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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN ALGERIA
în cea de-a patra zi a vizitei, delegația de partid și 

de stat română s-a bucurat de primirea prietenească 
și calda ospitalitate a petroliștilor algerieni.

Marți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu și persoanele ofi
ciale care-1 însoțesc în vizita în 
Algeria au sosit la Hassi-Messaoud, 
important centru petrolier al țării, 
aflat în inima deșertului Sahara.

La plecarea din Annaba, impor
tant oraș industrial al Algeriei de 
est — regiune vizitată în cursul zi
lei de luni — oaspeții români au 
fost conduși de colonelul Abdel- 
ghani, membru al Consiliului Re
voluției, comandantul celei de-a 
5-a regiuni militare, de oficialități 
militare și civile ale vilayetului 
Constantine. Un detașament al for
țelor maritime militare a dat ono
rul.

■Hi

mai devreme, intr-un timp mai scurt, de cea mai bună calitate!'

SFECLA DE ZAHAR
urgențe în pregătirea terenului

între culturile agricole care se în- 
sămînțează în această perioadă este 
și sfecla de zahăr, plantă tehnică de 
mare importanță pentru economia 
țării, în decursul anilor, conducerea 
de partid și de stat a luat o serie de 
măsuri in vederea stimulării coope
rativelor agricole în sporirea pro
ducției de sfeclă de zahăr, la care se 
adaugă livrarea unor cantități mai 
mari de îngrășăminte chimice, să- 
mînță superioară din punct de vedere 
calitativ, acordarea de asistență teh
nică. Recent, Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. a examinat și aprobat 
propunerile privind extinderea unor 
avantaje acordate cooperativelor a- 
gricole și asupra producătorilor indi
viduali, care vor livra, pe bază de 
contract, sfeclă de zahăr. Astfel, pe 
lingă prețul de bază de 300 lei 
tona, în cazul cînd se depășesc 
cantitățile contractate se acordă un 
spor de preț de 35—45 lei la tonă. 
Pe lîngă acestea, producătorii indi
viduali vor avea următoarele alte a- 
vantaje ; pentru fiecare tonă de sfeclă 
de zahăr livrată se acordă gratuit 4 
kg zahăr, 400 kg borhot umed la un 
preț de numai 10 lei tona : în cazul 
cînd producătorul livrează peste 5 
tone de sfeclă de zahăr are posibili
tatea să cumpere, pentru fiecare 
tonă, cite 30 kg porumb la preț de 
stat ; beneficiază de sămînță gratuită 
pentru întreaga suprafață cultivată, 
i se plătește transportul sfeclei din 
cîmp la bazele de recepție ale fabri
cilor.

Măsurile de stimulare a cooperati
velor agricole și a producătorilor in
dividuali vor da un mare avînt cul
turii sfeclei de zahăr. în vederea ob
ținerii unor recolte cît mai mari, care 
să satisfacă cerințele industriei în ce 
privește materia primă pentru fabri
carea zahărului, este necesar să se a- 
plice corect tehnologia cultivării sfe
clei. Experiența a numeroase coope
rative agricole a demonstrat că. prin 
executarea la timp și la un înalt 
nivel agrotehnic a tuturor lucrărilor, 
producția medie Ia hectar poate creș
te foarte mult. Anul trecut, coope
rativa agricolă din comuna Tudor 
Vladimirescu. județul Brăila, a obți
nut. în medie la hectar. 65 000 kg 
sfeclă de zahăr. De altfel, sînt nu
meroase cooperative agricole care rea

lizează recolta de 30 000—40 000 kg la 
hectar.

Pentru sporirea producției de sfeclă 
de zahăr este necesar ca, acum, în 
primăvară, să se acorde cea mai 
mare atenție lucrărilor de pregătire 
a terenului și semănatului. Deși am 
asistat la o ultimă răbufnire a iernii 
cu zăpadă și temperaturi scăzute, pes
te scurtă vreme, așa cum precizează 
meteorologii și cum este de altfel și 
normal, vremea se va încălzi din nou. 
Se vor crea condiții și pentru semă
natul sfeclei.

Din ultimele date centralizate la 
minister rezultă că au fost însămînța- 
te cu sfeclă de zahăr 5 000 hectare te
ren, ceea ce reprezintă numai 5 la sută 
din suprafețele prevăzute. Timpul 
rece din ultimele zile a întrerupt, in 
cele mai multe locuri, desfășurarea 
normală a lucrărilor de .semănat. De 
aceea va trebui ca în zilele următoa
re. printr-o temeinică organizare a 
muncii, întîrzierea să fie recuperată. 
Ce elemente trebuie avute în vedere 
la semănatul sfeclei de zahăr ? Refe
ritor la această întrebare, dr. docent 
Z. Stănescu, de la Institutul de cer
cetări pentru cultura cartofului și 
sfeclei de zahăr Brașov, a făcut unele 
precizări.

„Intrucît în unele zone cantitățile 
de apă acumulate în sol sînt insu
ficiente. se impune luarea unor mă
suri speciale pentru însămîntarea sfe
clei de zahăr Pentru a germina să- 
mînta are nevoie de o temperatură în 
sol de 4—5 grade și umiditate abun
dentă, iar pentru răsărire într-o pe
rioadă scurtă (8—10 zilei temperatura 
optimă este de 10—11 grade Imediat 
ce vremea se va reîncălzi trebuie să 
se treacă la semănat, înceoînd cu .par
tea de vest și sud-vest a tării. în Cîm- 
pia Română și. mai ales. în Cîmpia 
Transilvaniei, unde umiditatea in sol 
este scăzută. S-ar putea ca în zilele 
următoare să fie din nou temperaturi 
scăzute, dar ele vor găsi sfecla ne
răsărită sau. chiar dacă plăntutele 
vor fi la suprafața solului, dacă sînt 
bine dezvoltate, ele rezi.stă pînă la 
minus 5 grade fără pierderi. în zo
nele din estul tării, unde tempera
tura este scăzută. în cele din depre
siunile intramontane, unde în mod 
curent survin înghețuri tardive, în- 
sămînțarea sfeclei va trebui să în

ceapă în a treia decadă a lunii mar
tie. astfel ca răsăritul să aibă loc în a 
doua decadă a lunii aprilie.

întrucît la germinația semințelor 
de sfeclă este nevoie de o cantitate 
mare de oxigen, trebuie acordată o 
atenție mare pregătirii patului ger
minativ, care trebuie să fie bine mă- 
runțit și afinat, fără a provoca pier
derea umidității din sol care, in u- 
nele zone, mai ales în Cîmpia Tran
silvaniei. este în cantitate mai mică 
decît în mod normal. Solul desti
nat însămînțării sfeclei de zahăr, 
după prelucrare, trebuie să rămină 
bine nivelat și fără bulgări. Sămîn- 
ța de sfeclă germinează bine dacă 
grosimea patului germinativ nu este 
mai mare de 4—5 cm, adîncime la 
care se introduce sămînța în sol. Tn 
zonele cu posibilități de irigare și cu 
umiditate redusă in sol se vor lua 
măsuri ca. imediat după plantare, să 
se execute udarea culturii, pentru a 
grăbi înrădăcinarea și creșterea plan- 
telor"

Deoarece timpul afectat lucrărilor 
agricole de primăvară s-a redus mult 
— am intrat în a doua parte a lunii 
martie — este necesară o temeinică 
organizare a muncii pentru ca însă- 
mîntările să se facă în limitele pe
rioadei optime pentru fiecare cultură. 
O deosebită atenție trebuie acordată 
sfeclei de zahăr, plantă care are ne
voie de condiții specifice la răsărire, 
condiții care se întîlnesc doar în anu
mite perioade, lată de ce conducerile 
cooperativelor agricole si specialiștii 
din aceste unități, cu spriiinul celor 
de la fabricile de zahăr, să șe îngri
jească de pregătirea exemplară a te- 
renului si însămîntarea sfeclei în li
mitele timpului optim.

Ion HERȚEG
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• Cînd te scumpești la 
tărițe...

• Arad — Aproape 30 la 
sută din suprafață a fost 
însămînțată

ÎN PAGINA A II-A

O distanță de o oră și jumătate 
de zbor peste munții Atlas desparte 
nordul industrial al țării de baza 
sa principală de materii prime — 
deșertul Saharei, al cărui subsol 
conține imense zăcăminte de țiței 
și gaze. Aceste bogății, scoase, de 
sub controlul companiilor și mono
polurilor străine, sînt exploatate 
astăzi în folosul consolidării și dez
voltării unei puternice economii in
dependente, propășirii întregului 
popor, un loc deosebit revenind 
complexului de exploatare și 
prelucrare a- hidrocarburilor de 
la Hassi-Messaoud, care, împreună 
cu alt centru saharian de la In- 
Amenas, asigură Algeriei locul trei 
în Africa în extracția de petrol. La complexul petrochimic din Skikda

„Trăiască România", 
„Trăiască Ceaușescu"

în persoana tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, muncitorii din Hassi- 
Messaoud au salutat pe conducăto
rul de partid și de stat al unui 

,popor prieten, care, a fost întot
deauna alături de poporul algerian 
în lupta sa de eliberare socială și 
națională și în eforturile de edifi
care a Algeriei noi. Aici, la Hassi- 
Messaoud, se realizează în practică 
o rodnică cooperare, întruchipare 
vie a prieteniei și solidarității din
tre cele două țări. Despre aceasta 
ne-au vorbit gazdele. „Rezultatele 
obținute în prospectarea și punerea 
în valoare de noi zăcăminte de hi
drocarburi, în ridicarea nivelului 
tehnic al exploatării și pregătirea 
de cadre naționale — ne declara 
Sid Ahmed Ghozali, președinte- 
director general al Societății Na
ționale de Hidrocarburi (Sonatrach) 
— se datoresc și sprijinului acordat 
de țările prietene, România fi
ind primul stat cu care am co
operat încă de la început în 
domeniul petrolului. In primul 
rînd, datorită contextului poli
tic favorabil cooperării — care 
caracterizează relațiile noastre. în 
al doilea rînd. România dispune de 
o experiență de peste un secol în 
ce privește petrolul. Prezența pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pe pă- 
mîntul Algeriei constituie și sub a- 
cest aspect un prilej fericit de a 
extinde și adînci cooperarea dintre 
țările noastre".

„Vizita pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu o efectuează în 
țara noastră constituie un moment 
deosebit de important pentru rela
țiile dintre Algeria și România — 
ne-a declarat Mohamed Atailia, co

mandantul celei de-a patra regiuni 
militare, Sîntem convinși că ea va 
avea un rol de seamă în dezvolta
rea prieteniei și colaborării fruc
tuoase algeriano-române, în intere
sul ambelor popoare".

O expresie a acestor sentimente 
au fost și primirea rezervată pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la so
sirea sa pe aeroportul Hassi-Mes
saoud, urările înscrise aici pe mari 
banderole — „Bine-ați venit, tova
rășe Nicolae Ceaușescu !“, „Prin 
unitatea poporului am cîștigat bă
tălia petrolului", „Poporul nostru 
nu va uita niciodată prietenii săi", 
„Trăiască prietenia algeriano- 
română 1“ — ilustrînd pregnant 
legăturile de frățească prietenie 
dintre țările și popoarele noastre.

întîmpinat cu onoruri militare, 
președintele Nicolae Ceaușescu este 
salutat de comandantul celei de-a 
patra regiuni militare, Mohamed 
Atailia, prefectul departamentului 
saharian Oasis, Gherieb Mohamed 
Lamine, comisarul național al par
tidului Frontul de Eliberare Na
țională pentru acest departament, 
Talma Yahia, președintele Adună
rii populare departamentale, Djeg- 
hab Athman, de membri ai condu
cerii Societății Naționale de Hidro
carburi (Sonatrach). Copii ai 
muncitorilor oferă buchete de 
flori oaspeților dragi. Un grup 
numeros de petroliști, în sa
lopete de lucru, flutură stegulețe 
românești și algeriene, scandează 
„Yahia Ceaușescu", „Yahia Româ
nia" — „Trăiască Ceaușescu, tră
iască România" — aplaudînd în
delung pe :onducătorul partidului 
și statului nostru.

complexe industriale de separare 
a țițeiului de gaze, de desalinizare 
a țițeiului, au fost construite stații 
de pompare a petrolului și gaze
lor, conducte spre litoral în portu
rile Skikda și Arzew. Au apărut, 
de asemenea, în plin deșert, oaze 
create de puterea omului, în care 
locuiesc muncitorii petroliști.

Vizita începe la centrul admi
nistrativ al complexului. Muncito
rii, tehnicienii și inginerii alge
rieni întimpină cu ovații și urale 
pe solii României socialiste.

în fața unei machete, inginerul 
Gambit Namir, directorul lucrări
lor de forare de la Hassi-Mes
saoud, dă ample explicații asupra 
sistemului de organizare a produc
ției, de tratare și prelucrare a pe
trolului și a metodelor de recu
perare secundară, care permit o 
valorificare mai deplină a zăcă
mintelor, Reține atenția faptul că 
după prelucrarea primară, prin 
care țițeiul se separă de gaze, aces
tea din urmă sînt — după obținerea 
propanului și butanului — reinjec- 
tate sub presiune în puțurile de 
exploatare, ceea ce asigură obține-

rea unor cantități suplimentare de 
hidrocarburi.

în țimpul discuției cu privire la 
rezervele existente, evaluate în 
prezent Ia 2,5 miliarde tone, și du
rata lor de exploatare, se arată că 
există bune perspective pentru o 
producție masivă și stabilă timp de 
peste 10 ani, perioadă care ar pu
tea fi dublată în urma folosirii me
todei recuperării prin injectare cu 
apă în zăcămînt, problemă care 
preocupă la ora actuală pe specia
liștii algerieni.

în continuare, sînt vizitate insta
lațiile de prelucrare ale bazei Re- 
pal — unitate unde țițeiul este sta
bilizat prin metoda separării și dis
tilării — și stațiunea de reinjectare 
a gazelor pentru menținerea pre
siunii în zăcămînt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează în cursul vizitării sălii 
de comandă și a instalațiilor de 
principalii parametri tehnici ai a- 
cestor utilaje, de metodele și pro
cedeele tehnice folosite.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Hassi-Messaoud — puternică 
cetate a petrolului in inima 

deșertului Saharei
Cortegiul prezidențial s-a în

dreptat apoi spre baza „Repal“, 
una din principalele unități pro
ductive ale zonei Hassi-Messaoud 
— un imens careu pe 160 km pă- 
trați, impinzit de 300 de sonde, de 
la care se așteaptă în acest an o 
producție de 27,5 milioane de tone. 
Zonă pustie în 1956, Hassi-Mes

saoud este astăzi o veritabilă bază 
industrială în adîncul deșertului 
Saharei. Ca urmare a politicii de 
valorificare în interesul național 
a bogățiilor Algeriei, politică pro
movată de Frontul de Eliberare 
Națională și de guvernul algerian, 
la Hassi-Messaoud au fost înălțate 
în ultimii ani sonde, instalații
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Pretutindeni, oaspeții români sînt întîmpinafi cu prietenie, cu căldura

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit 

pe președintele Senatului orașului
Hamburg, Peter Schulz

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit, marți Ia amiază, pe Peter 
Schulz, președintele Senatului o- 
rașului Hamburg, care se află în 
țara noastră Ia invitația președin
telui Consiliului popular județean 
Constanța, Vasile Vîlcu.

La întrevedere, desfășurată în- 
tr-o atmosferă cordială, au luat

parte Petre Blajovici, președintele 
Comitetului de Stat pentru Econo
mia și Administrația Locală, și Ion 
Tudor, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular 
stanța.

A fost de față 
ambasadorul R. F. 
București.

județean Con-

Erwin Wickert, 
a Germaniei la

(Agerpres)

Plecarea in Statele Unite ale Americii
a unei delegații a Consiliului
conduse de tovarășul Manea

Marți a plecat spre Washington 
delegația Consiliului Economic con
dusă de Manea Mănescu. președin
tele Consiliului Economic, care, la in
vitația Consiliului consilierilor eco
nomici de la Casa Albă, va face o 
vizită în Statele Unite ale Americii.

Delegația va purta convorbiri și 
va face un schimb de păreri cu pri
vire la relațiile bilaterale româno-a- 
mericane in domeniile economic, coo
perarea industrială și tehnico-știin- 
țifică și va examina modalitățile 
practice de facilitare a dezvoltării a- 
cestor relații.

Delegația se va opri la Paris, unde

Economic
Mănescu
întîlnire de lucru 

româno-franceze
va participa la o 
a Comisiei mixte 
de cooperare economică, științifică și 
tehnică.

La aeroportul Otopeni, delegația a 
fost condusă de tovarășii Emil 
Bodnaraș, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului 
terne.

Au fost prezenți 
Meeker, ambasadorul 
ale Americii la București, precum și 
Jean Marie le Breton. însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Franței la Bucu
rești,

IN PAGINA A VII-A

afacerilor ex-

Leonard C. 
Statelor Unite

LUCRĂRILE CONGRESULUI

AL XIII-LEA AL PARTIDULUI

COMUNIST ITALIAN

Tovarășului ALEXEI NIKOLAEVICI KOSIGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
MOSCOVA

în numele guvernului român și al meu personal, exprim profunda 
condoleanțe în legătură cu accidentul de la Uzina de aparate radio din 
Minsk.

Vă rog să transmiteți familiilor și celor apropiați victimelor întreaga 
noastră compasiune.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Mulțumesc cu deosebită cordialitate Excelenței Voastre pentru ama
bilele felicitări transmise cu ocazia Zilei naționale a statului Kuweit ți 
doresc să adresez cele mai bune urări pentru sănătatea personală a Ex
celenței Voastre, precum și pentru prosperitatea poporului Republicii So
cialiste România.

JABER AL-AHMAD AL-JABER AL-SABAH
Prinț moștenitor și prim ministru al 

statului Kuweit
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Tematică ajutătoare pentru convorbirile 
recapitulative de la sate

Deceniul care a trecut de la înche
ierea cooperativizării agriculturii a 
marcat adinei schimbări înnoitoare 
în viața țărănimii, care \ constituie 
tot atitea dovezi ale justeței poli
ticii Partidului Comunist Român 
privind transformarea socialistă a 
satului, ale avantajelor organizării 
agriculturii pe baze cooperatiste, ale 
forței de nebiruit a alianței munci- 
torești-țărănești. S-a confirmat că, 
in condițiile nivelului de înapoiere 
economică de la care am fost nevoiți 
să pornim în construcția socialistă, 
dezvoltarea in ritm intens a indus
triei socialiste a reprezentat unul 
din factorii de bază ai progresului 
general al țării și, implicit, ai dez
voltării agriculturii, premisa ridi
cării gradului de civilizație al po
porului.

Cine își amintește înfățișarea co
munelor noastre înaintea cooperati
vizării și cu atît mai mult cum tră
iau și munceau milioanele de trudi
tori ai ogoarelor pe vremea stăpîni- 
rii burghezo-moșierești, poate înțe
lege pe deplin profunda revoluție 
realizată in viața țărănimii de coo
perativizarea agriculturii, victorie 
strălucită a politicii marxist-leni- 
niste a partidului. (Schimbările cali
tative pe care socialismul le-a deter
minat pe plan economic, politic, 
social, cultural in viața satului au 
fost prezentate In consultația „Sa
tul românesc — 1972", „Scîhteia" 
din 2. II. a.c.).

0 CERINȚĂ FUNDAMEN- 
TĂLĂ REALIZAREA 

UNEI AGRICULTURI 
INTENSIVE, 

DE MARE RANDAMENT
Noua etapă de evoluție a societă

ții noastre, etapa făuririi socialis
mului multilateral dezvoltat, pre
supune ca, paralel cu continuarea 
în ritm intens a industrializării so
cialiste, să se asigure accelerarea 
procesului de dezvoltare intensivă, 
multilaterală a agriculturii, ramură 
de bază a economiei naționale, în
trucât numai pe calea dezvoltării ar
monioase, atît a industriei cit și a 
agriculturii, poate fi atins obiectivul 
creării unei economii naționale în
floritoare, apropierii României, în 
scurt timp, de țările cu economie a- 
vansată, ridicării nivelului de trai 
al întregului popor.

înfăptuirea acestei cerințe, impuse 
de actualul stadiu de dezvoltare a 
societății noastre, este cu atît mai 
importantă eu cît, așa cum dove
dește viața, cooperativizarea nu re
zolvă și nu poate rezolva de la sine 
problemele complexe ale creșterii și 
modernizării producției agricole. Ea. 
nu creează decît baza socială și or
ganizatorică necesară 1 atiiigerii â-< 
cestui scop. Esențial este ca avanta. 
jele marii producții agricole socia
liste să fie folosite din plin pentru 
a asigura un progres amplu și rapid 
al tuturor ramurilor agriculturii 
noastre. Așa cum a usubliniat tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recentul 
congres al țărănimii cooperatiste : 
„Realizarea unei agriculturi inten
sive, de mare randament — necesi
tate obiectivă a construcției socia
liste — cere eforturi susținute pen
tru dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale a acestei ramuri, reclamă in
vestiții pentru mecanizare, chimi
zare, pentru îmbunătățiri funciare 
și, totodată, impune o preocupare 
constantă pentru organizarea rațio
nală a producției și a muncii, pen
tru aplicarea în producție a cuceri
rilor științei agrozootehnice avan
sate".

Tocmai în aceste direcții funda
mentale pentru dezvoltarea, pe baze 
moderne, a producției agricole ac
ționează cu neabătută consecventă 
partidul și statul nostru. Obiecti
vele concrete ale progresului multi
lateral al agriculturii noastre în ac
tuala etapă de evoluție a țării au 
fost clar precizate in documentele 
Congresului al X-lea al P.C.R., in 
prevederile cincinalului 1971—1975, 
in cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la conferința pe țară a 
secretarilor comitetelor de partid și 
a președinților consiliilor populare 
comunale și la al II-lea congres al 
U.N.C.A.P. Pentru crearea condi
țiilor materiale și organizatorice 
necesare realizării acestui program 
a fost aplicat în ultimii ani un cu
prinzător ansamblu de măsuri.

Temelia trainică a progresului a- 
griculturii noastre o constituie con
tinua dezvoltare și modernizare a 
bazei ei telinico-materiale. La sfir- 
șitul anului 1975, agricultura va 
dispune de 120 mii tractoare, de 
numeroase alte mașini agricole 
de mare randament care, practic, 
vor asigura mecanizarea tuturor lu
crărilor agricole. în ultimul an al 
cincinalului ea va. primi peste 2 mi
lioane tone îngrășăminte substanță 
activă, precum și alte produse chi
mice. Potrivit programului național 
de îmbunătățiri funciare urmează 
să fie amenajate pentru irigații 
1 200 000 hectare; sint prevăzute, de 
asemenea, lucrări de îndiguiri și de
secări pe suprafețe de 600 000 hec
tare. combaterea eroziunii solului pe 
460 000 hectare.

Realizarea unei agriculturi inten
sive înseamnă a obține — prin me
canizare, chimizare, aplicarea me
todelor agrotehnice — o recoltă cît 
mai mare la hectar. în acest sens, 
documentele de partid subliniază 
cu deosebită tărie necesitatea folosi
rii complete și raționale a pămîntu- 
lui — principalul mijloc de produc
ție din agricultură. Aceasta presu
pune deopotrivă extinderea suprafe
ței arabile prin lucrări de îmbunătă
țiri funciare, redarea în circuitul 
arabil a tuturor terenurilor utilizate 
temporar în alte scopuri, precum și 
cultivarea întregii suprafețe.

Este cunoscut faptul că pe aproxi
mativ două treimi din suprafața a- 
gricolă a țării se manifestă acțiunea 
negativă a secetei, inundațiilor și e- 
roziunii solului. Tocmai de aceea, 
la indicația conducerii de partid a 
fost adoptat programul național de 
hidroameliorații. Țărănimea coope
ratistă este direct interesată ca, pe 
lingă lucrările de importanță națio
nală, toate cooperativele să reali
zeze o suprafață irigată cît mai 
mare. Acțiunile de masă de îmbună
tățiri funciare, desfășurate în toam
na și .iarna aceasta, au dovedit cît de 
mari sînt posibilitățile de a realiza 
asemenea lucrări prin mijloace 
simple, locale, cu puține cheltuieli. 
Tocmai de aceea, ele trebuie conti
nuate pe baza unor programe amă
nunțite în fiecare cooperativă. Apă
rarea și buna gospodărire a fondului 
funciar este o problemă de însem
nătate națională și, ca atare, o obli
gație de prim-ordin a tuturor oa
menilor muncii de la sate.

Un rol hotărîtor în creșterea pro
ducției agricole îl are folosirea inte
grală a mijloacelor mecanice, a trac
toarelor și mașinilor cu care este în
zestrată agricultura. Aceasta impune 
o preocupare sporită pentru buna 
lor întreținere și reparare, mai 
multă exigență față de calitatea lu
crărilor agricole. Foarte avantajoasă 
se dovedește alcătuirea formațiilor 
mixte de lucru, din mecanizatori și 
cooperatori, care să răspundă de 
executarea tuturor- lucrărilor agri
cole și realizarea producțiilor plani
ficate pe suprafețele luate în pri
mire. Spre a asigura folosirea inten
sivă și în bune condiții a mașinilor

cestora, a sporirii veniturilor lor 
și a ridicării nivelului de trai al 
cooperatorilor o reprezintă crește
rea sistematică a averii obștești, 
prin respectarea prevederilor sta
tutului C.A.P. care stabilesc obli
gația fiecărei cooperative de a a- 
loca pentru fondul de acumulare 
18—25 la sută din producția netă 
realizată. Cele mai bogate și mai 
înfloritoare cooperative sint azi a- 
celea unde oamenii au știut să 
privească mai departe de interesul 
imediat, înțelegînd că e în folo
sul lor să repartizeze o parte tot 
mai mare a beneficiilor obținute 
pentru sporirea șeptelului, îmbună
tățiri funciare, crearea de secții pro
ductive, achiziționarea de îngrășă
minte chimice. După cum se știe, 
statul nostru a acordat și acordă un 
ajutor de seamă cooperativelor pen
tru dezvoltarea acumulărilor, pentru 
investiții. Ajutorul statului nu tre
buie să ducă însă in nici un fel la 
slăbirea eforturilor proprii ale co
operativelor pentru creșterea acu
mulărilor, de care depinde în mod 
hotărîtor întărirea lor economică.

Simpla alocare de fonduri de in
vestiții e însă departe de a rezolva 
totul ; rezultate bune se obțin nu
mai acolo unde există grija ca fon
durile de investiții să fie concen
trate asupra obiectivelor strict nece
sare producției și ca aceste obiec
tive să intre cît mai repede în func
țiune. Adevărați gospodari sînt acei 
cooperatori care nu îngăduie ca a- 
vutul obștesc să fie cheltuit pe clă
diri pompoase, menite „să-ți ia o- 
chii“, care pun stavilă oricărei ri
sipe, dau prioritate modernizării 
spațiilor de producție existente, se 
îngrijesc de reducerea costurilor de 
producție, a cheltuielilor materiale, 
chibzuiesc cu luare aminte cum se 
pot obține sporuri de producție la 
un preț de cost cît mai scăzut. 
Dat fiind că orice neglijență în gos
podărirea avutului obștesc lovește 
în propriile interese ale fiecă
rui cooperator este necesar ca 
toți să se considere angajați solidar 
în eforturile pentru apărarea 
și sporirea proprietății socialiste. 
(Vezi și rezoluția Congresului al 
II-lea al U.N.C.A.P.).

îmbinarea armonioasă a interesa

sebită creșterea rolului adunării ge
nerale în întreaga activitate organi
zatorică și de producție, ca autentic 
for democratic de conducere, care dă 
posibilitate tuturor cooperatorilor 
să participe la dezbaterea proble
melor vitale ale producției și mun
cii, la elaborarea hotărîrilor de care 
depinde progresul cooperativei. Ne- 
îndeplinirea prevederilor referitoare 
la convocarea. cu regularitate a a- 
dunărilor generale, formalismul în 
pregătirea și desfășurarea acestora, 
lipsa de atenție față de propunerile 
cooperatorilor și, cu atît mai mult, 
persecutarea acelora care, prin cri
tici constructive, urmăresc înlătura
rea neajunsurilor, reprezintă încăl
cări ale democrației cooperatiste 
față de care nimeni nu are dreptul 
să rămînă nepăsător.

înalta răspundere pentru viața 
cooperativei trebuie să se manifeste, 
totodată, în grija pentru alegerea în 
funcții de răspundere a celor mai 
buni cooperatori — oameni înain
tați, cu temeinică pregătire politică 
și profesională, organizatori price- 
puți ai producției, bucurmdu~.se de 
stima și respectul general. A ve
nit, fără îndoială, timpul să se trea
că de la recunoașterea in vorbe a 
necesității ca femeile să fie repre- < 
zentate în funcții de conducere, po
trivit contribuției lor în viața coo
perativelor, la măsuri efective pen
tru ca un număr cît mai mare de 
femei harnice, capabile, să participe 
la rezolvarea problemelor obștești, 
să fie promovate ca președinți, șefi 
de ferme, brigadieri, șefi de sectoare.

CONȘTIINȚA SOCIALISTA
- 0 MARE FORȚA 

DE PROGRES

Fabrica de flori
SIBIU (Corespon

dentul „Scinteii", N. 
Brujan).

Cu mai puțin de 10 
ani in urmă, fabrica 
„Flamura roșie" din 
Sibiu („Flaro") lansa 
pe piață un nou pro
dus : flori din mase 
plastice. Ce reprezin
tă astăzi „florile" pen
tru întreprindere 7 Ia
tă ce ne-a spus_ingi- 
nerul Dumitru 
ioc, directorul 
cii :

cu
O 

ele

Busu- 
fabri-
anual

peste 3 milioane de
Producem

flori. Paleta coloristi- 
că. diversificată an de 
an, se află într-o ade
vărată competiție 
.ofertele" naturii, 
bună parte din
sint exportate în nu
meroase țări ale «lu
mii, între care Anglia, 
Suedia. Ungaria, R. F. 
a Germaniei, Canada. 
Siria. In 1972 sarcinile 
de export ale fabricii 
au sporit de trei ori 
față de anul trecut, 
ponderea florilor in 
volumul exportului a- 
jungînd la 50 la sută.

In afară de tehno
logii și utilaje moder
ne, florile de la 
„Flaro" se nasc și 
dintr-o mare inves
tiție de pasiune și 
măiestrie a muncito
rilor, inginerilor și 
tehnicienilor. Nu în- 
tîmplător colectivul 
de la „Flaro" a obți
nut, la ultimul pavi
lion de mostre de bu
nuri de consum, di
ploma de „Cel mai 
frumos și util articol" 
pentru... flori !

*

*
**
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SFECLA DE ZAHĂR

FAPTUL
DIVERS
O plimbare 
salvatoare

Pensionarul Ion Ciurel din To- 
pleț (Caraș-Severin) își făcea,, 
ca de obicei, plimbarea de di
mineață. în apropierea gării 
a observat un bloc mare de 
piatră care căzuse pe linia fe
rată. Dîndu-și seama de pericol, 
a anunțat imediat șeful gării. 
Tocmai la timp. Datorită inter
venției lui, trenul de marfă nr. 
20312, care urma să treacă prin 
stație, a fost oprit pină ce obsta
colul a fost Înlăturat. Pentru a- 
ceastă faptă, Ion Ciurel a primit 
mulțumiri _și o recompensă din 

regionalepartea Direcției 
C.F.R. Timișoara.

