare în jumătatea de 
nord-est a țării, iar în rest, precipi
tațiile vor fi sub formă de ploaie Ia 
început, apoi și sub formă de lapo- 
viță și ninsoare. Vîntul va prezenta 
intensificări, viscolind zăpada în 
zona de munte și în estul țării. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între —6 și 4 grade, local mai ooborîte 
în Moldova și Transilvania, iar ma
ximele între 1 și 11 grade, local mai 
ridicate în Banat la începutul inter
valului. în București ; Vreme în 
răcire. Cerul va ti mai mult noros. 
Temporar, precipitații sub formă de 
burniță și ploaie la început, apoi și 
sub formă de lapoviță și ninsoare. 
Vint cu intensificări din est. Tempe
ratura în scădere.

O delegație guvernamentală română
a plecat in R. 0. Germană

O delegație guvernamentală condu
să de Mihai Marinescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, a plecat 
vineri la amiază în R. D. Germană 
pentru a participa la . . 
Tîrgului internațional de la 
ediția de primăvară — 1972.

La plecare, pe aeroportul 
erau prezenți Leonte Răutu. 
ședințe al Consiliului de Miniștri. Ni
colae Ecobescu. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, alte persoane 
oficiale.

deschiderea 
Leipzig.

Otopeni. 
vicepre-

Au fost de față dr. Hans Voss, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

it

Pe aeroportul Schonefeld din Ber
lin, oaspeții români au fost întimpi- 
nați de dr. Herbert Weiz. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., și de alte persoane oficiale 
din R. D. Germană, precum și de 
ambasadorul României la Berlin, Ni
colae Ghenea.

(Agerpres)

în dorința dezvoltării legăturilor 
de colaborare reciproc avantajoase 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Filiplne, guvernul român 
și guvernul filipinez au hotărît să

stabllească relații diplomatice la rang 
de ambasadă și au convenit să acre
diteze ambasadori la București și Ma
nila.

încheierea convorbirilor

româno - libiene
Vineri după-amiază. la Ministerul 

Comerțului Exterior s-au încheiat 
convorbirile oficiale tntre delegația 
guvernamentală a Republicii Socia
liste România, condusă de Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului exte
rior, și delegația guvernamentală a 
Republicii Arabe Libiene, condusă de 
Abdel Salam Jalloud, membru al 
Consiliului Comandamentului Revo
luției din Libia, ministrul economiei, 
industriei și finanțelor. (Agerpres)

UN MODERN SPITAL 
IN CONSTRUCȚIE

în zona nord-estică a municipiului 
Ploiești, unde se află unul dintre cele 
mal mari cartiere de locuințe ale o- 
rașului, a început construcția unui 
spital cu o policlinică pentru 700 pa
turi. Modernul edificiu, Încadrat ar
monios în noua arhitectură a munici
piului Ploiești, va asigura condiții 
optime pentru deservirea a 40 000 
cetățeni. într-o altă localitate — 
Brazi — se află, de asemenea, 
construcție o policlinică modernă.

Pină în anul 1975, rețeaua sanitară 
din localitățile județului Prahova se 
va extinde cu încă 18 spitale, poli
clinici. dispensare și circumscripții 
sanitare.

A

In dezbatere: problemele

de
Ia 
in

sporirii producției de porumb
BRAILA (corespondentul „Scîn

teii", N. Grigore Mărășanu). Ieri la 
Brăila s-au desfășurat lucrările con
sfătuirii pe țară privind cultura po
rumbului, organizată de Ministerul A- 
griculturii, Industriei Alimentare și 
Apelor. La lucrări au participat de
legați din 14 județe mari producătoare 
de porumb, specialiști din direcțiile 
generale agricole județene, ingineri 
șefi din I.A.S., cooperative agricole 
și S.M.A., cadre didactice universi
tare, cercetători. S-au analizat rezul
tatele obținute în 1971 la această cul
tură și s-au stabilit principalele 
măsuri pentru producția anului 1972, 
Participanții la consfătuire au preci
zat, de asemenea, cele mai noi ele
mente privind tehnologia culturii po
rumbului în condițiile specifice- din 
acest an. Din discuții a reieșit că. 
deși în anul trecut s-a obținut cea 
mai mare producție de porumb rea
lizată vreodată la noi în țară, totuși, 
ținîndu-se cont de rezervele mari e- 
xistente în fiecare unitate agricolă, 
rezultatele puteau fi și mai mari. De 
aceea, la consfătuire, s-au stabilit 
măsurile care se impun în etapa ac
tuală pentru creșterea recoltelor de 
porumb. în programul adoptat se pre
văd, între altele, măsuri pentru folo
sirea rațională a fiecărei suprafețe de 
teren, aplicarea celor mai adecvate 
tehnologii în raport cu condițiile fie
cărei zone pedoclimatice a țării, ro
tația și amplasarea judicioasă a cul

hibrizilor, executarea 
calitate, asigurarea

turilor, alegerea 
unor lucrări de 
densității optime de plante la hectar, 
folosirea judicioasă a sistemelor de 
irigații.

în încheierea lucrărilor, participanții 
la consfătuire au trimis o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care se angajează că, 
în activitatea lor pe ogoare. în labo
ratoare sau institute de cercetare nu 
vor precupeți nici un efort pentru e- 
fectuarea la timp și de calitate a lu
crărilor din acest sezon, pentru apli
carea în practică a celor mai bune 
tehnologii, folosirea tuturor rezerve
lor de care dispun unitățile agricole, 
în scopul obținerii unor producții de 
porumb tot mai mari.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ULTIMELE DOUA ZILE, ÎN CAMPIONATUL DE HOCHEI
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(GRUPA C)

Cine va promova?
RĂSPUNSUL, ASTĂ-SEARĂ (SAU CEL TÎRZIU MÎINE) 

PE PATINOARUL DE LA MIERCUREA CIUC
în campionatul mondial de hochei 

pe gheață (grupa C) de la Miercurea 
Ciuc, astăzi și mîine se dispută ulti
mele 6 meciuri. Cu toate că doar 
două echipe (Italia și Austria) au ră
mas neînvinse, avînd deci șansele 
cele mai mari de promovare, teoretic 
încă două formații se mai află la 
ora actuală în cursa pentru ocuparea 
primelor două locuri in clasament. 
Este vorba de R.P. Chineză și Un
garia — deocamdată cite 4 puncte — 
care, printr-un complex fericit (pen
tru ele) de împrejurări, pot egala ia 
punctaj pe una dintre marile favori
te. Dacă echipa R.P. Chineze, de pil
dă, cîștigă meciurile cu Austria (azi) 
și Ungaria (mîine), iar Austria pier
de (mîine) întîlnirea cu Italia, ho- 
cheiștii asiatici ar trece finalmente 
Înaintea austriecilor. Pe de altă par
te, dacă Ungaria ar învinge în parti
dele cu Italia și R.P. Chineză, iar Ita
lia ar fi învinsă de Austria, locul al 
doilea ar reveni echipei maghiare, în 
dauna celei italiene. Posibilități teo
retice există deci, ceea ce va conferi 
partidelor ce urmează un interes spo
rit. Se speră ca tensiunea să nu urce 
într-atît incit să se înregistreze in
cidente neplăcute, ca cele de joi seară 
(în meciul Ungaria—Olanda), cînd ju
cătorii ambelor echipe au fost angre
nați într-o altercație cvasi-generală 
pe gheață. Acest fapt i-a determinat 
pe arbitrii Heidinger (Austria) .- șl 
Berloffa (Italia) să dicteze 10 penali
tăți de meci (cinci jucători de la 
maghiari și cinci de la olandezi), di
rectoratul campionatului, sub preșe
dinția lui Walter Wasservogel (Aus
tria), suspendîndu-i pe cei în cauză 
pe cite o etapă ; evident, aceste sus
pendări au dus la reducerea poten
țialului de joc al echipelor Ungariei 
și Olandei pentru meciurile (de as
tăzi) cu Italia și, respectiv. Dane
marca.

