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In cuvtatarea rostită la Conferin
ța pe țară a cadrelor do conducere 
din Întreprinderi și centrale In
dustriale șl de construcții din fe
bruarie a. c.. tovarășul Nicolae
Ceanțeseu sublinia : „Centralele In
dustriale și întreprinderile trebuie 
să sile că răspund nemijlocit de 
aprovizionarea tehnlco-materială in 
cele mal bune condiții.- In mod ope
rativ. ritmic șl Ieftin*. De altfeL 
centrala Industrială, legată organic 
de Întreaga activitate a unităților 
din componența sa. are la ora actua
lă atribuții, competente si răsnun- 
deri bine precizate prin lege, atit In 
domeniul oprovlzionărll tehnico- 
materiale. cit ®1 al desfacerii Dro- 
ductleL Evident însă actul norma
tiv nu stabilește 
nctlune. al func
ției comerciale a 
centralei Indus
triale. Determi
narea modalită
ților concrete do 
exercitare a a- 
cestei funcții, gă
sirea celor mal 
poirivlte metoda 
de organizare 
aparatului 
martini al 
tratelor șl 
prinderilor, 
Iuțtonarea 
probleme dificila 
alo circuitului 
informațiilor, ale 
reglementării as
pectelor juridice 
ei financiaro ,ș.a. 
stat,, ,ta acest 
context, demen
te-esențiale de care depinde/■-în ‘ 
cele din urmă, eficienta activității 
comerciale a centralei industriale.

Am făcut aceste precizări deoarece, 
Iri unde centrale ale construcției de 
mașini activitatea comercială conti
nuă să aibă doar un caracter de 
coordonare, avizare sî control. Dta 
acest punct de vedere, nu se noata 
imune că s-a făcut un dos hotăritor 
înainte fată de vechea structură or
ganizatorică a Industriei construcții
lor de mașini, cu deosebirea eă. ta 
•unele cazuri, centralele au avut sl au 
în practică competente 81 posibilități 
de acțiune și decizie mal reduse de
dt cele ale fostelor direcții generale 
care. In rdatllle comerciale? se im
puneau. cum este știut, mal mult 
prlnu.. autoritatea ministerului din 
care făceau ©arte dedt prin torta ar
gumentului economic. Dacă alte cen
trale. Intre care Grupul de uzine 
..23 August*. Centrala Industrială de 
autocamioane și tractoare. Cen
trala Industrială de utilaj chi
mic șl pentru rafinării au reușit 
ca In domeniu] comercial ta-sl exer
cite mal bine atribuțiile sl compe
tentele. aceasta ss datoreste. ta nrl- 
mul- rind. faptului că s-au apropiat 
mal mult de viata uzinelor, au Itn? 

Jei-venil mal direct în activitatea tar 
Sl. ceea ce este ’de rele

vat. sl-au asumat anumite respon
sabilități față de desfășurarea apro
vizionării. producției sl desfacerii 
ta toate unitățile componente.

Concret, cum Ișî-exercită centralele • 
Industriale atribuțiile in -geest dome
niu prevăzute prin Legea eu-privire 
in organizarea «I conducerea unită
ților socialiste de stat? Ne răsnun- 
de. pentru început. Ing. Cezar Me
llon. șeful serviciului export-import 
din cadrai Centralei Industriale da 
utila] energetic.

dedt cadrul de
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— Pin A de curind. praede. centra
la noastră nu avea preluata nici 
o sarcină concreta de la comparti
mentele de aprovizionare șl desfa
cere ale întreprinderilor care să o 
angoleze direct in aceste domenlL 
Intenția este ca. Intr-un termen 
scurt, de activitatea de export
import să se ocupe în exclusivitate 
centrala ; ea va efectua contractarea 
Importului, va asigura portofoliul do 
comenzi șl de contracte pentru ex
port șl va urmări derularea relații
lor contractuale cu oarteneril ex
terni : totodată, centrala va îndeplini 
Sl rolul de furnizor principal pentru 
toate livrările de Instalații complete. 
Indiferent care sini beneficiarii, dîn 
tară cau de perie '

— Ca avantala i

! Plenara C.C. al P. C. R. din 18 J

I aprilie-1972. a convocat, .pentru ; 
. lima iulie a.c.,.

, CQHFERmTA NAȚIONALĂ A'
I PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN , 

consacrata dezontefii problemelor , 
perfecționării,; în continuare. ~â t 

. .. . ,' ... .. 'I
.ppcducerți și I

ecGnomicâ-gociaic, dezvoltării ș
, democrației socialisto

1 hotare, 
scontați sa se ob
țină nrialr-:m a- 
eemenoa mod do 
lucru ?