Mare 
ghinion la 
„Fortuna"

doi
11,
un

Acțiunea de dezvoltare și moder
nizare a agriculturii va avea un pu
ternic suport în investițiile masive 
ale statului, însumînd 80 miliarde 
Iei, la care se adaugă 20 miliarde 
din fondurile cooperativelor, așadar 
o sumă de două ori mai mare decît 
totalul investițiilor realizate în pri
mul cincinal al României.

Eforturilor făcute de stat pentru 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
a agriculturii, țărănimea coopera
tistă, toți cei ce lucrează în agricul
tură sînt chemați să le răspundă 
prin îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce le revin spre a realiza în 
cel mai scurt timp un avînt al în
tregii agriculturi, sporirea aportului 
ei la dezvoltarea generală a țării.

Obiectivul central al întregii noas
tre agriculturi în actualul cincinal îl 
constituie creșterea producției glo
bale cu 3G—49 la sută față de cinci
nalul precedent. în 1975 tre
buie să se ajungă la o pro
ducție de 19,5 milioane tone ce
reale (din care 13 milioane tone în 
sectorul cooperatist), 1,2 milioane 
tone floarea-soarelui (din care circa 
1 milion tone in cooperativele agri
cole), 5 milioane tone sfeclă de za
hăr in sectorul cooperatist ; va 
crește substantial producția de car
tofi, legume, fructe, struguri.

și utilajelor agricole și a scurta pe
rioada de executare a lucrărilor în 
campanii este necesar să se acțio
neze hotărît pentru pregătirea de 
mecanizatori din rîndul cooperato
rilor, inclusiv al femeilor.

Acum, la începutul primăve
rii, se impune o intensă mo
bilizare a tuturor forțelor din 
cooperativele agricole, din celelalte 
unități agricole pentru o exemplară 
desfășurare a lucrărilor agricole. 
Ca sarcini precumpănitoare se impun 
in această perioadă : însămînțarea 
culturilor din prima epocă fără nici 
un rabat la calitate ; pregătirea te
renului pentru însămînțarea culturi
lor din epoca a doua ; intensifica
rea lucrărilor în pomicultură, legu
micultura și viticultură, astfel incit 
să se asigure în fiecare județ o bază 
proprie de aprovizionare cu legume.

O agricultură modernă, de mare 
randament, este de neconceput fără 
un progres substanțial al zootehniei. 
Tocmai de aceea, înfăptuirea preve
derilor programului național de dez
voltare a zootehniei reprezintă. unul 
din principalele obiective urmărite 
de partidul și de statul nostru. în 
1975 efectivele de animale urmează 
să ajungă la 6,6 milioane bovine 
(din care 3,1 milioane în sectorul 
cooperatist), peste 10 milioane por
cine (din care 3,3 milioane în sec
torul cooperatist.), 16—17 milioane 
ovine (din care 6 milioane în sec
torul cooperatist), 85 milioane pă
sări (din care 12 milioane în sectorul 
cooperatist). Asemenea creșteri ale 
efectivelor, precum și importantele 
sporuri de productivitate prevăzute 
impun cooperativelor agricole să ia 
măsuri de îmbunătățire a structurii 
plantelor de nutreț, prin extinderea 
leguminoaselor-, a furajelor de vo
lum și suculente, să asigure irigarea 
cu prioritate a lucernei, administra
rea unor cantități sporite de îngră
șăminte naturale și chimice, crește
rea suprafețelor ocupate cu culturi 
furajere succesive și intercalate.

Principala modalitate prin care 
cooperatorii sînt chemați să contri
buie la crearea condițiilor favora
bile dezvoltării zootehniei constă în 
participarea la larga acțiune de 
masă, în vederea îmbunătățirii, în
treținerii și exploatării > raționale a 
celor peste 4 milioane hectare de 
pășuni și finețe naturale, pentru fo
losirea integrală a potențialului lor 
productiv, acum valorificat doar in 
proporție de o treime. Rezultatele 
obținute în comune și cooperative 
din diferite zone ale țării arată că 
este pe deplin posibil să se obțină 
o creștere a producției pășunilor și 
fînețelor care să. asigure fura
jarea in condiții bune a unor efec
tive de animale de două ori mai 
mari decît pînă acum. Este necesar 
ca, valorificîndu-se experiența înde
lungată a crescătorilor de animale 
din România, să se meargă mai ho- 
tărît pe calea folosirii furajelor de 
volum, suculente, a reducerii Ia 
strictul necesar a consumului de 
concentrate. în același timp, va 
trebui acționat cu mai multă 
energie pentru a asigura condiții 
bune de adăpostire a animalelor, 
mecanizarea și electrificarea lu. 
crărilor în zootehnie.

CREȘTEREA AVERII OB
ȘTEȘTI, TEMELIA ÎNFLO

RIRII COOPERATIVELOR 
AGRICOLE

Anii care au trecut de la înfiin
țarea primelor cooperative agri
cole au arătat limpede că temelia 
trainică a întăririi economice a a-

lor țărănimii cooperatiste cu intere
sele generale ale statului, ale între
gului popor își găsește expresie 
grăitoare în valorificarea pe bază de 
contract a produselor agricole. Prin- 
tr-o asemenea valorificare, țărăni
mea cooperatistă își îndeplinește o 
înaltă îndatorire patriotică, răspunde 
sprijinului multilateral primit din 
partea clasei muncitoare, a statului 
socialist, dar își asigură, totodată, 
venituri bănești statornice. Desigur, 
o dată cu extinderea contractelor, 
este necesar ca fiecare cooperativă 
să respecte întocmai obligațiile asu
mate, să livreze produsele potrivit 
cantității și calității stabilite. în a- 
celași timp, viața arată că unul din
tre principalele mijloace de reali
zare a unor venituri suplimentare 
ale cooperatorilor din gospodăria 
personală constă în creșterea canti
tăților de produse contractate.

PERFECTIONAREA 
ORGANIZĂRII 

PRODUCȚIEI AGRICOLE

în spiritul hotărîrilor Conferin
ței Naționale și ale Congresului al 
X-lea privind perfecționarea în
tregii vieți economice-sociale, în a- 
nii din urmă au fost adoptate și 
sînt în curs de aplicare o serie de 
măsuri menite să contribuie la mai 
buna organizare, conducere și pla
nificare a activității din agricul
tură.. Pe primul plan se pun proble
mele privind folosirea deplină a 
forței de muncă existente în coo
perative, întărirea disciplinei și 
ordinii, îmbunătățirea evidenței. 
Aplicarea formei de retribuire in 
acord global, precum și introdu
cerea venitului minim garan
tat au asigurat o mai mare co
interesare a cooperatorilor, crește
rea veniturilor în raport cu munca 
și producția obținută, au întărit răs
punderea acestora pentru efectua
rea unor lucrări de bună calitate. 
Este un fapt pozitiv că adunările 
generale ale tuturor cooperativelor 
au hotărît generalizarea acordului 
global; în propriul lor interes, coo
peratorii sînt chemați să sprijine 
aplicarea acestui sistem superior de 
retribuire a muncii pe formațiuni 
de muncă și, în cadrul acestora, pe 
grupe de familii, familii și coope
rator. (Vezi Nicolae Ceaușescu : Ex
punere la ședința de lucru de la 
C.C. al P.C.R. din 23.X1. 1970 cu 
privire la. îmbunătățirea organizării, 
planificării și conducerii agricul
turii).

îmbunătățirea condițiilor de trai 
ale țărănimii cooperatiste, punerea 
în valoare a resurselor de materii 
prime și materiale existente pe plan 
local este. în același timp, strîns le
gată de folosirea rațională a for
ței de muncă de la sate. Carac
terul sezonier al muncii în agri
cultură face ca în anumite pe
rioade ale anului să existe încă o 
disponibilitate de forță de muncă în 
cooperative. Iată de ce țăranii coo
peratori sînt interesați în cel mai 
înalt grad să pună umărul la dez
voltarea susținută a activităților 
industriale, de prelucrare a produ
selor agricole, construcții și prestări 
de servicii, care le asigură lucru în 
tot cursul anului și posibilități spo
rite de cîștig.

Viața dovedește, fără putință de 
tăgadă, că întărirea economico-or- 
ganizatorică a fiecărei cooperative 
agricole este nemijlocit legată de 
dezvoltarea democrației cooperatiste, 
în acest sens, are o importantă deo

întărirea fiecărei cooperative, în
deplinirea importantelor sarcini ce 
Ie revin sînt nemijlocit legate de 
continua ridicare a nivelului de 
conștiință a țărănimii. In lumina 
măsurilor adoptate de Plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971, efortu
rile organelor și organizațiilor de 
partid de la sate, ale tuturor comu
niștilor se cer îndreptate spre îmbu
nătățirea muncii de educare politică, 
patriotică și morală a maselor. Pa
triotismul, conștiința socialistă tre
buie să-și găsească întruchipare în 
străduința de a promova spiritul de 
ordine și disciplină, respectarea pre
vederilor statutare și normelor de 
conviețuire socială, atitudinea înain
tată față de muncă și avutul obștesc, 
combativitatea împotriva fenomene
lor negative, a mentalităților înve
chite, a abuzurilor și necinstei, în 
eforturi răbdătoare pentru statorni
cirea in viața satului a principiilor 
eticii și echității socialiste.

Azi, cînd' locul secerei și sapei 
1-âif luat tractorul și combină, cînd 
executarea la timp și în bune con
diții a tuturor lucrărilor agricole 
este o obligație prevăzută prin lege 
iar recolta depinde de felul cum sînt 
folosite irigațiile, substanțele chi
mice, cum se aplică cerințele agro
tehnicii, fiecare țăran cooperator 
este în măsură să contribuie cu atît 
mai mult spor la creșterea produc
ției agricole, la întărirea cooperati
vei, la creșterea bunăstării familiei 
sale, cu cît se străduiește să-și per
fecționeze pregătirea profesională; 
folosirea condițiilor create ca toți 
lucrătorii ogoarelor să urmeze 
cursurile învățămîntului agrozooteh
nic de masă reprezintă o îndatorire 
a fiecărui țăran cooperator și, in 
același timp, un factor de sporire a 
rodniciei muncii sale.

Anii următori vor marca extinde
rea continuă a acțiunilor inițiate 
pentru sistematizarea localităților 
rurale. In următorii 10—15 ani, ur
mează să fie create încă 300 de noi 
centre urbane, adevărate orașe agri
cole. Prin participarea activă a mi
lioanelor de țărani cooperatori la în
trecerea pentru înfrumusețarea și 
buna gospodărire a comunelor, la 
sprijinirea comasării comunelor, ca 
unități administrativ-teritoriale pu
ternice, se vor putea crea condiții tot 
mai bune de muncă și de viață locu
itorilor acestora. Pe temelia dezvol
tării intensive și multilaterale a a- 
griculturii, mai buna organizare ge
nerală a teritoriului satelor, ridica
rea gradului de civilizație a aces
tora vor contribui la realizarea 
unuia din principalele obiective 
de perspectivă ale politicii parti
dului — dispariția treptată a deose
birilor esențiale dintre sat și oraș, 
dintre munca agricolă și muncă in
dustrială, apropierea treptată a con
dițiilor de viață ale oamenilor mun
cii de la sate de cele de la orașe. 
(Vezi și rezoluția Conferinței pe 
țară a secretarilor comitetelor de 
partid și a primarilor).

Azi, cînd în satele noastre lu
crează zeci de mii de specialiști, 
este de cea mai mare însemnătate 
ca toți inginerii, medicii veterinari, 
economiștii, reprezentanți ai statu
lui în unitățile cooperatiste să-și 
pună cunoștințele profesionale, în
treaga capacitate organizatorică în 
slujba creșterii producției agricole, 
dezvoltării pregătirii agrozootehnice 
a cooperatorilor, să militeze cu toate 
forțele pentru modernizarea și in
tensificarea producției in toate coo
perativele.

Puternicul detașament al sutelor 
de mii de comuniști care activează 
în cooperativele agricole, în stațiu
nile pentru mecanizarea agricultu
rii, în celelalte unități agricole so
cialiste reprezintă o mare forță di
namizatoare a progresului în satul 
românesc. Exemplul personal al co- 
muniștilor, intensa lor muncă poli
tică de masă sînt menite să exer
cite o puternică inrîurire asu
pra tuturor lucrătorilor de pe o- 
goare, mobilizîndu-i să pună pe 
deplin în valoare marile posibilități 
ale agriculturii noastre, să contri
buie activ la ridicarea economică și 
social-culturală a satelor, ca parte 
integrantă a programului de făurire 
a socialismului, multilateral dezvol
tat.

Tudor OLARU

Desigur, în cadrul fiecărui 
seminar recapitulativ vor fi 
dezbătute cu prioritate acele 
probleme care se pun in mod 
deosebit in cooperativa respec
tivă.

ARAD

Aproape 30 la sută din suprafață 

a fost insămînțată
Deși în județul Arad însămînțarea 

sfeclei de zahăr a început de puține 
zile, au fost obținute rezultate favo
rabile. Din suprafața de 10 000 ha 
planificată a se cultiva cu sfeclă de 
zahăr, pînă in prezent sămînța a fost 
încorporată pe circa 2 800 ha, deci 
un procent de realizare de 28 la sută. 
In multe cooperative agricole care au 
cele mai mari suprafețe ou această 
cultură — Mailat cu 200 ha, „A- 
vîntul“-Pecica cu 100 ha. „Mureșul"- 
Nădlac cu 160 ha și multe altele — s-a 
terminat această lucrare. „Anul aces
ta — Arăta irig. Petre Glăvan, directo
rul geperal al Direcției agricole jude
țene — am. căutat să găsim o formă 
mai bună de a munci cu cooperativele 
agricole, adică s-a renunțat la stilul 
de muncă bazat pe indicații și reco
mandări transmise din birou, acor- 
dînd în schimb un ajutor concret, pe 
teren. Situația bună se datorește și 
receptivității cu care au răspuns con
ducerile cooperativelor Ia sprijinul 
nostru. în acest sens, s-ar putea da 
multe exemple de felul în care s-a 
făcut încă din toamnă amplasarea 
culturilor și fertilizarea solului, dar in 
mod deosebit asigurarea semințelor. 
Cantitățile necesare au fost transpor
tate direct din depozit la cooperati
ve, renunțîndu-se la sistemul practi
cat în anul trecut, ca fiecare coope
rativă să vină să le ridice. In felul 
acesta s-a cîștigat o bună parte din 
avansul ce s-a acumulat acum la în
sămînțări".

Iată-ne la cooperativa agricolă din 
Păuliș. Aci, lucrările au fost încheia
te încă la 9 martie, „Este drept — 
spunea Cornel Avrămuț, președintele 
cooperativei — avem doar 50 de hec
tare cu sfeclă de zahăr. De aseme
nea, nici experiență prea mare nu 
avem .deoarece cultivăm această 
plantă de puțină vreme. Insă, spe
cialiștii fabricii de zahăr au fost ală
turi de noi. In luna februarie am 
participat la un curs care ne-a fost 
de un real folos în aplicarea tehno
logiilor în domeniul culturii sfeclei 
de zahăr. în aceste zile am făcut 
controlul adîncimii Ia care a fost 
încorporată sămința și asupra mo

dului cum încolțește. Asemenea as
pecte am întilnit în toate cele
lalte unități vizitate. Am reținut 
mai ales faptul că încă din faza de 
pregătire a terenului s-a lucrat cu 
discuitorul în agregat cu grapa, iar 
pregătirea pentru însămînțări s-a 
făcut printr-o simplă trecere cu com
binatoriii, evitîndu-se tasarea tere
nului, „In afară de acest lucru — 
spunea Alexandru Koteles, ing. șef 
la cooperativa agricolă „Mureșul"-: 
Nădlac — am obținut un spor de 
productivitate de 15 la sută la lucră
rile de însămînțări, deoarece am 
avut la dispoziție semănățorile 
S.P.C.-6 cu care am putut semăna 
opt rînduri deodată. Și o mențiune 
pentru mecanizatori : semănățorile 
nu s-au defectat nici un minut cit 
timp a durat semănatul celor 160 ha 
pe care Ie cultivăm în acest an cu 
sfeclă de zahăr".

Deși pe ansamblu situația este fa
vorabilă, am întilnit totuși și unele 
neajunsuri. Din situația statistică a 
Direcției generale agricole rezultă 
că mai sînt și cooperative unde în- 
sămînțările au demarat încet sau 
chiar deloc. Astfel, din cele 95 de 
unități cultivatoare de sfeclă de za
hăr, numai 60 au început semănatul 
sau au realizat suprafețe mici.

„în general nu au început coope
rativele care au suprafețe mici și 
scontează că în citeva zile vor în
cheia — ne spunea ing. Petre Ma- 
teescu, director general adjunct al 
direcției agricole. Direcția agricolă 
a dat însă indicații ca in cel mai 
scurt timp toate unitățile să înceapă 
însămînțatul sfeclei de zahăr".

Acționîndu-se hotărît, printr-o 
bună organizare a muncii, în județul 
Arad s-au creat toate condițiile pen
tru a impulsiona activitatea unde se 
bate pasul pe Ioc, astfel ca în urmă
toarele 10 zile să se încheie însă- 
mințarea sfeclei de zahăr pe toate 
suprafețele planificate.

Gabriel GOIA
corespondentul „Scînteii*

In urmă cu aproximativ 
ani, pe Calea Victoriei nr. 
din Capitală, s-a deschis 
■magazin modern de prezentare a 
produselor agroalimențare. De- 
numit simbolic „Fortuna", ma
gazinul cunoaște de atunci o 
mare afluență de cumpărători. 
Din cite se pare însă, slujitorii 
lui Mercur s-au încrezut prea 
mult in zeița . norocului. Pen
tru că, de cind s-a deschis ma
gazinul, in gestiunea acestuia 
s-au constatat lipsuri de peste 
500 000 lei. Nu demult, in urma 
unor sesizări, organele de mili
ție au surprins in flagrant de
lict pe Mihai Bercă, dispecer 
merceolog, care, din dispoziția 
directorului unității, Nicolae 
Stanca, vindea direct din depo
zit mărfuri (măsline, pește, 
ciuperci, banane) care nu prea 
apăreau nici măcar în vitrine, 
în timpul cercetărilor, M.B. a 
declarat textual: „In ce mă pri
vește, nu duc nici o grijă. Voi 
fi absolvit de pedeapsă, datorită 
relațiilor ce mi le-am creat in 
rîndul celor pe care i-am servit 
din depozit. Vrea 
facă curaj ! Nu 
există asemenea 
Dacă, totuși...

Se înscrie cineva

omul să-și 
credem că 
„apărători".

la cuvint T

în „grija" 
focului

că 
în

Dacă i-ar fi spus cineva 
el, cu mina lui, își va pune 
pericol casa și viața propriului 
copil, D. Munteanu, din Iași, 
ar fi socotit, de bună 
mă, că are de-a face cu 
care nu-și dă seama ce

sea- 
unul 
vor

bește. Și'totuși confirmarea n-a 
întirziat. Intr-una din zilele 
trecute, după ce și-a înfundat 
soba pină la refuz și a mai așe
zat lingă ea o stivă de lemne, 
și după ce i-a dat in grijă fe
tiței sale de... trei ani să nu 
umble pe la foc, a plecat de-a- 
casă ! Din intimplare, se pare 
că fetița i-a dat ascultare. Focul 
insă — nu. Pentru că, la un mo
ment dat. a ieșit din sobă și a 
cuprins și patul din apropiere. 
Văzînd fumul, vecinii au che
mat pompierii. Im sosirea aces
tora, fetița era in stare de in
conștiență. Plutonierul Ștefan 
Drunea a reușit insă, cu aju
torul aparatului de inhalat oxi
gen, să o salveze. Dacă focul era 
semnalat mai tirziu nu mai era 
nimic de salvat!

Cînd te scumpești 
la tărițe...

La sfecla de zahăr 
interesează atît nivelul 
producției, care se ob
ține la hectar, cît și 
conținutul de zahăr al 
rădăcinilor. Rod al ac
tivității de cercetare, 
începind din 1966 au 
fost introduse in cul
tură soiurile poliploide 
de sfeclă de zahăr. 
Ele poartă denumirea 
de R. Poli 1, pentru 
zonele din sudul țării, 
și R. Poli 7, pentru 
cele din nord. Aceste 
soiuri se caracterizează 
prin capacitatea de 
producție mai mare — 
recolta crește cu 6—10 
tone la hectar — sînt 
mai rezistente la boli 
și la secetă. Pentru a 
se obține rezultate 
scontate se cere ca să
mînța respectivă să în
deplinească anumite 
condiții de calitate. 
Una și cea mai impor
tantă dintre acestea, 
prevăzută în normele 
stabilite de minister, 
pentru anul 1966 era 
ca sămînța triploidă să 
reprezinte cel puțin 55 
la sută din totalul se
mințelor. Este o normă 
relativ mică dacă se 
are în vedere că. în 
alte țări, se prevede ca 
acest procent să fie de 
70—80 la sută. In ul
timii doi ani. această 
minimă a scăzut la 30 
la sută, iar la un nu

măr însemnat de lo
turi, procentul de 
plante triploide este 
cuprins intre 19 și 36 
la sută. In artico
lul 6 din Legea pri
vind producerea, folo
sirea și controlul se
mințelor se arată că 
Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare 
și Apelor efectuează 
certificarea semințelor 
în materialul săditor 
prin stabilirea purității 
biologice și a stării fi- 
to-sanitare în cîmp și 
prin determinarea va
lorii culturale pe cale 
de analize în laborator. 
Dar iată că certificatul 
emis de laboratorul 
de controlul semințe
lor arată că să
mînța nu îndeplinește 
condițiile de calitate. 
Cărei cauze se dato
rește această situație? 
După cum explica tov. 
Jean Keis, director in 
minister, totul a pornit 
de la o încercare de a 
se face economii și a 
«e simplifica tehnolo
gia de producere a 
semințelor de sfeclă, 
încă in 1966, tehno
logia de producere a 
semințelor poliploide 
de sfeclă de zahăr pre
vedea să se pună trei 
rinduri de un soi cu 
un rînd din alt soi. 
Este o muncă mai de 
răspundere și o chel
tuială în plus, dar me

toda aplicată corect a- 
sigură cel puțin 60 Ia 
sută sămînță triploidă. 
Institutul de cercetări 
pentru cultura cartofu
lui și sfeclei de zahăr 
a ales o metodă mai 
economicoasă : cultiva
rea în amestec ă se
mințelor obținute în 
Iotul de hibridare. Ea 
a simplificat tehnolo
gia producerii semin
țelor atît în anul întii 
(butași), cit și în anul 
doi (sămînță) și a 
redus cheltuielile la 
producerea seminței, 
dar din punct de ve
dere calitativ s-a ajuns 
la acel procent amintit. 
Dar în acest caz, a te 
scumpi la tărițe, nu-i 
deloc indicat. Din con
tră, trebuie făcut to
tul pentru a rezulta o 
sămînță de calitate su
perioară, chiar dacă 
se cheltuie ceva în 
plus. Avem o lege 
a semințelor care arată 
că unitățile ce produc 
sau . acelea care livrea
ză semințe sau mate
rial săditor răspund de 
autenticitatea și calita
tea acestora și vor su
porta daunele provo
cate unităților benefi
ciare, in raport cu cul
pa fiecăruia, pentru li
vrarea de semințe și 
material săditor neco- 
respunzător.

După „calcu
latorul" 
penal

în calitatea sa de șef al servi
ciului de invățămînt la fabrica 
de calculatoare electronice din 
Capitală, Gheorghe Ioniță se 
ocupa, printre altele, și de în
scrierea candidaților la cursurile 
de specializare organizate în în
treprindere. Cu acest prilej (așa 
cum se relata intr-o anchetă pu
blicată în „Scinteia" nr. 9 032), 
el a pretins și a primit mită de 
la mai multe persoane. în urma 
definitivării cercetărilor între
prinse, s-a stabilit că el a în
scris, în felul acesta, la cursuri 
nu mai puțin de 22 desalariați 
ai fabricii. Trimis în fața in
stanței de judecată, prin sen
tința pronunțată de secția a 
II-a penală, din cadrul Tribu
nalului municipiului București, 
I. Gh. a fost condamnat la opt 
ani închisoare și trei ani inter
zicerea unor drepturi. Un rezul
tat definitiv și incontestabil, 
de... calculatorul penal !

dat

• Pe urmele
| glaucomului

Un grup de medici specialiști 
de la Policlinica nr. 1 din Ga
lați au întreprins, încă din anul 
trecut, o interesantă inițiativă. 
In fiecare duminică, prin rota
ție, medicii Mircea Răpiceanu, 
Silvia Nichițeanu, Alexandru 
Dobrin și Ana Stoicescu s-au 
deplasat în comuna Tulucești, 
unde. împreună cu medicul de 
circumscripție, au examinat 
peste 2000 de persoane, în vede
rea depistării cazurilor de glau- 
com (boală a ochilor caracteri
zată prin creșterea presiunii 
intraoculare) Consultațiile pro
filactice pentru depistarea glau- 
comului s-au soldat cu descope
rirea a 7 cazuri de asemenea 
îmbolnăviri care au și fost su
puse tratamentului. In curînd, 
medicii respectivi iși vor extinde 
consultațiile și in alte sate din 
județ.

I. H

Rubrică redoctată de
Dumitru TÎRCOB

Gheorcjhe DAVID 
și corespondenții „Scînteii'
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VIZITA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU ÎN ALGERIA

La baza petrolieră „Repar din zona Hassi-Messaoud Pe străzile orașului Constantine

(Urmare din pag. I)

Următorul obiectiv vizitat a (ost 
una din cele 12 instalații de foraj 
de producție românească de tipul 
3DH-250, livrate Algeriei în cadrul 
acordului de cooperare dintre cele 
două țări. Rod al hărniciei, price-

Colaborarea exemplară — 
expresie a relațiilor reciproc 

avantajoase
Specialiștii români care lucrează 

aici, departe de țară, dar bucuroși 
și mîndri că își aduc contribuția la 
sporirea prestigiului patriei socia
liste, au întîmpinat cu vădită emo
ție pe conducătorul partidului și 
statului nostru. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, persoanele care îi înso
țesc au urcat pe platforma instala
ției românești, unde au primit, din 
partea inginerului Abubakr Meluk, 
directorul serviciilor petroliere ale 
societății „Sonatrach", explicații în 
limba română. Inginerul algerian 
cunoaște bine limba țării noastre, 
întrucît, ca și alți numeroși specia
liști algerieni, și-a făcut studiile de 
specialitate în România.

în numele specialiștilor alge
rieni, el a exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu mulțumiri și a- 
precieri pentru modul cum func
ționează instalațiile românești și 
pentru colaborarea exemplară cu 
specialiștii români, pentru asistența 
tehnică românească.

într-o declarație făcută ziariști
lor români, A. Meluk sublinia : 
„Ne simțim foarte onorați de a 
primi vizita președintelui Româ
niei, țară de care mă simt deosebit 
de legat. Bucuria mea este cu atît 
mai mare cu cît în atribuțiile care 
îmi revin intră coordonarea opera
țiunilor de foraj la care concură 
instalațiile fabricate în România. 
Colaborarea noastră se desfășoară 

In fața machetei noii universități din Constantine La una din sondele românești din Sahara

perii și inventivității muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor de la 
uzinele „1 Mai“ din ploiești, insta
lațiile au trecut cu succes exame
nul deosebit de dificil al condițiilor 
climaterice și de sol din centrul 
Saharei.

excelent și ea constituie o oglin
dire a relațiilor prietenești, reciproc 
avantajoase, între două țări și po
poare care au multe afinități în 
aspirațiile lor. încă o dată țin să 
remarc că sîntem foarte mulțumiți 
de cooperarea cu țara dumnea
voastră în acest domeniu și, fără 
îndoială, colaborarea algeriano-ro- 
mână va cunoaște o nouă dezvol
tare și diversificare, un cadru mult 
mai larg, în urma vizitei președin
telui țării dumneavoastră. Prezența 
sa va constitui, de asemenea, un 
nou prilej pentru cimentarea prie
teniei care leagă popoarele noas
tre".

La rîndul său, ing. Nicolae Teo- 
dorescu, șeful grupului de specia
liști români din cadrul direcției 
„Servicii petroliere" a Sonatrach, 
ne-a declarat : „Prezența printre 
noi a secretarului general al parti
dului, aici, la mii de kilometri de 
țară, unde lucrează un mic colec
tiv de români, este pentru noi un 
moment înălțător, sărbătoresc. Tot
odată, este o sărbătoare și pentru 
prietenia româno-algeriană. Ne 
simțim mîndri că aducem și noi o 
modestă contribuție la această prie
tenie, la afirmarea tehnicii româ
nești. Ne vom strădui și pe viitor 
de a fi la înălțimea sarcinilor ce 
ne revin, de a asigura buna func
ționare a instalațiilor, de a ne îm
părtăși reciproc experiența cu spe
cialiștii algerieni, adîncind astfel 

legăturile de prietenie între petro
liștii români și algerieni".

După ce și-a luat rămas bun de 
la gazde și de la specialiștii ro
mâni care lucrează la această son
dă, tovarășul, Nicolae Ceaușescu a 
vizitat cea de-a doua bază a com
plexului Hassi-Messaoud, denumi
tă „24 Februarie" — dată la care, 
anul trecut, poporul Algeriei a re
devenit pe deplin stăpîn al tuturor 
resurselor de hidrocarburi din țara 
sa. Atunci a fost desființat pentru 
totdeauna sistemul concesiunilor, 
Algeria asigurîndu-și totalitatea o- 
perațiunilor de prospectare, exploa
tare, prelucrare și comercializare a 
țițeiului și gazelor naturale.

Autoritățile locale de partid și 
de stat și conducerea complexului 
industrial Hassi-Messaoud au ofe
rit la baza „24 Februarie" un dejun 
în cinstea oaspeților români. A fost 
apoi prezentat un frumos spectacol 
folcloric de către ansamblul din 
Ouargla, capitala departamentului 
Oasis, și un grup de dansatori ai 
populației sahariene beni-yzgan. 
Cîntecele și dansurile specifice re
giunii au înfățișat crîmpeie din 
viața și munca aspră, dură, dar 
plină de dăruire, a oamenilor de 
pe aceste meleaguri.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit gazdelor 
pentru cordialitatea și căldura cu 
care a fost înconjurat.

însoțiți de gazde, oaspeții români 
s-au îndreptat apoi spre aeroportul 
Hassi-Messaoud. Se străbat din nou 
drumurile deșertului, unde în nu
meroase locuri au fost arborate 
steaguri românești și algeriene, 
portretele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Houari Boumediene.

Seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întors pe calea ae
rului la Alger.

în această călătorie, conducătorul 
partidului și statului nostru a fost 
însoțit de Ion Pățan. Bujor Almă- 
șan, Ștefan Mihai, ambasadorul 
României la Alger, precum și de 
Rabah Bitat, ministru de stat în
sărcinat cu transporturile. Belaid 
Abdessalem, ministrul energiei și 
industriei, Larbi Demaghlatrous, 
ambasadorul Algeriei la București, 
de alte persoane oficiale române 
și algeriene.

Mărturii grăitoare ale puterii 
de creație a unui popor stăpîn pe 

destinele sale
Timp de două zile, în cursul vi

zitei în zone reprezentative pentru 
dezvoltarea economico-socială a 
țării-gazdă — Algeria de est și 
Hassi-Messaoud — conducătorul 
partidului și statului nostru a avut 
prilejul să cunoască nemijlocit 
munca poporuliii algerian pentru 
înfăptuirea politicii Frontului de 
Eliberare Națională și a guvernului, 
a acestui harnic și talentat popor, 
care își exercită dreptul de a stă- 
pîni bogățiile naționale, de a Ie va
lorifica în folosul propriu. La Con
stantine, Skikda, Annaba, Hassi- 
Messaoud, peisajul este dominat de 
construcții. Se impune privirilor 
spectaculoasa desfășurare pe ver
ticală a unor întinse zone indus
triale la Skikda și Hassi-Messaoud 
pentru valorificarea petrolului și 
gazului metan — două din prin
cipalele bogății ale țării, revenite 
pe deplin în patrimoniul național. 
O nouă uzină la Constantine, care 
va produce anul acesta primul trac
tor algerian. O nouă universitate, 
în același oraș, expresie convingă
toare a grijii pentru formarea ca
drelor naționale de specialiști. 
Toate acestea sînt mărturii ale po
sibilităților creatoare, ale eforturi
lor constructive ale unui popor 
care și-a luat soarta în propriile 
mîini.