Golgeterul campionatului este, deo
camdată, austriacul I. Puschnig, cu 
9 puncte înscrise, urmat de un grup 
de jucători cu cite 7 puncte : olande
zul Deheer, italianul Benvenuti, ma
ghiarul Havran și bulgarul Kalev.

în „Cupa fair-play" pe primul loc 
se află echipa R.P. Chineze cu numai 
8’ penalizare, urmată de Austria —

(20’), Danemarca (38’), Bulgaria (53’), 
Italia (70’), Ungaria (72’) și Olanda 
(128’).

Astăzi, in penultima zi a competi
ției, se dispută următoarele meciuri : 
Danemarca — Olanda (ora 12). Aus
tria — R.P. Chineză (ora 17) și Ita
lia — Ungaria (ora 19,30). Duminică, 
în ultima zi a campionatului, sînt 
programate partidele : Bulgaria — 
Danemarca (ora 11). Ungaria — R.P. 
Chineză (ora 15) și Italia — Austria 
(ora 18).

ATLETISM. Azi și mîine, la Grenoble

CAMPIONATELE

EUROPENE
PARIS (prin telex, de la Raymond 

Pointu). — Cel de-al treilea campio
nat european de atletism în sală va 
avea loc la Grenoble, astăzi și mîine, 
pe marele stadion acoperit construit 
pentru Jocurile olimpice de iarnă din 
1968. Foarte elegantă, marea hală a 
servit acum aproape patru ani drept 
cadru pentru desfășurarea memorabi
lelor meciuri de hochei pe gheată și 
pentru arabescurile patinatorilor ar
tistici. Acum, o pistă de lemn demon- 
tabilă (180 m lungime, patru culoare) 
a luat locul platformei de gheață.

Steaua București a cîștigat 
„Cupa Europei" la floretă femei

DE SALĂ

CLUJ (corespondentul „Scînteii", 
Al. Mureșan). Timp de două zile s-au 
desfășurat la Cluj lucrările consfă
tuirii pe țară a producătorilor de 
mobilă. Au participat specialiști din 
acest sector de activitate, reprezen
tanți ai C.S.P., ai conducerii Minis
terului Economiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții, din partea or
ganizațiilor comerciale etc. In cadrul 
consfătuirii au fost susținute referate 
despre experiența cîștigată, în anul 
trecut, în unitățile producătoare de 
mobilă, sarcinile ce le revin acestora 
în anul curent, precum și alte pro
bleme privind noi tehnologii de fabri
cație, metode de prospectare a pieței 
externe și altele. Participants la con
sfătuire au vizitat, de asemenea, cu
noscuta 'fabrică de mobilă „Liberta
tea" din Cluj, au luat cunoștință de 
metodele de muncă aplicate aici pen
tru îmbunătățirea calității produse
lor și diversificarea producției.

Ședința grupei de lucru româno-sovietice 
de colaborare economică si tehnico-stiintifică

TORINO 10 (Agerpres). — Aseară 
tîrziu s-au încheiat la Torino între
cerile Cupei Europei Ja floretă femei. 
In finală, s-au intîinit formațiile 
Steaua București și Ujpest Buda-

A
In cîteva

• In turneul internațional de tenis 
de la Washington, Ilie Năstase s-a 
calificat in sferturile de finală, invin- 
gindu-1 cu 7—6. 6—4 pe chilianul 
Jaime Fillol. Spaniolul Manuel Oran- 
tes a dispus cu 6—0, 6—4 de america
nul Clark Graebner. Iar Jimm Con
nors (S.U.A.) l-a eliminat cu 5—7, 
6—0. 6—2 pe Ion Tiriac.

• După patru runde in turneul in
ternațional feminin de șah de la 
Belgrad, organizat în cinstea zilei de 
„8 Martie”, conduce 
viei (Iugoslavia) cu 
partide întrerupte, 
sabeta Polihroniade 
de Veroczi și Maria Ivanka (ambele 
Ungaria) — cu 1,5 puncte și cite o 
partidă întreruptă etc în runda a 
4-a, VerSzci a cîștigat la Gordana 
Iovanovici, iar Lazarevici a învins-o 
pe Katia Iovanovici Elisabeta Poli
hroniade a remizat cu Alexandra 
Nicolau

• Cehoslovacul Ondrej Nepel»,

Milunka Lazare- 
2 puncte și două 
urmată de Eli- 

(România) și

pesta. Victoria a revenit cu scorul de 
9—7 echipei Steaua (Ana Pascu, Ilea
na Drîmbă, Ecaterina Iencic, Olga 
Szabo) care iși păstrează astfel tro
feul cucerit cu un an în urmă.

rînduri
campion olimpic la Sapporo, a cu
cerit ieri la Calgary titlul de cam
pion al lumii.

ȘCOALA SPORTIVA NR. 8 
BUCUREȘTI ișl premiază cam
pionii și pe cei care au obținut 
performanțe deosebite în anul 
sportiv 1971, în cadrul unei ser
bări care va avea loc mîine, du
minică, ora 17, în sala de festi
vități a liceului .,Mihai Viteazu" 
(bd. Gh. Dimitrov) Cu acest pri
lej vor fi prezentate și demon
strații de gimnastică sportivă 
acrobatică și modernă, de judo 
și box, precum și un scurt pro
gram artistic.

« Finala „Cupei campionilor euro
peni" Ia baschet 
ta între echipele Iugoplastika Split 
(Iugoslavia) și Ignis Varese (Italia).

masculin se va dispu-

Pista este acoperită cu un strat de 
tartan (13 cm), care, așa cum au do
vedit-o întrecerile pentru campiona
tele Franței, desfășurate acum o lună, 
este foarte rapidă. Celelalte instalații 
pentru aruncarea greutății și sărituri 
sînt. de asemenea, foarte bune, 
dionul beneficiază de instalații 
nice dintre cele mai moderne.

La campionatele europene de 
s-au înscris 311 atleți șl atlete, repre- 
zentînd 24 de țări de pe continentul 
nostru. Cea mai puternică, dar și 
cea mai numeroasă delegație va fi 
cea a Uniunii Sovietice (26 de atleți 
și 20 de atlete). Echipa Franței o ur
mează imediat ca număr de concu- 

. renți. ceea ce este normal, dar dintre 
vedetele atletismului francez vor 
lipsi, între alții, Nallet și Wadoux, 
care au preferat să se concentreze pe 
pregătirea pentru Jocurile olimpice 
de ia Milnchen.

Pină la ora cînd transmit aceste 
rînduri, la Grenoble se contează pe 
prezența a nouă campioni și campioa
ne europene la Helsinki, a doi cam
pioni olimpici la Mexico, a cîtorva re
cordmani mondiali și europeni. în 
acest fel, in ansamblu, nivelul între
cerilor va crește considerabil, deși la 
unele probe participarea nu va fi 
prea valoroasă. Printre probele de cel 
mai mare interes sînt cea a săritori
lor la Înălțime, cu sovieticii Sapka și 
Tarmak, suedezul Dahlgren, românul 
Dosza, precum și cea a săritorilor de 
triplu, cu un trio redutabil Saneev — 
Corbu — Drehmei

La Grenoble, oraș 
de locuitori, sportul 
schiul, larg practicat . ...
ților din jur. Va fi interesant de vă
zut ciți dintre acești mari amatori de 
sport în aer liber vor prefera pen
tru finele săptămînii vizionarea unei 
competiții în sală.