— în ceea ce 
privește Impor
tul, nu ne aștep
tăm la o creștere 
a operativității In 
contractarea ma-, 
Iertatelor necesa
re. datorită" filie
rei - extrem de 
complicate ne rare 
trebuie să o par
curgă document 
talia, după ce a- 
ceasta pleacă de 

. lffi 
irim

la not Dar. prii 
a ceasta, urmăriri 
să asigurăm o de
grevare dc sarcini 
Urnirii Import a 
organelor • tehnice 
și comerciale ale 

programa malurinelor, sâ putem ________ _ _
bine prodnella. la încenritul fiecărei 
luni. Inimi In considerare sî sosirea 
materialelor din import, ceea ca va 
permite o valorificare mal rațională^ 
a capacltatllor productive. Cert osie 
Irita că Plnă la ..așezarea" comple
tă a noilor atribuții, centralele si ln- 
treDrlnderile vor aven de înfruntat 
sl unele dlficultâtL deoareco nu ou 
fost încă înlăturate o serie do ne
ajunsuri. Esto vorba de preda
rea la Umo a documentației de că
tre toți beneficiarii. constituirea 
unor stocuri tampon de materiale 
care sil permită mărirea adabtabili- 
tațli producției la cerințele exnortu- 
luL încadrarea serviciilor, funcționa
le ale centralei cu cadre calificate.

Problema caro rămlne necdarlflcata 
privește delimitarea răspunderii Intro 
centrata șl întreprinderi, atit In 
căzui neonorăril obligațiilor con
tractuale, cit șl In situația tn care 
anumita dificultăți ce pot apă
rea In producție sa dntoresc cen
tralei. în leHătură cu această ches
tiune. Ins. Mlhai Drossu. director 
comorclai ai urinei „Vulcan" din 
Capitala.. nc relata :

— Este bine ca centrala ta Drela 
activitatea de asigurare a Importu
rilor, dar ar trebui ta poarte șl răs
punderea atit neutru reglementarea 
indicatorilor de plan atonei clrid 
materialele respective nn vor R, 
primite la timp, cit șl , In su
portarea daunelor pe care noi, 
uzina, le vom ptatl eventual benefi
ciarilor noștri pentru neonorarca la 
timp n unor obligații. Fiindcă. Ia oro 
nctualâ, nu slnt stabilite raporturi 
financiaro șl- juridice do această na- ,

Cornelii! CÂRLAN

(Contlnnnre In pag. a Ul-a)
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ÎN ORIENTAREA PROFESIONALĂ

IriHlnlrca dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, șl tovarășul 
Iosip Broz Tlto, președintele Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniunii Comu-

"—:—■—

nlștilor din Iugoslavia, anunțată 
anterior, va avea loc In zilele de 
10 și 17 mai a.c.

Cu acest prilej va avea loc Inau
gurarea oficială a Sistemului hidro
energetic șl de navigație Porțile 
de Fler.
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Tovarășul Fidel Castro Ruz 
va face o vizită oficială 
de prietenie în România
La Invitația Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român șl 
a Consiliului de Miniștri nl Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Fidel Castro Ruz, prlm-se- 
cretar al Comitetului Central nl

Partidului Comunist din Cuba, 
prlm-mlnlstru al Guvernului Re
voluționar al Republicii Cuba, va 
face o vizită oficiata de prietenie 
in România la sflrșitul lunii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a acordat un interviu 

companiei japoneze Tokio
Vineri, 3 mal 1572, în cursul dimi

neții, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general țal Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat, a primit pe ziariștii 
japonezi Hlsanori Isomurn, șeful 
secției de știri, șl comentarii ex
terne al companiei N.11.K. din To
kio, Kenlehl, Ilda, șeful Biroului 
companiei N.îî.K, La Belgrad. El- 
royokl Kuwahara, corespondent 

' principal al companiei N.H.K. 
pentru Europa, cu sediul la Paris, 
șl’ Kideo Yomada,, corespondent nl 
aceleiași companii la Roma.

! î -3. ■ .'1 ' “■ ■■■.•-'j . 8 . 1

Cu ’neert prilej, tovarășul 
Nicolae Ce'uușescu ’a acordat com
paniei N.II.K.-Tokio un Interviu‘te
levizat. t

La intîlnlren cu ziariștii Japonezi 
au participat tovarășii Dumitru 
Popescu, membru al , Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Cornel Burtică, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. nl P.C.R.; și Constantin Mlten; 
membru supleant al C.C. al P.C.R.; 
consilier la Comitetul Central al 
partidul uL

i!

PLECAREA DELEGAȚIEI PARTOW
COMUNIST DIN CEÎION '

■ ■ ■ • 1 ■ . >
Vineri Ia amiază a părăsit Capi

tala delegația Partidului ' Comunist 
din Ceylon, alcătuită din dr. S. A. 
Wlcltrcmaslnghe, președinte al par
tidului, și C. Kumarașamy,'membru 
al Biroului Politie al acestui partid, 
care, la Invitația C.C,,al P.C.R, a 
f&cut o vizită In.țara noastră.
î : f r . | > « • - • ■ ■;

L.i aeroportul Otopenl delegația a 
fost salutată de tovarășii Gheorgho 
Pană, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, secre
tar .al C.C. al P.C.R.. .Ștefan Andrei, 
secretar al CC. al P.C.R.. șl Ghlzela 
Vbss, membru al C.C. al .P.C.R.