Aceste două zile au confirmat, 
totodată, ecoul larg, popular, al vizi
tei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Algeria. La Constantine, pe tra
seul Constantine — Skikda, în toate 
satele, fără excepție, la Skikda, pe 
marile artere și în Piața Eroilor, 
conducătorul partidului și statului 
nostru a fost întîmpinat de mulțimi 
compacte, de zeci de mii de oa
meni, care l-au aclamat cu o re
marcabilă căldură. Am văzut în 

marea Piață a Eroilor din Skikda 
mii de algerieni veniți să-1 întîm- 
pine pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la intrarea în sediul Adună
rii populare. Rămăsese exact 
atîta spațiu cît să poată tre
ce cortegiul oficial. Traseul Con
stantine—Skikda—Annaba,- ' ■ deși 
foarte lung, însumînd sute de 
kilometri, era împodobit sărbă
torește: mici arcuri de triumf în 
fiecare localitate, portretele pre
ședinților Ceaușescu și Boumediene, 
lozinci în cinstea prieteniei româ- 
no-algeriene, urări de bun venit, ca 
aceea de la șantierul Uzinei de 
tractoare din Constantine, formula
tă în limba română pe un panou 
uriaș : „Bine-ați venit, tovarășe 
Ceaușescu !“. Și apoi, continua re
vărsare de cîntece și jocuri, totul 
purtînd amprenta pitorescului fol
clor algerian. Oamenii au ținut 
să-și exprime direct, cu spontanei
tate, sentimentele, să înfățișeze oas
peților dragi obiceiuri de îndelun-

Întîlnire la sediul Frontului 
de Eliberare Naționala

în cursul zilei de marți, tovară
șul Ștefan Andrei, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct al șefului secției interna
ționale a C.C. al P.C.R., a avut, la 
sediul Frontului de Eliberare Na
țională din Algeria, o întîlnire cu 
Kaid Ahmed, membru al Consiliu
lui Revoluției, responsabil al apa
ratului de partid al F.L.N.

La întîlnire au participat Moha- 

gată tradiție, acele obiceiuri care 
sînt „oglinda sufletului" unui popor 
și despre care s-a relatat în repor
tajele transmise.

N-au fost toate acestea doar do
vezi de tradițională ospitalitate, ci 
și, mai ales, expresii ale interesului 
de masă trezit de vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Puternicul ecou 
al vizitei, reflectat de altfel în pre
să, la radio și televiziune, în decla
rațiile unor personalități politice, 
se datorează stimei și prețuirii re
ciproce, dorinței comune de a dez
volta colaborarea pe multiple pla
nuri, prestigiului și autorității de 
care se bucură politica partidului 
și statului nostru, personalitatea to
varășului Nicolae Ceaușescu. O po
litică de colaborare activă și rodni
că cu țările arabe, cu țările de pe 
continentul african, cu toate popoa
rele lumii, pentru așezarea păcii și 
securității internaționale pe terenul 
solid al principiilor de drept și eti
că internaționale, pe dreptul fiecă
rui popor de a-și rîndui viața potri
vit posibilităților, voinței și aspira
țiilor sale. O politică principială 
care are acoperirea faptelor, a ac
țiunilor concrete, în contextul că
rora se înscrie și vizita în Algeria 
și în celelalte țări africane.

Reportajul vizitei a fost realizat de :
Ion CÂRJE 
Adrian IONESCU 
Romulus CĂPLESCU

med Ksouri și Gelul Melaika, șefi 
de secție ai aparatului F.L.N.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă, au fost abordate probleme re
feritoare la dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor de prietenie șl 
colaborare dintre Partidul Comu
nist Român și Frontul de Eliberare 
Națională din Republica Algeriană 
Democratică și Populară.

0 manifestare 
strălucită a prieteniei 
dintre cele două țări
- REVISTA PRESEI 

ALGERIENE -

Presa algeriană, radioul și televi
ziunea continuă să publice ample re
latări și comentarii cu privire la des
fășurarea vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, scoțînd în relief căldura 
și entuziasmul cu care oaspetele ro
mân a fost întîmpinat în călătoria sa 
prin țară. Se subliniază faptul că, 
deși se află abia la jumătate, vizita 
poate fi apreciată ca un mare succes, 
ca o manifestare de o deosebită stră
lucire a prieteniei care unește cele 
două țări.

„De la .Constantine la Skikda, oa
menii muncii din orașe și de la sate 
și-au Întrerupt lucrul pentru a-i sa
luta pe oaspeți, pentru a aduce prin 
uratele și ovațiile lor un omagiu pre
ședinților Ceaușescu și Boumediene, 
fiind animați ae convingerea ca in- 
tîlniiirea dintre cei doi șefi de stat 
deschide o eră nouă, deosebit de rod
nică, care va imprima un caracter și 
mai eficient cooperării dintre Algeria 
și România" — scrie „EL MOUDJA- 
HID" intr-un amplu reportaj.

Ziarul menționează, de asemenea : 
„Înfăptuirile poporului algerian din 
orașele Constantine și Skikda pe care 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România le-a 
vizitat luni constituie, intr-un anumit 
fel, o sourtă dar grăitoare sinteză a 
eforturilor desfășurate de un popor 
angajat în lupta pentru indepen
dența totală, pentru progres".

„Orașul Constantine — subliniază 
mai departe reportajul — pavoazat 
sărbătorește, a trăit o zi de neuitat,1 
zeci de mii de persoane adunindu-se 
de-a lungul itinerarului ce urma să 
fie pa.cu.o de co.ciegiui. prezidențial, 
itinerar jaibiiat de banderole slăvind 
prietenia algerianp-:om..mi și de 
uriașe portrete ale președinților 
Ceaușescu și Boumediene... O verita
bilă maree umană, greu de zăgăzuit, 
scanda necontenit, sub o ploaie 
de confeti, numele președintelui 
Ceaușescu și al președintelui Boume
diene. In momentul în care și-a fă
cut apariția în piața principală a 
oralului, cortegiul oficial a fost 
obiectul unor formidabile ovații".

In continuare se relatează în a- 
mănunțime despre vizita Ia Univer
sitatea din Constantine și la com
plexul „Sonacome", primirea făcu
tă in orașul Skikda, „unde, din 
cauza marelui număr de locuitori 
ieși ți pe străzi, cortegiul oficial și-a 
putui race cu greu drum", scoțîn- 
du-se in mod deosebit în relief mo
mentul culminant, cînd președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a apropiat de 
mulțime strîngind mîinile prietenești 
care se îndreptau spre el din toate 
direcțiile.

Reliefind însemnătatea politică pe 
oare o prezintă vizita conducătoru
lui de partid și de stat al României 
socialiste pentru dezvoltarea priete
niei româno-algeriene, același ziar 
scrie intr-un comentariu intitulat 
„Un vast teren al cooperării", apărut 
în pagina întîi :

„Această cooperare între Algeria și 
România a căpătat o amploare con
siderabilă, în special în cursul anu
lui trecut, cînd s-au multiplicat în 
mod apreciabil schimburile de dele
gații din diverse ramuri de activi
tate".

Enumerîndu-se acordurile dintre 
cele două țări care au fost semnate 
în ultima vreme, in continuarea ar
ticolului se arată : „Pentru a nu 
aminti decit sectorul petrolier, se 
poate afirma că acesta oferă multi
ple posibilități de cooperare. Noua 
conjunctură, creată ca urmare a fap
tului că țara noastră își exercită as
tăzi deplina suveranitate asupra a- 
cestui sector, permite să se deschidă 
vaste perspective in relațiile dintre 
cele două țări ale noastre.

Există toate temeiurile să se poată 
afirma că Algeria și România dispun 
de un vast teren de cooperare, care 
s-a și conturat în mod fructuos 
și care va fi, cu siguranță, și 
mai mult extins, ca urmare a con
vorbirilor intre președinții Ceaușescu 
și Boumediene. în afară de cadrul 
geografic favorabil unui curs ascen
dent al relațiilor lor, Algeria și Româ
nia beneficiază de mai multe puncte 
comune, care reprezintă o autentică 
platformă a dialogului. Din punct de 
vedere politic, voința țării noastre de 
a ajunge la o independență deplină, 
pe baza unei structuri economice cu 
adevărat noi, este similară opțiunilor 
românești, favorabile, după cum se 
știe, unei diversificări a relațiilor, pe 
baza respectării suveranității și a 
neamestecului în treburile interne. De 
asemenea, și aceasta este incă una 
din trăsăturile ce caracterizează re
lațiile politice dintre țările noastre, 
Romania și-a manifestat întotdeauna 
solidaritatea cu mișcările care luptă 
împotriva colonialismului și neocolo- 
nialismului. Natura acestor poziții 
comune contribuie în mod însemnat 
la întărirea raporturilor bilaterale 
care, in mod cert, vor cunoaște un 
nou impuls cu prilejul prezenței în 
Algeria a reprezentantului cel mai da 
seamă al poporului român".



PAGINA 4 SCINTEIĂ — miercuri 15 martie 1972

DINLUMEAȘTIINȚL■I Șl TEHNICII • DIN LUMEA ȘTIINȚEI Șl TEHNICII
ÎN CONDIȚIILE PRODUCȚIEI MODERNE - sublinia TOVA

RĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU la Conferința pe țară a cadrelor de 
conducere din întreprinderi și centrale Industriale și de construcții — 
VALORIFICAREA RAPIDA A REZULTATELOR CERCETĂRII ȘTIIN
ȚIFICE PROPRII CONSTITUIE O CERINȚĂ ESENȚIALĂ A UNEI AC
TIVITĂȚI ECONOMICE EFICIENTE ȘI DE ACEEA TOATE CA
DRELE DIN ECONOMIE, DIN INDUSTRIE, DIN CONSTRUCȚII, 
DIN CELELALTE RAMURI ECONOMICE TREBUIE SĂ ACORDE O 
MAI MARE ATENȚIE ACESTEI PROBLEME. Traducerea în viață a 
acestei sarcini deosebit de importante, stabilite de secretarul general 
al partidului nostru, este de natură să asigure creșterea substanțială a 
numărului de realizări proprii aplicate în practică, să ducă la înlătu
rarea impasului ce survine aproape întotdeauna în faza finală, de va
lorificare in producție a cercetării, cînd multe din rezultatele acesteia 
se poticnesc de obstacole artificiale, tocmai în momentul în care tre
buie să înceapă FRUCTIFICAREA „INVESTIȚIEI DE MATERIE CE
NUȘIE". Este acest impas de netrecut, sint aceste obstacole atit de greu 
de înlăturat ? — iată întrebări care frămîntă pc mulți specialiști și 
cadre de conducere din rețeaua de cercetare științifică. AȘADAR, CUM 
FUNCȚIONEAZĂ PÎRGHIILE ECONOMICE ȘI FINANCIARE ÎN 
ACEST DOMENIU, ÎN RELAȚIILE ȘTIINȚA-PRODUCȚIE ?

unei explicații

— Poate să pară de necrezut, 
dar după cîte cunosc — ne spunea 
dr. Veiner Pascu, șef de sector la 
Institutul de cercetări economice 
din București — nimeni nu se ocu
pă sistematic de modul in care 
pîrghiile economice acționează — 
sau ar putea acționa — în scopul 
îmbunătățirii activității de cerce
tare științifică și, îndeosebi, în 
finalizarea acesteia. în planul te
matic al institutului nostru — și, 
din cite știu, în cele ale altor uni
tăți de cercetare — nu figurează 
această problemă ca obiect de stu
diu.

De ce stăruie o atare situație ? 
Pînă Ia primirea 
plauzibile în acest sens, revenim la 
problema abordată : care sint aceste 
pîrghii economice și financiare și 
cum pot fi ele mai bine acționate, 
în vederea creșterii eficientei cerce
tării științifice ?

Este vorba, înainte de toate, de 
contractul de cercetare științifică. 
Contractul, fiind chemat să joace 
un triplu rol — apropierea știin
ței de nevoile producției, asigura
rea îndeplinirii sarcinilor în dome
niul cercetării științifice și să ofe
re garanții valorificării rapide a 
rezultatelor ei — constituie, fără 
doar și poate, principalul instru
ment menit să asigure înalta efi
ciență a cercetării științifice, 
trebarea este : îndeplinește 
tractul, în practică, acest ’ 
rol ? în multe cazuri, 
este afirmativ, contractul funcțio- 
.n.înd în bune condiții — ca o 
importantă pîrghie economico-fi- 
nanciară — atît în perioada de 
desfășurare propriu-zisă a cerce
tărilor, cît și in etapa de transpu
nere în producție a rezultatelor 
lor. Ceea ce nu înseamnă însă că 
nu persistă și destule carențe în 
stabilirea și desfășurarea raporturi-

, în- 
con- 

triplu 
răspunsul

lor contractuale, al căror efect ne
favorabil se oglindește, in primul 
rind, în stocul voluminos de rezul
tate neaplicate ale cercetării științi
fice, dintre care unele fiind p« 
cale să se perimeze.

Potrivit reglementărilor In vi
goare, cînd se angajează, prin 
contract să soluționeze o anumită 
problemă, unitatea de cercetare se 
obligă în mod automat să acorde 
beneficiarilor și asistență 
pe parcursul valorificării

tehnică 
---------------- ----------. rezulta

telor. în realitate însă nu se în- 
t.împlă întotdeauna așa, unitățile 
de cercetare considerîndu-și, ade
sea, misiunea încheiată în momen
tul in care iși încasează drepturile 
bănești convenite prin contract. 
Este o primă carență. A doua ar 
fi aceea că, pentru a nu-și angaja 
răspunderi privind aplicarea in 
practică a rezultatelor cercetării, 
unitățile științifice omit adesea 
să prevadă in contracte eficiența 
economică a acestor rezultate. Și, 
în mod arbitrar, nejustificat, bene
ficiarii acceptă să semneze aseme
nea contracte neangajante. De ce ? 
Mai întîi, după cum ni s-a 
pentru că ar exista un 
„risc" al cercetării. Fără 
cu totul acest argument, 
tem fi însă de acord cu 
zarea invocării lui. Apoi, 
dării nu sînt prea mult interesat! 
să se prevadă în contracte obți
nerea unor anumite economii sau 
beneficii deoarece, la realizarea 
acestora, le revin și lor o serie de 
obligații nemijlocite, începînd de 
obicei cu construirea și încerca
rea prototipurilor și sfîrșind cu 
evidențierea rezultatelor financiare 
ale aplicării cercetării. Deci, din 
capul locului, în majoritatea con
tractelor știință-producție lipsește 
un element fundamental : eficiența 
economică a rezultatelor aplicării 

spus, 
anumit 

a ignora 
nu pu- 
generali- 

benefi-

cercetării în practică. Oare nu o 
venit timpul ca C.N.Ș.T. și minis
terele să înlăture această lacună la 
perfectarea contractelor de cerce
tare științifică ?

Trebuie spus că nici instrumen
tul penalizării părții care nu-și 
respectă obligațiile contractuale nu 
este folosit în mod riguros, fără 
menajamente, potrivit prevederi
lor legale. Și aceasta, datorită 
concesiilor reciproce pe care și le 
fac partenerii de contract și care, 
în final, determină tergiversarea a

I

plicării în practică a unor soluții 
valoroase, chiar uzura lor morală. 
Evident, asemenea mentalități și 
procedee anacronice și păgubitoa
re pot fi și trebuie combătute. în 
acest sens este necesar însă ca 
organele care au atribuții în supra
vegherea respectării disciplinei con
tractuale în domeniul cercetării ști
ințifice să nu admită proliferarea 
lor, să sancționeze prompt încăl
carea legii.

— Este adevărat — ne relata ing. 
Constantin Strugaru, director teh
nic în Ministerul Industriei Ușoa
re — că nu în toate contractele de 
cercetare încheiate de unitățile 
noastre ,sînt înscrise efectele eco
nomice ce urmează să se obțină. 
Nici în contractul-tip nu se pre
vede nimic în acest domeniu. Am 
luat măsura ca, în procesul ver
bal de recepție a lucrărilor de cer
cetare, să se precizeze eficiența e- 
conomică a acestora, eficiență care 
ulterior este trecută ca sarcină în 
planul de valorificare a cercetări
lor.

Desigur, aceasta este o măsură 
bună, care însă nu suplinește lip
sa prevederii obținerii eficientei e- 
conomice certe în contractul de cer
cetare științifică. Utilă ar fi și ge
neralizarea experienței unor insti
tute de cercetări care și-au or
ganizat compartimente economice ; 
aceste compartimente, conlucrînd 
îndeaproape cu cercetătorii, asigu
ră fundamentarea corespunzătoare 
a necesității și oportunității abor
dării unor teme sau altora, de
termină efectele economice ce se 

pot obține în practică, antecalcu- 
lează cheltuielile necesare efectuă
rii cercetării și aplicării rezultate
lor lor.

O implicație directă a nepreve- 
derii — prin contract — a para
metrilor cît mai exacți, bine di
mensionați ai eficienței economice, 
care urmează a fi atinși prin a- 
plicarea rezultatelor cercetării, este 
diminuarea posibilității de premie
re a unor cercetători sau specia
liști care au introdus în producție 
soluții ale investigațiilor științifice, 
de pe urma cărora se obțin eco
nomii și beneficii importante ; din 
moment ce nu se prevede reali
zarea unei anumite eficiente eco
nomice, în unitățile productive se 
consideră că nici nu este necesar 
a fi organizat un sistem 
țâ a economiilor sau a 
obținute, deci premiile 
individualiza. Surprinde 
tul că sistemul premial, 
realizări deosebite în valorificarea 
cercetării științifice, nu se aplică 

de eviden- . 
beneficiilor 
nu se pot 
însă fap- 

pentru

nici acolo unde există o asemenea 
evidență. Așa. de pildă, pentru 
realizările din 1971, pînă lă ora ac
tuală, la Ministerul Industriei U- 
șoare nu se primise nici o propu
nere de premiere de acest gen. în 
legătură cu această chestiune, ing. 
Panait Teoreanu, consilier la Con
siliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, opina că un impedi
ment în aplicarea sistemului pre
mial rezidă din condiția pusă uni
tății producătoare ca eficiența cer
cetării să se regăsească în obti- 

nerea unor beneficii peste plan. 
Dar cum, de regulă, efectul unor 
asemenea teme de cercetare a fost 
avut deja în vedere la întocmirea 
planului tehnic, deci și a planului 
financiar al întreprinderii, și în- 
trucît beneficiile peste plan au și 
alte destinații, conducătorii unită
ților respective consideră mecanis
mul premial atît de complicat in
cit preferă să nu facă uz de el. Se 
desprinde de aici concluzia că 
sînt absolut necesare anumite per
fecționări ale actelor normative în 
legătură cu metodologia de premie
re, așa incit acest important instru
ment de stimulare a creativității 
originale să devină viabil, operant.

După cum se știe, finanțarea cer
cetărilor științifice se face atît din 
fonduri bugetare și de tehnică nouă, 
cît și din fonduri de producție. 
Scopul urmărit prin angajarea fon
durilor de producție în cercetarea 
științifică este acela de a co
interesa cît mai mult unitățile in- 

dustriăle în contractarea și apli
carea unor cercetări de utilitate 
certă, imediată, care permit recu
perarea rapidă a cheltuielilor pe 
baza cărora au fost făcute. Din pă
cate, nici această pîrghie nu func
ționează cu randamentul prevăzut. 
Situațiile statistice arată, de pildă, 
că din totalul fondurilor utilizate 
anul trecut pentru cercetare de că
tre unitățile din industria ușoară, 
cele de producție reprezintă nu
mai 9 la sută. Situația este ase
mănătoare și în unitățile din cadrul 
altor ministere economice. De ce 
această reținere ? Motivul potrivit 
căruia efectuarea experimentărilor 
și aplicarea unor rezultate ale cer
cetării provoacă, într-o primă fază, 
o anumită scădere a ritmului pro
ducției. o oarecare deteriorare a in
dicatorilor economico-financiari nu 
rezistă la o analiză mai atentă a 
lucrurilor. Este adevărat, pregă
tirea și introducerea în fabricație 
a unui produs sau proces tehnolo
gic nou confruntă întreprinderile 
cu probleme deosebite. Este de 
neconceput insă ca din... grija de 
a nu „risca" unele dificultăți in 
realizarea integrală a planului de 
producție să se amine cu lunile și 
cu anii promovarea noului, să fie" 
împiedicată obținerea în perspecti
vă a. unor rezultate valoroase care 
pot compensa și întrece cu mult 
eventualele scăderi temporare de 
ritm în mersul producției.

— Aceste neajunsuri pot fi evi
tate prin respectarea riguroasă a 
programelor de asimilare a produ
selor și tehnologiilor noi, printr-o 
atentă și completă pregătire în a- 
cest domeniu — ne spunea ing. 
Miron Muscă, inginer-șef al între
prinderii industriale de stat „Da
cia" din Capitală. Execuția din 
timp a modelelor experimentale și 
a prototipurilor, ca și încercarea 
acestora cu toată atenția necesară 
sînt de natură să reducă la mi
nim coeficientul de risc al lansă
rii în fabricația de serie a noilor 
produse.

Mai trebuie arătat că, uneori, va
lorificarea cercetărilor este tergi
versată datorită tendinței unor ca
dre de conducere din întreprinderi 
de a realiza mai comod sarcinile de 
plan — și anume, pe seama rezer
velor de capacitate afectate tocmai 
valorificării rezultatelor cercetării 
științifice. Ceea ce. după părerea 
unor specialiști, nu este altceva de
cit o gravă greșeală.

Printre factorii de care depinde 
dezvoltarea colaborării dintre cer
cetare și producție se numără și 
prețul cercetării. în legătură cu a- 
cesta, mai multi interlocutori și-au 
exprimat opinia Că ar fi bine ca ra

porturile contractuale dintre cerce
tarea științifică și producție să fie 
așezate pe o temelie de calcul care 
să reflecte in ultimă instanță e- 
feetele muncii p oducătoare de va
loare din sfera cercetărilor științi
fice.

— Dacă prețul cercetării s-ar cal
cula nu după cheltuielile efectua
te, ci după eficiența economică 
realizată în urma aplicării ei, cer
cetarea ar fi mult mai legată de 
propria ei valorificare — conside
ra ing. Panait Teoreanu. Acordarea 
automată a unui beneficiu de 10 la 
sută din prețui de cost al cercetă
rii efectuate, așa cum se procedează 
în momentul de față, este o solu
ție depășită, intrucît nu se asigu
ră o diferențiere între valoarea 
reală a rezultatelor cercetării, nu 
se încurajează abordarea unor teme 
mai dificile, dar cu efecte econo
mice mari.

După cum se vede, în funcțio
narea pîrghiilor economice și fi
nanciare ale cercetării științifice 
sînt necesare anumite corecturi a- 
tît de natură metodologică, cît și 
de natură organizatorică. O primă 
măsură în acest sens ar fi aceea 
ca organele centrale de sinteză să 
treacă neintirziat la îmbunătățirea 
sistemului informațional privind 
îndeplinirea planului de cercetare și 
valorificare, în scopul cuprinderii, 
în aceste documente; a indicatori
lor care pot servi realmente unei 
analize temeinice a activității uni
tăților de cercetare și a modului 
cum sînt aplicate, la beneficiari, 
soluțiile propuse de cercetare. în 
legătură cu această chestiune, a- 
mintim una dintre imperfecțiunile 
actualului sistem de indicatori ai 
cercetării științifice : planul de va
lorificare se consideră realizat a- 
tunci cînd toate temele au fost cer
cetate și aplicate. Măsura îndepli
nirii planului in acest domeniu este 
dată deci de numărul de teme și 
nu de valoarea acestora, de eficien
ța pe care ele o aduc în pro
ducție.

Investigațiile noastre nu au epui
zat problemele legate de acționa
rea judicioasă a pîrghiilor economi- 
co-financiare ale cercetării științifi
ce, Nici nu puteau să o facă. Toc
mai de aceea, oferim paginile zia
rului pentru o discuție largă pe a- 
ceastă temă, concluziile acestei dez
bateri puțind contribui Ia luarea u- 
nor măsuri practice care, în final, 
să înlăture neajunsurile pe care 
le-am supus în parte atenției opi
niei publice și forurilor de resort.

Corneliu CARLAN 
Dan CONSTANTIN

La catedra de cibernetică economică, studenții efectuează practica pe echipamente moderne de calcul și își însușesc 
limbaje evoluate de programare pentru rezolvarea unor probleme de optimizare a proceselor de producție

Insulina este una din 
cele 6—7 mari descope
riri medicale ale secolu
lui nostru.

Sărbătorirea a 50 de ani 
de la descoperirea acestui 
hormon a reînviat contro
versa pe care a prilejuit-o 
acordarea premiului No
bel in 1923 lui F. Banting 
și Mac Leod. De altfel, a- 
ceastâ premiere a fost 
încă de atunci criticată : 
Ch. Best, colaboratorul 
lui F. Banting, fusese ui
tat. Dar adevăratul ne
dreptățit a fost N. C. 
PAULESCU. In adevăr, 
lucrările sale il îndreptă
țeau a fi prim laureat al 
premiului Nobel. La a- 
ceastă decizie a contribuit, 
poate, și regulamentul 
institutului Nobel care nu 
ia in considerare pentru 
premiere decit pe cei pro
puși de una din institu
țiile cărora li s-au cerut 
propuneri. Alături de a- 
ceasta, în cazul lui Pau- 
lescu au existat și unele 
neregularități și poale
neloialități în citarea lu
crărilor sale de către
competitorii la prioritate.

în anul 1921, din luna a-
prilie și pină în iunie,
Paulescu a comunicat 4 
lucrări care au apărut în 
„Comptes rendus" ale so
cietății de biologie și apoi 
un memoriu exhaustiv in
titulat modest : „Cercetări 
asupra rolului pancreasu
lui în asimilația nutriti- 
vă“, apărut in „Archives 
Internationales de Physio
logic" de la Liege, în au
gust 1921.

Paulescu a publicat 
deci cu 8 luni înainte de 
colegii săi canadieni (au
reați ai premiului Nobel 
un memoriu asupra „pan- 
creinei", nume prin care 
desemna secreția internă 
a pancreasului. El a de
monstrat că prin injecta
rea extractului apos al 
pancreasului în vena ju
gulară sau in vena portă 
a unui' cîine, cu diabet 
provocat experimental, se 
obține o scădere rapidă a 
glicemiei. Amploarea hi- 
poglicemiei insulinice era 
în funcție de cantitatea 
de extract. Paulescu a 
demonstrat că această ac
țiune se datora exclusiv 
injecției de extract pan
creatic și nu. cum credeau 
predecesorii lui, unei ac
țiuni nespecifice.

Rezultatele obținute de 
Banting și Best, publicate 
de aceștia abia în februa
rie 1922. erau aproape 
identice cu ale lui Pau
lescu. cu deosebirea că a- 
cest.a din urmă studiase și 
efectul insulinei asupra a-

cetonemiei, acetonuriei, 
ureei sanguine și urinare, 
ceea ce autori canadieni 
nu au realizat decit mai 
tîrziu. Este deci evident 
că cercetările lui Paulescu 
erau anterioare celor ale 
lui Bănting și Best. Pro
testele lui Paulescu în le
gătură cu atribuirea pre
miului Nobel au rămas 
fără efect. în anii care au 
urmat, Lewis (Buenos 
Aires), Casimir F. (Paris), 
Sharpey-Schaffer (An

cest paragraf din memo
riul publicat în februarie 
1922 : „Paulescu arată că 
injecția în venele perife
rice nu produce un efect 
și experiențele lui arată 
că a doua injecție nu pro
duce un efect tot atît de 
marcat ca primul". Or, 
Paulescu scrisese tocmai 
contrariul in concluziile 
lucrărilor sale. Aceasta nu 
a fost singura citare ine
xactă. Am putut arăta că 
Banting și colaboratorii

Omagiu postum 
descoperitorului 

român 
al insulinei

glia), Trendelenburg (Ger
mania) au acordat to
tuși prioritatea savantului 
roman.

Apropierea sărbătoririi 
a 50 de ani de la această 
descoperire a dat ocazia 
analizării mai de aproape 
a priorității și, in special, 
a cauzelor care au făcut ca 
Paulescu să fie trecut cu 
vederea. Astfel, Ian Mur
ray (Anglia) publică intre 
1969-—1971 trei articole a- 
rătind prioritatea lui Pau
lescu in descoperirea in
sulinei. în țara noastră, 
malizîndu-se cu grijă do
cumentele epocii, s-au 
constatat grave inexacti
tăți de citare a lucrărilor 
lui Paulescu în publica
țiile lui Banting ce urmau 
să fie premiate la Stoc
kholm. Banting cunoștea 
comunicările pe care le 
făcuse Paulescu la so
cietatea de biologie. Orice 
autor, dată fiind similitu
dinea rezultatelor, ar fi 
fost obligat să scrie: „cer
cetările noastre confirmă 
lucrările anterioare ale lui 
Paulescu" în loc de a- 
ceasta. el a făcut o regre
tabilă „eroare". Citez a-

publică efectul hipoglice- 
miant al insulinei la ani
malul normal, fără să ci
teze lucrările publicate de 
Paulescu cu un an și ju
mătate mai înainte. Am 
încercat atunci să aflăm 
părerea profesorului Ch. 
Best, colaborator al lui 
Banting, singurul supra
viețuitor al colectivului 
de la Toronto, pe atunci 
student — asupra acestor 
inexactități de citare. Cu 
multă loialitate, domnia 
sa afirmă: „Ca răspuns la 
scrisoarea dv. din 8 oct. 
1969, sint foarte mulțumit 
să aflu că intenționați să 
sărbătoriți aniversarea a 
50 de ani de la publicarea 
lucrărilor profesorului 
Paulescu asupra secreției 
pancreasului. Regret foar
te mult că a fost o eroare 
in traducerea noastră a 
articolului profesorului 
Paulescu asupra secreției 
pancreasului. Nu pot 
să-mi explic după această 
scurgere de timp în mod 
exact, ce s-a întîmplat. 
Cum sint in curînd 50 
de ani de atunci, nu-mi 
reamintesc dacă se dato
rează slabei noastre cu

noașteri a limbii franceze 
sau că am avut o traduce
re greșită. In orice caz, 
imi place să afirm cit de 
dezolat sint pentru aceas
tă nefericită eroare și do
resc ca eforturile dv. de a 
onora pe profesorul Pau
lescu să fie încununate de 
un mare succes"...