După cum s-a anunțat, lotul Româ
niei (care a sosit ieri la Paris — n.n.) 
cuprinde pe Carol Corbu (la triplu- 
salt), Ileana Silai (800 m), Valeria 
Bufanu (50 m. g.). Cornelia Popescu 
(înălțime). Viorica Viscopoleanu (lun
gime). Valentin Jurcă (lungime), E- 
lena Vintilă (lungime). Aura Mără- 
șescu (50 m plat). Valentina Cioltan 
și Ana Sălăgean (greutate). Csaba 
Dosza (înălțime). Mariana Goth (50 
m plat), Nicolae Per ța (50 m. g.).

LOTO

Sta- 
teh-

sală

cu circa 160 000 
preferat este 

pe pirtille mun-

La București s-au desfășurat în zi
lele de 7—10 martie lucrările celei 
de-a șasea ședințe a grupei de lucru 
româno-sovietice de colaborare eco
nomică și tehnico-stiințifică în dome
niul siderurgiei. Cu acest prilej a 
fost analizat stadiul îndeplinirii ho- 
tăririlor sesiunii a cincea a Comi
siei interguvernamentale și a ședinței 
de lucru pe anul 1971.

Totodată a fost semnat un protocol 
privind planul de colaborare econo

mică și tehnico-științifică pe anul în 
curs între ministerele de resort. Do
cumentul a fost semnat de Ștefan 
Constantinescu. adjunct al ministru
lui industriei metalurgice, conducăto
rul părții române, și F. D. Voronov, 
adjunct al ministrului siderurgiei 
U.R.S.S., conducătorul părții sovietice.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții sovietici au vizitat combina
tul siderurgic de la Galați.

(Agerpres)

în întîmpinarea

semicentenarului U. T. C.
^CAR^Ș-

- SEVERIN

Educarea 

prin muncâ

și pentru munca
„Fiecare comunist angajat direct în 

creșterea și educarea socialistă a ti
neretului" — este o Inițiativă a or
ganizației de partid din secția de re
parat mașini și agregate siderurgi
ce a Combinatului siderurgic Reșița, 
care include un ciclu de variate ma
nifestări politico-educative destinate 
educării prin muncă, pentru muncă 
și viață a celor 351 de tineri din 
secție, fiecare membru de partid an- 
gajîndu-se să se ocupe direct de 
cite un tînăr. Printre acțiunile or
ganizate în acest scop figurează 
crearea unui sector destinat tinerilor 
muncitori și elevi din anii II și III 
ai școlii profesionale, înființarea 
unor echipe sau brigăzi de tineri 
conduse de cei mai buni maiștri și 
șefi de echipă, organizarea de întîl- 
niri cu comuniștii mai vîrstnici, cu 
cadre de partid și de stat, a unor 
întreceri profesionale, artistice, spor
tive. Organizațiile de partid și-au 
propus, de asemenea, să țină o legă
tură strînsă cu școala și familia, să 
participe la adunările U.T.C., să în
treprindă vizite periodice la cămi
nele și cantinele tinerilor.

Rezultatele, evident pozitive — e- 
lîminarea absentelor nemotivate, a 
intîrzierilor. întărirea disciplinei și, 
prin acestea, obținerea unor realizări 
superioare în producție de către ti
neri — fac ca această inițiativă să fie 
îmbrățișată de tot mai muiți co
muniști din județul Caraș-Severin.

Bilanț rodnic
Semicentenarul U.T.C. este întîm- 

pinat de tinerii din județul Boto
șani cu bogate realizări De frontul 
muncii patriotice. De la începutul 
anului și pină acum, peste 28 000 ti
neri din județ au efectuat 1 400 000 
ore de muncă patriotică în valoare 
de peste 5 600 000 Iei, in acțiunile 
întreprinse pentru desecări, comba
terea eroziunii, fertilizarea solului, 
întrețineri de drumuri, înfrumuseța
rea satelor.

Pe șantierul local al tineretului, 
recent deschis la Darabani. 400 de 
tineri participă la lucrările de ame
liorări executate pe terenul coope
rativei agricole de producție. Rezul
tatele înregistrate confirmă valoarea

CIPRU

participării lor la asemenea lucrări. 
Alte șase șantiere de același inte
res major se vor mai deschide săp- 
tămina viitoare în județ.

„File din istoria

U. T. C."
în fața a peste 400 de tineri, Îs 

Casa tineretului din Craiova a avut 
loc simpozionul „File din istoria 
U.T.C.". Cu acest prilej, membri de 
partid cu stagiu din Ilegalitate, ac
tiviști de partid au evocat momen
te din lupta eroică a tineretului co
munist de pe meleagurile Olteniei 
in anii ilegalității. în perioada insu
recției armate de la 23 August 1944 
și. apoi, din anii construcției socia
liste în țara noastră.

Totodată, la Muzeul de artă din 
același oraș a avut loc vernisajul 
expoziției „Pagini din trecutul de 
luptă al poporului român”, care cu
prinde cele mai reprezentative lu
crări cu temă Istorică, realizate de 
pictorii Brăduț Covaliu, Ion Pacea, 
Constantin Dipșe. Traian Brădeanu 
și alții.

Timp de două săptămini. Comite
tul județean U.T.C. Argeș și între
prinderea cinematografică organi
zează, în principalele localități ale 
județului, prezentarea unui ciclu de 
filme artistice sub titlul „50 de ani 
de muncă și luptă sub conducerea 
P.C.R., dedicat semicentenarului 
U.T.C. Sînt proiectate filme ca : 
„Atunci i-am condamnat pe toți Ia 
moarte", „Puterea și adevărul", 
„Duminică la ora 6". „Canarul și vis
colul”. „La 4 pași de infinit”. Spec
tacolele cinematografice sînt prece
date de colocvii, expuneri. întîlniri 
ale tineretului cu cadre de partid, 
cu actori si reai'zntori ai filmelor.

Pe muntele Cozia
Uteciștii de la școala generală 

Budești-Vilcea, conduși de profeso
rul Ion Banu și însoțiți de echipajul 
pionieresc „Flora", au întreprins o 
expediție spre cota cea mai înaltă a 
muntelui Cozia (1676 metri). Ei au 
săpat în stîncă o inscripție menită 
să eternizeze apropiatul jubileu al 
organizației de tineret : „U.T.C. — 
semicentenar 1922—1972”.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 10 MARTIE 1972

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 
1 174 754 lei.

EXTRAGEREA I : 46 42 87 39
89 65 10 26

Fond de cîștiguri : 560 995 lei 
EXTRAGEREA a ’ -- - --

37 25 34
Fond de cîștiguri :
Plata cîștigurilor

tragere se va face astfel : în Capitală 
începînd de marți 21 martie pină la 
24 aprilie 1972 inclusiv ; în țară în
cepînd aproximativ de vineri 24 mar
tie pină la 24 aprilie 1972 inclusiv.

II-a : 13 7 49

32

85

613 759 lei
pentru această

PRONOEXPRES
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

SPECIAL PRONOEXPRES 
DIN 1 MARTIE 1972 :

a 
a 
a 
a

Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 
100 000 lei ; a 2-a : 3.6 a 50 558 lei ; 
3-a : 31,65 a 5 752 lei ; a 4-a : 111,15 
1 633 lei ; a 5-a : 274,45 a 663 lei : 
6-a :■ 11 066,15 a 40 lei.
REPORT CATEG. 1 : 1 076 683 lei.
Extragerea a II-a : Cat. A : 2 va

riante a 100 000 lei ; B : 12,85 a 16 852 
lei ; C : 80.85 a 
a 60 lei ; E : 
6 552.30 a 40 lei.

REPORT CATEG.

2 678 lei ; D : 5 110.20
309.50 a 200 lei ; F :

A : 632 895 lei.
CÎȘTIGURI SUPLIMENTARE :

Cat. G : 14,55 autoturisme „Skoda 
S 100“ a 53 000 lei ; H : 142,60
excursii turui Cehoslovaciei a 3 000 
lei ; I : 369,10 variante a 1 000 lei ; 
J : 634.30 variante a 100 lei.