' (Agerprea)(Agerpres)

!/
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Comunicat cu privire la vizita delegației Partidului 

Comunist din Ceylon în țara noastrăi«”

T

$tlțl dta meserii există la ora ac
tuală pe glob ? O publicație a Birou
lui Internațional al Mundi le-a esti
mat la. circa zece mii. Dintre ele, în 
țara noastră se practică — In raport

■ cu necesitățile ecoriotnlel noastre pa
tronale. ale dezvoltării ștllnțal, cul
turii, vieții socialo — vreo câteva 

. sule.
Ca un tlnăr să optezo nentru o me

serie trebuie să afle talii de toata că 
respectiva meserie există. Apoi să 
fio Informat despre domeniul econo
mic sau social ta cri re ca se exercită, 
dpspre căile șl tnodalltațlle'nrin caro 
o țx>ate învăța, despre condițiile ta 

' care se profesează, despre aptitudi
nile fizice șl Intelectuale pe care le 
solicită, despre exigențele de etică: 
profesională pe care lo comportă, 
despre avantajcld materiale și 
morale pe care le ț 
despre locurile de muncă pe care k» 
oferă. Căci opțiune înseamnă, ta 
urma urmelor, alegere. Or. ca să n- 
legi trebuie să ol do unde. Șl, mal 
ajes. să cunoști.

Par adevăruri simple, elementare. 
Șl. totuși, ta realitate nu stat nici 
allt de simple, nici ailt de elementa
re pe cit par.

Aceasta și conslltule premisa In
vestigației de față, consacrată inte
grării profesionale. a tinerel gene
rații — problemă pe care partidul o 
pune permanent în centrul atenției 
societății noastre. Pentru ca flecare 
tlnăr să-s! aleagă meseria caro sa 
potrivește cel mai bine cu Înzestră
rile salo fizice șl psihice, cu înclina
țiile, aptitudinile, capacitățile pe 
care lo manifestă, pentru ca atit el 
cit șl adulțll care-l îndrumă să so 
orienteze cu deosebire către acele mo-

*

serii direct productive de caro eco
nomia noastră ore Îndeosebi nevoie, 
ae impune ca o scrie de foruri. Insti
tuții, organisme de stat șl obștești ta ■ 
con cu re efectiv ta o vastă acțiune 
concentrată. Succesul acestei ac
țiuni do primă Însemnătate socială 
este condiționat de crearea unul cli
mat social șl etle In care orice me- 

.serle — șl mal ales cele direct pro
ductive — să se bucure de întreaga 

-atenție șl prețuire, în care drumul 
firesc al tlnărulul In viață ta fie. In 
general, legat de practicarea obliga
torie a linei meserii.

Firește, nu ne putem ocupa In n- 
cesle rindurl de Întregul „pachet* do 
probleme po care le ridică această 
acțiune. Ne-am oprit pentru început 
-- urmlnd ca In coloanele ziarului :.ă 
solicităm opInlUo unor specialiști, pă- 

presuptine, “ rințl, tineri, etc. — asupra nspecielor 
’ ---- privind Informarea tineretului șl

popularizarea meseriilor.
Ce mijloace slnt utilizate spre a 

face cunoscute meseriile.? Cum slnt 
atrași tinerii spre meseriile de care 
societatea noastră are cea mai mare 
nevoie ? .Cum slnt ajutați, ta-șî fixeze 
opțiunile rit mal in concordanță eu 
aptitudinile șl înclinațiile lor reale, 
cn vocația lor autentică ?

Iată dteva întrebări pe care nl 
le-am pus In cadrul prezentei anche
te sl la care ne-am străduit să a- 
flâm răspunsuri edificatoare aUt da 
la foruri centrale cărora lo Incumbă 
sarcini pe acest tfirim. rit șl de la în
șiși cel ce se află In prezent In fața 
opțiunii.

— Informarea amplă, competentă 
șl. mal mult dedt atit. i atractivă, 
captivantă asupra meseriilor — na 
spunea tovarășul. Ion Păcuraru, ad-

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Sodaliste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, 
5 mai, la Palatul Consiliului de 
Stat, pe primul ministru alI Israe
lului, Golda Melr, care face o vi
zita oficială In țara noastră.

în continuare, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, . 
șl tovarășa Elena. Ceaușescu au' 
oferit un dejun In onoarea pri- 

mlnlstru al Israelului,

La dejun au participat Ion 
Gheorghe Maurer, președintele

mulul 
Golda Melr.

Conslllulul de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, cu so
ția, Iile Verdeț, prlm-vlcepreședln- 
te al Consiliului de Miniștri, Du
mitru Popescu, președintele Con
siliului Culturii șl Educației So
cialiste, George Mncovescu, prlm- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Ion Covaci, ambasadorul 
României In Israel

Aii luat parte Raphael' Benslm- 
k>m, ambasadorul Israelului In 
România, Slmcha Dlnitz, director 
general al Președinției Consiliu-: 
lui de Miniștri și consilier politie

ai’primului ministru al Israelului, 
general de brigadă LIor Israel, 
secretar militar nl primului mi
nistru, Cohen. Yohanan, directorul 
Departamentului Europa de Est 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne, Knddar Lou, secretară perso
nala a. primului ministru al Is
raelului.

în timpul dejunului, care s-a 
desfâșurat într-o ,atmosfera, cor
dială, președintele. Consiliului de 
Stat, Nicplnp,Ceaușescu, șl primul 
ministru Golda Metr au rostit 
scurte toasturi.