Pe de altă parte, comi
tetul Nobel, sesizat la sfîr- 
șitul anului 1969 printr-o 
scrisoare a profesorului 
Șt. Milcu și a subsemna
tului, recunoaște dreptu
rile lui Paulescu la desco
perirea insulinei. Citez 
din scrisoarea prof. Tise
lius, directorul institutu
lui Nor>el : „...Eu am stu
diat cu foarte mare aten
ție documentele pe care 
mi le-ați trimis și am dis
cutat, de asemenea, cu 
colegii mei și în particu
lar cu prof. Ulf von Eu
ler, președintele fundației 
Nobel, el însuși un fizio- 
log și endocrinolog de cea 
mai mare reputație. După 
cum știți foarte bine, pre
miul Nobel dat lui F. 
Banting și Mac Leod a 
fost criticat de mai 
mulți, în special, pentru 
faptul că Ch. Best nu fuse
se inclus. După părerea 
mea, Paulescu merita tot 
atit de mult acest premiu. 
După cite știu, Paulescu 
nu fusese propus in mod 
formal, dar, evident, co
mitetul Nobel ar fi putut 
aștepta încă un an ; din 
nefericire, nu există un 
mecanism prin care comi
tetul să poată face ceva 
acum, în acest caz, sau în 
cazuri similare. Personal, 
nu pot decit să-mi ex
prim speranța că intr-o 
eventuală sărbătorire a 
50 de ani de la descoperi
rea insulinei să se acor
de considerația cuvenită 
operei de pionier a lui 
Paulescu".

Astăzi, recunoașterea 
priorității lui Paulescu în 
descoperirea insulinei a 
devenit o realitate. Nu
meroase articole, editoria
le și conferințe semnate 
sau susținute de mari 
personalități științifice 
din lume aduc un omagiu 
postum descoperitorului 
român al insulinei. Am 
considerat cu atît mai o- 
portun să aduc aceste pre
cizări. deoarece recent a 
apărut in presa noastră o 
informație cu date ero
nate în acest domeniu.

Prof. dr. docent 
Ion PAVEL
membru corespondent 
al Academiei Republi
cii Socialiste România

PROCEDEU SIMPLIFICAT 
DE COPOLIMERIZARE 
în cadrul Institutului de cer

cetări chimice, un colectiv for
mat din dr. ing. Elena Ceaușescu, 
ing. Silvia Bittman, ing. Radu 
Bordeianu, ing. Irina Zână și 
ing. Paul Ghioca au elaborat și 
brevetat un nou procedeu de 
copolimerizare a butadienei cu 
stirenul sau cu .derivații aces
tuia. Noua invenție simplifică și 
scurtează procesul tehnologic 
practicat in prezent și deter
mină, totodată, reducerea con
sumului specific de materiale 
auxiliare.

UN NOU 
BI0STIMULAT0R 

ROMÂNESC
Biostimulatorii prezintă, după 

cum se știe, un mare interes 
economic : utilizarea lor dă bune 
rezultate in creșterea și dezvol
tarea organismelor. Gama aces
tor preparate cuDrinde. de cu
rînd, un nou produs românesc 
realizat de prof. dr. chimist Si- 
mion Oeriu și dr. chimist Ion 
Oeriu. Acesta a fost brevetat in 
urma experimentării sale cu 
succes in creșterea animalelor și, 
îndeosebi, a păsărilor. Biostimu- 
latoiul realizat de cei doi chi- 
miști români se prezintă sub

formă de soluție sau de pulbere 
și are ca principiu activ un de
rivat al acidului tiazolidin-4 — 
carboxilic.

DETERMINAREA 
FISURĂRII ÎNTÎRZIATE 
A OȚELURILOR SUDATE

La Institutul de cercetări teh
nologice pentru construcția da 
mașini a fost pus Ia punct pro
cedeul șl dispozitivul pentru de
terminarea statică a tensiunii 
minime de fisurare întîrziată a 
oțelurilor sudate. Invenția — 
medaliată cu aur la Salonul in
ternațional de invenții de Ia 
Viena — permite măsurarea pa
rametrului la care ne referim pe 
baza realizării unor cicluri ter
mice variabile controlabile, pro
vocării tensiunilor interne de 
contracție de diferite mărimi, 
precum și supunerii epruvetelor 
la eforturi dinamice sau de ră
sucire statică.

PLANTE DE CULTURĂ... 
INVENTATE

Trei varietăți noi de porumb 
hibrid realizate la noi în țară au 
fost brevetate ca invenții. Ele 
înmănunchează munca de crea
ție a unui colectiv de la Insti
tutul de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice — Fundulea.

Hibridul dublu de porumb „Zea 
mays 1 — H.D. 220", hibridul tri- 
liniar de porumb „Zea mays 1 — 
H.D. 310“ și hibridul sim
plu de porumb „Zea mays 
1 — H.D 301“ prezintă calități 
superioare, însușiri fiziologice și 
capacitate de producție deosebi
te : în terenuri neirigate, pro
ducția acestor hibrizi se ridică 
pînă la 6 000 kg la hectar.

RADIOAMATORII 
ÎN SPRIJINUL 
PRODUCȚIEI

Pentru radioamatorii din ju
dețul Maramureș știința și teh
nica reprezintă mai mult decit 
o simplă plăcere : ei sint autorii 
unor inovații valoroase, aplicate 
cu succes în producție. Inspirați 
de planurile tematice de inova
ții ale întreprinderilor din județ, 
radioamatorii-inovatori maramu
reșeni sint preocupați, în pre
zent, îndeosebi de automatizarea 
și electronizarea unor procese 
de producție. Nu de mult, ei au 
adresat o chemare către toate 
cluburile de specialitate, către 
toți pasionâții acestei frumoase 
activități : „Fiecare radioamator 
să soluționeze in decurs de un 
an o problemă cu aplicabilitate 
în activitatea economică sau so
cială". Un „apel" care-i va găsi, 
probabil, „pe recepție" pe toți 
cei cărora le-a fost adresat.

INHIBITORII
DE COROZIUNE

Inhibitorii de coroziune sint 
substanțe care adăugate mediu
lui coroziv încetinesc procesul 
de distrugere prin ruginire a uti
lajelor industriale, prelungin- 
du-le durata de folosire. Sinteza 
acestor inhibitori de coroziune a 
fost una dintre direcțiile în care 
s-au orientat cercetările cadrelor 
didactice de la catedra de teh
nologie chimică organică de la 
Facultatea de chimie industrială 
a Institutului politehnic din 
București. Cercetările, conduse 
de prof. dr. Ion Drimuș. au fost 
duse pînă în faza de instalație 
pilot, construită. în bună parte, 
după Droiectele studenților și 
badrelor didactice. Cadrele di
dactice, doctoranzii și studenții 
care au fost atrași în colectivul 
de cercetare au elaborat proce
sele tehnologice pentru fabrica
rea a nouă inhibitori de coro
ziune, care au fost omologate de 
Ministerul Industriei Chimice. 
Demn de semnalat este și fap
tul că, pe tot parcursul cerce
tărilor, a existat o strînsă co
laborare cu o serie de benefi
ciari ai inhibitorilor de coro
ziune, între care Grupul indus
trial de petrochimie-Brazi și 
Grupul industrial de lacuri și 
vopsele „PoIicOlor" din Bucu
rești.

în decembrie 1969, reuniți la se
diul UNESCO din Paris, pentru 
a dezbate problema viitorului tele
comunicațiilor spațiale, specialiștii 
din 60 de țări au aplaudat înde
lung apariția la tribună a unui... 
autor de literatură științifico-fan- 
tastică. Această dovadă de prețui
re și simpatie nu se datora însă 
numai operelor de ficțiune ale lui 
Arthur C. Clarke — căci despre el 
este vorba — ci și, sau mai ales, 
unui articol pe wire celebrul scrii
tor englez l-a publicat în 1945. în 
numai cîteva pagini era descris în 
amănunt cel mai perfecționat sis
tem de telecomunicații spațiale pe 
care-1 cunoaștem. E vorba despre 
un satelit plasat pe o orbită cir
culară, Ia 36 000 de kilometri de Pă- 
mînt, în plan ecuatorial. La aceas
tă altitudine, el se rotește în ju- 
ru! Pămîntului cu aceeași viteză eu 
care globul se rotește în jurul axei 
sale, staționînd deci deasupra a- 
celuiași punct al suprafeței teres
tre și putînd fi folosit ca releu per
manent.

Primii pași au fost, desigur, mai 
modești. In iulie 1962. Statele Uni
te lansau primul satelit de teleco
municații. „Telstar". inaugurînd era 
transmisiilor intercontinentale prin- 
tr-un program de televiziune ofe
rit spectatorilor europeni. Expe
riențele efectuate cu sateliți tip 
„Telstar" și ..Relay" au permis în
făptuirea previziunii lui Clarke. La 
19 august 1964. „Syncom-3“ a fost 
plasat pe o orbită care se confun
da, practic, cu planul ecuatorial. A 
doua zi lua ființă compania inter
națională de comunicații prin sa
teliți „Intelsat" controlată de State
le Unite, care dețineau 52.6 la sută 
din voturi. Iar la 6 aprilie 1965 
era lansat primul satelit geo-sta- 
tionar de telecomunicații comercia
le, „Intelsat-1“ cunoscut mai ales 
sub poetica denumire de „Early 
Bird" („Pasărea matinală").

Performantele acestor relee spa
țiale au crescut vertiginos. Prime
le generații. ..Intelsat-l" și „Intel- 
sat-2“. asigurau cîte 240 de circuite 
telefonice. O dată cu „Intelsat-3“ 
această cifră a fost multiplicată de 
cinci ori. iar cu „Intelsat-4" ge
nerația actuală, s-a ajuns la 5 000

de circuite. Trebuie să ținem sea
ma și de faptul că. față de „Early 
Bird", satelit cu acces simplu, cei
lalți prezintă avantajul accesului 
multiplu, adică al posibilității ca 
mai multe stațiuni de pe sol să poa
tă transmite simultan prin același 
satelit.

Uniunea Sovietică a obținut și ea 
importante succese în domeniul te
lecomunicațiilor spațiale. Primul 
satelit din seria „Molnia" a fost

colaborării țărilor membre se vor 
obține noi realizări de prestigiu.

După acest tur de orizont, să ve
dem care sint perspectivele teleco
municațiilor spațiale. Se știe că ge
nerația lui „Intelsat-5“. prevăzută 
pentru 1975. va asigura 40 000 de 
circuite telefonice sau cîteva zeci de 
programe TV de fiecare satelit. 
Noi mijloace audio-vizuale își cer 
însă dreptul la folosirea acestui sis
tem de comunicație. Ne gindim. de

ANTICIPĂRI - IPOTEZE
•î

Telecomunicațiile
spațiale

lansat în aprilie 1965. Prin inter
mediul acestui tip de sateliți se a- 
sigură exploatarea sistemului so
vietic de telecomunicații și de 
transmisiuni radio la mari distan
țe și transmiterea programelor cen
trale de televiziune la punctele re
țelei „Orbita", situate în regiunea 
nordului îndepărtat. Siberiei. Ex
tremului Orient și Asiei Centrale 
Pe de altă parte, la 15 noiembrie 
1971 a fost semnată convenția cu 
privire la crearea sistemului inter
național și a organizației pentru 
telecomunicații spa’iale „Inter- 
sputnik". Această organizație nu
mără și România orintre statele so
cialiste fondatoare Fără îndoială că 
prin dezvoltarea si perfecționarea

pildă, la videotelefonic. în urmă cu 
doi ani, la 13 martie 1970, circa 
30 000 de savanți din America și 
Europa au participat, timp de ju
mătate de oră, la un „dialog” pe 
tema medicinei spațiale. E adevă
rat că legătura video a fost stabi- 
tită, via satelit, numai dinspre 
vest spre est. dar explicația tre
buie căutată în lipsa instalațiilor 
necesare de această parte a Atlan
ticului. De altfel, costul videotelefo- 
nului e încă prohibitiv pentru mare
le public, chiar în ipoteza unor co
municații la distante mult mai re
zonabile. ..Vom telefona încă multi 
ani fără a ne îndrepta nodul cra
vatei sau a ne aranja coafura", 
scria recent, in legătură cu acest 
aspect cunoscuta revistă franceză

„Paris Match". Dar nu e prea de
parte vremea în care vom avea la 
dispoziție o combină înzestrată cu 
un ecran de televiziune, un aparat 
de fotografiat, un microfon, o cla
viatură legată de un calculator și 
un dispozitiv pentru citirea infor
mațiilor păstrate în memoria elec
tronică ; ca ne va ingădui să co
municăm instantaneu cu orice 
persoană particulară, instituție 
sau întreprindere, din întreaga 
lume.

Dacă această viziune vi se pare 
prea ambițioasă, să ne întoarcem 
la mijloacele mai banale de comu
nicare, cum ar fi poșta. Și aici se 
prefigurează schimbări esențiale, 
înainte de anul 2 000, fiecare casă 
ar urma să dispună de un fel de 
mic teletip. Mesajul bătut pe cla
viatura aparatului ar ajunge la 
centrală și de acolo la un satelit, 
prin intermediul căruia ar fi trans
mis centralei la care e abonat des
tinatarul și apoi teletipului aces
tuia. Răspunsul ar parcurge, evi
dent. drumul invers. Costul între
gii operații ar urma să nu depă
șească prețul unui timbru.

în sfîrșit. telecomunicațiile spa
țiale promit să revoluționeze din 
temelii învățămintul de toate gra
dele. E vorba, în primul rind, de 
emisiunile educative pentru țările 
în curs de dezvoltare. Calculele 
efectuate de experți au arătat că un 
singur dolar pe an, de fiecare elev, 
ar acoperi cheltuielile necesare. De 
altfel, India se și pregătește să 
construiască și să lanseze sateliți 
de telecomunicații capabili să difu
zeze programe TV de învățămînt 
în 500 000 de sate. Mergînd și mai 
departe, ne putem imagina ziua in 
care creșterea numărului de relee 
spațiale și multiplicarea corespun
zătoare a circuitelor vor face po
sibilă transmiterea simultană a mii 
de programe, pe mii de lungimi de 
undă diferite. Atunci, oriunde te-ai 
afla pe suprafața Pămîntului. va 
trebui doar să întorci un buton 
pentru a urmări cursul care te in
teresează.

Evident, toate acestea vor avea 
urmări pozitive și asupra relațiilor 
între oameni și popoare.

Ion HOBANA
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OMUL FATA ÎNSUȘIFATA
— Cu diplomă de bacalaureat la 

«trung ? ! Păi degeaba ți-ai tocit coa
tele pe băncile liceului atîția anișori ? 
Dacă ai nevoie de bani, las’ că-ți gă
sim noi ceva ușor, îți face rost 
taică-meu de vreun post de normator.

Mai-mai să se lase convins Gelu 
Tăbîltoo de ademenitoarele promisi
uni ale unora dintre amicii cu care, 
acum trei ani, bătea străzile Buzăului 
fără rost. „Amicii" aceștia, nereușind 
la examenele de admitere după ter
minarea liceului, își iroseau zilele 
și nopțile prin localuri și pe la 
reuniuni, tocind banii unor părinți 
„grijulii" și generoși.

Noroc că Gelu s-a trezit la vreme și 
B-a angajat la uzina mecanică să se 
califice strungar.

— Cum te-ai integrat In colectivul 
de muncă al uzi
nei ?, îl întreb pe 
tînărul acesta bi
ne legat, cu fata 
smeadă, cu uită
tura vioaie, des
chisă.

— De ce să vă 
Înșir verzi și us
cate și să spun 
că. încă din pri
ma zi, am sărit 
într-un picior de 
bucurie ? Nu că 
mi-ar fi venit 
greu să învăț me
seria. dimpotrivă, 
cunoștințele 
bîndite în 
mi-au fost 
real ajutor, 
gteu e însă 
te deprinzi 
disciplina __
ducției. cu munca 
ordonată, cu res
pectul tuturor re
gulilor și preve
derilor, începînd 
de la cele mai 
simple, de pro
tecția muncii. 
Mie. s-o spun sin
cer, la început 
îmi 
s-o 
înainte eram li
ber, 
deam timpul în 
voie.

care și-au ales-o, statornicia, serio
zitatea opțiunii profesionale. Și mai 
e o idee pe care, cu aceeași sinceri
tate ca și Gelu Tăbîltoc, au exprima
t-o și alți colegi ai săi de generație : 
faptul că au fost ajutați, îndrumați, 
de la primii lor pași, integrați cu grijă 
in colectivul de muncă.

Am intrebat-o pe Maria Simion, de 
la țesătoria de in și cînepă, despre 
drumul ei spre meseria de țesătoare. 
Mi-a răspuns simplu, povestindu-mi 
întreaga „istorie" a opțiunii :

— După ce mi-am luat diploma de 
bacalaureat, voiam să-mi găsesc o 
slujbă, pe undeva, pînă voi putea in
tra la facultate sau în vreo școală 
postliceală. Vreo doi ani am lucrat ca 
suplinitoare în învățămîntul elemen
tar, ba îmi găsisem la un moment dat

te face să te simți cu adevărat om 
intre ceilalți oameni.

Și atunci de ce oare — l-am între
bat pe interlocutorii mei — se mai 
intîlnesc, totuși, tineri care, după ter
minarea liceului, consideră munca în 
fabrică echivalentă cu o nereușită 
personală, cu o soluție bună pentru 
alții ? De ce socotesc aceștia diploma 
de bacalaureat nu ca un simplu ates
tat de studii medii, ci ca o trambu
lină obligatorie spre posturi de birou, 
spre munci pentru care, adesea, n-au 
nici un fel de înclinații și pe care. în 
consecință, dacă ajung să le capete, 
le îndeplinesc în silă sau. în cel mai 
bun caz, cu indiferență ? Răspunsurile 
au fost diferite, dar majoritatea din
tre ele s-au concentrat asupra unui 
factor important : influența familiei.

BACALAUREAȚII
DE LA STRUNGdo- 

liceu

cu 
pro-

cam venea 
iau razna :

îmi pier-

și gindurile lor despre viață
• ÎNTRE ADEMENITOARELE PROMISIUNI ALE UNOR „AMICI" Șl TEMEINICIA UNEI
DECIZII • CÎND SALARIUL E PRIVIT DOAR CA UN „SUPLIMENT" PENTRU DISTRAC

ȚII • A TRĂI PE PROPRIILE PICIOARE, A TE SIMȚI DEPLIN RESPONSABIL

fără nici o obligație. Dar 
am găsit în uzină oameni înțele
gători, destoinici, care m-au ajutat cu 
vorba 
prima 
binele 
pitei, 
strungul. Mi-am dat seama cit de 
mult îți pune la încercare nu numai 
cunoștințele din școală, ci și pricepe
rea, chiar imaginația. Pot să spun a- 
cum cu toată convingerea, vorbind 
din proprie experiență, că învățătura 
primită în liceu nu trebuie considera
tă neapărat un drum spre „altceva", 
adică spre profesii funcționărești, ci 
tocmai calea cea mai firească spre 
producție, spre o muncă productivă cu 
un larg orizont...

—. Al vreo amintire deosebită în cei 
trej ani de cînd muncești în uzină ?

S-ța gîpdit cîteva clipe. , apoi, ,cu;acer: 
eașj sclipire veselă în ochi t

—1 Da..': momentul cînd am tăiat 
primul filet cu un cuțit făcut de 
mine și cînd cei din jurul meu. mun
citori cu multi ani de meserie în 
urma lor, m-au lăudat de parcă aș 
fi izbutit cea mai grozavă performan
ță. Astăzi înțeleg că nici cuțitul nu 
era cine știe ce și nici filetul nu ie
șise tocmai exact. Dar atunci am sim
țit că mi-am găsit. într-adevăr. locul.

Reproducînd mai pe larg acest dia
log, am făcut-o pentru că sentimente
le și gîndurile exprimate de inter
locutor le-am regăsit si la alti tineri 
bacalaureat! care lucrează ca munci
tori în întreprinderi din municipiul 
Buzău. Sînt băieți si fete de profe
sii diferite, cu stagii diverse în pro
ducție. cu preocupări și orizonturi cul
turale felurite — unii si-au făcut stu
diile liceale la seral. în timp ce ziua 
munceau în fabrică, alții au intrat in 
producție după terminarea liceului — 
dar pe toti îi unește un numitor co
mun : interesul pentru meseria

bună, cu sfatul părintesc ; din 
clipă i-am simțit că-mi vor 
și asta m-a făcut să rezist is- 
Și mai e ceva : am îndrăgit

un loc într-un birou, la o registratură. 
O verișoară din București, ingineră 
textilistă, mi-a vorbit o dată pe larg 
despre munca de țesătoare. Și mi-a 
povestit atît de atrăgător. încît am 
rămas pe gînduri. Firește, nu mi-a 
venit ușor să mă hotărăsc, cine spune 
altfel nu e sincer : în birou era plă
cut, hîrtiile foșneau. în jurul meu toți 
erau frumos îmbrăcați. ce mai. nu 
era ușor de luat o hotărîre. Dar în 
sinea mea simțeam o mare nemulțu
mire : nu știu cum. dar aveam sen
timentul că-mi irosesc anii cei mai 
buni. Nu zic că munca de birou nu-și 
are rosturile ei. dar acum pot să 
afirm în cunoștință de cauză că unui 
tînăr nu-i oferă posibilitatea să se 
împlinească, să-și pună în valoare tot 
ce știe și. mai ales, tot ce poate. 
Aveam tot timpul senzația că o parte 

. . din energia mea se duge.;pe .;apa.r șîțn- 
betei. Și. într-o bună zi. cîn'd am aflat 
că'se înființează în oraș o tesătorie de 
in și cînepă. n-am mai stat ne gîn
duri : m-am dus și m-am angajat.

— Si ești mulțumită ?
— Da. am ales bine Cînd ne-am 

angajat, am fost mai Intîi trimise să 
deprindem meseria la o tesătorie ve
che. cu tradiții, la Păulesti. Acolo 
țesătoarele ne-au primit bine, ne-au 
înconjurat cu căldură, am simtit de la 
început că sîntem prețuite ca niște 
oameni necesari.

Nimic nu-fi dă un sentiment mai 
intens de împlinire, decît conștiința 
că est> nu numai util, 
celor din iur. societății 
laitmotivul gîndurilor 
le-au împărtășit multi
bacalaureat) cu care am stat 
vorbă. Munca în fabrică, pe lingă sa
tisfacțiile directe pe care ti le dă. 
te pune în acord cu lumea și cu tine 
însuți, te pune in situația de a în
deplini un rol activ în colectivitate.

lucru ca aiitea al-

Discuția de mai sus 
în hala unei uzine.

trebuie 
mereu 
cunoș- 
contri- 
să gă-

Secvență

tineri
cu trei

Există și o altă prejudecată care îi 
face pe anumiți absolvenți de liceu 
să evite munca în fabrică : ei mai 
gindesc încă, potrivit unor mentali
tăți învechite, că practicarea unei me
serii productive ar fi sinonimă cu în
gustarea orizontului spiritual, cu uni
formizarea. cu monotonia, cu renun
țarea la spiritul de inițiativă. Oare 
așa stau lucrurile ? Să ascultăm cî
teva păreri ale unor tineri muncitori 
de la uzina de sîrmă :

Viorel Baston, presator la secția e- 
lectrozi, secretarul comitetului U.T.C. 
pe uzină : „Da. e o temere care, de 
ce să mint, și pe mine m-a încercat 
la început. Dar pas cu pas s-a risi
pit. în munca mea de preparare a e- 
lectrozilor, unde există o mulțime de 
elemente care influențează calitatea 

— bunăoară, tem
peratura sau u- 
miditatea din în
căpere — 
să-ți pui 
mintea si 
tintele la 
buție ca 
sești răspuns la 
situațiile 
văzute 
măsuri 
pentru 
zolva...
decizi 
tău".

Nicolae Cîrian, 
lăcătuș : „Și — 
aș vrea să-1 com
pletez pe colegul 
meu — în rezol
varea tuturor a- 
cestor probleme 
concrete, extrem 
de variate. pe 
care ti le pune 
munca într-o me
serie productivă, 
cunoștințele do- 
bîndite in liceu 
îți sînt de cea 
mai mare necesi
tate. Aș putea 
spune că liceul 
te ajută să capeți 
sentimentul in
teligenței in mun- 

Or. astăzi 
inteligență 

nu se mai poate concepe mun
ca într-o meserie, oricare ar fi ea. 
Tehnica e alta decît în trecut, mult 
mai complexă ; îți solicită cunoștințe 
bogate de matematică, de geometrie, 
de desen tehnic. Nu mai e vorba de 
ceea ce se înțelegea prin „muncă fizi
că" în trecut, de ceea ce ne-au povestit 
muncitorii mai virstnici pe această 
temă, efortul fizic e acum din ce în ce 
mai redus".

...Convorbirile acestea cu oameni ti
neri, care își filtrează faptele vieții 
prin sensibilitatea și cugetul lor. ne-au 
oferit felurite înfățișări concrete ale 
undi adevăr esențial, pe care ei înșiși 
îl întruchipează : a fi muncitor as
tăzi, în societatea noastră, a-ți aduce 
contribuția nemijlocită Ia propășirea 
industriei reprezintă una dintre cele 
mai fecunde căi de afirmare a perso
nalității, de valorificare a cunoștin
țelor dobîndite : muncitorul societății 
noastre socialiste nu poate fi altul 
decît acesta : un muncitor cult, care 
își înțelege profund rosturile în co
lectivitate, care MUNCEȘTE GlN- 
DIND ȘI GÎNDEȘTE MUNCIND.

Victor BÎRLADEANU

nepre- 
și să iei 
operative 
a le re- 

Judeci și 
cu capul
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Tltus ANDREI î

FIȘIER SOCIAL

GHICIȚI

MO TIVUL!
— Intîi desfacem toată insta

lația — tustrei. După aceea, fie
care își vede de ale lui : eu tai 
suporții, tu le dai găuri. Marin 
începe montarea...

Trei tineri discutau despre 
muncă. Urmau să modifice o in
stalație. un incubator de mare 
capacitate, apoi să se apuce de 
un altul. Timp aveau puțin, 
treabă multă. De aceea, au lua
t-o metodic. Au pus mina pe 
condei, pe hîrtie. au stabilit 
timpul mediu al fiecărei opera
ții, succesiunea acestora și le-au 
repartizat între ei — totul în așa 
fel incit nici unul să nu stea, 
nici un minut să nu se iroseas
că, lucrarea să fie gata în ter
men.

Nimic deosebit, s-ar spune : o 
secvență de 
tele.

Și totuși... 
nu avea loc 
în fața unui banc de lucru. Iar 
calculele nu se făceau nici la bi
roul de organizare și normare a 
muncii, nici pe măsuța de lucru 
a maistrului ori a șefului de e- 
chipă. Nici măcar la incubatorul 
cu pricina. Tinerii — salariați aț 
unei întreprinderi din Băilești. 
după cit reieșea din discuții — 
se aflau in tren, intr-un com
partiment de clasa a doua, foar
te aglomerat. Aflați in deplasa
re, băileștenii se strinseseră u- 
nul lingă altul. își puseseră o va- 
liioară pe genunchi și. așa con
centrați. își organizau munca, 
își drămuiau bine timpul, in tre
nul București-Iași, la sute de ki
lometri de unitatea la care se 
duceau — o întreprindere agri
colă de lingă Vaslui.

Acolo, pe mica valijoară de 
carton presat, se schițau calcu
lele simple, curente, pentru trea
ba ce o avea de făcut mica echi
pă. Dar un ochi mai atent des
coperea ceva in plus : seriozita
tea cu care ei își priveau însăr
cinarea. convingerea lor că dato
ria nu se rezumă la cele 480 de 
minute de muncă.

Era frumos să-i privești. să-i ■, 
asculți pe cei trei tineri pasio-

— Poate își închi
puise că echipa voas
tră urmărește unele 
avantaje materiale...

— Cred că asta era. 
Vezi, unii înțeleg cu 
totul pe dos spiritul de 
echipă : echipa există, 
pentru ei. exclusiv ca 
o reuniune în scopul 
slujirii propriilor in
terese...

— Și ce-ai făcut, 
pînă la urmă, cu insul 
respectiv ? L-ai lăsat 
în apele lui ?

— Noi. da. Numai 
că el nu ne-a lăsat 
După două zile a ve
nit singur. Ne-am po
menit că. după orele 
de program, rămîne cu 
noi. N-a dat nici un 
fel de explicații și nici 
noi nu 1 le-am cerut. 
S-a apucat de lucru și 
atîta tot.

— Interesant. In- 
tîmplarea l-o fi pus pe 
gînduri... — am spus 
eu meditînd asupra 
motivelor care l-au 
putut determina pe 
omul în cauză să-și 
schimbe, atît de repe
de. atitudinea.

Sigur. multe ar fi 
putut să fie aceste 
motive și nu e locul 
aici să facem o anali
ză psiho-morală de
taliată. Cititorul o 
poate suplini. Ce ar fi 
putut să fie ? Poate 
faptul că atitudinea 
lui față de preocupă
rile colectivului i-a a- 
părut în culorile ade
vărate abia in urma 
acestei întîmplări... 
Poate . s-a gîndit la 
consecințele morale 
ale gestului său... cine 
știe ? Faptul rămîne. 
oricum, pozitiv.

— Și l-ați inclus 
definitiv în... gașcă ? 
am întrebat.

— Care gașcă ? Și 
tu ?
Mihai CARANFI1

secție, dintre cei care 
se ținuseră de-o parte 
și nu-i prea interesa 
altceva decît să treacă 
mai repede cele 480 
de minute. vine pe 
lingă mine și-mi tot 
dă tircoale. Pe urmă 
își ia inima in dinți și 
mă trage de-o parte 
ca să discutăm ..în tai
nă". „Știi ce ? —
zice el — am văzut că 
v-ați adunat intr-o 
gașcă... Cum aș face 
să intru și eu ?...“ 
M-am uitat la el uimit, 
am vrut să-l iau la zor 
sau să mă apuc să-i 
explic, dar pentru că 
n-aveam atunci chef 
nici de una nici de 
alta i-am spus și eu 
rîzînd: „Da. măi. avem 
o... gașcă, cum zici tu. 
Dacă vrei, vino și tu". 
„Și ce trebuie să fac ?“ 
„Păi — zic — uite, cînd 
se termină programul, 
rămîi și tu in atelier 
cu noi..."

A rămas. Aștepta să / 
vadă ce se intîmplă. 
ce punem noi la cale, 
ce face „gașca"... Noi. 
in mod normal, ne-am 
apucat să confecțio
năm niște conteinere 
care să ne ajute la 
transportul pieselor... 
El stătea. — Ce faci ? 
— ii spun — pune și 
tu mina 1... S-a apucat 
și el de treabă dar fără 
nici o convingere... Aș
tepta. tot aștepta... 
După o oră ne-am îm
brăcat să plecăm aca
să... Atunci omul nos
tru a venit din nou Ia 
mine : cam desumflat... 
„Păi — zice — asta-i 
tot ?“. „Vrei să ră- 
mii să mai lucrezi ?“. 
„Nu — zice — nici vor
bă... Eu credeam că. 
așa. cine știe... Da’ văd 
că tot despre muncă e 
vorba... Păi asta-i gaș
ca ?“ M-am uitat vlung 
la el. Ce-o fi fost’ în 
mintea lui ?

Ne vedem rar și, cu 
toate astea, prietenul 
meu nu-mi vorbește 
decît despre lucrurile 
care-1 preocupă foarte 
mult, care l-au entu
ziasmat, l-au necăjit 
ori l-au pus pe ginduri 
în ultimul timp. Și a- 
proape întotdeauna 
este vorba despre 
munca lui pe care o 
iubește cu sinceritate, 
cu patimă chiar. E 
maistru la uzina „E- 
lectronica" din Bucu
rești.