CÎȘTIGURI SPECIALE :
Cat. M : 2,25 autoturisme „Dacia 

1 300” a 70 000 lei ; N : 4,20 autotu
risme ..Dacia 
100“ a 55 000 
turul Austriei 
excursii turul 
lei ; R : 96,90 
S : 174,20 a 500 lei ; 
lei ; U : 8 136,10 a 40 lei.

1 100“ sau „Skoda S 
lei ; O : 6,65 excursii 
a 7 000 Iei ; P : 43.40 
Cehoslovaciei a 3 000 
variante a 1 000 lei :

T251,05 a 100
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ÎNCORDAREA PERSISTĂ
Convorbirile lnter- 

comunitare care ur
mau să reînceapă zi
lele acestea în Cipru 
au rămas pe un plan 
secundar, situația din 
insulă evoluind pe o 
traiectorie a confrun
tărilor. La 2 
arhiepiscopul 
rios a convocat 
nismul suprem 
sericii, pe care-1 pre
zidează — Sinodul — 
„în vederea examină
rii situației ce s-a creat 
în relațiile dintre 
Atena și Nicosia”. 
După cum este știut, 
incordarea din ulti
mele săptămini a apă
rut pe fundalul unor 
opinii divergente refe
ritoare la principiile pe 
care să fie așezate ra
porturile dintre Grecia 
și Cipru.

Evenimentele s-au 
precipitat după ce, la 
începutul lunii februa
rie, un purtător de 
cuvînt al guvernului 
cipriot a făcut cunos
cută hotărîrea autori
tăților de la Nicosia 
de a întări unitățile de 
poliție, ca urmare a 
activizării grupelor 
înarmate antiguverna
mentale. în acest scop 
— relata presa ciprio
tă — guvernul a im
portat anumite canti
tăți de armament. Gu
vernul grec. referin- 
du-se ia răspunderile 
ce-i revin, ca parte 
garantă față de Cipru, 
a trimis arhiepiscopu
lui Makarios un mesaj 
cuprinzînd recomanda
rea ca armele impor
tate să fie predate 
torței O.N.U. din 
insulă, Iar în sinul gu
vernului să fie opera
te unele schimbări, 
răspuns, guvernul 
nriot a arătat că, 
trucît noi cantități 
armament nu au fost 
importate. problema 
scoaterii unor arme de 
sub controlul autorită-

martie. 
Maka- 
orga- 

al bi-

Ca 
ci- 
In- 
de

tilor de la Nicosia „nu 
se pune”. Referitor la 
remanierea guvernu
lui s-a subliniat că in
cluderea in cabinet a 
reprezentanților miș
cării generalului Gri
vas (inițiatorul mișcă
rii pentru alipirea Ci
prului la ~ 
versar al 
Makarios, 
concepția 
de la Nicosia, un act 
de natură să contri
buie la consolidarea 
independentei statului.

Săptămîna trecută, 
presa proguvernamen- 
tală 
și-a

Grecia), ad- 
președintelui 
nu ar fi, în 
autorităților

de la 
Încetat

Atena 
atacu

rile la adresa preșe
dintelui Makarios și 
a evidențiat de mai 
multe ori acțiunile po
zitive întreprinse de el 
pentru a calma situa
ția și a crea condițiile 
începerii unui dialog 
constructiv între Gre
cia și Cipru. în ajunul 
convocării de către 
arhiepiscop a Sinodu
lui. agenția de presă 
ateniană transmitea de 
la Nicosia că una din 
problemele ridicate în 
mesajul guvernului 
grec, aceea a contro
lului armamentului, „e 
pe cale de soluționare”, 

întrunirea organis
mului bisericesc a mar
cat însă declanșarea 
unei faze dramatice în 
evoluția Întregii pro
bleme cipriote. Cei trei 
colegi ai lui Makarios 
din Sinod au susținut 
că președinția republi
cii ar fi „incompati
bilă” eu aceea de șef 
al bisericii. învinuin- 
du-1 pe arhiepiscop de 
nerealizarea unirii Ci
prului cu Grecia. în 
final, ei au dat citire 
unui text comun, în 
care cereau demisia 
lui Makarios din frun
tea statului. „Am con
vocat Sinodul nentru 
a examina situația — 
a spus atunci Mnka-

rios — or, constat 
tristețe că înainte 
aceasta voi ați luat 
comun hotăriri pe care 
încercați să mi le im- 
puneți". „Au trebuit să 
treacă 12 ani — seria 
în acest sens ziarul 
atenian „To Vima” — 
pentru a se descoperi,, 
probabil la imbolduri 
din afară, 
bilitatea 
două funcții 
Makarios.
ceasta 
liderii 
bisericii

CU 
de 
in

incompati- 
dintre 

ale 
Făcînd 

„descoperire", 
respectivi 

nu ezită 
se amestece 
tică, și încă 
ulei pe foc, 
moment cind 
se calmase”.

presiunile 
președintelui i 
au declanșat 
emoție 
insulă, 
in ședințe 
nare, guvernul și par
lamentul și-au expri
mat sprijinul deplin 
față de președintele 
republicii și l-au sfă
tuit să nu demisione
ze. La Nicosia s-a a- 
dunat zilele trecute o 
mulțime de circa o 
sută de mii de oameni 
— a șasea parte a 
populației insulei — 
pentru a-și exprima a- 
deziunea fată de poli
tica actualului preșe
dinte al renublicii.

Pe de altă parte, 1n- 
tr-un ordin transmis 
partizanilor săi. gene
ralul Grivas a declarat 
că cei ce au cerut 
demisia președintelui 
Makarios se află sub 
protecția sa.

Toate aceste eveni
mente îndreptățesc a- 
precierea observatori
lor politici in sensul 
că situația din Cipru 
continuă să rămînă 
fluidă.

cele 
lui 
a-
ai 
să 

in poli- 
turnînd 
intr-un 
situația
asupra 

Makarios 
o vie 

în întreaga 
întrunindu-se 

extraordi-

A!. CIMPEANU
Atena
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viața internațională
Algerul s-a pregătit să întîmpine
ca prietenie delegația de partid

PREAJMA CELUI DE-AL XIII-LEA CON» 
AL PARTIDUIUI COMUNIST ITALIAN

Un interviu acordat de Luigi Longo

și de stat română, condusă de

Sub titlul „Cooperare 
internațională" ziarul 
„El Moudjahid" anun
ță că, în dimineața zi
lei de sîmbătă. 25 Mo- 
harram 1392 (11 mar
tie 1972), președintele 
Nicolae Ceaușescu so
sește la Alger lntr-0 
vizită oficială, la in
vitația 
Houari 
președinte al Consiliu
lui Revoluției și al 
Consiliului de 
niștri. în întîmpina- 
rea 
ment, 
a îmbrăcat haine 
sărbătoare.
rile aeroportului „Dar 
el Beida" (Casa Albă), 
de-a lungul magis
tralei „Armatei popu
lare de eliberare”,
care leagă poarta 
eriană de oraș, de o 
parte și de alta a ma
rilor bulevarde, în pia
ța „1 Mai", ca și în 
„Piața martirilor revo
luției", au fost arbo
rate drapelele de stat 
ale Republicii Socialis
te România și Republi
cii Algeriene Democra
tice și Populare. Pe pa
nouri special amena
jate, de-a lungul prin
cipalelor artere 
orașului ee află por- 
tretele celor doi 
ducători : președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele 
Boumedtene.

președintelui 
Boumedi&tie,

Mi-
acestui eveni- 

întregul oraș 
de 

Pe clădi -

a-

ale

con-

Houari 
o- 

noarea înalților oas-
In

peți români, în 
pitală « fost ridicat 
un impresionant arc 
de triumf. în întregul 
oraș sînt arborate lo
zinci in limbile româ
nă șl arabă, care dau 
expresie sentimentelor 
de Btimă șl prietenie 
cu cara populația Al
geriei îi întimpină pe 
solii poporului român : 
„Bine ați venit în Al
geria, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu" 
Republica 
România" ;
oaspeților
„Trăiască prietenia al- 
gerîano-română”.