PRIMUL CARGOU 
DE 7500 TONE 

A TRECUT CU SUCCES 
PROBELE DE MARȘ

GaEatî- — (corespondentul 
-„ScIntoU". T. Ounces) : La che
lul de armare al Șantierului' 
naval Galați s-a întors ■ din 
probele, da marș la mare car
goul ‘ „Dolj"; urlmul din ierta 
navelor do 79'00 tone, care se 
construiesc aici., Tovarășul ing. 
Gelu Knhu, directorul IPRONAV 
dlii Galați, ne relata că nave
le de acest tip au destinam 
multiple : ele do', transnorta 
atit mărfuri generale dlsnirte In 
vrac, cit sl utUale în magazii 
snecIaJe. cherestea sau Drbdu- 
bo eontelherizate. Rezervele de 
combustibil de care dLsoune. 
noul țip de cargou permit efec- ' 
luarea unor lungi călătorii, fără 
escală. '

0 NOUĂ LUCRARE 
LA HIDROCENTRALA 

DE PE LOTRU
RÎMNICU VÎLCEA (prin te

lefon de ia Ion Stanclu). — 
Constructorii hidrocentralei de 
pe , IjkOtru nu început o nouă șl 
Importantă' lucrare Este vorba da 
ridicarea barajului de’ la Jldoaia, 
amplasat In ramura captărilor 
din zona Nord. De sus, de po 
ceilalți versant! ai munților, 
apele, denumite Piriul Cailor, 
Stcrpu, Urla, Br’ineasa șl altele, 
„furate? din vechea, lor matcă, 
vor poposi la Jldoaia. Aici vor 
fi acumulate Intr-un lac' cu o 
capacitate de 280 (MO metri cub! 
după care, toloslndu-se un sis
tem original de pompaj, vor fi 
împinsă In marele lac do la 

’ Vidra.

•> 4

MAREA
ți

n-aș țti că se rotesc, 
a-ș putea * ”*
toate 
in repaus. _ 
nale ac sticlă, dis
peceri calmi. răsfoleic 
un ziar ?i'. din elnd-Jn 
ciad, dupd ee-fl arun-

■u>> „>.» •
________  _ .. | rioteasă 
ceva tn registre groase.

Dar iată că iinijtea

tul unul motor : grele
le porfl se dau. In lă
turi ;i In sala turbi
nelor intră un camion 
cu remorcă — un trau- 
ler, cum se spline in 
limbaj de specialitate, cunosc ciopliturile fă- 
Din cabina șoferului cute de o mînd meș- 
coboară un om la vreo iară. Mina aria s-a 
50 de ani, cu pirul tn- uscat de mult, dar ea 

' cărunțit, Strigă ceva.
- ________ ______ i niște muncitori fac

jl aici. Incit am im- semne jl văd deodată

I;.

Junct- al ministrului muncii — re
prezintă unul dintre factorii esențiali 
ol unei chibzuite orientări profesio
nale. .Tinerii trebuie puși ta .situația 
să cunoască temeinic- perspectivele 
fiecărei meserii In cadrul societății 
noastre,, dar mal ales pcrspcctivelo 
acelor meserii unde necesitățile do 
forțe de muncă slnt șl. vor fl deose
bit de acuta In anii ce vin. Un șir 
de acțiuni s-au Întreprins ta această 
direcție. îndeosebi pe plan central. 
Atit ministerul rws'.ru. cit și Minis
terul Educației șl Invățămlntulul au 
editat In ultimii ani serii de mono
grafii șl micromonografii pro
fesionale referitoare la ■ princi
palele meserii dta ramuri eco
nomice de baza. La radio, televiziu
ne, ta presă s-au difuzat șl s-au pu
blicat emisiuni șl materiale adesea 
interesante, care lărgesc orizontul ■ ti
nerilor cu privire la drumurile pro
fesionale ce le stau în față. S-au 
practicat șl alte metode, unele cu 
răsunet ta conștiința tinerilor : In- 
tllnlri ta școli cu oameni de frunte 
al respectivelor meserii, vizite alo 
elevilor ta întreprinderi etc. Trebuie 
să recunoaștem Insă că posibilitățile 
slut departe de a fi epuizate, că în 
această privință sie mal manifestă 
încă Insuficientă coerență șl un 
anume formalism.

— Cum pot fi depășite aceste 
neajunsuri ?

— Pe de o parte prin coordonarea 
fermă a eforturilor, caro să asigure

Victor BÎRLADEANU 
Mircea BUNEA

(Continuare în pag. a II-d)

ld porfile din Mara- , 
mures. pe care milnt 
de aur au făcut să In- 
florească broderii de 
"vjx. Mă gîndesc la
biidurile din Oboga, 1 
cu chenarele lor pin- . 
gate, la tnfloriiurile de 
pe cămășile albe ale , 
moților noștri, la o 
moară bătrlnă de cite- 
va veacuri — o moară 
de apă, o știu eu, un
deva prin Apuseni, 
prin pdrflle Someșu
lui; roata morii e de 
mult încremenită ji , 
totuji pe lemnul el, a- , 
oroape putred, se mai