— Nu-i înțeleg de
loc pe unii oameni... — 
a inceput el la ultima 
noastră întrevedere. 
Am să-ți povestesc ce 
mi s-a întimplat. Să 
vezi : am avut în sec
ție o perioadă mai 
grea, trebuia făcută 
ordine in unele privin
țe. Am cerut concursul 
tuturor oamenilor mei. 
l-am adunat, le-am 
vorbit despre ce avem 
de făcut și le-am mai 
spus că toate aceste 
lucruri ar trebui fă
cute repede dacă vrem 
să culegem mai repede 
roadele... Discuția asta 
am avut-o într-o zi. 
după orele de pro
gram. Și-a spus fieca
re părerea și-am a- 
juns la înțelegerea să 
ne întrunim și a doua 
zi la aceeași oră. ca 
să începem treaba... Și 
așa. un grup de vreo 
15—20 de oameni ră- 
mîneam, în fiecare zi. 
o oră. două după pro
gram. O dată am gă
sit un nou amplasa
ment pentru ci te va 
mașini, altă dată am 
pus ordine intr-un sis
tem de aprovizionare 
cu piese, altădată am 
găsit o soluție nouă 
pentru regimul de lu
cru al unor prese... 
Lucruri absolut firești. 
Ce se intîmplă însă ? 
într-o zi, unul din

— Mulți tineri de vîrsta noastră nu 
văd, încă, în exercitarea meseriei ca
lea cea mai firească, cea mai morală 
de a-ți cîștiga mijloacele de trai — 
este de părere Adrian Perianu, scu
ler la uzina de sîrmă. Și vina prin
cipală o poartă, in multe cazuri, pă
rinții. Să mă explic. Vezi cite o dată, 
chiar la noi, în uzină, cite un zdrahon 
de băiat, plin de forță, care abia aș
teaptă să-și termine liceul ca să se 
refugieze „la căldurică", în cite un 
birou, ca normator. pontator, desena
tor, ajutor de contabil sau mai știu 
eu ce. Abia așteaptă să îmbrace „mî- 
necuțe" ! Și de multe ori o face, 
deși in noul post știe precis că va 
ciștiga mai puțin decît înainte, cînd 
lucra la mașină.

— De ce o face 1 Oare nu-I inte
resează deloc cîștigul ?

— Păi e simplu : dacă părinții îi 
asigură totul de-a gata, mincare, îm
brăcăminte, locuință, ba chiar, une
ori; ii mai dau și bani de buzunar — 
iar unii părinți fac asta nu din veni
turi mari, ci din ciștiguri modeste, 
adesea din pensie — ce interes am 
(își zice tinărul) să pun, cum sună o 
vorbă, „osul la treabă" ? Lui îi e su
ficient cît cîștigă acolo, la birou : 
banii aceia sînt în ochii lui doar un 
„supliment", pentru localuri, pentru 
distracții.

Biografia uneia dintre tinerele 
care am stat de vorbă 
ghel, muncitoare la secția duplex 
fabricii de geamuri — mi s-a părut, 
în contextul celor spuse 
exemplară. Anul trecut, cînd și-a luat 
bacalaureatul, un unchi din Ploiești 
a sfătuit-o să dea examen de admi
tere la școala tehnică sanitară. I-a 
urmat îndemnul. A reușit, dar cu un 
loc fără bursă. însemna, deci, să ră- 
mînă în continuare pe spinarea pă
rinților.

— Sînt sigură că părinții mei n-ar 
fi pregetat să facă chiar unele sacri
ficii ca să mă țină la învățătură — 
ne spune ea. Dar n-am vrut. Socot 
că, la 18—19 ani, tînărul trebuie să-și 
pună foarte serios problema 
să-și ușureze părinții de unele 
veri. Nu să le stea în circă. Mai 
dacă părinții, cum se intîmplă 
multe situații, sînt de-acum oameni 
în vîrstă și mai au de crescut și alți 
copii. Numai că, " . “ . . .
tineri care nu se gîndesc la asta. Pot 
să vă spun că 
mele au rămas foarte surprinse că 
am renunțat la locul obținut prin e- 
xamen de admitere și că m-am anga
jat la noua fabrică de geamuri. 
Le-am lăsat să se mire. Am găsit în 
colectivul fabricii o atmosferă caldă, 
de familie. Și-aș mai adăuga ceva : 
părinții mei sînt mulțumiți de mine. 
Independența materială te pune, v-o 
spun din proprie. experiență, pe pro
priile picioare. Te face să te simți 
din toate punctele de vedere un om 
responsabil.

cu
Irina An-
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Moi cu torță unchiule !... 
Desen de A. DRAGOMIRESCU
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IDEE FIXĂ

începe să se facă
ordine

In urma celor relatate în an
cheta „Unul se miră, altul «sesi
zează», dar fiecare așteaptă ca 
altcineva să facă ordine" („Scîn- 
teia" nr. 9053). redacția noastră a
primit — sub semnătura tovară
șului ing. Șt. Constantincscu, 
adjunct al ministrului — un răs
puns din partea Ministerului In
dustriei Metalurgice, forul tute
lar al I.C.M.. în care ni se co
munică :

.Aspectele arătate (Ir. articolul 
amintit — n.n.) au făcut obiectul 
unei analize cu conducerea 
I.C.M. și cu reprezentanți ai 
M.A.I. încă din luna octombrie 
1971. Ca urmare a acestei ana
lize, o primă și radicală măsură 
de eliminare a surselor de ve
nituri exagerate a fost interzi
cerea colectării prin interme
diari sau colectori particulari 
autorizați, urmînd ca toate co
lectările să se facă direct de la 
populație sau prin organizațiile

i, din păcate, mai sînt
multe dintre colegele 
foarte surprinse

obștești, cooperatiste sau între
prinderile de salubritate. Conco
mitent s-au remis organelor 
M.A.I. listele celor cu ciștiguri 
mari din colectări și predări, 
pentru a fi verificați asupra pro
venienței metalelor vechi pre
date.

în prezent se desfășoară o ve
rificare amplă a întreprinderii 
pentru colectarea metalelor de 
către organele noastre de con
trol. împreună cu organele de 
miliție, punîndu-se accentul în 
mod deosebit pe realitatea ade
verințelor de predare a metale
lor neferoase din sectorul parti
cular și a depistării cazurilor de 
ciștiguri exagerate.

Ca un prim rezultat, mențio
năm că s-au constatat colectări 
fictive de circa 900 000 lei. care 
au determinai reținerea a trei 
din colectorii intermediari vizați, 
punîndu-Ii-se și sechestrul asi
gurător.

Totodată I.C.M. a luat măsura 
înaintării la secțiile financiare a 
tabelelor cu cei care au realizat 
venituri de peste 3 000 lei lunar, 
din anul 1970 pînă la data inter-

zicerii colectării prin interme
diari, pentru a se avea în vede
re la perceperea impozitelor a- 
ferente. Verificarea se va conti
nua pînă la clarificarea comple
tă a situației.

Pentru înlăturarea posibilită
ților de înstrăinare din între
prinderi a deșeurilor de metale 
sau metale vechi. în sistemul 
ministerului nostru s-au trasat 
sarcini pentru buna organizare 
a evidenței și întărirea contro
lului cu privire la gospodărirea 
corespunzătoare a acestora, 
acela-i scop am intervenit 
Ministerul Finanțelor pentru 
da indicații asemănătoare și 
tor ministere sau organe centra
le. în vederea luării de măsuri 
corespunzătoare în unitățile sub
ordonate

întreprinderea pentru colecta
rea metalelor a intervenit și la 
consiliile populare județene 
pentru intensificarea acțiunii de 
colectare a metalelor vechi de 
la populație, prin acțiuni ob
ștești și organizarea colectărilor 
de metale vechi din gropile in-

In
la 
a 
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dustnale și menajere, prin în
treprinderile de salubritate, ast
fel ca măsura de interzicere a 
intermediarilor să nu afecteze 
balanța de metale vechi.

Intrucît măsurile luate, deși 
nu afectează cantitativ planul 
de colectare din sectorul parti
cular. au totuși o influență asu
pra realizărilor financiare ale 
I.C.M.. am revenit la Ministerul 
Finanțelor cu propuneri de ana
lizare a acestei influente și so
luționarea lor.

Considerăm că prin măsurile • 
luate se vor lichida aspectele ne
gative, care au făcut obiectul ar
ticolului din presă".

N. RED. : Deoarece nu sînt 
încă elucidate procedeele și îm
prejurările care au permis obți
nerea unor mari sume de bani 
de către indivizi afaceriști și, in 
consecință, pagubirea avutului 
statului, așteptăm în continuare 
un răspuns edificator cu pri
vire la vinovățiile și măsurile 
luate împotrivă celor sub ochii 
cărora s-au petrecut cele sem
nalate.

<
LU 
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Rîndurile de mai jos 
s-au scris aproape sin
gure. Aflat cu treburi 
in satul Ștefan Gheor
ghiu, județul Brăila, 
m-am abătut și pe la 
sediul cooperativei a- 
gricole de producție. 
Era spre seară. La un 
moment dat a sunat 
telefonul. In liniștea 
camerei, vocea telefo
nistei răsuna ascutit 
in receptor :

— Alo ! Alo ! Coo
perativa din Ștefan 
Gheorghiu ?

— Da. C.A.P.-ul ! 
răspunse un țăran în
desat. aflat în clipa 
aceea lingă telefon.

— Cu Mihai Stan.
— Măi Mihai, cu ti

ne.
— Cine-o fi ? se ri

dică Mihai Stan, pre
zent în încăpere. (Toc
mai se terminase pla
nificarea).

— Orașul. Poate bă
iatul...

Mihai Stan începu 
să țipe în receptor de 
bubuiau pereții. Efort 
inutil pentru că „ora
șul" s-auzea foarte bi
ne.

— Tu ești, băiete ?
— Eu. tată.

— Mă. mare noroc 
că m-ai găsit I... se 
miră strigînd Mihai 
Stan. Obrajii îi ardeau 
de emoție, lumina e- 
lectrică parcă-i încin
gea și mai tare. — Da’ 
mă. mare noroc. Că 
avem atîtea de făcut 
și nu stăm locului nici 
cît o cioară in par.

— Ce face mama ? 
întreabă băiatul.

— Sănătoasă. Da, să
nătoasă. Tu să-mi spui 
de învățătură...

— E bine. tată. Am 
pat bun la cămin. Mă 
împac cu colegii.

— Păi. de ce să nu 
te împaci ? Dar nu 
mi-ai spus cu notele. 
Cum mergi cu învă
țătura ? Asta vreau eu 
să știu...

Oamenii din încăpe
re păstrau liniște. As
cultau vorbele unuia 
și ale altuia, le co
mentau doar din pri
viri. Cineva intră pe 
ușă. cam repezit. în
chise cu grijă și se 
așeză potolit pe un 
scaun.

— Notele, mă băia
tule, te-am întrebat.

— O să ți le arăt 
eu... Pe acolo cum e ?

— Vremea ?
— V remea.
— Păi, cum să fie ? 

Ca la oraș. Ce. trăim 
în altă țară ? La ce 
te-a ascultat întîiași 
dată ?

— Avem multe obi
ecte acum. tată. Las’ 
că vorbim noi...

Mihai Stan se întoar
se către cei din ca
meră : „Auziți ? Au 
multe obiecte 1 învă
țătură la cataramă 1“ 
Revine în receptor :

— Foarte bine. Foar
te bine.

— Am început să 
mă obișnuiesc și cu 
mîncarea, completea
ză celălalt, de la ca
pătul firului.

— Adică ?
— Adică eram învă

țat ca acasă... Acum 
am început să mă în
văț și aici. Totuși, da
că...

— Bine, mă, o să-ți 
trimit eu ceva. Adică, 
maică-ta. Ca acasă. 
Dar să știi : vreau să 
văd și carnetul de no
te 1...

— Vii încoace, la o- 
raș ? întreabă fiul.

— Eu ? se miră Mi
hai Stan. De ce eu ?

— Păi credeam !...
Dezamăgirea băiatu

lui îl înmuie pe Mihai 
Stan :

— S-ar putea să vin 
cu sămînța. Că cine-mi 
dă mie timp de plim
bare. Ai auzit ? Cu să
mînța de schimb !,..

— Auzit.
— Zic... s-ar putea.

— Poate o iei și pa 
mama.

— Dacă pot, o iau. 
După cum o fi și 
timpul. Pînă una alta 
insă, nu uita ce ți-am 
spus.

— Poftim ?
— Carnctu’ 1 Cînd 

vin, asta vreau să văd 
intîi și intîi.

Pauză.
— Apoi, eu te las 

că-i fi avînd destule 
lecții pentru mîine, 
bubuie iar încăperea 
de vorbele lui Mihai 
Stan.

— Bună seara, tată !
Mihai Stan așeză re

ceptorul in furcă. O- 
biectul de bachelită 
lucea — strălucea de 
sudoare. Urmele dege
telor erau întipărite 
clar, cu toți porii. Mi
hai Stan strînsese a- 
marnic receptorul, să-l 
sfărîme. Acum stătea 
gînditor pe scaun, par
că zîmbea .de ceva, 
numai de el știut.

— Măi Mihai, în
drăzni cel care-i dă
duse receptorul. (Dacă 
nu mă înșel, era chiar 
brigadierul Radu Co
coș).

— Ce-i ? tresări Mi
hai Stan.

— Tu una știi : s-o 
ții morțiș cu notele.

— Poftim ?
— Parcă uitaseși de 

toate celelalte.
— Las’ că nu strică 

un control așa. de Ia 
distanță. Să știe că ne 
uităm la ce face și 
cum face.

— Bine, mă, dar...
— Așa trebuie. Co

pilul e copil. Chiar 
dacă a crescut, își mal 
poate uita îndatoririle. 
Noi, însă, n-avem 
voie... Mare noroc că 
m-a găsit cu telefonul 
— se bucură Mihai 
Stan.

— Dă, mare noroc, 
admise Radu Cocoș.

Ilie TĂNASACHE
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NUMAI CĂMINUL CULTURAL,

FIE DIN PLIN ANGAJATE!
Pentru ca viața spirituală a satului

să răspundă noilor exigențe
Propunîndu-ne să descifrăm cit mal 

exact posibilitățile de îmbunătățire 
radicală a vieții culturale din satele 
noastre, ne-am continuat investiga
țiile la căminele culturale din dife
rite județe ale țării. Am poposit în 
zeci de sate și comune, am intrat în 
numeroase așezăminte culturale ru
rale. Iar acum, revăzîndu-ne însem
nările, reverificindu-ne impresiile, în
cercăm să oferim răspuns unei între
bări care se contura pe măsură ce 
noi și noi fapte se acumulau unei în
trebări de primă importanță pentru 
sectorul de activitate discutat. O 
bună parte din căminele vizitate 
ne-au întîmpinat cu ușile larg deschi
se, cu o activitate exemplară. Dar am 
intîlnit și altfel de situații : așeză
minte culturale cu o bază materială 
identică, cu condiții similare de or
ganizare, în care rugina dezinteresu
lui își punea o amprentă nedorită pe 
activitatea zilnică. Premise identice, 
rezultate diametral opuse 1 Declarații 
de principiu asemănătoare, realizări 
practice de necomparat !

Iată de ce ne-am pus întrebarea 
de care aminteam : CARE ESTE 
CONDIȚIA REUȘITEI, A SUCCESU
LUI CĂMINULUI CULTURAL? Nu 

un răspuns 
sînt mai 

orice. Așadar,

se află o orchestră au-

intenționăm să oferim 
teoretic, pentru că faptele 
convingătoare decît 
iată faptele.

Cînd am ajuns în comuna Gropeni, 
județul Brăila, se înserase. Era deci 
momentul cel mai potrivit pentru a 
constata „pe viu" activitatea cămi
nului ce funcționează într-o clădire 
frumoasă, cu etaj, dată în folosință 
in toamna anului trecut. La ora vi
zitei noastre toate încăperile erau 
pline de săteni. Unii vizionau pro
gramul la televizor, alții împrumu
tau cărți, 40 de tineri disputau un 
concurs fulger de șah. In sala de bi
liard — lume multă urmărind traiec
toriile bilelor colorate. I-am întrebat 
pe cîțiva din acești oameni ce îi a- 
trage la căminul cultural.

— Aici aflăm toate noutățile din 
viața comunei și din țară. (Gh. Do
bro tă).

— La conferințele și întîlnirile la. 
care participăm învățăm fel de fel 
de lucruri, ca într-o a doua școală. 
(Marioara Popcscu).

Opinia directorului de cămin cul
tural nu o putem consemna pentru 
că acesta, in seara respectivă, lipsea. 
Fapt revelator, care ne-a prilejuit 
prima constatare : o activitate bogată, 
permanentă nu este legată neapărat 
de prezența fizică a directorului. In 
multe locuri se face auzită, frecvent, 
următoarea justificare :

— Sînt împovărat de sarcini și nu 
mai am timp să trec pe la cămin.

Un punct de vedere fals, o încer
care de scuză fără fundament prac
tic. Directorul căminului cultural tre
buie să fie unul din principalii ani
matori ai vieții culturale locale, unul 
din inițiatorii diferitelor manifestări, 
catalizator al disponibilităților spiri
tuale locale. în nici un caz el nu se 
poate transforma intr-un „factotum", 
iar eventualele ambiții de această 
natură se dovedesc falimentare. 
Creînd un cadru prielnic și stabilind 
o colaborare intensă, de substanță, cu 
toate forurile comunale cărora le re
vin răspunderi pe linia educației co
muniste a marelui public, directorul 
— concomitent și locțiitor al secre
tarului comitetului de partid pe co
mună — este un dirijor și nu un 
simplu orchestrant obligat să cînte, 
rind pe rînd. la toate instrumentele, 
făcind tentativa de a crea senzația

că pe scenă 
tentică.

Să relatăm 
de la Gropeni. Interesul pentru acti
vitatea căminului cultural poate fi 
explicat, desigur, prin conținutul ma
nifestărilor. în . ultimele două luni 
biblioteca a organizat cam din patru 
în patru zile o seară de poezie, un 
montaj literar-muzical, medalioane 
literare, expoziții de carte etc. Con
ferințele au abordat in marea majori
tate problemele locale. Dar contri
buția hotărîtoare la crearea emula
ției locale a avut-o în Gropeni pu
terea exemplului personal.

— Nu lipsesc de la nici o mani
festare cultural-educativă, ne mărtu
risea Badiu Mocanu, primarul comu
nei. Ajut conducerea căminului la 
mobilizare, rezolv problemele mai 
grele ce se ivesc pe parcurs, sînt ală
turi de ei tot timpul. Teodor Cotlean- 
ca, secretarul comitetului executiv al 
consiliului popular comunal, și soția 
sa, învățătoare, împreună cu soția di
rectorului de cămin, fac parte din e- 
chipa de dansuri a comunei.

Iată doar cîteva fapte care ne-au 
permis să formulăm cea de-a doua 
constatare : Cînd într-o comună, or
ganelor locale nu Ie este străină acti
vitatea căminului 
umărul la treabă, iau parte la orga
nizarea și susținerea unor programe, 
aceasta asigură o mare forță educa
tivă întregii activități. Sătenii se 
simt onorați și stimați, capătă în
credere în activitatea căminului, 
prestigiul acestuia crește, iar instituția 
iși atinge scopul pentru care fiin
țează. Activitatea sa este de fapt ac
tivitatea întregului sat, iar răspun
derea nu ar trebui să fie unilaterală, 
ci colectivă. Răspunzător de bunul 
mers al vieții spirituale locale nu este 
doar directorul de cămin, ci absolut 
toate organele din comună. Iată dar 
un alt argument care pledează pen
tru înscrierea căminului cultural in
tr-un front comun cu celelalte insti
tuții și foruri locale. în vederea unei 
acțiuni concentrice pentru 
comunistă a maselor.

Exemplul de la Gropeni 
izolat. în ancheta noastră, 
bună măsură asemănătoare 
tîlnit și în comuna Vîrful Cîmpului, 
județul Botoșani. Spațiul nu ne per
mite să detaliem. Reținem doar un 
aspect care ne-a prilejuit cea de-a 
treia constatare : Pornind de la cite- 
va cazuri concrete, care dădeau 
bătaie de cap localnicilor, medicul 
Lucia Dodoi a organizat o amplă dez
batere asupra necesității mecanizării 
lucrărilor în zootehnie, a influentei 
acesteia asupra cantității de carne 
și lapte. Unde au avut loc discuțiile ? 
Nu la căminul cultural (deși mani
festarea figura în programul său 
de activitate), ci chiar la locul de 
muncă al zootehnicienilor, acolo 
unde se putea demonstra concret ce 
e bine și ce e rău. acolo unde fra
zele teoretice puteau fi dublate cu 
argumente practice.

Iată, așadar, că o eficace activitate 
cultural-educativă poate fi găzduită 
nu numai intre cei patru pereți ai 
căminului cultural, că pentru a de
veni convingătoare ea presupune fo
losirea intensivă a tuturor posibili
tăților din comună. A aștepta totul 
de la clădirea căminului cultural, a 
fetișiza prezența sa echivalează cu a 
diminua, cu bună știință, multiplele 
posibilități de diversificare a actului 
cultural.

La concluziile de mai sus atn ajuns 
supunînd analizei unele așezăminte

în continuare experiența

cultural, cînd pun

educația

nu este 
fapte în 
am în-

cinema

10.
DOINA — 11,30; 

20.30.
VICTORIA — 8,45; 
18,15; 20,45.
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PROGRAMUL I

g,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață • Telex.

9,05 Teleglob ; Republica Africa 
Centrală.

9,20 Vetre folclorice — Olt. Cînt și 
joc la Scornlceștl. O viguroa
să imagine a cintecului și jo
cului de pe meleagurile Oltu
lui. Scenariul și comentariul : 
George Derlețeanu. Coregra
fia : Gh. Popescu-Județ și D. 
Jumătate. Iși dau concursul : 
echipa de dansuri „Călușul" 
din Scornicești, deținătoarea 
trofeului „Artemiza de aur" 
— Efes — 1971, șl soliștii : Ma
riana Baciu, Gica Roncea, Ni
colae Chițoiu, Ion Tache, 
grupul vocal feminin al Ca
sei de cultură din Caracal și 
orchestrele de muzică popu
lară din comuna Iancu Jianu 
și a sindicatelor din Slatina. 
Imaginea-: George Pascaru. 
Regia : Carmen Dobrescu. 
Desen animat.
Curs de limba franceză. Lec
ția a 7-a.
Telecinemateca pentru copii 
și tineret : „Nu mai plinge. 
Peter I"
Telejurnal.
Teleșcoală a Metale. Prezintă 
conf. dr. Claudia Panalt (Chi
mie — anul IV liceu) a Mul
țimi, relații, funcții. Prezintă 
prof dr. docent Gh. Sabac de 
la Institutul politehnic din 
București (Matematică. In a- 
jutorul candldaților la con
cursul de admitere).
— 17.00 Curs de limba engle
ză. Lecția a 6-a.
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. „O viață pentru 
o idee" : ‘ 
Timp și 
tură.
Muzică. 
Gavrilă. 
Oameni 
Tragerea Pronoexpres. 
1001 de seri : Filopat și Pa- 
tafil.
Telejurnal. 
Avanpremieră.
Telecinemateca : „Absență
îndelungată". Regia : Henri 
Colpi. Cu : Georges Wilson și 
Alida Valii.
Clntă orchestra Cornel Po
pescu.
„24 de ore".
Campionatele mondiale de 
patinaj artistic — proba indi
viduală feminină. înregistra
re de la Calgary (Canada).

10,30

12,00
15,30

16,30

17,30

18,00

18,30

20,15

22,00
22,30

23,30 închiderea emisiunii 
mului I.
PROGRAMUL II

progra-

: Aurel Vlaicu.
[ anotimp în agricul-

Emisiune de Silviu

și fapte.

„Pădurea pierdută" — a 
treia producție a Studiou
lui „București" prezentată 
in premieră de la începutul 
acestui an — propune pu
blicului o poveste de dra
goste. O poveste tristă, care 
ar putea începe așa : „Doi 
frați iubeau aceeași fată..." 
In scenariul semnat de 
Mihnea Gheorghiu, moti
vele acestei povești sînt 
dezvoltate in contextul so
cial și uman al Deltei ani
lor ’43, implicind războiul 
care marchează tragic des
tinele eroilor principali. 
Războiul i-a despărțit de 
două ori pe frații Pavel și 
Simion. Prima dată cînd 
Simion, nesupunindu-se 
ordinului de trimitere pe 
front, ia drumul pădurii, 
unde încearcă să trăiască 
și să-și facă dreptate după 
legea lui — în timp ce 
Pavel, care și-a cumpărat 
„lăsarea la vatră", nu do
rește altceva decît să-și 
vadă în tihnă de gospo
dărie. Deosebirile de tem
perament și de mentalitate 
determină prima, irecon
ciliabila. ruptură. Drumu
rile lor se intersectează 
totuși, in disputa pentru 
dragostea Liei ; neînțelege
rile, dușmănia mocnindă 
dintre cei doi frați ajung 
acum la forme extreme. 
Dar povestea este curmată 
brutal de apariția hitleriș- 
tilor cantonați in apropiere. 
Lia piere sub gloanțe, Si
mion dispare și el, o dată 
cu pădurea incendiată de 
către fasciști, răscumpă- 
rîndu-și moartea cu o fre
nezie in care durerea lasă 
loc setei de răzbunare, urei 
sale împotriva ocupanților. 
Ce se întîmplă cu Pavel ? 
Pavel supraviețuiește, și-1 
vedem acum, după 25 de 
ani — încă împovărat de 
amintirea cumplitei în- 
tîmplări și de bănuielile 
care au planat asupra sa, 
în legătură cu moartea 
fetei iubite — restabilind a- 
devărul asupra celor pe
trecute în „Pădurea pier
dută".

Acestea sînt datele 
terioare ale narațiunii ci
nematografice. cadrul 
conflictual. elementele pe 
care mizează pentru a 
capta, direct, interesul ma
relui public. Gîndit ca un 
film de public, cu o desfă
șurare simplă, cu intenții 
lirice și cu cîteva confrun
tări dramatice, vii, „Pădu
rea pierdută" mărturisește 
în același timp — prin 
suflul de baladă al unor 
episoade, prin detalii în 
care pot fi descifrate tri
miteri spre mit — preocu
parea statornică a scena
ristului de a descoperi, din
colo de învelișul faptelor, 
esențe ale spiritualității 
poporului nostru, surprinse 
în manifestări și obiceiuri 
care izvorăsc din 
înfrâțindu-se cu 
cu eposul popular.

Urmărind, după 
sa mărturisire, în 
rînd comunicarea, 
filmului spre spectatori, re
gizorul Andrei Blaier a pus 
în valoare mai ales tragis
mul poveștii de dragoste, 
și a evitat — uneori, poate, 
chiar cu prea multă stric
tețe — accentuarea' anu
mitor sugestii dramatice, 
de mai largă respirație, e- 
xistente în textul inițial. 
Autor al unor filme care 
i-au demonstrat concludent 
personalitatea („Diminețile 
unui băiat cuminte",

deosebi), regizorul își afir
mă și 
o serie 
ci ta tea 
siunea
hologice, de a 
peratura dramatică impli
cată de diferitele episoa
de. Filmul are unele mo
mente de poezie (prima 
apariție a Liei, de pildă), 
are „suspans" în scena în
fruntării dintre Pavel și 
Simion in pădure. Coinci
dența dintre intențiile sce
nariului și realizarea regi
zorală își găsește, credem, 
o expresie de un relief a- 
parte în secvența nunții, 
cea mai reușită a filmului. 
Dincolo de autenticitatea

de astă-dată. în 
de secvențe, capa- 
de a dezvălui ten- 
confruntărilor psi- 

crea tem-

momentele de șoc ale po
vestirii, tratate cu bune 
mijloace cinematografice 
(în afară de evocarea nun
ții, trebuie amintită aici 
răfuiala lui Simion cu 
fasciștii, în secvența ex
celent filmată a pădurii în 
flăcări) și lipsa de vibrație 
a altor episoade, adiacente 
conflictului principal, evi
dentă mai ales în prima 
parte a filmului.

Concepția, interesantă, a 
evocării presupunea folo
sirea atentă și nuanțată a 
forței de sugerare a ima
ginii cinematografice, stă- 
pînirea fermă de către re
gie a acestui joc al aminti
rilor. Filmul creează im-

CRONICA FILMULUI ;W.V

portante ale acțiunii (cînd 
dialogul — uneori prea li
terar, și modul de rostire a 
replicilor — uneori prea 
.citit", se repercutează a-

de
supra personajului său, 
și asupra autenticității 
ansamblu a momentelor 
respective). Un debut no
tabil : Cornel Patrichi, care, 
distribuit în rolul Simion, 
întruchipează cu sponta
neitate personalitatea con
tradictorie a acestui însin
gurat — farmecul, genero
zitatea „haiducului", duri
tatea fugarului hăituit, in
dividualismul său inflexi
bil. Personajul ar fi cîști- 
gat, poate, ca semnificație, 
dacă in film ar fi fost mai 
bine punctat protestul său 
împotriva războiului, a ne
dreptății sociale, protest su
gerat de altminteri, însă 
toarte vag ; în felul acesta 
și conflictul dintre cei doi 
frați ar fi apărut într-o lu
mină mai clară, motivînd 
totodată mai substanțial și 
reconsiderarea tardivă 'pe
trecută in conștiința 
Pavel — resort decisiv 
ridicării sale la o nouă în
țelegere a sensului vieții. 
Notăm aici, ca într-o pa
ranteză, aparițiile muncito
rului Ștefan (întruchipat de 
Emil Liptac, personaj cu 
totul insuficient definit in 
dramaturgia filmului), care
— ca și menționarea sabo
tajului din port — era me
nit să evoce lupta revolu
ționară împotriva ocupanți- 
lor, să reconstituie climatul 
de rezistență antifascistă 
căruia i se subsumează atit 
„răzvrătirea" lui Simion, cit 
și tăcerile clocotinde ale lui 
Pavel — în fond necristali
zate atitudini de protest. 
Revenind la interpretare, 
mai consemnăm contribuția 
actriței constănțene Leni 
Pințea-Homeag. care — 
flată la 
intuiește 
măresei, 
najul de 
garitate.
Răutu (foarte firesc în ro
lul „șefului de post"), a lui' 
Ernest Maftei. precum și 
ambianta satului conturată 
cu sprijinul unor localnici. 
Pădurea „joacă" și eă un rol 
principal în acest film — 
datorită într-o măsură ho
tărîtoare operatorului Nfcu 
Stan, care reliefează tn 
imagini de o certă va
loare plastică fabulosul și 
poezia peisajului, viața și 
moartea secularei păduri. 
Muzica scrisă de compozi
torul Radu Șerban (cu mo
tivul percutant al dansului 
miresei, cu inflexiuni dra
matice. ori lirice, în care 
descifrăm sugestii ale cîn- 
tecului popular) îndreptă
țește. de asemenea, bune 
aprecieri.

Există în film numeroase 
situații, confruntări care 
captivează, momente de e- 
moție. Tocmai de aceea cre
dem că „Pădurea pierdută"
— cu toate limitele său ine
galitățile menționate — în
vederează personalitatea 
scriitorului Mihnea Gheor
ghiu, preocuparea regizoru
lui Andrei Blaier de a rea
liza un film care se adre
sează sensibilității publicu
lui larg, un film impresio
nant.

„Pădurea
lui 
alculturale cu activitate model. Inves

tigațiile noastre ne-au oferit însă po
sibilitatea să constatăm și situații 
diametral opuse. Faptele întîlnite aici 
nu au făcut altceva decît să con
firme aprecierile anterioare.

Ne aflăm în comuna Mihăileni-Bo- 
toșani. O comună cu un real poten
țial intelectual, unde cu ani în urmă 
au funcționat trei societăți culturale. 
Despre activitatea căminului cultu
ral i-am lăsat chiar pe localnici să 
se pronunțe.

Gheorghe Sofronie, primar și secre
tarul comitetului comunal de partid : 
„Nu ne putem lăuda cu prea multe 
Se fac încercări de înviorare a mun
cit cultural-educative. Ne lipsesc însă 
animatorii, «sufletiștii». Cu mai mult 
interes și pasiune din partea 
viștilor culturali (subl. ns.) 
organiza și da noi acțiuni 
sânte".