Milioane de algerieni

ca-

; „Trăiască 
Socialistă 

„Bun venit 
români" :

au avut joi seara pri
lejul sâ-l vadă pe mi
cul ecran și să-l as- 

președintele . ____  ... ___ .
Ceaușescu, ta oficială în Algeria a 

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu va contribui 
la întărirea cooperării 
bilaterale, deschizîn- 
du-i noi orizonturi.

Joi seara, în cunos
cuta sală „El Mougar" 1 
din Alger, sub auspi
ciile Ministerului al- 
gerian al Informațiilor 
și Culturii și ale Am
basadei Republicii. So
cialiste România, a 
fost deschisă expoziția 
„Personalități ale știin
ței ?i culturii române", 
„îmi face o deosebită 
plăcere — a declarat 
Ia deschiderea expozi
ției El Mili, directorul 
informațiilor din Mi
nisterul Informațiilor 
și Culturii — să inau- 1 
garez această expozi
ție, organizată cu oca
zia vizitei pe care 
președintele Nicolae I 
Ceaușescu o va face în 
țara noastră. Știm — a I 
spus vorbitorul — că . 
poporul român, prin ' 
iluștrii săi reprezen- ; 
fanți ai științei și cul
turii, și-a adus o con
tribuție dintre cele mai | 
valoroase la dezvolta
rea științei și culturii 
mondiale. Expoziția I 
constituie pentru noi 
un nou prilej de a cu- 1 
noaște mai bine 
zările științei și 
rii românești".

El a subliniat 
celași prilej că „vizita 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu va aduce o 
contribuție însemnată 
la adîncirea relațiilor 
frățești dintre Algeria 
și România".

Aceleași gînduri și 
sentimente ne-au tost, 
împărtășite în aceste 
zile de nenumărați al
gerieni din toate cate
goriile sociale, 
dau expresie 
mentului 
bucurie 
înalților 
România

culte pe 
Nicolae
care a acordat un in
terviu grupului de zia
riști algerieni ce ne-au 
vizitat tara. In aceeași 
seară, interviul a fost 
transmis de postul de 
radio. „El Moudiahid", 
principalul cotidian al 
Frontului de Eliberare 
Națională, a publicat 
vineri dimineața. în 
prima pagină, în des
chidere, portretul se-

la adresa specialiștilor 
români, a cooperării 
dintre cele două țări 
și convingerea că vizi-

Corespondență

specială

din Alger

ere tarului 
Partidului 
Român, 
Consiliului de Stat al 
României, Nicolae 
Ceaușescu, ?i interviul 
acordat acestui ziar.

Astfel, prin inter
mediul presei, radio
ului, televiziunii, opi
nia publică algeriană 
a luat cunoștință de 
înalta apreciere dată 
de șeful statului ro
mân relațiilor de prie
tenie și colaborare 
dintre România și Re
publica Algeriană De
mocratică și Populară, 
relații ce cunosc o evo
luție ascendentă.

Aici, în Algeria, se 
acordă, de aseme
nea, prețuire prieteniei 
cu poporul român, 
colaborării statornici
te între cele două tăr.i. 
Responsabili ai unor 
importante sectoare e- 
conomice și culturale 
au exprimat — în con
vorbirile pe care le-am 
avut în ultimele zile 
cu ei — cuvinte calde

general al 
Comunist 

președintele

reali- 
cultu-

cu a-

care 
senti- 

popular de 
pentru vizita 
oaspeți din 

socialistă.

C. BENGA

revistei „
ROMA 10. — Corespondentul A- 

gerpres, N. Puicea, transmite : Cu 
prilejul celui de-al 13-lea Congres 
extraordinar al Partidului Comunist 
Italian,, ale cărui lucrări vor începe 
luni în orașul Milano, Luigi Longo, 
secretarul general al P.C.I., a acordat 
un interviu revistei „Rinascita".

După ce a făcut o trecere în revis
tă a actualei situații politice italiene, 
Luigi Longo a scos în evidență fap
tul că substanța politică a Congresu
lui P.C.I. nu este și nu poate fi di
ferită de substanța bătăliei electorale 
ce se va încheia în zilele de 7 și 8 
mai. Intenționăm, a spus Longo, să 
folosim momentul congresual pentru 
a asigura participarea cea mai largă 
și cea mai democratică, mobilizarea 
cea mai profundă a partidului la de
finirea programului nostru, a obiecti
velor noastre, a listelor noastre, a 
propagandei noastre pentru campania 
electorală care angajează deja întrea
ga noastră forță, pe toți militanțiî 
noștri activi, care consideră P.C.I. nu 
numai forța hotărîtoare pentru o co
titură democratică, ci și forța necesa
ră de control, de opoziție și de luptă 
împotriva oricărei forme de despo
tism, de arbitrariu, de proastă guver
nare. Complexitatea situației politice, 
a adăugat secretarul general al P.C.I., 
nu trebuie să întunece chestiunea e- 
sențială, adică aceea că, în ciuda di
ficultăților, obiectivul unui nou curs 
politic este actual și realist. Reacția 
adversarilor de clasă dovedește că 
mișcarea nu a acționat doar la su
prafață. Contraatacul reacționar nu 
ia naștere din înfrîngerea mișcării 
muncitorești, ci — dimpotrivă — din 
faptul că forțele populare au reușit 
să impună unele începuturi, chiar 
dacă sint parțiale, ale unei politici 
înnoitoare. însuși faptul că democra
ția creștină a hotărît să înlocuiască a- 
lianța de centru-stinga cu un guvern 
monocolor, format de ea și deschis li
beralilor, nu este o demonstrație de 
forță, ci de slăbiciune.

în altă ordine de idei, Luigi Longo

Rinascita"
a relevat că îmbunătățirea generală 
a relațiilor între diferitele componen
te ale stîngii italiene și experiența 
unitară de tip nou pe care ea o în
făptuiește nu pot fi considerate doar 
ca o înțelegere între partide, ca o ini
țiativă, să-i spunem așa, subiectivă 
sau la nivel de conducere. Ele con
stituie reflexul unei mișcări de masă 
de proporții și calități în măsură să 
implice și noi raporturi între parti
dele muncitorești. De aceea, este 
just să se vorbească despre o nouă 
perspectivă unitară la care noi consi
derăm că trebuie să-și aducă contri
buția și angajamentul toate forțele 
progresiste și populare, laice și ca
tolice.

Abordînd politica P.C.I . în con
textul actualității internaționale, Luigi 
Longo a subliniat că, prin acțiunile 
sale, Partidul Comunist Italian este 
alături de lupta popoarelor pentru 
cauza libertății și Independenței, 
alături de tot ceea ce continuă să s* 
maturizeze în lume ca revoluționar 
și progresist.

Secretarul general al P.C.I. a sub
liniat că o alternativă democratică., o 
cotitură politică, în problemele _ in
terne ale țării nu este realizabilă și 
nu poate fi concepută fără o schim
bare a poziției pe plan internațional 
a Italiei, adică fără clobindirea unei 
efective autonomii internaționale. Re
vendicând autonomia efectivă și inde
pendența deplină a Italiei, pentru o 
politică de destindere și de pace, noi 
sîntem convinși că linia noastră de 
autonomie constituie o caracteristică 
de nerenunțat a angajamentului 
nostru internaționalist autentic. Este 
clar că pentru noi principiul autono
miei, față de care în orice moment 
cînd a devenit necesar ne-am expri
mat în mod liber aprecierile și luările 
noastre de poziție, trebuie să fie con
siderat ca baza oricărui proces uni
tar al forțelor muncitorești, socia
liste, revoluționare — atît în domeniul 
intern, cit și în cel internațional.