> „Vara. fierbinte' a 
) lui ’69 a rdmas depar- 
j te, in urmă, vara fier- 
, binte a terminării e- 
' clturri, a săgâmirii, 
’ Dunării la Porțile de 
’ Fier. Pintenul de be-
• ton care a barat unul . .
I dta marile fluvii ale că ochii ^pe- cadranele
i .Europei, ecluzele cu de control, 
t turnurile. lor de con- 
( Irol —‘ ca niște uriașe __ ____ ____ _____
. chei francase profilate e tulburată de zgonio- 

pe cerul albastru — ■■—■’ —
’ hidrocentralele de pe
* cele doud maluri, toa-
> te sini gata... Intr-un
> cuclnt. Sistemul hldro- 
ț energetic si de navlga- 
ț fie de la Porțile de 
. Fier, rod al colaborării 
, Tomâno-iugoslave. aț- 
’ teaptă ceasul inaugu- 
’ rdriL .
> E allia liniște, acum niște muncitori> r - ■■ ■ - - - -
I presia ctl niciodată n-a cum Auriata macara 
k fost altfel... că n-a portar sa smulge din 
! existat nidctnd pfidu- nemișcarea cL coboard 
! 1 i- s--,—______ s-»____ ■ -
’ n-au fulgerat earglorii- , mionululț omul cu păr ■ ta. blidul din care 

j—. cărunt se agită- De mtiica’sau cămașa pe
ctrlig este legat un pa- care o îmbrăca, n-a

. .__ ..li
cite unul panourile In anii grei de cum- 
slnt transportate la ce- pănă. e martoră Istoria 
lălăit capăt al halei. . neamului nostru.

5'1 abia Intr-un tlrriu Iar acum, a

pictor cunoscut, un la Porțile de Fier.- Pe 
rY- .„y

turbinelor va fi deco- a turbinelor, panouri

le semnătura unui pic

crede că 
jase 5 se află 

In cabi-

sl-a lăsat înscrisul 
„ aici,.’ spre desfătarea 
■ iuMforilor de frumos.

Niciodată omul' a- 
eestbr. .meleagurlî n-a 
uitat să-ți Impodo- 

, beared vatra ori uneal-c rea de macarale, cd cîrltfful dearupra ca-

ă le sl n-âu fost huldo-
f Serele care mutau *.mb«k leuui U» <ZU- ture o ><>iuruva. n-a
) munfli, că n-au existat nou, apoi altul, unul uitat să facă asta nici 
S ore‘de cumpănă si ------- ' •- —
C oameni inohetati sub 
i. ffichlul rece al ploii,
t’ ori. dimpotrivă, cu o- Și abia Intr^un tlrriu : Iar acum, aici, la 
ț chil arțl da vlntul ti recunosc: este un strălucita operă vie de
f fierbinte. pictor cunoscut, un Ia Porțile de Fter.„ Pe
X Pe nodul in formă perete întreg'din sala peretele din vasta sală
J de ..S“ care duce la —' - .-.-u- -.-- - ■ .-
z hidrocentrală pe. po- ~ i___ _ —_____
S dul care trepida sub inauourdrii hldrocen- 
C greutatea camioanelor <—— n—g--« -j< "- 
c In'ritete si noofite ță- 
C atoilrii Dunării — un 
/ ttnăr. vopsește un. feli-
/ nar Flulerd. cu japca .panourile —■ ieste- a--
2 dafd pe sânte, si cop- ceeași macara cu care
3 serie un felinar. s-au montat qinantice-
S E liniște ti In marea te turbine de ITS me-
C sală a turbinelor ; dacă gawgți. Și mă pindese Nicolae HOLBAN

rai de el, la ceasul le decorative vor pur- 

țralel va trebui să fie tor TenumiLDar'peri-, 
gata I ■

Mă uit la macaraua
care, poartă cu grifă

fete ■ acesta — parte 
dlntr-g măreață operă 
— poartă, de fapt, 
semnătura unui întreg 
popor.

j
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Excelenței Sale '■
Președintele ConMiulul de Stat al Republicii Socialista România

NICOLAE CEAUȘESCU
1 ' BUCUREȘTI

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru amabilele felicitări cu 
prilejul aniversării mele.

£ REGINA IULIANA
5}
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Sue’.:, tru fapte imorale șl

a luptei dintre . vechi șl . nou?, nu aa- 
du!i nld un exemplu din această or
ganizație/ mi se referă', realmente, la , .Felii a mal zmi
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Dirijorul 
comunei

"I
I

1
I
I

Prezentă le faza Sntercosnu- 
nalfi a festivalului cultural-ar
tistic „Plaiuri sucevene", forma-- 
țla din comuna Forăștl s-a im
pus cu autoritate ln fața celor
lalți ooncurenU. Șl, do fapt, nld 
nu se putea altfeL Pentru 
simplul motiv că animatorul șl 
dirijorul fanfarei și al tarafului 
din localitate nu este altul de
ci t... primarul comunei. . Varile . 
Seu ta ni, „dirijorul* treburilor ( 
sorinl-gaspodăreștl ale forflșle- 
nllor. Un „dirijor* la adresa că
ruia, de altfel, cetățenii din lo
calitate nu nu derit cuvinte de 
InudiL Priceput primar al pri
ceput activist cultural V. S. a 
reușit, după cum s« vede, să or
chestreze perfect două sectoare 
da activitate destul du deosebita 
Intre ele. Să-1 urăm performan
ța în ton cu reallzărUs actuale.