Dar cu interes numai din 
„activiștilor culturali" va putea func
ționa în cele mai bune condiții că
minul cultural ? Alături de ei, comi
tetul comunal de partid, în primul 
rind, ar trebui să militeze pentru o 
viață spirituală la cel mai înalt nivel 
al exigențelor. Dacă la Mihăileni 
lucrurile stau mai slab ca în alte 
părți, o primă explicație o constituie 
și interpretarea sectară a unor răs
punderi, prin excelență comune. Un 
exemplu :

— „Nu știu cu ce ne-ar putea a- 
juta, practic, căminul cultural..." 
(Mihai I. Fercalu, șef-contabil la co
operativa agricolă de producție).

— Participați la activitatea căminu
lui cultural ?

— Nu.
Așadar, o nouă explicație : izolarea 

nșezămintului cultural de cooperati
va agricolă de producție, necunoaște
rea de către toți cei direct intere
sați a posibilităților specifice de in
tervenție a așezămîntului de cultură 
în probleme aparent de strictă spe
cialitate. Drept mărturie, consemnăm 
una dintre numeroasele opinii ale 
țăranilor cooperatori :

— „La noi sînt mai multe puncte 
de vedere cu privire la acordul glo< 
bal. O dezbatere pe o asemenea 
temă ar clarifica problema în discu
ție". (Fintilie Maftei. cooperator).

Și, în sfîrșit, părerea directorului 
de cămin cultural, Aurelian Agavri- 
loaie : „Nici 10 la sută din timp nu-1 
afectez muncii culturale. Mă ocup în 
comună de toate, numai de cultură 
nu".

Directorul căminului cultural „ar
gumenta" că nu are cu cine să lu
creze. Dar în comună sînt numeroși 
țărani cooperatori al căror nivel de 
pregătire, a căror autoritate în fața 
sătenilor le îndreptățesc prezența 
ca „autori" ai unor dezbateri pe pro
bleme de producție, de etică etc. 
Sint, de asemenea, 296 de salariați. 
Dintre ei, un număr infim participă 
la activitățile căminului. De ce nu 
sint aceștia determinați de către co
mitetul de partid, de comitetul U.T.C., 
să înțeleagă că locul lor este nu nu
mai în domeniul propriei specialități, 
ci și pe frontul ridicării conștiinței so
cialiste a maselor.

...Am prezentat o serie de aspecte 
întîlnite în cîteva comune, căutînd să 
transcriem cit mai fidel faptele. Ceea 
ce ne-a impresionat a fost do
rința celor mai multe dintre or
ganele locale de a trece de la sta
diul declarațiilor de principiu, la cel al 
acțiunii nemijlocite. Și, după cum s-a 
văzut, in numeroase locuri aceasta s-a 
concretizat într-o notabilă emulație 
spirituală locală. Așadar, răspunsul 
întrebării noastre inițiale este unul 
singur: cheia succesului căminelor 
culturale constă într-o activitate ne
întreruptă, rod al eforturilor întregii 
colectivități, al îndrumării nemijlo
cite a activității politice, cultural-e
ducative de către organizația de 
partid, a conlucrării concrete, multi
laterale, a organizațiilor obștești, a 
consiliilor populare și cooperativelor 
de producție in vederea aplicării in 
viață a sarcinilor multiple reieșite 
din plenara Comitetului Central al 
partidului din 3—5 noiembrie privind 
perfecționarea activității politico- 
ideologice și cultural-educative. Reu
șitele de pînă acum, înregistrate în 
locurile în care acest deziderat a fost 
respectat, stau drept cea mai grăi
toare mărturie.

acti- 
se pot 
intere-

partea

I

I

Pădurea pierdută : PATRIA — 
12,30; 16; 18,30; 21, FEROVIAR 

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
Adio, domnule Chips : SCALA 
10; 13,30; 17; 20,30, CAPITOL — 
12,30; 16; 19,30.
Curajoșii : LUMINA — 9—20,30 
continuare.

• Incidentul : LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Sacco și Vanzetti : CENTRAL
— 9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45.
• Puterea și adevărul : AURORA
— 9; 12,15; 16; 19,30, TOMIS — 9; 
12,30; 16; 19,30, FLAMURA — 9: 
12,30; 19,30.
• Olesia : ARTA — 15,30; 18; 20,15. 
a Steaua Sudului : BUCUREȘTI — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FAVO
RIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, MELODIA -r- 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Nu-mi place ziua de luni : 
GIULEȘTI - 15,30; 18; 20,15.
• Micul scăldător : FESTIVAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21, 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
IB,15; 20,30, GLORIA - 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30,
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA
• Decolarea ;
13,45; 16; 18,15;
• Love story
11; 13,15; 15,45
• Farmecul ținuturilor sălbatice : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 17,45; 20, TIMPURI NOI - 
9—18,30 în continuare.
• Program de filme documentare : 
TIMPURI NOI - 20,15.
• Romulus șl Remus — 10; 12;
14.15, Maria Stuart — 16,30. Trenul 
de trei și zece spre Yuma — 18,45, 
A fost cindva hoț — 21 ; CINE
MATECA (sala Union).
• Fuga : BUZEȘTI — 15,30; 19.
a Locotenentul Bullitt : GRIVITA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15,
• Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte : LAROMET — 15,30: 
17,30; 19,30.
• Osceola : BUCEGI — 15,45; 18;
20.15, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,30.
• Războiul subteran : CRINGAȘI
— 15,30; 18; 20,15.
e Aventuri în Ontario : LIRA — 
15,30; 18; 20,15, POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
• B.D. la munte și Ia mare : FE
RENTARI — 15,30; 17,45; 20, MO
ȘILOR — 15,30; 17,45; 20.
a Vagabondul : UNIREA — 15,30; 
19.
• Pe poteca nețărmuritei iubiri : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
a Trenul : PACEA — 15,45; 18; 20.
a Viața de familie : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
a Ultimul războinic : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,30.
a Mihail Strogoff : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.
a O floare și doi grădinari : 
MUNCA — 10; 15,30; 19.
a Mirii anului II : RAHOVA 
15,30; 18 ; 20,15. .
a Cea mal frumoasă soție : VII
TORUL — 15,30; 18; 20,15.
a Tick... Tick... Tick.
GREȘUL — 16; 18; 20.
a Articolul 420 : FLACARA
15,30; 19.
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I
I

I

*
*

I
I

ex-

ei

traditie, 
legenda.
propria 
primul 
accesul

pierdută"
presia că — optind pentru 
simplitatea transcripției — 
regizorul și-a limitat adese
ori excesiv participarea, că 
a solicitat în insuficientă 
măsură mijloacele specifice 
artei sale, inhibat parcă 
de textul literar în loc să 
preîntîmpine, printr-o ela
borare cinematografică a- 
decvată, riscul desfășurări
lor livrești.

Foarte „necinematogra- 
fice“, introducerile în temă, 
explicațiile vorbite (în „pro
logul" de actualitate al fil
mului, de pildă), n-au forță 
de convingere ; o notă 
artificialitate există și 
momentul culminant 
tragediei (moartea Liei 
clipa de comuniune dintre 
cei doi bărbați din nou În
frățiți în durere), din pri
cina caracterului teatral al 
unor replici („mireasa noas
tră") și chiar al punerii în 
scenă. Deficient ni se pare, 
îndeosebi, personajul 
fata cu o expresie 
nie, împietrită, dar 
sită nu numai de combustie 
interioară, ci, uneori, chiar 
de simpla participare la . tra
gedia pe care o declanșează 
— ceea ce impietează în
tr-o măsură asupra însăși 
motivării logice a dramei. 
(Debutul studentei Adriana 
Xonescu, grevat și de a- 
ceastă viziune asupra per
sonajului, poate fi conside
rat needificator). In rolul 
Pavel, Ilarion Ciobanu face, 
o dată mai mult, dovada re
cunoscutelor sale calități de 
actor de film ; el joacă con
vingător și dragostea perso
najului, și răbufnirile tem
peramentale ale acestuia, 
dar plătește pe alocuri 
tribut inconsecvențelor rea
lizării cinematografice, in
clusiv in împrejurări im-

tipologiei și a atmosferei 
ni s-au părut remarcabile 
dramatismul interior al e- 
pisodului, tensiunea as
cunsă de veselia explozivă 
a nuntașilor, progresia a- 
cestei tensiuni pînă în clipa 
apariției lui Simion, care 
aduce parcă cu sine tăcerea 
încărcată de amenințări a 
pădurii ; apoi din nou „an
trenul" (de data asta oare
cum crispat) al nunții, și 
momentul culminant al în
fruntării dintre cei doi 
frați, cînd dansul de o vervă 
tragică al miresei dobin- 
dește mai mult decît sem
nificația unei opțiuni — 
semnificația unei predes
tinări.

Episodul se încheie vag 
— regizorul lăsindu-1 pe 
spectator să-și imagineze 
epilogul acestei nunți care 
tînjește pînă în zori. In 
general, filmul solicită pu
blicului să completeze anu
mite aspecte ale căror pre
mise dramatice sînt contu
rate clar ; este o modali
tate de multe ori viabilă, 
dar nu întotdeauna...

Pe ecran, istoria „Pă
durii pierdute" este re- 
compusă din amintirile lui 
Pavel (azi inginer-țef al 
unui șantier din Delta 
Dunării) și al medicului so
sit aici și care a trăit, copil 
fiind, tragica 
Fluxul 
intenționa respectarea si
nuozităților acestor reme
morări. Autorji au urmărit 
așadar obținerea anumitor 
fluctuații de intensitate dra
matică, au alternat episoade 
pregnante cu altele compu
se deliberat mai difuz, co
respunzător deosebirilor de 
claritate a aducerilor amin
te. Aceasta ar putea ex
plica discrepanța dintre

întîmplare.
narațiunii pare a

de
în 
al 
și

Liei, 
stra- 

lip-

a- 
primul ei film — 
caracterul cîrciu- 
ferindu-și perso- 
îngroșări sau vul- 
apariția lui Colea
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muzicii
_T____ _ .. ___.. Anca
Agemolu și Alexandru Nlță. 
Regia : Dumitru Cihodaru. 
Agenda.
Film documentar.
Cluburi sportive bucureștene. 
Arta plastică : Mari muzee 
ale lumii.
Film serial : „Patru tanchiști 
și un cîine" (XVIII).

Portativ ’72 — Revista 
ușoare TV. Prezintă

20,00

21,15
21,35

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Recital de sonate susținut de 
Radu Paraschivescu — vioară și 
Nicolac Licareț — plan — 20.
a Agenția Română de Impresariat 
Artistic și Radioteleviziunea Româ
nă prezintă (în Studioul de con
certe al Radioteleviziunli) : Reci
tal extraordinar de vioară susținui 
de Viktor Tretiakov (U.R.S^S.) — 
la plan — .............................. ‘
— 20.
« Opera
— 19,30.
• Teatrul

c Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) ; Fanny — 
20; (sala Studio) : Părinții teribili
— 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 17.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : O scrisoare pierdută — 
20; (sala din str.
Vicarul — 19,30. 
a Teatrul „C. I. 
Magheru) : Bună 
Wilde — 19,30.
A Teatrul de stat
— secția română — (în sala Tea
trului Mic) : Unchiul Vanea — 20. 
a Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
n Teatrul „Ion Creangă" : I 
fost în zadar — 9.30.
A Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Aventurile 
Plum-Plum — 10: (sala din str. 
cademiei) :
— 17.
A Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Cînd revolverele 
tac — 19.30.
n Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30, (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19.30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" ; Ghiocei... mărgăritare — 
concert de muzică populară româ
nească — 19,30.
a Circul Globus : Planetele rid 
sub cupolă — 19.30.

Radu CONSTANTINESCU 
N. Gr. MARĂȘANU 
Nicolae ZAMFIRESCU

Mihai! Erohin (U.R.S.S.)

română : Don Pasquale

de operetă : Vînt de li- 
19,30

Alex. Sahia) :

Nottara” (sala 
seara domnule

din Tg. Mureș

N-a

din
lui
A-

Cartea cu Apolodor
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FOTBAL

Azi, meciuri

in „Cupa României

Astăzi, se dispută în țară (pe 
terenuri neutre) optimile de fi
nală ale „Cupei României" la 
fotbal. Iată programul partide
lor : Metalul București—F.C.
Argeș (la Cimpina) ; Rapid 
București—Unirea Drăgășani (la 
Pitești) ; Universitatea Cluj— 
F.C. Galați (la Piatra Neamț) ; 
Crișul Oradea—Politehnica Ti
mișoara (la Arad) ; C.F.R. 
Cluj—Dunărea Calafat (la Rm. 
Vîlcea) ; Dinamo București— 
Tractorul Brașov (la Ploiești) ; 
A.S.A. Tg. Mureș—Olimpia Satu- 
Mare (la Oradea) ----- 
șani—Sport Club 
Brașov).

; Jiul Petro-
Bacău (la

★ 
noastre 
aspecte 

începere

Stațiile 
transmite 
întilniri cu 
15.15 pe programul I.

de 
de

radio vor
Ia aceste 

de la ora

✓s.

I
BOX : „CRITERIUL TINERETU

LUI", LA GALAȚI. Competiția de 
box „Criteriul tineretului", organiza
tă de ziarul „Munca", va avea loc 
în zilele de 22, 23 și 25 martie în 
Sala sporturilor din Galați. La în
treceri și-au anunțat participarea u- 
nii dintre cei mai talentați pugiliști 
ai tinerei generații.

TENIS : VICTORIE SCONTATA A 
AUSTRALIENILOR. Tradiționalul 
meci de tenis pentru „Cupa mondia
lă", care are loc anual intre echi
pele Australiei și S.U.A., a revenit, 
și la această ediție, jucătorilor aus
tralieni, învingători cu severul scor 
de 6—1. In ultima partidă, celebrul 
campion australian Rod Laver l-a 
întrecut cu 6—4, 6—2 pe Arthur 
Ashe. In partida de dublu, perechea 
australiană John Newcombe—Tony 
Roche a întrecut cu 6—4, 3—6, 6—3 
cuplul Marty Riessen—Charles Pa- 
sarell.

întîlnirea, care s-a desfășurat 
Hartford (S.U.A.), a fost urmărită 
numeroși spectatori.

la 
de

FOTBAL : CE ȚARA VA 
GAZDA FAZEI FINALE? Comite
tul executiv al Uniunii europene de

FI

fotbal (U.E.F.A.) a primit candidatu
rile a trei țări : Anglia, Belgia și Ita
lia de a organiza faza finală a cam
pionatului european de fotbal. După 
cum se știe, această fază cuprinde 
4 meciuri : semifinalele, finala și în- 
tîlnirea pentru locurile 3—4. U.E.F.A. 
va lua o hotărîre definitivă . la 15 
martie, cu ocazia unei ședințe care 
va avea loc la Bruxelles. Pe de altă 
parte, s-a discutat și problema pre
lungirii datei de înscriere, care a 
fost inițial fixată la 31 martie, a e- 
chipelor la „Cupa Europei" (tineret) 
— jucători sub 23 de ani. Această 
prelungire a datei de înscriere a fost 
solicitată de o serie de federații na
ționale care au cerut Uniunii euro
pene de fotbal să schimbe limita de 
vîrstă sub 23 de ani.

vegia, Finlanda, Belgia ; grupa B : 
Franța, Olanda, Austria, Bulgaria ; 
grupa C : Elveția, Spania, Luxem
burg, Anglia ; grupa D : U.R.S.S., 
Polonia, Portugalia și Italia. Prime
le două echipe din fiecare grupă se 
vor califica în sferturile de finală, 
întrecerile se vor încheia la 25 mar
tie.

HANDBAL : ÎNCEPE TURNEUL 
PREOLIMPIC. Astăzi va începe în 
Spania turneul preolimpic la hand
bal masculin. Acest turneu are ca 
scop desemnarea celor 5 echipe care 
urmează să completeze lista parti
cipantelor la turneul olimpic de la 
Miinchen. Pentru cele 5 locuri li
bere candidează 16 echipe. Ele au 
fost repartizate in 4 grupe după cum 
urmează : grupa A : Islanda, Nor-

ATLETISM : CAMPIONATELE U- 
NIVERSITARE ALE S.U.A. La De
troit s-au desfășurat campionatele u- 
niversitare de atletism pe teren a- 
coperit ale S.U.A. Surpriza con
cursului, a furnizat-o tînărul Chris 
Dunn învingător în proba de sări
tură in înălțime, cu performanța de 
2,20 m. Pe locul doi, cu același re
zultat, s-a clasat Pat Matzdorf. re
cordmanul mondial al probei.

Foarte disputată a fost și proba de 
prăjină, în care trei concurenți : Jan 
Johnson, Mike Wedman și Scott 
Wallick au trecut peste ștacheta 
înălțată la 5,21 m. Victoria a reve
nit lui Johnson. Sprinterul Herb 
Washington și-a adjudecat victoria 
în cursa de 60 yarzi plat cu 6”l/10. 
iar Henry Hines a cîșbigat proba de 
săritură în lungime cu rezultatul de 
7,87 nu

Articole de sport 
și voiaj

TIRGU-MUREȘ (Corespon
dentul „Scinteii", Lorand Deaki). 
— Întreprinderea pentru produ
cerea arlicxilelor de sport din Re
ghin, aflată intr-un susținut pro
ces de dezvoltare și modernizare, 
dispune de un colectiv de me
seriași bine pregătiți, care con
cep și realizează articole de 
sport și marochinărie de bună 
calitate. în prezent, de pildă, se 
desfășoară cursurile de reciclare, 
la care participă un mare nu
măr de muncitori, maiștri, teh
nicieni și ingineri. De pe porțile 
întreprinderii, au luat drumul 
spre magazine, în primele două 
luni ale anului, zeci de mii de 
ghete și pantofi pentru fotbaliști 
și cicliști, genți de excursie în 
zeci de modele, rucsacuri, genți 
pentru pescari și vinători spor
tivi.

In încheierea primului ciclu de 
sortimente produse pentru acea
stă primăvară la I.P.M. Sport- 
Reghin rezultă un bilanț promi
țător și sub aspect economico- 
financiar. Ș-a realizat, peste 
prevederile planului, o producție 
suplimentară în valoare de 1,5 
milioane lei, concretizată intr-un 
mare număr de perechi de în
călțăminte și articole de maro
chinărie.
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Semnarea convenției consulare 
între România și Uniunea Sovietică

Cronica zilei

In urma tratativelor care au avut 
Ioc la București, la 14 martie a.c., 
la Ministerul Afacerilor Externe a 
fost semnată o nouă convenție consu
lară Intre Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste.

Din partea română convenția a 
fost semnată de Gheorghe Bădescu, 
directorul Direcției consulare din Mi
nisterul Afacerilor Externe, șeful 
delegației române, iar din partea so
vietică de N. Moliakov, directorul 
Direcției consulare din Ministerul A- 
facerilor Externe, șeful delegației 
sovietice.

Au fost de față Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne și V. I. Drozdenko, ambasado
rul Uniunii Sovietice la București, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și membri ai Am
basadei sovietice.

Noua convenție consulară, care va 
înlocui convenția semnată la 4 sep
tembrie 1957, reglementează modul 
de stabilire și desfășurare a relații
lor consulare, atribuțiile funcționari
lor consulari, facilitățile, privilegiile 
și imunitățile oficiilor consulare și 
ale membrilor acestora.

(Agerpres)

întoarcerea de la Havana a delegației 
de activiști ai P. C. R.

Marți după amiază s-a înapoiat de 
la Havana delegația de activiști ai 
P.C.R., condusă de tovarășul Ale
xandru Iliescu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., secretar al Comitetului 
județean Suceava al P.C.R., care, la 
invitația C.C. al P.C. din Cuba, a 
făcut o vizită în schimb de expe
riență, în această țară.

La aeroportul Otopeni, delegația a 
fost întimpinată de tovarășul Petre 
C. Ion, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

A fost prezent Jesus Guerrero, 
prim-seoretar al Ambasadei Repu
blicii Cuba la București.

(Agerpres)

Vizitele delegației orașului 
Hamburg

Delegația orașului Hamburg, con
dusă de președintele Senatului aces
tui oraș, Peter Schulz, a făcut marți 
dimineața o vizită la Comitetul de 
Stat pentru Economia și Adminis
trația Locală, unde a avut o între
vedere cu președintele comitetului, 
Petre Blajovici, și cu alți membri ai 
conducerii C.S.E.A.L.

Cu acest prilej, oaspeții au luat 
cunoștință despre unele aspecte ale 
activității economice, administrative, 
edilitar-gospodărești și social-cultu- 
rale, desfășurate de consiliile popu
lare din țara noastră, despre atri
buțiile C.S.E.A.L. în aceste domenii.

în aceeași zi, membrii delegației 
au făcut o vizită la Consiliul popu
lar al municipiului București, unde 
s-au întilnit cu primarul general al 
Capitalei, Dumitru Popa, și cu alți 
membri ai Comitetului Executiv al 
consiliului popular municipal.

In continuare, oaspeții au vizitat 
uzinele „23 August" și cartierul de 
locuințe Titan-Balta Albă.

în cinstea delegației orașului Ham
burg, primarul general al Capitalei, 
Dumitru Popa, a oferit un dejun în 
saloanele restaurantului „Hanul Iui 
Manuc".

(Agerpres)

Marți după-amiază a părăsit Ca
pitala B. T. Twight, directorul Bi
roului european al Fondului Na
țiunilor Unite pentru Copii — 
U.N.I.C.E.F. — care a făcut o vi
zită de studiu și documentare în 
țara noastră. în timpul șederii în 
România, oaspetele a avut întreve
deri cu Dan Enăchescu, ministrul să
nătății, Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
Mauriciu Novac, adjunct al ministru
lui comerțului interior. înainte de 
plecare, B. T. Twight a declarat u- 
nor redactori ai „Agerpres" : Vizita 
mea la București și convorbirile cu 
reprezentanții guvernului român au a- 
vut menirea să pună bazele colabo
rării concrete între Fondul Națiuni
lor Unite pentru Copii — U.N.I.C.E.F. — 
și România. Contactele permanen
te, stabilite între U.N.I.C.E.F. și 
România, a spus domnia-sa, au scos 
în evidență o arie largă de preocu
pări comune, în care colaborarea este 
nu numai posibilă, dar și reciproc 
avantajoasă. Am găsit în România o 
structură organizatorică foarte bine 
pusă la punct pentru ocrotirea și e- 
ducarea tinerei generații, fapt care 
înlesnește colaborarea în direcția u- 
nor programe concrete. Oaspetele a 
menționat că se are în vedere pro
movarea mai multor forme de coope
rare, atît în perspectiva aplicării u- 
nor programe ale U.N.I.C.E.F. în 
România, cît și a extinderii partici
pării românești la activitatea 
U.N.I.C.E.F.

★

Marți dimineața, editorul francez 
Louis Nagel a făcut o vizită la Mi
nisterul Turismului, unde a fost pri
mit de Mihai Părăluță, adjunct al 
ministrului.

La convorbiri, a luat parte scrii
torul Pop Simion, directorul Editu
rii pentru turism. în cadrul întîlni- 
rri s-au perfectat aranjamente și ac
țiuni de editare a unor cărți de in
teres turistic și de artă, dedicate 
României, printre care al doilea vo
lum românesc din seria „Archaeologia 
mundi", un nou ghid turistic „Româ
nia" și volumul „România. — itine
rare turistice".

(Agerpres)

RAPORTUL LA CONGRESUL AL XIII-LEA
AL PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN

prezentat de tovarășul Enrico Berlinguer

Intilnirea sindicală internațională
cu privire la problemele tinerilor mineri

în Capitală au început, marți 
după-amiază, lucrările întilnirii sin
dicale internaționale cu privire la 
problemele tinerilor mineri, la care 
participă reprezentanți ai unor orga
nizații sindicale din Anglia, Bulga
ria, Cehoslovacia, . Cipru, ..Fj-anța,. 
R. D. Germană, Iugoslavia, Polonia, 
România, Ungaria, U.R.S.S., precum 
și o delegație a Uniunii Internațio
nale a Sindicatelor Minerilor, con
dusă de Attilio Francini, secretar 
general al uniunii.

Timp de trei zile, participanții la 
această reuniune vor 
schimb de experiență 
„Problemele 
mineri, rolul, locul și obiectivele lor

. de luptă în
.... ran?.".;, . .. .... v, ... ..... .

Reuniunea a fost salutată de 
Gliebrghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., și de 
Ion Bogdan, secretar general la Mi
nisterul Minelor, Petrolului și Geolo
giei.

actuale
efectua un 

cu privire la 
ale tinerilor

societatea contempo-

ÎNCHEIEREA SIMPOZIONULUI

„Cercetarea complexa a zonei
montane Vrancea"

Adunări pentru completarea 
comisiilor județene

de Cruce Rosie

FOCȘANI (corespondentul „Scîn- 
teii", Ion Nistor). Lucrările simpozio
nului „Cercetarea complexă a zonei 
montane Vrancea", organizat de Co
mitetul județean de partid Vrancea, 
în colaborare cu Academia de știin
țe sociale și politice, au continuat cu 
,’prezentarea de către conf. univ. dr. 
V. S. Dumitru a unei comunicări a- 
vînd ca temă „Aspecte sociologice ac
tuale ale zonei montane". In conti
nuare, au fost prezentate referate 
care au analizat problemele specifice 
ale agriculturii cooperatiste montane, 
posibilitățile de dezvoltare a mește
șugurilor tradiționale și a micii in
dustrii, pentru valorificarea resurse
lor naturale locale și a forței de mun
că. Au fost abordate, de asemenea, 
aspecte privind nivelul de trai și con
dițiile de viață ale locuitorilor, sta
rea medico-sanitară, probleme speci
fice ale învățămîntului și muncii 
culturale, perspectivele sistematizării 
localităților rurale și altele.

Luind cuvîntul în încheierea
crărilor, tovarășul Miron Constanti- 
nescu, membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Academiei de științe sociale și 
politice, a apreciat că propunerile și 
concluziile formulate în cadrul refe
ratelor și în timpul discuțiilor consti
tuie un bogat material de cercetare 
ji, totodată, reprezintă valoroase re-

lu-

pere pentru activitatea practică de 
viitor în toate domeniile vieții econo
mice, sociale și cultural-educative din 
această zonă a țării.

După o analiză științifică, concretă, 
multilaterală, a complexelor probleme 
economice și sociale actuale au fost 
prezentate pe larg modalitățile spe
cifice posibile de dezvoltare rapidă a 
acestei zone. Un accent deosebit a 
fost pus pe măsurile ce trebuie luate 
pentru consolidarea și dezvoltarea 
formelor socialiste de activitate eco
nomică, în această zonă de munte, 
fără a se neglija posibilitățile micii 
gospodării particulare în valorificarea 
cu eficiență a condițiilor naturale, în 
special prin creșterea unor efective 
sporite de animale.

S-a insistat, de asemenea, în lumi
na Rezoluției Conferinței pe țară a 
secretarilor comitetelor comunale de 
partid și președiniilbr consiliilor 
populare comunale, să se dezvolte 
micile industrii de prelucrare a lem
nului, a linii și produselor animaliere, 
diverse meșteșuguri, ținîndu-se sea
ma de specificul fiecărui sat. în acest 
sens, organele locale trebuie să dea 
dovadă de inițiativă și perseverență, 
să-și manifeste capacitatea de mobi
lizare și organizare a locuitorilor în 
tot ceea ce se va întreprinde pentru 
dezvoltarea zonei de munte a jude
țului Vrancea.

S-au încheiat adunările pentru 
completarea comisiilor județene de 
Cruce Roșie. Participanții la adunări 
au luat cunoștință de hotârîrea Se
cretariatului C.C. al P.C.R. cu pri
vire la îmbunătățirea activității so
cietății de Cruce Roșie din Republica 
Socialistă România și au ascultat dă
rile de seamă asupra muncii desfășu
rate în 1971 de către comisiile jude
țene de Cruce Roșie.

în cadrul dezbaterilor, vorbitorii 
și-âu exprimat acordul unanim față 
de măsurile adoptate de partid, pre
cum și hotărîrea lor fermă de a tra
duce neabătut în viață aceste măsuri, 
astfel încit Crucea Roșie să devină o 
organizație de masă, cu larg carac
ter obștesc.

Totodată, s-au făcut valoroase pro
puneri cu privire la activitatea de 
viitor. în scopul mobilizării maselor 
largi ale populației la realizarea mă
surilor cu caracter sanitar și social, 
la acțiunile de educație și propa
gandă sanitară, de pregătire pentru 
acordarea primului ajutor și de creș
tere a numărului donatorilor onori
fici de sînge.

în încheierea adunărilor, au fost 
completate comisiile județene de 
Cruce Roșie prin alegerea unor per
sonalități ale vieții științifice și cul
turale, reprezentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești, cadre didactice 
și medico-sanitare, muncitori, tehni
cieni și ingineri, țărani, reprezen
tanți ai gărzilor patriotice, ofițeri ac
tivi și de rezervă, cooperatori, gospo
dine, pensionari.

în perioada imediat următoare se 
vor desfășura adunări ale reprezen
tanților membrilor de Cruce Roșie, 
pentru constituirea organizațiilor în 
întreprinderi, instituții, școli, insti
tuții de învățămînt superior, cartiere 
și comune, în orașe și municipii.

(Agerpres)

vremea

prevenirea accidentelor rutiere
In vederea îmbunătățirii mijloace

lor educative privind prevenirea ac
cidentelor rutiere, Direcția circulației 
din Inspectoratul general al Miliției, 
a organizat un concurs de afișe, care 
se va desfășura in perioada 15 mar- 
tie-15 aprilie 1972. Concursul este 
deschis tuturor artiștilor plastici, sa- 
lariaților, instituțiilor, întreprinderi
lor, organizațiilor economice, studen
ților de la institutele de artă plas
tică și arhitectură, membrilor orga
nizațiilor de masă și obștești, precum 
și artiștilor plastici amatori.

Tematica afișelor este axată pe cele 
mai reprezentative aspecte ale circu
lației rutiere și, în mod deosebit, pe 
cele mai frecvente 
telor rutiere.

Pe toată durata 
recția circulației 
general al Miliției și serviciile de cir
culație de la inspectoratele județene 
de miliție, dau informații suplimen
tare și acordă sprijin 
participanților 
lucru.

Concursul este 
tîgătorii urmînd 
un juriu

marcante în domeniul artelor plas
tice, critici de specialitate șl repre
zentanți ai conducerii Inspectoratului 
general al Miliției.

(Agerpres)

ȘTIRI

cauze ale aeciden-

concursului, Di- 
din Inspectoratul

care

dotat
a fi

de specialitate 
solicită acest

cu premii, cîș- 
desemnați de 

alcătuit din personalități

• TEATRUL 
CIA STURDZA 
LANDRA" a prezentat 
aseară. în premieră, in 
cadrul manifestărilor 
consacrate Semicente
narului U.T.C., evo
carea dramatică intitu
lată „Coloana infinită" 
de Nicolae Tăutu. Din 
numeroasa distribuție, 
ce cuprinde aproape 
40 de actori ai teatru
lui, menționăm pe 
Gina Petrini, Irina Pe
trescu, lea Matache, 
Rodica Suciu. Violeta 
Andrei, Mihai Mereu- 
ță, George Oancea,

.............................