0 declarație a cancelarului Willy Brandt
BONN 10 (Agerpres). — Cancela

rul Republicii Federale a Germaniei, 
Willy Brandt, a declarat vineri la o 
reuniune politică care s-a desfășurat 
în orașul Wertheim pe Main, că, în 
ciuda oricărei opoziții, tratatele cu 
Uniunea Sovietică și R.P. Polonă vor 
fi ratificate. El ți-a exprimat convin
gerea că Bundestagul se va pronunța 
în favoarea ratificării lor, întrucit 
tratatele corespund intereselor R.F. 
a Germaniei. Nu există nici o obiec
ție convingătoare împotriva acestor 
tratate, a subliniat Willy Brandt, dar 
există multe argumente în favoarea 
lor. Fără ele nu poate exista înțe
legere reciprocă cu U.R.S.S. și cu ce
lelalte state socialiste din Europa 
răsăriteană ; fără ele R.F. a Germa
niei ar rămîne izolată pe plan inter
național, acordul cvadripart.it privind 
Berlinul occidental n-ar intra în vi
goare și convorbirile cu Republica 
Democrată Germană n-ar putea con
tinua cu succes. Asemenea convorbiri.

a precizat cancelarul Willy Brandt, 
sint necesare pentru a se obține un 
progres în relațiile dintre cele două 
state germane.

SPANIA

PUTERNICE ACȚIUNI 
MUNCITOREȘTI

• CIOCNIRI INTRE POLIȚIE 
SI MANIFESTANȚ1

MADRID 10 (Agerpres). — în lo
calitatea portuară spaniolă El Fer
rol, din nord-vestul țării, s-au produs 
puternice ciocniri între grupuri de 
muncitori de la șantierele navale 
„Emprensa Nacional Bazan", compa
nie controlată de stat, cu întreprin
deri în numeroase localități, și for
țele poliției locale. Ciocnirile au avut 
loc în incinta șantierelor și în fața 
sediului poliției, in urma interven
ției acesteia împotriva muncitorilor 
care protestau contra închiderii abu
zive a șantierelor, după eșuarea tra
tativelor privind încheierea unui con
tract colectiv de muncă. în urma 
ciocnirilor au fost răniți aproximativ 
20 de muncitori și opt polițiști. Au 
fost, de asemenea, operate numeroase 
arestări în rîndul manifestanților. 
Forțele polițienești au deschis vi
neri focul asupra participanților Ia o 
manifestație de protest, provocînd 
moartea unui muncitor ți rănirea al
tor zece.

în legătură cn 
pregătirea conferinței 

general-europene
• UN DOCUMENT AL GUVER

NULUI R.S.F. IUGOSLAVIA 
ÎNMÎNAT MINISTRULUI 

DE EXTERNE AL FINLANDEI
HELSINKI 10 (Agerpres). — După 

cum informează agenția Taniug, am
basadorul Iugoslaviei în Finlanda, 
Liubița Stanimiraovici, a fost, primit 
vineri de ministrul finlandez al afa
cerilor externe, Kalevi Sorsa, cu care 
a discutat probleme referitoare la 
pregătirea conferinței general-euro- 
pene pentru securitate și colaborare. 
Ambasadorul iugoslav a înmînat mi
nistrului finlandez un document al 
guvernului R.S.F.I.. in care acesta îți 
etrpune poziția în legătură cu pregă
tirea întîlnirilor multilaterale și a 
conferinței general-europene.

BELGRAD

Ședința Prezidiului Uniunii
J ■>

Comuniștilor din Iugoslavia
BELGRAD 10 (Agerpres). — După 

cum informează agenția Taniug, vi
neri s-au desfășurat la Belgrad lucră
rile celei de-a 29-a ședințe a Prezi
diului Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, consacrată examinării mo
dului în care este tradusă în viață 
rezoluția primei Conferințe a U.C.I. 
privind dezvoltarea relațiilor socia- ' 
liste în agricultură și la sate și sar
cinile ce revin în această direcție 
U.C.I. La ședința Prezidiului au par
ticipat și secretarii organelor execu
tive ale Comitetelor Centrale ale U- 
niunii Comuniștilor din republici, 
președintele Comitetului provincial al 
U.C. din Kosovo, reprezentanți ai

Comunicat
ALGER 10 (Agerpres). — în comu

nicatul cu privire la convorbirile ofi
ciale dintre miniștrii de externe al- 
gerian și iugoslav, Bouteflika ți Te- 
pavaț, dat publicității la Alger, se 
arată, printre altele, că s-a efectuat 
un larg schimb de păreri în legătură 
cu probleme de interes comun. Păr
țile salută procesul de destindere din 
unele zone ale lumii, însă îți expri
mă îngrijorarea pentru faptul că în 
unele regiuni continuă agresiunea și 
politica de forță și presiuni.

Ele reafirmă și subliniază atașa
mentul lor față de neangajare, drep
tul națiunilor la autodeterminare, in
dependență națională și neamestecul 
în treburile altora. Respectarea aces
tor principii constituie un factor c- 
sențial pentru instaurarea unei păci 
mai drepte și mai trainice.

Subliniind că a fost examinată cu 
mare atenție situația din zona Mării 
Mediterane, comunicatul relevă că 
s-a exprimat simpatia pentru politica 
de independență și neangajare a Ci
prului. De asemenea, se exprimă spri
jinul pentru lupta popoarelor din 
Vietnam, Cambodgia și Laos, precum 
și speranța că situația din sud-estul 
Asiei va fi normalizată pe calea tra
tativelor intre părțile direct interesa
te. în legătură cu situația din Orien
tul Apropiat, se arată că această zonă 
continuă să rămînă o arenă de con
flicte ale unor interese opuse.

Comunicatul constată necesitatea 
întăririi relațiilor economice dintre

Consiliului Executiv Federal, ®1 or
ganizațiilor social-politice și ai Ca
merei Economice Federale.

Pavle Gaji, președintele Comisiei 
Prezidiului U.C.I. pentru politica a- 
grară, a prezentat o expunere, urma
tă de discuții.

Prezidiul U.C.I. a ales o comisie cu 
sarcina de a pregăti, pe baza criti
cilor, sugestiilor și propunerilor fă
cute în cursul discuțiilor, un proiect 
de hotăriri ale Prezidiului referitoa
re la înfăptuirea rezoluției primei 
Conferințe a U.C.I. Textul acestor 
hotăriri urmează să fie adoptat Ia una 
din viitoarele ședințe ale Prezidiului 
U.C.I.

algeriano-iugoslav
cele două țări. S-a căzut de acord 
ca, în cel mai scurt timp, să se întru
nească Comisia mixtă a celor două 
țări, care să ia măsuri pentru a aduce 
volumul schimburilor de mărfuri 'fi 
colaborarea economică, științifică iji 
tehnică la nivelul posibilităților.

★
TUNIS 10 (Agerpres). — în capitala 

Tunisiei au început convorbirile ofi
ciale dintre ministrul afacerilor ex
terne tunisian, Mohamed Masmoudi, 
și secretarul federal pentru afacerile 
externe al Iugoslaviei, Mirko Tepa- 
vaț, aflat într-o vizită la Tunis la in
vitația omologului său. Cei doi mi
niștri, anunță agenția Taniug, au 
procedat la un schimb de păreri în 
legătură cu probleme privind rela
țiile reciproce și situația internațio
nală actuală.