IIIIIicarnetului da conducător auto. ■ 
Dumitru ffiescu. în virată de 19 I 
ani. șofer la șantierul de con- | 
atrucțil-monlaj din Roman, era 
încredințat că Va a'unOP foarte I

" as ol yolanu- I
i tu™ l

IIIIII I;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

„Asul“ 
si oile

9

DeH abia frifrat In posesia

rapid im adevărat as ol noianu
lui. Si, grăbit tă-si atingă aceas
tă tintă, a pornit incinte CU™ 
loaid viteza- Sntr-una din I" 
trecute, autocamionul 31-NT'----
condus de el xbura ca un bolid 
ne șosea. Dcodatd f-a apărut în 
fata o turmă de oi, Din cau- 
zo viiesei, nici el. nici... oile 
n-au mai avut timp eă evite 
„intilnirea0. Pus Imediat în si
tuația. de a aprecia rinpur. 
„spărtura" pe care o produsese 
tn turmd, D. I. o rccunoicut cd 
mal anusese si în alte Mti „ne
cazuri", dar cal de față era 
prea... de oale..

Farsa
- .

pietrelor din 
cutiile de
televizoare

GesUonnrâ la magazinul me-

O recentă plenară a Comitetului cute la noi de mai multi tovarășL
..idețean de partid Dolj a făcut lu- Dar nimeni nu a luat atitudine lm- (

1 mină lnțr-un caz despre care, la potriva tor. nu a declanșat o opinie
Chudova, s-a vorbit mult tn ultima ii n.......
vreme. Abuzînd de funcțiile deținu-' 
te, anumite cadre de oorxlucere 
de ta conHlIlie populare județean si 
municipal, au comis unele Ilegalități, 
au ocupat spații locative desti
nate oamenilor munciL au' comer
cializat mal ' multe autoturisme, 
însușlndu-și, P® această cale/ sub- 
Btanțtale venituri Ilicite — Intr-un 
cuvint hîanlfesîlnd tendințe de efinfi- 
tuiaîfi cu detavlrșire sirălnc el total 
potrivnice p-lndptilor partinității 
comuniste, elldi și echității co
ci altețe Încetățenite în paleta noas
tră. Nu ne DTo- 
nunem. In cele ce — 
urmează, eă re- ..
totam detailat și
rul acestor abu- _ A
zuri. Gravitatea (raj g Ea H h-sX |
tor a fost rele- Hik|i I 1
vată, da altfel. .1 IRISH [j t

yiliu !
hotărit destitui
rea din funcțlila A
deținute a lui C.
Marorescu și L a Al
Rogoveanu. vi- | fcaH
copreședinte sl, 
respectiv, refre- țȘMf g N h
tar ai Consiliu- 
Iul popular mu- 
nldpal CratovA ■ g
D. Ispășolu, in- _ A m
iipcctor șef ta ln- | gj g
suedia județea
nă comercială. I.
Anuta, șeful bi
roului de recla- 
mațll ei so ri zări 
de ta conslUul 
popular județean, si A Firescu, re
dactor șef adjunct ta ziarul „înain
te* din Crolova. Plenara comitetu
lui județean de partid a recoman
dat. totodată, discutarea acestora ln 
adunările generale alo organizațiilor 
de partid din caro făceau paria

Am participat la colo trei adunări 
generale. Desfășurate într-un- cli
mat combativ, exigent. In spi
ritul principialității comuniste, adu
nările nu analizat cauzala care au 
generat faptele reprobabile amintite, 
Bancțlonlnd sever, dar cu dreptate, 
pe toți ce! care au abdicat de la nor
mele statutului partidului, de la 
principiile tinslei șl demnitfițH- «pa
cifice orinduirll noaslra. Din întrea
ga desfășurare a faptelor es impun 
Insă atenției citeva întrebări : de ce 
Combativitatea ijl exigența nu șl-ati 
făcut simțite prezenta înainte ca or
ganele superioare ds partid să a- 
dopte holftrlrile amintite ? în ce mă
sură Organizațiile de partid din aces- 

, te Instituții s-au constituit Intr-Un e- 
devfirat fillm prin care să nu poală 
răzbate spiritul do căpătuială, men
talitățile retrograde 1

în referatul prezentat adunării ge
nerale de biroul organizației do bază 
de la consiliul popular municipal se 
npunea eă organizația do bază a ma
nifestat o lnsuflțaentă preocupare 
pentru modul in care unii comuniști 
cu’ funcții de răspundere In aparatul 
do stat aplică șl respectă legile, îșl 
îndeplinesc sarcinile încredințate.

Deși tardivii, această critica ~~ 
răspunde realității. Sublinierile 
referat au fost confirmate 
mare parte si de discuții. S-a ._ 

. levat, cu acest prilej. încă o dală, că 
■ lipsa unu! climat combativ, exigent 

în' general, este de ■ nalură să creeze 
un mediu călduț, favorabil nednstel. 
Bplrilulul de căpătutalfi. „Abaterile 
pe"1 care te discutăm astăzi, «punea ....----- —_------l?
'tov. Ioana Crolloru, membră, ta..bl- au'.fast oameni cumsecade ;1 atAtohu

rat această tocire a exigentei, această 
lipsă dc fermitate ln combaterea u- 
nor mentalități retrograde 1 Un răs
puns l-a dat în adunare fostul secre
tar al consiliului popular municipal, 
tov. Ion Mitruț, astăzi pensionar, 
care arăta că au fost/ cazuri cînd cel 
care au Îndrăznit să critics cadre din 
conducerea consiliului popular -mu
nicipal au fost ulterior persecutați. 
Firește. Intr-o asemenea aiîunlle. cum 
remarca — taceretad să ,,scuze° șl 
să „explice* o atare de lucruri de

I

■ B
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propriile lor Interese au uitat, 
greșit».!