Timpul probabil pentru zilele 
de 16, 17 și 13 martie a.c. în 
(ară : Vremea va oontinua să se 
încălzească la începutul inter
valului. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros in jumătatea 
de vest a țării, unde vor cădea 
ploi și burnițe slabe. în rest, 
ploi izolate. Temperatura aeru
lui va marca o ușoară scădere 
către sfîrșitul intervalului în 
nordul țării. Minimele vor fi cu
prinse între minus 3 și plus 7 
grade, izolat mai coborîte. iar 
maximele între 7 și 17 grade, 
local mai ridicate. Local ceață. 
In București : Vreme relativ 
călduroasă. Cerul va fi variabil 
la început, apoi se va înnoura 
treptat, devenind favorabil ploii 
slabe. Vînt potrivit. Temperatu
ra ușor variabilă.

CULTURALE
Gheorghe Ghițulescu, 
Virgil Ogășanu, N. 
Mavrodin, Florian Pit- 
biș, Corneliu Coman 
ș.a. Regia : Petre Po
pescu. Scenografia : 
George Ștefănescu.

• Spectatorii bucu- 
reșteni au putuț ascul
ta ieri seară. marți, 
14 martie, la studioul 
de concerte al Radio- 
televiziunii, recitalul 
extraordinar de vioară 
susținut de tlnărul so
list VIKTOR TRE- 
TIAKOV (U.R.S.S.), 
laureat al premiului I

la cel 
concurs 
„P. I. 
Viktor 
fost 
pian de Mihail 
hin. Programul său a 
cuprins piese de 
Beethoven, Brahms, 
Șostakovioi - Țîganov, 
Chausson, Ravel. Re
citalul. care a fost or
ganizat din inițiativa 
Agenției române de 
impresariat artistic și 
a Radioteleviziunii ro
mâne. s-a bucurat de 
un frumos succes.

de-al treilea 
internațional 
Ceaikovski". 

Tretiakov a 
acompaniat Ia 

Ero-

MILANO 14. — După cum s-a 
anunțat, in prima zi a lucrărilor 
celui de-al XIH-lea Congres al P.C. 
Italian, Enrico Berlinguer, vice- 
secretar general al partidului, a pre
zentat raportul „Unitate muncitoreas
că și populară, pentru un guvern de 
cotitură democratică, pentru reîn
noirea Italiei pe calea socialismului". 
Arătînd că în perioada ce a trecut 
de la ultimul congres al P.C.I. in 
lume s-au petrecut evenimente de o 
mare însemnătate, raportul sublinia
ză că, mai presus de orice, s-a impus 
necesitatea de a se găsi soluții proble
melor hotărîtoare ale actualei epoci 
istorice : salvarea omenirii de peri
colul unei catastrofe atomice, elibe
rarea popoarelor unor continente în
tregi de condițiile insuportabile ale 
mizeriei și foametei, afirmarea inde
pendenței depline a fiecărei națiuni, 
apărarea și dezvoltarea resurselor 
naturale și a patrimoniului cultural al 
umanității.

în Italia situația s-a caracterizat 
prin lupte de o amploare fără prece
dent pe frontul muncii, printr-o con
tinuă tensiune socială și politică, de
terminată de împletirea unei puter
nice înaintări democratice și unitare, 
concomitent cu rezistențe conserva
toare îndîrjite, cu provocări și con- 
tra-atacuri furibunde ale grupărilor 
reacționare. în această situație, P.C. 
Italian s-a aflat totdeauna în centrul 
evenimentelor, cărora le-a făcut față 
cu cinste. în luptele și încercările 
grele ale acestor ani — a relevat ra
portorul — forța noastră organizată a 
crescut continuu. Am încheiat anul 
1971 cu 1 521 028 de membri, iar în 
aceste prime luni ale anului 1972 am 
recrutat 80 000 de noi militanțl în 
partid și 18 000 în Federația Tinere
tului Comunist Italian. Influența și 
ponderea politică ale partidului sînt 
tot mai puternice. Dezbaterile care au 
precedat acest congres au conturat 
profilul unui partid viu, matur, pu
ternic unit, care 6e dezvoltă multila
teral — în primul rînd printre tineri, 
care au intrat cu miile în acești ani în 
rindurile noastre și ale federației ti
neretului comunist.

Partidul poate, deci, înfrunta cu în
credere încercările ce ne așteaptă, de 
la cea electorală la altele ce vor urma, 
nu mai puțin grele și angajante. Di
zolvarea parlamentului, lucru fără 
precedent în viața statului republican, 
indică prin ea însăși ascuțirea crizei 
pe care o străbate țara. Este, de aceea, 
necesar — și aceasta va fi tema prin
cipală a congresului nostru — să se 
examineze cauzele profunde și na
tura acestei crize, să se arate țării o 
perspectivă valabilă pentru depășirea 
constructivă a actualei situații, să se 
precizeze orientările strategice și tac
tice ce vor inspira lupta comuniștilor. 
Partidul nostru a arătat calea care ar 
fi permis să se ajungă la o încheiere 
a legislaturii în condiții normale. Am 
propus un program de guvernare care 
ar fi putut rezolva cel puțin unele din 
problemele cele mai urgente — mă
suri pentru reducerea șomajului, 
transformări progresiste în agricultu-. 
ră, sporirea pensiilor mici, reforma 
învățămîntului superior etc. In al 
doilea rînd am cerut o apărare fer
mă a legalității democratice care să 
pună capăt toleranței nepermise față 
de provocările și violențele grupurilor 
fasciste.

în raport se relevă apoi că, în opo
ziție cu acest program, Partidul de- 
mocrat-creștin a încercat prin în
treaga sa activitate să îndrepte pto- 
pria-i criză împotriva instituțiilor 
democratice. De aceea se contura 
perspectiva unui an de confuzii și 
stagnări, de manevre ale forțelor de 
dreapta, de ofensive anti-munclto- 
rești, anti-sindicale, anti-populare. In 
această situație, P.C.I. a arătat că 
singurul drum just este consultarea 
națiunii. Importanța excepțională a 
apropiatelor alegeri este de aceea e- 
videntă. O întreagă etapă politică s-a 
încheiat, experiența de peste un de
ceniu a formulei de centru-stînga a 
luat sfirșit. Din adîncurile societății 
italiene se afirma un proces caracte
ristic : un contrast foarte ascuțit, o 
criză acută determinată, în principal, 
de faptul că tot mai clare se dove
desc maturizarea și necesitatea unei 
cotituri și, în același timp, crește tot 
mai mult rezistența forțelor care i se 
opun.

Nu ne-am făcut niciodată iluzii că 
înaintarea pe calea înnoirii politice 
a societății s-ar putea desfășura ca 
un proces linear și nedureros. Am 
vorbit întotdeauna despre probabili
tatea și chiar inevitabilitatea unor 
momente de criză, de sfîșieri și cioc
niri ascuțite. Numai diletanții în pro
blemele revoluției ar putea să nu-și 
dea seama că, în momentul în care 
mișcarea maselor începe să afecteze 
unele echilibre de bază ale sistemu
lui social și în momentul în care se 
creează perspectiva prăbușirii vreu
nuia din stilpil pe care se sprijină 
de peste 20 de ani actualul sistem al 
puterii — discriminarea față de for
țele de stingă, prejudecățile antico
muniste — în acel moment sistemul 
însuși nu ar reacționa cu toate mij
loacele sale.

Trăsătura principală a situației po- 
litico-sociale din Italia rămine totuși 
aceea că actuala criză găsește un par
tid comunist mai puternic, o mișcare 
muncitorească ce și-a menținut și 
dezvoltat pozițiile, o puternică unitate 
de acțiune între sindicate, manifes
tarea unei noi unități antifasciste, un 
proces mai amplu de apropiere între 
forțele de stînga, cucerirea unor im
portante poziții de influență și pu
tere democratică (comitetele munci
torești de fabrică, formarea unor noi 
majorități politice la nivelul admi
nistrației locale, creșterea organis
melor reprezentative de masă). Noi 
nu ascundem, totuși, virulența și pe
ricolul atacurilor reacționare. Dar 
forțele în măsură să li se opună sînt 
mari — mai ales datorită politicii 
noastre — și însuflețite mai mult de- 
cit oricînd de voința fermă de a lupta 
și a învinge in bătălia pentru drep
tate, pentru democrație, pentru pro
gresul social al Italiei.

în continuare, in raport se arată 
că, întrucît problemele internaționale 
au fost dezbătute pe larg in partid, 
în perioada premergătoare congre
sului, raportul C.C. al P.C.I. se va 
limita la unele reflecții asupra fap
telor petrecute doar in cursul ulti
melor luni. Condamnînd continuarea 
agresiunii americane în Vietnam. 
P.C.I. consideră drept bază a oricărei 
soluții reale a problemei vietnameze

propunerile Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Vietnamului de 
Sud. Se poate constata la vietnamezi 
că eroismul și tăria în luptă s-au aso
ciat întotdeauna cu capacitatea de 
inițiativă politică și diplomatică, me
nită să realizeze — fără cedări, dar 
întotdeauna cu spirit realist — pacea 
și independența țării. Lupta și victo
riile popoarelor din Vietnam, Laos 
și Cambodgia au adus o importantă 
contribuție la cauza libertății tuturor 
popoarelor. Anul 1972 tr.ebuie să fie 
pentru poporul italian anul unei noi 
și ample mobilizări pentru încetarea 
agresiunii americane și pentru con- 
«trîngerea guvernului italian la recu
noașterea R.D. Vietnam.

în raport se spune apoi că în ul
timele săptămini situația din zona 
Mediteranei și a Orientului Mijlo
ciu a devenit mai îngrijorătoare, 
subliniindu-se necesitatea intensifi
cării luptei pentru ca această arie 
geografică să devină o zonă a păcii. 
P.C. Italian își exprimă solidaritatea 
cu lupta popoarelor din Egipt, Alge
ria, Irak, Siria, cu rezistența pales- 
tineană, relevind necesitatea ca Ita
lia să stabilească relații neimperia- 
liste cu țările arabe și cu toate sta
tele în curs de dezvoltare.

Arătîndu-se că unul din evenimen
tele importante din ultimul timp 
îl consume vizita președintelui Ni
xon la Pexin, in raport se subliniază 
că această călătorie a consacrat fa
limentul definitiv a 23 de ani de po
litică americană față de China popu
lară. Noi salutăm această infrîngere 
de însemnătate istorică a imperialis
mului american. S.U.A. încearcă acum 
să instituie raporturi bazate pe tra
tative și negocieri. Se înlătură, în 
acest fel, una din cauzele încordării 
existente in lume. Din intilnirile de 
la Pekin a rezultat recunoașterea 
principiilor coexistenței pașnice ca 
teren al relațiilor între state. Noi am 
considerat ca pozitivă pagina nouă 
ce se deschide și in perspectiva dez
baterii din mișcarea muncitorească 
internațională. Raportul arată că s-ar 
putea crea astfel, în mod obiectiv, 
unele condiții pentru reluarea unor 
relații normale in lumea socialistă și 
mișcarea muncitorească internaționa
lă — ceea ce constituie un factor 
esențial pentru unitatea forțelor an- 
tiimperialiste, pentru asigurarea pă
cii și, totodată, pentru a asigura 
Chinei rolul ce-i revine in viața in
ternațională. Faptele vor arăta in ce 
măsură se va merge realmente în 
această direcție.

Arătind, in continuare, că este nece
sară urmărirea cu vigilență a planuri
lor și acțiunilor S.U.A., evitarea ori
căror iluzii cu privire la transforma
rea naturii imperialiste a politicii 
acestora, in raport se subliniază că 
respingerea fițrmă a manevrelor a- 
gresive ale imperialismului este. o 
condiție esențială pentru promovarea 
în lume a unei politici de coexistență 
pașnică, in stare să asigure indepen
dența tuturor națiunilor.

Din acest ansamblu de fapte reiese 
limpede concluzia că a luat sfirșit o 
întreagă perioadă a vieții internațio
nale. Am pășit intr-o nouă fază a cri
zei care implică depășirea rinduieji- 
lor statornicite în lume in cursul 
acestor ultimi ani. Raportul de forțe 
s-a deplasat in favoarea forțelor re
voluționare. Lumea s-a schimbat. 
Avem de-a face cu o situație nouă. Și 
în aceasta rezidă una din cauzele fră- 
mintărilor cu care sînt confruntate 
lumea socialistă, mișcarea muncito
rească și de eliberare națională, ale 
căror victorii se află la originea ac
tualelor transformări istorice. De aci, 
reflecțiile noastre critice asupra unor 
probleme ale socialismului și ale 
luptei revoluționare pe plan mondial, 
conșiienți fiind că socialismul nu aste 
un model abstract, ci un proces Is
toric care antrenează mase din cele 
mai largi la bătălii aspre cu dușmanii 
de clasă și, totodată, la confruntări 
cu propriul . trecut Și activitatea 
noastră face parte integrantă din 
acest proces. Iată de ce depunem efor
turi tenace pentru a contribui la de
pășirea divizărilor din mișcarea co
munistă internațională prin promova
rea liniei de unitate în diversitate : o 
linie care izvorăște din complexitatea 
și vastitatea sarcinilor forțelor revo
luționare, din varietatea experiențelor 
lor și deci din necesitatea unei depli
ne autonomii. De altfel, o parte a 
greșelilor și chiar a loviturilor sufe
rite de mișcare își găsesc cauzele în 
insuficienta capacitate de înrădăci
nare în realitățile naționale.

în continuare, in raport se arată că 
s-a ajuns la un stadiu de dezvoltare 
a forțelor de producție, cind înseși 
destinele umanității, supraviețuirea și 
viitorul său pot fi puse sub semnul 
incertitudinilor, dacă nu se sfărîmă 
tocmai acea evoluție catastrofală asu
pra căreia prevenea Lenin. Este de 
ajuns să ne gîndim la amenințarea 
atomică, la problema foametei și a 
subdezvoltării, la poluarea naturii, la 
distrugerea moștenirii culturale a tre
cutului și la procesele de degradare a 
culturii. De aci necesitatea unei așe
zări noi a lumii și posibilitatea de a 
mobiliza in jurul marilor obiective 
ale umanității toate forțele progresu
lui, imensa majoritate a omenirii.

Atenția noastră se concentrează în 
mod deosebit asupra problemelor 
Europei — se spune in continuare în 
raport. Rezistențe indirjite încearcă 
6ă blocheze drumul către destindere, 
care a avansat in ultima perioadă mai 
ales prin’ inițiativele de pace ale 
Uniunii Sovietice și ale altor țări so
cialiste. în aceste condiții, este mai 
mult decît necesar ca Italia să contri
buie activ la căutarea unor soluții de 
pace, de securitate și de progres în 
Europa și in zona Mediteranei. A- 
ceasta impune o deplină autonomie a 
politicii externe Italiene. Poziția 
cercurilor conducătoare italiene asu
pra convocării unei conferințe de 
securitate europeană este însă, în 
esență, o poziție pasivă. Nu s-a vrut 
și nu se vrea să fie recunoscută 
R.D.G., act care ar reprezenta o con
tribuție activă la destinderea in Euro
pa. în linii generale, devine tot mai 
evident că „relațiile speciale" care 
s-au creat cu Statele Unite constituie 
o frină și un obstacol in calea pro
movării unei politici externe italiene 
capabile să exprime permanent inte
resele de bază ale țării noastre. Ast
fel de relații constituie, totodată, o 
inacceptabilă limitare a dreptului su
veran al poporului nostru de a decide 
în deplină libertate căile de rezolvare 
a problemelor noastre naționale.

„Ceea ce urmărim noi, a precizat to
varășul Longo la Congresul al XII-lea 
al P.C.I., nu este dezagregarea blo
cului occidental în favoarea unei în
tăriri a celui răsăritean, ci construi
rea unei Europe noi". Celui care vor
bește despre europenism și despre 
vreo misiune a Occidentului — spu
nea Palmiro Togliatti încă în decem
brie 1956, la Congresul al VIII-lea — 
îi răspundem că și noi sintem euro- 
peniști și dispuși să participăm la ori
ce inițiative menite să creeze rapor
turi noi între popoarele și statele în
tregii Europe, in interesul păcii. 
Sarcina noastră actuală este aceea de 
a da acestei linii un nou avînt, o nouă 
dezvoltare. Este evident că in cadrul 
unei politici externe intemeiată pe 
apărarea autonomiei noastre de 
amestecuri și condiționări străine, și 
în același timp, dorința de a asigura o 
contribuție activă a Italiei la destin
dere, la depășirea blocurilor, la con
struirea unor ample raporturi de coo
perare cu toate statele „lumii a 
treia", înseși divergentele asupra pro
blemei Pactului atlantic și asupra 
problemelor politice și militare co
nexe pot fi văzute în mod dinamic și 
nu în termenii statici ai anilor „războ
iului rece". Lupta împotriva Pactului 
atlantic va avea, dimpotrivă, o efica
citate cu atît mai mare, cu cît se va 
identifica mai mult cu o mișcare ge
nerală de eliberare a Europei occi
dentale de hegemonia americană și 
de depășire treptată, mergînd în final 
pină la lichidarea blocurilor opuse.

Evocind marile mișcări sociale din 
Europa occidentală — grevele mi
nerilor englezi și metalurgiștilor din 
R.F.G., lupta nu numai economică, 
ci și politică a consiliilor muncito
rești spaniole, forța și maturitatea 
acțiunilor proletare din Franța și 
Italia — raportul arată în continuare: 
Noi considerăm că este necesar ca 
partidele comuniste și organizațiile 
muncitorilor să acționeze pentru a 
se realiza, în sfirșit, o colaborare nu 
episodică intre forțele clasei mun
citoare europene, să promoveze o 
coordonare a inițiativelor, să înceapă 
căutarea sistematică a unor raporturi 
noi cu toate forțele de stînga și, in 
special, cu partidele în care se recu
noaște o parte importantă a munci
torimii din Europa occidentală.

în continuare, raportul a analizat 
principalele caracteristici ale socie
tății italiene contemporane, ale rădă
cinilor istorice, economice și sociale 
ale crizei politice actuale. Se arată 
astfel încercările claselor dominante 
de a înăbuși lupta maselor populare, 
drepturile și cuceririle lor democra
tice. Expansiunea economică ce a 
fost cunoscută în anii din urmă sub 
numele de „miracolul italian" a avut 
de fapt la bază salarii coborite, rit
muri de muncă extenuante în fabrici, 
o înspăimintătoare folosire a muncii 
minorilor, o vastă suprafață de ma
nifestare a șomajului și a muncii de 
azi pe miine, cu ziua, relații nedrep
te în agricultură. în special sudul 
țării a fost condamnat la înapoiere 
și ia rolul de furnizor de brațe de 
muncă. Dezvoltarea anormală și 
neumană a format însă obiectul ma
rilor lupte muncitorești și populare 
ale acestor ani, ale răzvrătirilor îm
potriva exploatării și ale noilor im
pulsuri revoluționare provenite de la 
sate, ale mișcărilor studenților și in
telectualilor, ale bătăliilor unor largi 
mase de femei. Lupta muncitorilor 
s-a afirmat ca o componentă esen
țială a mișcării sociale și politice 
pentru o nouă organizare a societă
ții și a statului.

Raportul prezentat de E. Berlin
guer a precizat obiectivele și terme
nii unui program de reînnoire și de 
transformare a societății italiene, ca
pabil să unească la lupta clasei mun
citoare acțiunile maselor țărănești, 
ale intelectualilor și tehnicienilor, ale 
păturilor mijlocii, ale marii majori
tăți a poporului. Punctul de la care 
trebuie să plecăm — se subliniază in 
raport — sînt oamenii, cerințele lor 
de muncă, de libertate și dreptate. 
Deplina folosire a forței de mun
că, -condiții noi de lucru in fa
brici și în agricultură, depășirea 
stării de înapoiere în care trăiește 
încă o însemnată parte a țării, sa
tisfacerea pentru toți a nevoilor ele
mentare de instruire și de sănătate, 
organizarea unor servicii adecvate 
pentru copii, pentru vîrstnici și 
pentru inapții de muncă, con
diții mai umane de viață în o- 
rașe, apărarea solului și a me
diului natural — iată obiectivele care 
trebuie să fie înscrise în dezvolta
rea economică. înfăptuirea unui pro
gram de reînnoire a structurilor eco
nomice șl sociale impune o transfor
mare democratică a structurilor sta
tului și, în primul rînd, a organizării 
regiunilor. Regiunile trebuie să ur
mărească consolidarea și lărgirea a- 
tribuțiilor lor, dincolo de limitele im
puse de guvern, bazîndu-se pe o ad
ministrare deschisă contactului per
manent cu masele muncitoare. în 
contextul bătăliei pentru democra
tizarea statului dobindesc o mare în
semnătate problemele funcționării 
justiției, ale organizării poliției și 
forțelor armate. P.C.I. se pronunță, 
totodată, în favoarea unei reforme 
generale a sistemului de învățămînt. 
Criza învățămintului este, în primul 
rînd, o expresie a lipsei de înzestrare, 
a rămînerii in urmă a conținutului 
și metodelor de predare, a limitării 
dreptului tuturor de a beneficia de

★

MILANO 14 — Trimisul special A- 
gerpres, Nicolae Puicea, transmite : 
în continuarea lucrărilor Congresu
lui al XlII-lea al Partidului Comu
nist Italian, au avut loc marți dimi
neața primele intervenții pe margi
nea raportului „Unitate muncito
rească și populară, pentru un gu
vern de cotitură democratică, pen
tru reînnoirea Italiei pe calea so
cialismului", prezentat de Enrico 
Berlinguer, vicesecretar general al 
P.C.I. Au luat cuvintul Giorgio A- 
mendola, membru al Direcțiunii 
partidului, Ignazio Mazzoli, secreta
rul Federației Frosinone a P.C.I., 
Anna Maria Longo, președinta „U- 
niunii femeilor italiene" din Catan
zaro.

în cadrul ședinței de dimineață, au 
adresat un salut congresului șefii de
legațiilor Partidului celor ce Mun
cesc din R. D. Vietnam și Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

De asemenea, au luat cuvintul în 
cadrul congresului Giacomo Mancini,

instruire. Aici își găsesc originea 
mișcările studențești care au deve
nit o forță acuzatoare și un fapt per
manent al vieții sociale italiene.

Una din noutățile care trebuie să 
caracterizeze acest congres — se ara
tă în raport — este conștiința fap
tului că problema femeii este una 
din problemele centrale ale vieții 
naționale care trebuie abordată cu 
aceeași hotărire cu care am acționat 
în alte mari probleme iraționale, ca, 
de pildă, problema țărănimii și cea 
a sudului.

Analizind, în continuare, relațiile re
ciproce și dezvoltarea dialogului din
tre P.C.I. și catolici, raportul subli
niază că lumea catolică italiană tră
iește o perioadă de neliniște și con
tradicții. Comuniștii sînt angajați să 
favorizeze, in această situație, dez
voltarea liberă a tuturor forțelor ca
tolice și democratice. întîlnirea și 
confruntarea între mișcarea muncito
rească de inspirație comunistă și so
cialistă și mișcarea populară catolică 
are in Italia un conținut și un obiec
tiv politic precis : reînnoirea statului, 
edificarea unei societăți care să nu 
mai fie bazată pe exploatarea și 
alienarea omului.

în continuare, raportul a amintit că 
în problema participării comuniste la 
un guvern sau la o majoritate parla
mentară, P.C.I. și-a definit de mult 
timp poziția de principiu. O aseme
nea participare este admisibilă în 
două eventualități : fie necesitatea de 
a înfrunta un atac reacționar care ar 
crea o situație alarmantă pentru soar
ta democrației, fie existența unor 
condiții care să permită înfăptuirea 
unui program de reînnoire, cu spriji
nul conștient și activ al maselor largi, 
tinzind spre întărirea unității oame
nilor muncii. Natura actualei crize 
italiene este aceea că aceste două 
condiții tind astăzi să coincidă. Aces
tor condiții le corespund procesele de 
apropiere pire partidele de stingă. 
Mișcarea socialiștilor autonomi se u- 
nește, la acest congres, cu P.C.I., au 
devenit mai puternice legăturile cu 
P.S.I.U.P., s-au schimbat in sens po
zitiv relațiile dintre P.C.I. și P.S.I., 
s-au născut formațiuni noi ca mișca
rea politică a muncitorilor. înțelege
rea între forțele de stînga se lărgește 
astăzi prin obiectivele comune ale 
marilor mișcări de masă pentru re
forme și împotriva fascismului.

Perspectiva de bază care inspiră 
întreaga activitate a P.C.I. este aceea 
de a face ca Italia să înainteze către 
o societate socialistă. Socialismul pe 
care noi ne propunem să-l construim 
în Italia nu vrea recopierea nici unuia 
din modelele existente și care se re
feră la situații economice, sociale și 
structurale destul de îndepărtate de 
ale noastre. Fiecare opțiune a noas
tră decurge din autonomia deplină a 
partidului nostru, demonstrată prin 
pozițiile noastre clare și principiale in 
favoarea deplinei independențe a fie
cărui partid comunist și a fiecărui 
6tat socialist. în raport se arată că o 
asemenea poziție nu poate fi con- 
trapusă solidarității active cu țările 
socialiste, cu mișcarea muncitorească 
internațională. Sîntem parte a miș
cării grandioase care a zguduit și re
înnoiește lumea întreagă. De aici își 
trage forța cauza poporului nostru. 
Nimic bun nu ar putea veni pentru 
omenire dintr-o adîncire a contradic
țiilor care despart cele mai mari 
state socialiste.

în partea finală a raportului au 
fost tratate caracteristicile principale 
ale actualei faze de dezvoltare a 
partidului. Ca și după război, tot 
astfel și astăzi s-a realizat o nouă 
Sudură cu o mare parte a noilor ge
nerații și nu numai pe plan organi
zatoric, dar și intr-un sens mai a- 
dînc, in sensul unei redescoperiri de 
către o parte a tinerilor a simbure- 
lui esențial al leninismului, aplicat 
în Italia de către Gramsci, Togliatti 
și Longo. Știm că problema este încă 
deschisă, dar este un fapt cert că cea 
mai bună parte a tineretului italian 
a și venit la noi. Problema împros
pătării este pentru un partid ca P.C.I. 
o problemă permanentă, legată de 
modul deschis de a concepe legătu
rile cu masele, confruntarea cu alte 
curente politice și teoretice, necesita
tea de a strînge și uni activitatea 
creatoare a tuturor energiilor popu
lare.

P.C.I., se spune in încheierea ra
portului, exprimă rolul ce aparține 
din punct de vedere istoric clasei 
muncitoare și maselor muncitoare, de 
forță conducătoare a societății. A- 
cest rol nu se exercită prin frazeolo
gie goală, pseudorevoluționară, nici 
printr-un practicism oportunist și 
birocratic. Dimpotrivă, se exercită 
prin capacitatea de a arăta căile de 
soluționare a marilor probleme na
ționale și printr-o luptă de zi cu zi 
pentru interesele și aspirațiile popu
lare.

Pentru un partid ca al nostru cam
pania electorală, și în mod special 
această campanie, este un lucru im
portant, chiar decisiv sub multe as
pecte. Dar noi privim și trebuie să 
privim dincolo de aceasta. Potențialul 
nemărginit de energii trebuie să fie 
mobilizat nu numai în vederea con
fruntării electorale care ne așteaptă, 
ci și a unui obiectiv mai amplu : a- 
cela de a uni și organiza pe oamenii 
muncii italieni ca clasă conducătoa
re, pentru construirea unei Italii noi, 
pentru a înainta — prin democrație 
— către socialism.

★

secretar național al Partidului Socia
list Italian, Dario Valori, secretar ge
neral al P.S.I.U.P., Livio Labor, pre
ședintele „Mișcării Politice a Mun
citorilor" (catolici), Elio Gabbuggiani, 
președintele Consiliului regional Tos
cana.

După-amiază au continuat dezba
terile pe marginea raportului. Au 
luat cuvintul Adriana Seroni. membră 
a Direcțiunii P.C.I., pictorul Renato 
Guttuso, Gian Franco Borghini, se
cretar național al Federației Tinere
tului Comunist Italian, Pietro Conti, 
președintele Consiliului regional Um
bria, Filippo Riccardi, muncitor la 
uzinele „Fiat" din Torino. Renzo 
Pascolat. secretarul Federației P.C.I. 
din Udine, și alții.

Congresul a fost salutat de Ferruc
cio Parri, senator pe viață, fost co
mandant al unităților de partizani.

Marți seara s-au întrunit cele patru 
comisii de lucru ale congresului.

Lucrările congresului continuă.
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Lucrările Comisiei O.N.U. SPANIA

pentru drepturile
Intervenția reprezentantului

omului
României

NEW YORK 14 (Agerpres). — La 
primul punct de pe ordinea de zi a 
sesiunii a 28-a a Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului. care-și 
continuă lucrările la New York, au 
fost depuse mai multe documente 
referitoare la organizarea unei cam
panii internaționale de luptă perma
nentă împotriva rasismului. în cadrul 
unui „deceniu de mobilizare ener
gică și continuă împotriva rasismului 
și a tuturor formelor de discriminare 
rasială". Documentele prevăd, de a- 
semenea, elaborarea unei convenții 
internaționale în vederea eliminării 
și reprimării crimei de apartheid, 
precum și elaborarea altor instru
mente internaționale referitoare la 
crimele împotriva umanității.

Reprezentantul Republicii Arabe 
Egipt a prezentat un proiect de rezo
luție privind pregătirea unui program 
pentru deceniu] de acțiune în scopul 
combaterii rasismului și discrimină
rii rasiale, la care au aderat în cali
tate de coautoare și delegațiile In
diei, Iranului, Marocului. Nigeriei. 
Norvegiei. Pakistanului, României și 
Senegalului.

In intervenția sa, reprezentantul 
României, ambasadorul Ion Datcu. a 
arătat că atenția pe care guvernul 
țării noastre o acordă dezbaterilor 
organismelor O.N.U. asupra proble
melor social-umanitare este în depli
nă concordantă cu politica sa inter
nă. care urmărește afirmarea multi
laterală a personalității umane prin 
creșterea bunăstării materiale și spi-

rituale a tuturor membrilor societă
ții socialiste, intr-un spirit de deplin 
respect pentru demnitatea omului, 
pentru drepturile și libertățile sale 
fundamentale. El s-a referit la preo
cuparea statului nostru pentru edu
carea tinerei generații în spiritul 
respectului pentru toate ființele uma
ne, indiferent de rasă, față de toate 
popoarele.

Subliniind că România sprijină ac
tiv acțiunea internațională inițiată la 
O.N.U. în vederea combaterii și eli
minării violărilor drepturilor omului, 
a practicilor și politicilor colonialiste 
de discriminare rasială și apartheid, 
reprezentantul țării noastre a arătat 
că situațiile create în sudul Africii, 
prin politicile de discriminare rasia
lă și de apartheid, constituie o ame
nințare permanentă pentru pacea și 
securitatea internațională. Autorită
țile rasiste din Africa de Sud. re
gimul ilegal din Rhodesia și colo
nialiștii portughezi continuă să în
calce în mod flagrant hotărîrile Na
țiunilor Unite și convențiile interna
ționale privind eliminarea discrimi
nărilor rasiale.

Subliniind utilitatea elaborării unor 
noi instrumente internaționale pen
tru perfecționarea cadrului juridic al 
acțiunii de combatere a discriminării 
rasiale și a apartheidului, reprezen
tantul tării noastre a reafirmat soli
daritatea deplină și sprijinul activ al 
României oentru realizarea aspira
țiilor popoarelor africane la libertate, 
demnitate și independență națională

Studenții solidari 

cu muncitorii

MADRID 14 (Agerpres). — Studen
ții madrileni au organizat o puter
nică manifestație de protest față de 
reprimarea sîngeroasă de către po
liție a acțiunilor revendicative în
treprinse vineri de către muncitorii 
din localitatea El Ferrol. Mai multe 
mii de tineri au luat parte la un 
marș pe străzile din apropierea cen
trului universitar, purtind pancarte 
care condamnau asasinatele comise 
la El Ferrol și pătrunderea poliției 
în facultățile din capitală. Forțele 
polițienești au intervenit pentru a-i 
dispersa pe manifestanți. Au avut loc 
ciocniri violente. Cîteva zeci de stu- 
denți au fost arestați.