în aceeași zi, Mirko Tepavaț a fost 
primit de președintele Republicii Tu
nisiene, Habib Bourguiba, precum 
de premierul Hedi Nouira.
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Prezența trupelor 
britanice —cauza 

principală a crizei 
din Ulster

DUBLIN 10 (Agerpres). —' Prezenț» 
trupelor britanice de ordine în Irlan
da de Nord este cauza principală a 
crizei din Ulster, a declarat în Par
lament primul ministru al Republicii 
Irlanda, John Linch. Acțiunile solda-: 
ților britanici au ridicat împotriva 
Io’A i,ntreaga populație care cere acor
darea unor drepturi sociale și poli
tice.

Numai retragerea soldaților brita
nici din Ulster, a subliniat Linch, 
poate crea condiții favorabile pentru: 
rezolvarea crizei pe calea tratative
lor.

Declarație a M.A.E. 
al R. P. Chineze 

cu privire la bombardamentele 
americane asupra R. D. Vietnam

PEKIN 10 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe ai R.P. Chi
neze a dat publicității o declarație în 
care condamnă recentele bombarda
mente ale aviației americane împo
triva R.D. Vietnam. Declarația sub
liniază că guvernul american .trebuie 
să pună capăt imediat bombardamen
telor și atacurilor împotriva R.D. 
Vietnam și a celorlalte țări îndoctri
neze și să înceteze toate actele de 
agresiune din această zonă.

Atît timp cit S.U.A. nu vor pune 
capăt agresiunii lor, atît timp cit 
drepturile naționale sacre ale popoa
relor din Indochina nu vor ti reali
zate — se spune în declarație — po
porul chinez va face tot ce-i stă în 
putință pentru a acorda tot sprijinul 
și ajutorul luptei poporului vietna
mez și * celorlalte popoare Îndoctri
neze.

Demisia, șefului 
administrației 

de la Pnom Penh
PNOM PENH 10 (Agerpres). — Șe

ful administrației de la Pnom Penh. 
Cheng Heng, și-a dat vineri demisia 
în favoarea lui Lon Noi — informea
ză agențiile de presă occidentale. In- 
tr-un mesaj radiodifuzat. Cheng 
Heng a afirmat că la originea aces
tei hotăriri se situează „înrăutățirea 
situației în țară, ca urmare a conflic
telor și divergențelor interne, profund 
dăunătoare stabilității țării". Lon 
Noi a numit în funcția de prim mi
nistru al administrației de la Pnom 
Penh pe fostul său adjunct, Sirik 
Matak.

Opinia publică internațională urmă
rește cu mare atenție și interes mer
sul acțiunii de ratificare a tratatelor 
sovieto—vest-german și polono—vest- 
german, una din problemele da în
semnătate deosebită ale actualității 
politice europene.

După cum este cunoscut, încheierea 
și semnarea, în a doua jumătate a 
anului 1970, a celor două tratate au 
fost apreciate, pe bună dreptate, ea 
importante evenimente pozitive ale 
vieții internaționale. Aprecierea favo
rabilă pe cave popoarele europene 
au dat-o acestor tratate decurge din 
faptul că ele marchează reriiarcabili 
pași înainte în direcția lichidării 
reziduurilor celui de-al doilea război 
mondial și ale „războiului rece", 
pe calea normalizării raporturilor 
între statele continentului, îmbu
nătățirii climatului politic interna^ 
țional. Desch.izi.nd perspective noi 
în relațiile dintre statele semna
tare, ele creează premise favora
bile pentru dezvoltarea colaborării 
bilaterale, corespunzător intereselor 
reciproce, precum și cooperării pe 
plan general-european. Cele două 
tratate oglindesc progresele în direc
ția recunoașterii realităților postbe
lice, inclusiv a frontierelor statorni
cite ca rezultat al războiului și a e- 
voluției postbelice și — fapt deosebit 
de important — ele înscriu principiul 
abținerii de ia folosirea forței sau a- 
menințarea cu forța în relațiile reci
proce sau în probleme internaționale, 
conseinnînd, ca unica metodă rațio
nală de abordare a acestor probleme, 
principiul soluționării litigiilor exclu
siv prin mijloace pașnice. ,

Încheierea acestor tratate * fost 
urmată și de alte acte importante, cu 
efecte pozitive pentru destindere și 
securitatea internațională. S-a rea
lizat acordul cvadripartit în pro
blema Berlinului occidental, s-au 
desfășurat tratativele Republicii De
mocrate Germane cu Republica Fe
derală s. Germaniei și cu Senatul 
Berlinului occidental, care au avut ca 
un prim rezultat concret acordul 
asupra traficului de tranzit și conven
ția asupra circulației și vizitelor. 
S-au deschis, de asemenea, convor
birile cehoslovaco—vest-germane în 
vederea normalizării relațiilor reci
proce.

Pentru ea tratatele R.F.G. cu 
U.R.S.S. și Polonia să intre în vigoare 
este necesar ca ele să fie ratificate 
de către părțile semnatare; Ratifica
rea corespunde atît intereselor state
lor în cauză, cît și intereselor tu
turor țărilor europene, deoarece a- 
ceasta ar contribui considerabil la 
dezvoltarea procesului de destindere 
în Europa, ar exercita o influență po
zitivă asupra ansamblului vieții in
ternaționale. Tocmai de aceea, torțele 

progresiste, cercurile largi ale opiniei 
publice, partide politice și oameni ix>- 
îitici lucizi și realiști din toate țările 
Europei cer cu insistență ratificarea 
neîntârziată a celor doua tratate.

După cum a-a anunțat, zilele tre
cute, Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a examinat propunerea pre
zentată de guvernul sovietic referi
toare la ratificarea tratatului, sovie
to—vest-german și a remis-o comi
siilor pentru afaceri externe ale So
vietului Uniunii și Sovietului Națio
nalităților în vederea adoptării unei 
decizii finale.

Procedura ratificării a fost des
chisă și în Republica Federală *

Germaniei ; guvernul a obținut avi
zul comisiilor juridice și de politi
că externă ale Bundesratului (Ca
mera. federală) ; așa cum a decis co
misia juridică, aprobarea acestei ca
mere nefiind necesară. Zilele tre
cute a avut loc o largă dezbatere 
în Bundestag, urmind ca a doua și 
a treia lectură să aibă loc în cursul 
lunii mai, cînd se va trece la vot.

Dezbaterea din Bundestag a prile
juit o vie și semnificativă confrun
tare între adepții și adversarii ratifi
cării tratatelor. Exprimînd poziția 
favorabilă ratificării, cancelarul W. 
Brandt a afirmat pe bună dreptate 
că „hotărîrea pe care Bundestagtil o 
va lua în această privință va avea o 
însemnătate capitală pentru marele 
țel pe care îl constituie ameliorarea 
raporturilor Est-Vest și pentru a asi
gura astfel germanilor un viitor mai 
bun. Politica pe care vă cerem s-o 
aprobați și s-o sprijiniți slujește Eu
ropa și pacea". In sprijinul poziției 
guvernului au luat ctivîntul în Bun- 

destag un mare număr de deputați ; 
de asemenea, s-au pronunțat in fa
voarea ratificării, sprijinind poziția 
guvernului, numeroase alte persona
lități ale vieții politice și cultural- 
ărtiștice, conducători sindicali, ai al
tor organizații politice și obștești din 
R.F.G. Asemenea poziții realiste care 
vin în întîmpinarea interesului gene
ral al popoarelor europene pentru 
destindere și înțelegere nu pot fi de- 
cit salutate de toți adepții păcii.