Cit de „cumsecade* 51 de ..bine* nu -----....------- ------------ ---------  _
muncit n-a văzut Siluind interesele problemele cu care no confruntă co-
pereoMlc înaintea celor generale. munlșlll de. aid. _ în mod cu țo-
abuzind de funcțiile lor; încfdclnd ’ • >-* -
flagrant ’ legile «latuluL.. Q’ Moeorescu 
și I; Rogoveanu. în hi tea de a se 
căpătui, au mers plnă acolo ' "

iul ciudat, organizația dc partid șî-a 
, făcut un obicei din a „închide, ochii* 

In fața unor asemenea Ilpturi. Pen- 
_ _____________ _____ ____  t__ . .. - l uitragll. un 
nltmd cînd era vorba de propriile membru ni;acestei organizații'a• fost 
lor Interese, eludau biroul perma- amendat de organele de mllițl..

' ’ 1 ’ •• '■ ■ ” comitent, consiliul l-a sancționat cu
acesteia. , „mustrare cu avertisment*. Organl-

Italo-chlmto din Bărăgnnu, ju
dețul Ialomița. Ana Breaz a de- 
/ lapidat așa după ciim' ău rtabl- 
| lit organele, de resort "eutna de 

! 127 4(13 let I Timp >do trei ani: 
• de zile, psi n reușit că Inducă In II II II II II
I. . . . . . . . _

Iln alta, s-a tr 
de- beligerantă 
nori. Tn mnn:c

Iporfli îngrijorătoare; părea să se 
îndrepte inetritabll spre un tier-I . .. . . . .

Irat. Dar di 
a ajuns la 
bine ar fiI. .I II II I

trei ani; 
de zile, eri n reușit să Inducă In 
eroare coniMilo do revizie tri
mise gă-1 verifica gestiunea, pre- 
zenllrtdu-le la „control* diverse 
ambalaje ln caro, în loc de te
levizoare, aparate de radio Bau 
frigidere, se aflau... lemne tsau 
pietre 1 Dar un asemenea „am
balaj* nu putea rămlne Intact 
pină la Infinit Drept pentru 
care, acum dteva zile. B. A a 
compărut în fata instanlol de 
judecata în cala căminului cul
tural din Fetești. Prin sentința 
pronunțată în prezenta a paste 
&W de gestionari din reteaun co- 
merctală a județului. Tribunalul, 
județean Ialomița a condam
nat-o la 12 ani . închisoare, hoiă- 
rind totodată recuperarea pre
judiciului produs.

A pierdut 
și trenul, 
și stația
Aflat acum eîlatră sile in stația 

C.F.R. Budeșli (Ilfov). Dumiiru 
Tiron din comuna C&eiu. in- 
cercind cu tot dinadinsul «d bi
ruie o sticlă cu alcool sl nepu- 
tînd suporta monotonia așfcptd- 

| rii Iranului cars nu mal venea. 
. a prins chef de scandal. Din una 

trezii ded ln stare 
____ |___ i eu ceilalți para- 

1 gert. In momentul clnd conflic- 
I tul, care intre timp luase pro-

s

noddmînf deloc favorabil pen
tru eL In stafie sl-a făcut apa
riția un .tren. S-a aruncat in
tr-un vagon șL„ a răsuflat uju- 

dupd clica timp, D. T. 
’ i conduria cd tot mal 

_____  ..ti. aștepte !nlr-o Ha- 
fia dcdt să călătorească fu tren. 
S-a îndreptat spre semnalai tta 
alarmă ss a tras. Trenul a oprii, 
iar patrula de la postai do mi
liție Oltenița, so sită tocmai la 
timp, l-a ajutat să coboare. 
Acum se va convinge că a pier
dut șl trenul, st stația de aștep
tare.

Cu altă 
monedă I

r pnnușni vecine 
care se cunosc,!! a fost 

........ __________ .... ........ ■- w r~=. :U?to’CMM 
neat al comitetului executiv șl sem- comitent, consiliul l-a sancționat cu 
nuu fota, ln numele acestuia. .... .. cu uvurtlsmcnt*. Organl-
A.?a s-au perfectat schimburile de znțta de partid n rămas Insă pasl-
loculnțo,. așa s-au emis ordinele vfi, nu l-a pus în discuția co
de re)Mu-tlț!e. Nu șttau dl că ...greșesc-' munițiilor șl a privit cu eenlnă- 
— cum au Încercat Bă cu apere — că tata cum aerată Ișl <ta tranafa-
Incalcă legea ? Măsura necinstei, a rul și sa mută la o alta întreprindere.