Alte acțiuni de protest ale studen
ților au avut loc la Valencia. Bil
bao. Santiago de Compostella, Bar
celona și Oviedo, unde universitățile 
rămîn închise.

Ședința de lucru a Comisiei mixte 
româno-franceze

de cooperare economică,
PARIS 14 (Agerpres). — Marți s-a 

deschis la Paris ședința de lucru a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
apăno-franceze de cooperare econo
mică. tehnică și științifică. In cadrul 
primei întilniri, care a avut loc la 
Ministerul Economiei și Finanțelor. 
Manea Mănescu. președintele Consi
liului Economic, președintele părții 
române în Comisia mixtă, și Valery 
Giscard d’Estaing. ministrul econo
miei și finanțelor, președintele părții 
franceze în Comisia mixtă, au trecut 
în revistă stadiu! realizării progra
mului convenit la sesiunea a IV-a 
din noiembrie 1971 de la București, 
cu privire la dezvoltarea schimburi
lor economice bilaterale, comerciale, 
a cooperării economice, științifice și 
tehnice. Au fost examinate posibili-

Vizita delegației 
guvernamentale economice 
române în R. D. Vietnam

LA TfRGUL INTERNAȚIONAL DE LA LEIPZIG
• CONVORBIRE W. STOPH - M. MARINESCU • CONFERINȚA 

DE PRESĂ A MINISTRULUI ECONOMIEI EXTERNE
AL R. D. GERMANE

tățile și căile de urmat pentru extin
derea în continuare a relațiilor eco
nomice între cele două țări. In cursul 
convorbirilor au fost abordate pro
bleme privind stimularea extinderii 
cooperărilor industriale, sprijinirea 
dezvoltării relațiilor comerciale prin 
majorarea contingentelor și continua
rea procesului de liberalizare a 
schimbului de mărfuri, acordarea de 
facilități financiare și vamale.

Au participat din partea franceză : 
De Morel, adjunct al. șefului Depar
tamentului pentru relațiile economice 
externe, și alți funcționari superiori 
din Ministerul Economiei și Finan
țelor.

Din partea română au participat : 
Ion St. Ion, vicepreședinte al Consi
liului Economic, și Ion Stoichici. con
silier. De asemenea, au fost pre
zenți Constantin Flitan, ambasadorul 
României la Paris, și Nicolae Murgu, 
consilier economic a! ambasadei.

Cei doi președinți au convenit ca 
lucrările să continue la nivelul consi
lierilor și experților celor două părți.

HANOI 14 (Agerpres). — Continuă 
vizita la Hanoi a delegației guverna
mentale economice române, condusă 
de tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., . vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

După cum s-a mai anunțat. Le 
Thanh Nghi, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, vice-prim-mi- 
nistru, a oferit o recepție în cinstea 
delegației guvernamentale economice 
române. Luînd cuvîntul la recepție — 
transmite agenția V.N.A. — Le Thanh 
Nghi a apreciat vizita delegației ro
mâne ca o nouă manifestare a solida
rității și sprijinului frățesc acordat 
de poporul român luptei poporului 
vietnamez. „Sîntem convingi că acea
stă vizită de prietenie a delegației 
guvernamentale economice române, 
convorbirile care vor avea loc și sem
narea acordurilor referitoare la aju-

R F A GERMANIEI

AMPLE ACȚIUNI ÎN SPRIJINUL RATIFICĂRII
TRATATELOR CU U. R. S. S. SI POLONIA

5

CREAREA COMITETULUI DE INIȚIATIVA CETĂȚENEASCA 
„PENTRU RATIFICAREA NEÎNTIRZIATĂ A TRATATELOR

BONN 14 (Agerpres). — în R.F. 
a Germaniei se intensifică acțiunile 
forțelor democratice în favoarea ra
tificării de către Bundestag a trata
telor încheiate de această țară cu 
Uniunea Sovietică și Polonia. în a- 
cest context, la Bonn, a fost creat 
Comitetul de inițiativă cetățenească 
„pentru ratificarea neîntirziată a 
tratatelor". într-o declarație a sa, 
comitetul eheamă populația capitalei 
vest-germane să manifeste o atitu
dine activă în sprijinul ratificării 
tratatelor, pentru a contracara astfel 
acțiunile adversarilor ratificării și 
să se pronunțe pentru convocarea 
conferinței general-europene pentru 
securitate și colaborare și pentru 
primirea R,F. a Germaniei și R.D. 
Germane în O.N.U. și in instituțiile 
sale specializate. Comitetul de ini
țiativă cetățenească cuprinde repre
zentanți de diferite orientări poli
tice : social-democrați, comuniști, 
membri ai sindicatelor, precum și 
reprezentanți animați de un spirit 
realist ai Uniunii Creștin Democrate 
și ai organizației de tineret a aces
teia. Programul de activitate al co
mitetului are in vedere difuzarea de 
manifeste, organizarea de discuții și 
adunări, în cadrul cărora urmează 
să fie relevată importanța tratatelor 
cu Uniunea Sovietică și R.P. Polonă 
pentru normalizarea relațiilor R.F. a 
Germaniei cu țările socialiste și pen
tru destindere în Europa.

★
BONN 14 (Agerpres). — Prezidiul 

Partidului social-democrat vest-ger- 
man a adoptat o hotărire potrivit 
căreia personalități marcante ale 
partidului vor informa populația, la 
22 și 23 aprilie, despre importanța pe 
care o au tratatele semnate de R.F. a 
Germaniei cu Uniunea Sovietică și 
Polonia în procesul de normalizare a 
relațiilor dintre Est și Vest și pen
tru destinderea pe continent — 
transmite D.P.A.

în cadrul unor întruniri publice, ce 
vor fi organizate in toate capitalele

de landuri, membri ai cabinetului 
federal și oameni politici influenți 
din grupul parlamentar al P.S.D. vor 
lua cuvîntul pe această temă și vor 
evidenția însemnătatea tratatelor 
semnate la Moscova și Varșovia.

★
BONN 14 (Agerpres). — Din iniția

tiva organizației activiștilor pe tărîm 
social din R.F.G. „Colocviul hambur- 
ghez", la Gummersbach a avut loc 
un seminar internațional în proble
mele securității europene. Au parti
cipat deputați. oameni de știință, 
publiciști din R.F.G., precum și in
vitați din Belgia. R.D. Germană, Po
lonia, Suedia și Uniunea Sovietică.

Participanții s-au pronunțat în fa
voarea ratificării tratatelor semnate 
de R.F.G. cu U.R.S.S. și cu Polonia, 
pentru normalizarea relațiilor dintre 
cele două state germane, pentru 
convocarea grabnică a conferinței 
general-europene în problemele 
securității și colaborării.

LEIPZIG 14 — Corespondentul
nostru. Șt. Deju, transmite : Cu o- 
cazia prezenței la ediția de primă
vară 1972 a Tîrgului internațional de 
la Leipzig, Mihai Marinescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
șeful delegației guvernamentale ro
mâne, a avut o convorbire cu Willi 
Stoph, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane. în ca
drul convorbirii, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, au 
fost dezbătute probleme ale dezvol
tării pe mai departe a colaborării 
dintre ambele state.

★

La 14 martie. Horst Solie, minis
trul economiei externe al R.D.G., a 
prezentat, în cadrul unei conferințe 
de presă, un prim bilanț al actua
lei ediții a Tîrgului internațional de 
la Leipzig și a vorbit despre schim
burile comerciale ale Republicii De
mocrate Germane în anul 1971. 
Colaborarea economică a R. D. Ger
mane cu țările socialiste — a spus 
ministrul Solie — a contribuit hotă- 
rîtor la bilanțul pozitiv înregistrat 
de economia națională în anul 1971. 
Din cele peste 42 miliarde mărci va
lută, la cît s-a ridicat volumul co
merțului exterior al R.D.G. în 1971, 
peste 28 miliarde a reprezentat

schimbul cu țările membre ale 
C.A.E.R. Ritmul de dezvoltare a co
merțului R. D. Germane cu Româ
nia va depăși volumul schimburilor 
prevăzut în acordul pe termen lung 
și se va majora cu 20 la sută, con
form protocolului încheiat pe 1972 — 
a arătat, printre altele, ministrul e- 
conomiei externe a! R.D.G.

Horst Solie s-a referit, de ase
menea. la bilanțul pozitiv al rela
țiilor economice ale R.D.G. cu ță
rile în curs de dezvoltare, caracte- 
rizîndu-le drept o expresie a con
solidării poziției internaționale a 
R.D.G. Vorbind despre evoluția po
zitivă a relațiilor economice ale 
R.D.G. cu țările capitaliste indus
triale. Horst Solie a precizat că în 
1971 comerțul R. D. Germane cu 
Franța a crescut cu 62 la sută, cu 
Japonia — cu 72 la sută, cu Austria 
— cu 16 la sută și cu R. F. a Ger
maniei — cu 8 la sută. Comerțul ex
terior dintre R.D.G. și R.F.G.. a spus 
el. care s-a extins in ultimii ani 
îmbucurător, ar trebui, pornind de 
la potențialul industrial al ambelor 
state, să se dezvolte și pe viitor în 
avantajul ambelor părți. In ce pri
vește comerțul cu Berlinul occiden
tal, ministrul economiei externe al 
R.D.G. și-a exprimat părerea că e- 
xistă șanse tot mai bune de extin
dere a acestuia.

CONVORBIRILE CEHOSLOVACO - BULGARE
PRAGA 14 (Agerpres). — Marți au 

continuat la Praga convorbirile între 
delegațiile de partid și guvernamen
tale bulgară și cehoslovacă, conduse 
de Todor Jivkov, prim-secretar al

„Nu vom înapoia monopolurilor 
întreprinderile noastre"

RĂSPUNSUL MUNCITORILOR CHILIENI LA UNELTIRILE 
REACȚIUNII

CORESPONDENȚĂ DIN SANTIAGO DE CHILE

C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, 
și Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. In ca
dru] convorbirilor — informează agen
ția C.T.K. — au fost abordate aspecte 
ale dezvoltării relațiilor între P.C. 
din Cehoslovacia și P.C. Bulgar, ale 
cooperării multiple între Cehoslova
cia și Bulgaria, precum și probleme 
legate de situația internațională ac
tuală și întărirea in continuare a 
mișcării internaționale comuniste și 
muncitorești.

In aceeași zi, în Parcul de cultură 
și odihnă „Julius Fucik" din capita
la cehoslovacă, a avut loc un miting 
al prieteniei cehoslovaco-bulgare, la 
care Gustav Husak și Todor Jivkov 
au rostit cuvîntări.

BANGUI

Ga/â de filme 
documentare românești

BANGUI 14 (Agerpres). — La ci
nematograful „New Palace" din capi
tala Republicii Africa Centrală — 
Bangui — a fost organizată, la 13 
martie, o gală de filme documentare 
românești. Au fost prezenți șeful de 
cabinet al ministrului turismului, di
rectorul general al Ministerului In
formațiilor și alți inalți funcționari, 
ziariști, un numeros public.

Au participat, de asemenea, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Bangui, Gheorghe Popescu, 
precum și alți membri ai corpului 
diplomatic.

ÎNTREVEDERE 
A AMBASADORILOR 

R. P. CHINEZE ȘI S. II. A.
IN FRANȚA

PARIS 14 (Agerpres). — După 
cum a informat comunicatul comun 
chino-american din 28 februarie 1972. 
părțile chineză și americană vor 
menține contacte prin diferite ca
nale. Prin consultări, guvernele R. P. 
Chineze și S.U.A. au decis ca Pa
risul să reprezinte pentru cele două 
părți un astfel de canal de contact, 
informează agenția China Nouă.

în conformitate cu cele de mai sus. 
Huan Cen. ambasadorul R. P. Chi
neze in Franța, și Arthur Watson, 
ambasadorul S.U.A. în Franța, au a- 
vut, in ziua de 13 martie, o între
vedere la Ambasada chineză din Pa
ri».

In ultimele săptămîni, guvernul 
Unității populare din Chile este con
fruntat cu o escaladă a forțelor po
trivnice politicii sale. Grav afectate 
de naționalizarea marilor întreprin
deri monopoliste, cercurile oligarhice 
încearcă cu disperare să torpileze 
continuarea programului de reforme. 
Manevrele forțelor reacționare, au 
dobîndit o nouă amploare, mai ales 
după ce s-a anunțat că Corporația 
pentru stimularea producției urmea
ză să achiziționeze acțiunile unui 
număr de alte 91 de întreprinderi 
monopoliste. Pe măsură ce se con
solidează formele de proprietate so
cială. opoziția iși intensifică atacu
rile sale de pe platforma pozițiilor 
instituționale pe care le deține, mai 
ales în Congresul Național, unde 
dispune de majoritate. Aceste atacuri 
sînt însoțite de o virulentă campa
nie defăimăloare împotriva guvernu
lui, susținută de ziarele și posturile 
de radio ale dreptei și — fapt deloc 
întîmplător — cu lipsuri artificial 
create in aprovizionarea pieței cu 
anumite mărfuri.

Recent, in parlament, la inițiativa 
Partidului democrat-creștin. a fost 
adoptată, prin captarea voturilor 
dreptei, o „reformă constituțională 
cu privire la ariile de proprietate". 
Deși această reformă recunoaște aria 
proprietății sociale, prin numeroase 
prevederi ale ei — care îngrădesc 
inițiativa puterii executive tocmai în 
acest domeniu — se urmărește frî- 
narea procesului naționalizărilor. Re
forma anulează, de pildă, instru
mentele legale pe baza cărora gu
vernul a trecut sub controlul său o 
serie de întreprinderi din diferite 
ramuri economice. în consecință, ar 
trebui înapoiate centrelor monopo
liste ale puterii economice numeroase 
întrenrinderi care au intrat sub con
trolul statului. începînd de la data de 
14 octombrie, data prezentării in 
parlament a proiectului respectiv.

Mergînd mai departe, autorii re
formei vor să impună pozițiile lor și 
asupra procedurii finale pe care 
trebuie s-o urmeze orice lege sau re
formă constituțională prin promulga
rea sau respingerea ei de către pre
ședintele țării. în cadrul regimului 
prezidențial din Chile, președintele 
republicii este și colegislator. Dife
rite dispoziții ale unui proiect adop
tat de parlament pot fi respinse de 
șeful statului printr-un veto care —

pe baza prevederilor constituționale 
— nu poate fi anulat decît 
printr-o majoritate de două treimi 
a voturilor din Congres. Or. o- 
poziția, care nu are o aseme
nea majoritate, atentează la acest 
prerogativ prezidențial, susținind. 
printr-un slalom juridic, că pentru 
resoingerea veto-ului prezidențial ar 
fi nevoie numai de o majoritate sim
plă în Congres. Totodată, se neagă 
competența tribunalului constituțio
nal, Ia care poate . recurge puterea 
executivă. în cazul nesocotirii de că

tre Congres a normei de două treimi. 
Oamenii muncii din sute de între

prinderi au organizat mitinguri, de
monstrații și dezbateri în sprijinul 
poziției guvernului Unității popu
lare. „Nu vom înapoia monopoluri
lor întreprinderile noastre" — a- 
ceasta este lozinca vibrantă care 
mobilizează în prezent potențialul 
politic pe care se sprijină guvernul. 
„Niciodată — scrie ziarul „EL 
SIGLO" — oamenii muncii din Chile 
nu vor lăsa să li se smulgă cuceri
rile obținute". Partidele Unității 
populare desfășoară o susținută ac
tivitate politică și organizatorică 
pentru dejucarea planurilor dreptei. 
Cu prilejul celor două săptămîni ale 
șederii președintelui Allende în re
giunea nordică a țării, aici au avut 
loc mari manifestații de masă ex- 
primind hotărîrea fermă a maselor 
muncitoare de a apăra politica gu
vernului.

Blocarea acțiunii de naționalizare 
a sectoarelor economice deținute de 
monopoluri sau măcar întreruperea 
ei — așa cum scontau forțele de 
dreapta — nu a avut loc, Bazîndu-se 
pe sprijinul maselor guvernul Uni
tății populare a perfectat trecerea în 
aria socială a primelor întreprin
deri din cele 91 care au fost cuprinse 
în lista Corporației pentru stimula
rea producției. De un larg sprijin se 
bucură și acțiunea de combatere a 
speculei. Pînă în prezent, au fost re
chiziționate aproape 50 000 de perechi 
de încălțăminte, mii de uniforme 
școlare și alte sortimente de mărfuri 
care lipseau de pe piață, fiind acu
mulate în depozite. ..Guvernul Uni
tății populare — scrie ziarul „LA 
ULTIMA HORA" - are de partea sa 
masele de oameni ai muncii. Avînd 
un asemenea sprijin puternic, el va 
putea dejuca planurile reacțiunii".

Eugen POP

PEKIN

Încheierea sesiunii a XlV-a a Comisiei de colaborare 
lehnico-stiintifică dintre România si R. P. Chineză

PEKIN 14 — Corespondentul A- 
gerpres, 1. Gălățeanu, transmite : 
Intre 4 și 14 martie a avut loc la 
Pekin sesiunea a XlV-a a Comisiei 
de colaborare tehnico-științifică din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Chineză. Cu 
acest prilej, s-a examinat indepli- 
nirea prevederilor protocolului se
siunii precedente a Comisiei și a 
fost convenit programul de colabo
rare tehnico-științifică pentru peri
oada următoare. în baza protocolu
lui încheiat, cele două părți își vor 
transmite documentații și vor delega 
specialiști pentru cunoașterea re
ciprocă a realizărilor tehnico- 
științifice în domeniul metalurgiei, 
construcțiilor de mașini, chimiei și 
petrolului, construcțiilor și materia
lelor de construcții, industriei ușoa
re. agriculturii și industriei alimen
tare.

Ea ceremonia semnării protocolu
lui, care a avut loc marți după- 
amiază, au asistat vicepremierul 
Li Sien-nien și alte persoane ofi
ciale chineze, precum și Nicolae Ga- 
vrilescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Pekin.

Protocolul încheiat cu acest prilej 
a fost semnat, din partea română, 
de Gheorghe Pacoste, adjunct al mi
nistrului minelor, petrolului și geo
logiei, iar din partea chineză de 
Si Ciu-cian adjunct al ministrului 
industriei chimice și combustibilului., 

în timpul sesiunii, delegația româ
nă a vizitat unele obiective econo
mice din R. P. Chineză.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-un spirit de prietenie si înțele
gere reciprocă.

*
Li Sien-nien, vicepremier al Consi

liului de Stat al R. P. Chineze, a 
primit marți delegația română la 
cea de-a XlV-a sesiune a Comisiei 
de colaborare tehnico-științifică din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Chineză. Au par
ticipat Si Ciu-cian. adjunct a! mi
nistrului industriei chimice și com
bustibilului. și reprezentanți ai Minis-

terului pentru Relații Economice cu 
Străinătatea. Au fost prezenți, de a- 
semenea, Nicolae Gavrilescu. amba
sadorul României la Pekin, și membri 
ai ambasadei.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire cordială, prietenească.

Tovarășul le Duan 
a vizitat provincia Yen Bai
HANOI 14 (Agerpres). — Le Duan, 

primul secretar al C.C. al Partidu
lui Celor ce Muncesc din Vietnam, 
a făcut o vizită în provincia Yen Bai 
și pe șantierul hidrocentralei de ia 
Thac Ba.

După cum relevă agenția V.N.A., 
Le Duan a adresat elogii eforturilor 
desfășurate de tehnicienii și munci
torii de pe șantierul hidrocentralei, 
subliniind că succesul cel mai mare 
înregistrat în construirea acestui o- 
biectiv rezidă în formarea și per
fecționarea unui numeros contingent 
de cadre calificate, apte să soluțio
neze cu succes problemele tehnice 
ridicate de proiectarea și realizarea 
unor astfel de obiective. Le Duan a 
avut, de asemenea, o întîlnire cor
dială cu membrii Comitetului pro
vincia! a! Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam și cu cadrele con
ducătoare ale diferitelor sectoare ale 
serviciilor publice provinciale. El a 
arătat că in prezent sarcina primor
dială a poporului vietnamez este 
continuarea cu hotărire neslăbită a 
luptei împotriva agresiunii ameri
cane. pentru salvarea națională

torul economic și militar acordat R.D. 
Vietnam de Republica Socialistă 
România în 1972 se vor dovedi rod
nice, înscriindu-se ca o contribuție 
pozitivă la consolidarea și dezvoltarea 
solidarității, prieteniei și relațiilor de 
cooperare frățească intre cele două 
popoare", a subliniat Le Thanh Nghi.

în cuvîntul său, tovarășul Gheor
ghe Rădulescu a dat o înaltă aprecie
re succeselor dobindite de oamenii 
muncii din R. D. Vietnam in opera 
de edificare a socialismului. El și-a 
exprimat încrederea că lupta eroică 
a poporului vietnamez împotriva a- 
gresiunii va înregistra noi victorii. 
Partidul, poporul și guvernul Româ
niei condamnă cu fermitate războiul 
purtat de S.U.A. în Vietnam, a arătat 
tovarășul Gheorghe Rădulescu. El a 
subliniat că, pe deplin solidară cu 
lupta poporului vietnamez. România 
sprijină poziția justă a Republicii 
Democrate Vietnam și a Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, prin care se 
cere recunoașterea dreptului ta auto
determinare al z națiunii vietname
ze, ca și a dreptului popoarelor 
cambodgian și laoțian de a-și 
hotărî destinele fără nici un a 
mestec din afară. Ajut.înd popor...! 
vietnamez îndeplinim o îndatorire 
internaționalistă, deoarece acest po
por nu-și apără numai interesele 
naționale, dar aduce o contribuție 
importantă la lupta pentru pace, in
dependență, democrație și socialism, 
a spus în încheiere tovarășul Gheor
ghe Rădulescu.

★
Marți au început la Hanoi convor

birile dintre delegația guvernamen
tală economică română și delegația 
guvernului R. D. Vietnam. Convorbi
rile s-au desfășurat într-o atmosferă 
de sinceritate, prietenie și solidari
tate frățească.

în cursul zilei de marți, membrii 
delegației guvernamentale economice 
române au depus o coroană de flori 
la Monumentul Eroilor din Hanoi. De 
asemenea, delegația română a vizitat 
sediul Reprezentanței Republicii 
Vietnamului de Sud in Republica De
mocrată Vietnam, expoziția „Imagini 
de pe fronturile de luptă din Indo
china" și expoziția „Crimele de 
război ale imperialismului american 
în Vietnam"

Marți seara. însoțiți de vice-prim- 
ministrul Le Thanh Nghi, membrii 
delegației romane au participat la un 
spectacol artistic, oferit in cinstea lor 
la Teatrul Municipal din Hanoi.

O declarație 
a agenției 
,,Monțame“

ULAN BATOR 14 (Agerpres). — 
Agenția „Monțame" a difuzat o de
clarație în legătură cu intensificarea 
războiului de agresiune a S.U.A. îm
potriva R. D. Vietnam și celorlalte 
țări din Indochina. Poporul mongol, 
subliniază declarația, condamnă cu 
hotărire agresiunea Statelor Unite în 
Vietnam și cere guvernului american 
șă înceteze imediat toate acțiunile 
militare împotriva R. D. Vietnam, 
și a celorlalte popoare indochineze, 
să-și retragă cît mai urgent toa
te trupele și pe cele ale sateli
ților lor din Vietnamul de sud.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
4

Comunicat iugoslavo-tunisian
TUNIS 14 (Agerpres). — In comu

nicatul iugoslavo-tunisian se subli
niază că secretarul federal pentru a- 
facerile externe, Mirko Tepavaț, și 
ministrul de externe tunisian, Mo
hamed Masmoudi, au avut un schimb 
de păreri în legătură cu problemele 
internaționale și îndeosebi în legă-

Cu prilejul semicentenarului
P. C. din Japonia

UH MARI MITING LA TOKIO
TOKIO 14 — Corespondentul Ager

pres, FI. Țuiu, transmite : în cadrul 
acțiunilor in vederea sărbătoririi, la 
15 iulie, a semicentenarului creării 
Partidului Comunist din Japonia, la 
Hibiya Public Hal! din centrul capi
talei a avut loc un mare miting. 
Membri ai Partidului Comunist și 
simpatizanți ai lui s-au adunat pen
tru a cinsti tradițiile revoluționare 
ale fondatorilor partidului, lupta lor 
pentru o Japonie independentă, 
neutră, democratică și iubitoare de 
pace. Mitingul a avut loc pentru a 
comemora moartea în închisoare, la 
15 martie 1945. a unuia dintre fonda
torii partidului. Shoichi Ichikawa. 
La miting au luat cuvintul Sanzo 
Nosaka, președinte a! C.C. al P.C.J.. 
și alți conducători ai P.C.J., care au 
omagiat activitatea practică și teo
retică a lui Shoichi Ichikawa.

PLENARA C.C.
AL P.C. DIN ISRAEL

TEL AVIV 14 (Agerpres). — Ple
nara Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Israel a hotărit 
ca Samuil Mikunis. secretarul gene
ral al C.C. al P.C. din Israel, să a- 
sigure reprezentarea acestui partid 
în Parlament, ca urmare a decesu
lui lui Moshe Sneh. De asemenea 
Plenara a hotărît să numească în 
funcția de președinte al C.C. al P.C. 
din Israel pe R. Teitelbaum.

turâ cu situația din Orientul Mij
lociu și din zona Mării Mediterane. 
S-a constatat identitatea pozițiilor lor 
în problemele discutate. Cei doi mi
niștri au reafirmat atașamentul față 
de principiile politicii de neangaja- 
re. Ei au hotărit să-și unească e- 
forturile pentru a sprijini orice Ini
țiativă care urmărește întărirea 
colaborării și solidarității dintre ță
rile nealiniate. în legătură cu situa
ția din Orientul Apropiat, ei au in
sistat asupra necesității găsirii unei 
soluții juste, care să se întemeieze 
pe rezoluțiile Națiunilor Unite. E- 
xaminînd situația din zona Mării 
Mediterane. cei doi miniștri au sub
liniat hotărîrea fermă de a acționa 
în direcția lichidării factorilor de în
cordare și pentru promovarea colabo
rării rodnice în această zonă. în con
diții de pace și de respectare a su
veranității țărilor riverane. Părțile 
au subliniat că securitatea europea
nă nu poate fi separată de securitatea 
în zona Mării Mediterane. iar Mirko 
Tepavaț a dat o înaltă apreciere in
teresului Tunisiei față de ținerea 
conferinței europene.

Puternice mișcări 
insurecționale 

in sudul Angolei
ALGER 14 (Agerpres). — Popu

lația din sudul Angolei și-a inten
sificat acțiunile împotriva forțelor 
colonialiste portugheze, anunță agen
ția Algerie, Presse Service, citind un 
comunicat al Comitetului director al 
Mișcării populare pentru eliberarea 
Angolei. Comunicatul precizează că 
începînd de la 12 ianuarie districtul 
Kunene. din sudul Angolei, a deve
nit teatrul unei puternice mișcări 
insurecționale. Mii de soldați și po
lițiști portughezi au fost trimiși de 
urgență în sudul Angolei. Comuni 
catul Mișcării populare pentru eli
berarea Angolei afirmă că „nici re
presaliile și nici manevrele psiholo
gice la care recurg colonialiștii por
tughezi nu vor putea împ'edica dez
voltarea luptei populației angoleze 
pentru eliberare națională".

Adunare comemorativă 
la Londra cu ocazia împli
nirii a 89 de ani de la în
cetarea din viață a lui Karl 
MarX. MarW după-amiază, în fata 
monumentului lui Karl Marx, de la 
cimitirul Highgate din Londra, a avut 
loc o adunare comemorativă cu oca
zia împlinirii a 89 de ani de la în
cetarea din viață a marelui învăță
tor al proletariatului. Cu acest 
prilej, Tony Chater. membru al Co
mitetului Executiv al Partidului Co
munist din Marea Britanie, a evocat 
memoria întemeietorului socialismu
lui științific. La mormîntul lui Karl 
Marx de la cimitirul Highgate au fost 
depuse coroane și jerbe de flori. Din 
partea Ambasadei României la Lon
dra, ambasadorul Vasile Pungan a 
depus o coroană de flori.

Primul ministru al Alga- 
nistanului a sosit la Mos
cova. invitat’a guvernului so
vietic, la Moscova a sosit într-o vizită 
oficială de prietenie primul minis
tru al Afganistanului, Abdul Zahir. 
El a fost întimpinat de A. N. Kosî- 
ghin. președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și de alte persoane 
oficiale, tn aceeași zi, au început con
vorbirile între premierul afgan și 
conducătorii sovietici.

Cu prilejul semicentena
rului U.T.C., la Ambasada română 
din Sofia a avut loc marți o confe
rință de presă. Au participat activiști 
ai C.C. al P.C. Bulgar și ai C.C al 
U.T.C.D.. redactori șefi ai presei de 
tineret, conducători ai presei centrale, 
reprezentanți ai radioteleviziunii bul
gare și agenției B.T.A. Ambasadorul 
României la Sofia. Nicolae Blejan. a 
evocat principalele momente ale ac
tivității organizației de tineret, sub 
permanenta și directa conducere a 
P.C.R.

Guvernele Iugoslaviei și 
Pakistanului au căzut de acotd 
să reia relațiile diplomatice — in
formează agenția Taniug.

Președintele Republicai 
Arabe Egipt, Anwar Sadat> va 
întreprinde miercuri o vizită ofi
cială de 24 ore la Khartum pentru a 
avea convorbiri cu președintele Su
danului, Gaafar El Numeiry — a- 
nunță agenția M.E.N.

Cea de-a 549-a ședință a 
Conferinței Comitetului pen
tru dezarmare de 13 Genev* a 
fost consacrată împlinirii a zece ani 
de activitate a acestui organism al
O. N.U. In cadrul ședinței au luat 
cuvîntul reprezentanții Suediei, Alva 
Myrdal, și Bulgariei, Krum Kristov, 
care au trecut în revistă activitatea 
conferinței.

Un program privind 
schimburile culturale dintre 
India și Uniunea Sovietică pe anii 
1972—1974 a fost semnat la Delhi, 
transmite agenția T.A.S.S.

0 delegație a C.C. al
P. S.U.G., ct>ndusa de Hans Al
brecht, membru al C.C. al P.S.U.G., 
a făcut o vizită în unele zone elibe
rate din Laos. Delegația a avut con
vorbiri cu prințul Sufanuvong, pre
ședintele C.C. al Frontului Patriotic 
Laoțian, și cu membri ai C.C. al 
Frontului. Cele două părți au con
damnat ferm războiul de agresiune 
al imperialiștilor S.U.A. împotriva 
poporului laoțian, cerind încetarea 
agresiunii și a bombardamentelor și 
crearea de condiții pentru ca poporul 
laoțian să-și poată reglementa de sine 
stătător propriile sale probleme.

Președintele Makarios a 
convocat luni seara de urgență ca
binetul de miniștri, cu care prilej 
a fost aprobat răspunsul la un mesaj 
al guvernului grec, primit anterior. 
Documentul de răspuns a fost trans
mis marți ambasadorului cipriot la 
Atena, spre a fi remis primului mi
nistru al Greciei, G. Papadopoulos.

Protocol comercial po- 
lOnO-flirC. urma convorbirilor 
polono-turce asupra schimburilor co
merciale ale celor două țări in 1972— 
1973. a fost semnat un protocol su
plimentar la acordul de mărfuri și 
plăti in vigoare.
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