Trebuie însă arătat că în contradic
ție cu aceste poziții, cu cerințele des
tinderii, ș-au făcut auzite, atît cu 
prilejul dezbaterilor din Bundestag, 
cit și după aceea, voci care pledau 

impotriva ratificării tratatelor, pen
tru tergiversare și condiționări — re
flectând tendința de a se reînvia 
orientarea anacronică de imobilism 
și rigiditate, de menținere și perpe
tuare a unor probleme litigioase și 
focare de tensiune. în combaterea a- 
cestor poziții, ministrul afacerilor ex
terne, Walter Scheel, lider al parti
dului liberal, care face parte din 
coaliția guvernamentală, a arătat pe 
bună dreptate că ele exprimă tendin
ța de „a îngropa tratatele în cazema
tele pe jumătate ruinate ale războiu
lui rece".

Caracterizînd cele două tratate ca 
„un punct nodal al coexistenței paș
nice între Vest și Est și al securității 
în Europa", ministrul vest-german al 
afacerilor externe a subliniat că res
pingerea tratatelor ar avea conse
cințe negative „pur și simplu inima
ginabile", afectînd pentru o perioadă 
imprevizibilă posibilitățile de destin
dere, contravenind cursului spre nor
malizare care se face tot mai simțit 

in ' ansamblul vieții internaționale 
și aducind prejudicii intereselor ma
jore ale tuturor popoarelor.

Acționînd în mod ferm pentru pro
movarea cauzei securității in Europa, 
România a militat și militează neobo
sit pentru normalizarea relațiilor 
intereuropene, pentru recunoașterea 
celor două state germane, corespun
zător cu interesele păcii și colaborării 
pe continent. Ca țară socialistă, Ro
mânia a dezvoltat de la început și 
dezvoltă relații de prietenie fră
țească și strînsă colaborare cu Repu
blica Democrată Germană, primul 
stat al muncitorilor și țăranilor ger
mani. De asemenea, acționînd în 
spiritul Declarației de la București 
din iulie I960, țara noastră a stabilit 
la începutul anului 1967 relații di
plomatice cu R.F.G., potrivit intere
selor reciproce și necesității de a mi
lita in favoarea destinderii și înțe
legerii în Europa. Consecventă pozi
țiilor sale de principiu în favoarea 
unei politici constructive, de destin
dere și înțelegere, România a salutat 
cu satisfacție încheierea tratatelor so
vieto—vest-german și polono—vest- 
german, subliniind, în permanență, 
necesitatea ratificării lor. Așa cum a 
declarat recent tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „un aport însemnat la 
consolidarea procesului de destindere 
l-ar constitui ratificarea tratatelor 
sovieto—vest-german și polono—vest- 
german, stabilirea de raporturi, în 
baza dreptului internațional, intre 
Republica Democrată Germană și 
Republica Federală a Germaniei și 
participarea lor deplină Ia viața in
ternațională, normalizarea relațiilor 
R. S. Cehoslovace cu R. F. a Germa
niei pe baza recunoașterii nevalabili- 
tății de la inceput a acordului de la 
Miinchen".

Opinia publică din țara noastră, ca 
și din celelalte țări ale continentului, 
își exprimă convingerea că în soluțio
narea acestei probleme vor prevala 
realismul și spiritul responsabilității 
față de istorie, față de destinele păcii 
pe acest continent — atît de. greu în
cercat în cele două războaie mondiale 
declanșate de cete mai întunecate 
forțe ale militarismului și revanșis- 
mului german. Ratificarea tratatelor 
ar contribui, fără îndoială, la îmbu
nătățirea climatului politic pe con
tinent, ar favoriza efectuarea, în 
continuare, a altor pași în direcția 
normalizării relațiilor intereuropene. 
a întăririi păcii. Poporul român va 
saluta ratificarea celor două tratate, 
considerînd. că împlinirea acestui de
ziderat va sluji cauza destinderii, co
laborării și păcii în Europa și in 
lume.

V. ILIESCU
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La Paumunjon, lnîormeaxă 
agenția A.C.T.C., a avut loc cea de-a 
5-a întîlnire de lucru din cadrul con
vorbirilor preliminare dintre societă
țile de Cruce Roșie din R.P.D. Co
reeană și Coreea de sud în vederea 
elaborării ordinii de zi a convorbirilor 
propriu-zise. In urma unui schimb 
de vederi avut cu acest prilej, cele 
două părți au convenit ca întâlnirea 
de lucru următoare să aibă loc la 
17 martie.

Reprezentanții P.C. din 
S.U.H. înscriși pe listele de 
candidați în alegerile pre

Comisarul electoral alzidențiale.
statului Pennsylvania a acceptat în
scrierea pe listele de candidați ale 
alegerilor prezidențiale a reprezen
tanților Partidului Comunist din Sta
tele Unite — secretarul general Gus 
Hall, care a primit mandatul C.C. al 
partidului pentru a candida la pos
tul de președinte, și Javits Tyner — 
secretarul Ligii tineretului comunist 
american, la postul de vicepreședinte 
al S.U.A.

Comitelui Central al 
P.C.U.S. și Consiliu! de Mi
niștri al U.R.S.S. au adoptat 
0 IlOtărîre Privind îmbunătățirea 
condițiilor de locuit, de deservire 
social-comercială a oamenilor mun
cii care lucrează în exploatările fo
restiere, transmite agenția T.A.S.S.

Delegația Ministerului 
Industriei Chimice din Ro
mânia, condusă de ministrul 
Mihail Florescu, și-a încheiat vizita 
oficială pe care a făcut-o în Repu
blica Populară Polonă, la invitația 
ministrului chimiei, Jerzy Olszewski. 
Ministrul român a fost primit de Fr. 
Kâim, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. A fost prezent Mihai 
Marin, ambasadorul României la 
Varșovia. A fost semnat un protocol 
de colaborare economică și tehnică 
pe 1972.

Pakistanul * cerut reprezen
tantului său permanent la Organiza
ția Națiunilor Unite să atragă, atenția 
președintelui Consiliului de Securitate 

asupra „deteriorării situației la fdm- 
tiera între India și Pakistan și de-» 
lungul liniei de încetare a focului in 
Cașmir", anunță agenția France 
Preșse, citind un comunicat oficial 
dat publicității la Caraci.

Sub egida Comitetului organi
zatoric al librăriilor, muzeelor șl 
expozițiilor, la Rangoon s-a des
chis o expoziție de fotografii 
organizată (le Ambasada română. 
Expoziția înfățișează momente 
esențiale ale mișcării muncito
rești din țara noastră, drumul 
glorios de luptă al partidului, de 
la înființare și pînă în prezent. 
Un număr însemnat de exponate 
prezintă aspecte din România, 
sintetizează, in cifre șl imagini, 
realizările economice, sociale și 
culturale ale poporului român. 
Un grupaj de fotografii redă as
pecte ale relațiilor de prietenie 
dintre poporul român și poporul 
blrman.

La Leipzig s *vut 100 • ®<5u- 
nare organizată de conducerea Comi
tetului regional Leipzig al P.S.U.G., 
la care au luat parte circa 2 200 de 
propagandiști. La adunare a luat 
cuvintul Erich Honecker, prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G.

Președintele Comitetului 
pentru relații externe al 
Senatului S.O., William Ful
bright, a criticat hotărîrea guvernu
lui american de a instala baze al» 
marinei americane militare în Grecia 
și Bahrein. „Nu există nici o dovadă 
cit de mică că popoarele consideră că 
au nevoie de noi pentru securitatea 
lor, iar prezumția că ele ar considera 
că au nevoie de noi ne-a amestecat 
în tot felul de tulburări pe tot glo
bul", a spus senatorul.

Stabilirea de relații diplo
matice între Iugoslavia și
Filipine. Un comunicat al Secre
tariatului Federal pentru Afacerile 
Externe anunță că guvernele Iugo
slaviei și Filipinelor au căzut dc 
acord să stabilească relații diploma
tice.
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