Lipsa spiritului
__ combativ, autocri

tic . și exigent, 
și-a pus pecetea 

ffl vitaten biroului
/toi aceste! organlza-
hU ții de bază Incit
Sk| s-ă manifestat, pi-

» «a nă șl ta adunarea
convocată ca ur
mare a hoMrirll 
organelor supe
rioare de partid. 
Cele două refera
te nu au oduș in 
discuție lipsurile 
biroului organiza
ției de bază în 
ceea ce privește 
organizarea unei 
munci polltieo- 

O educative care ®ă 
creeze o opinie; de 
masă , Împotriva 
abuzurilor! șl ten- 
dințelor de căpă
tuială. s-au ferit 

da autocritică. Este meritul a- 
dunărll generale, al comuniștilor 
care, de astă dată, au dovedit o ati
tudine Intransigentă,3 principială, ou 
condamnat cu asprime abaterile să- 
viraite de D.I. șl LA „Dacă alît bi
roul organizației de" bază, cit el co
mitetul executiv — spunea tn adu
narea generală comuntetul Ștefan 
Pleavă — luau măsuri din timp, adi
că ta primele abateri. eanctlonJtad 
exemplar pa autorii lor. cel doi nu 
ajungeau nici. Totodată, astfel s-ar 
fl instituit și un climat sănătos, com
bativ, potrivnic manUaslărilor pe caro 
acum le mipunem criticii*. Dar cu 
acest prilej ®-n văzut că biroul orga
nizației de bază nu era străin ,de 
unele din acesta abateri, ceea ce a 
contribuit la tolerarea lor.

Observații critice privind pasivita
tea au fosi făcute si In cadrul adu
nării generale a organizației dc partid 
de ta ziarul „Înainte* din Craiova.

După cum ®© știe, recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. a subliniat, cu deo
sebită pregnanță, sarcina ce rovine 
organelor sl organizațiilor de partid 
de a Încetățeni pretutindeni! un cli
mat de exigență, dc a veghea ta res
pectarea legilor statului, de a com- 
baie cu fermitate abuzurile, fenome
nele de căpătuială, ioate actele de 
necinste. Este o îndatorire j care ®a 
cere urmărită cu deosebită stăniință 
ln cadrul Comitetului municipal de 
partid Crolova, al celor trei organi
zații do bază la care ,ne-am'referit 
Firește, hoîfirlrlle amintite ta în
ceput. măsurile stabilite de adunările 
de partid constituie o replică hoifiri- 
tfi dată faptelor reprobabile relevate. 
Dar acum, o dată cu aplicarea aces
tor hotariri, se impune intensifi
carea muncii politico-educative in- 
...—„—= insîaiiMLrea unul climat 
____ , ____ ji care să nu mai per
mită — nlddnd șl nimănui — ase- 

IJJMJLUUULItaraMULL'l'^ ' 'CW
străine etidl ri cchltălti Borialtate. .

•î
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E PARTID
eristenta căreia ante răBpunzătoî r- 
tov. Ion ZSvăleanu, prim-®ecretar al 
comitetului municipal de partid, 
„oamenii cu funcții miel s-au temut, 
nu nu mal criticat, s-au mulțumit să 
vorbească doar pe la colțuri: uite ce 
faco iov. vicepreședinte, tovarășul 
secretar.» Asta înseamnă lipsă de 
combativitate...* S-a creat astfel, 
alc.1, la unii, falsa impresie potrivit 
căreia cadrele cu munci de răspun
dere, chipurile, nu trebuie că dea so
coteala. ca orice comunist. In fata 
organizației do bază de faptele lor. 

, că lo este permis orice, 11 sa poate 
face rabat do la judecata colectlvi- 
IfitU.

Tn repetate rindurl, conducerea 
partidului a subliniat Înaltele îndato
riri morale, etico care revin comu
niștilor InvesUțl cu răspunderi ln 
conducerea activității diferitelor co
lective de muncă. „Nimeni nu are 
voie să treacă peste abateri, să Ie 
moșamalizeze, spunea tovarășul 
Nleolae Ceanșescu la Plenara C.C. al 
T.C.R. din 18 aprilie 1072 ; mai de
vreme sau mai tirzlu, ele toi apar șl 
atunci pot avea consecințe mai grele. 
Trebuie să dăm dovadă dc răspun
dere, să nu admitem nici un fel de 
abuz". Iată Insă1 că în chiar aduna
rea generală care sancționa abate-, 
rila comise' la consiliul popular mu- 
nlclpd s-au făcut auzite opinii care 
Oădeau o gravă neînțelegere a aces
tor principii fundamentale care tre
buie să călăuzaaMă pe flecare comu- !' 
nist.,De exemplu, toy. Marin Năstn- 
ee, prim-vîcepreședlnte al consiliului 
popular mUnlcljtal, spunea că „cel doi 
»,, r.'.-.j<■ „„„.„„I —,r^<r„z^i7ta; ■?

_______ _ » »țzl șl .noapto în pirimȘțle.;gl munceau 
siltui popular municipal, eniu cmnbs- bine. -Numai clnd șl-au v rezolvat

co
diri 

în 
re-

>94 căra le dictăm astfizJ, spuiwa 

roul* organizaUclî de bază de la- con-’

„contabUltățll duble” practicate„contabllltăUl duble* practicate cu 
cinism o dă șl faptul că aed ați CJL 
publica, la 9 martie 1971, ln ziarul 
local un lung articol Intitulat: „O 
maladie a cărei eradicare revendică, 
deopotrivă, aplicarea mal fermă a 
legalității șl Intervenția dinamică a 
opiniei, colective". Articolul combfi- 
tca Socrnal abuzurile pe care Însuși 
autorul său le-a comis mal tirzlu.

Fără Îndoială Insă asemenea a- 
baterl ar fi fost impotibile ln con
dițiile respectării principiului mundl 
colective, al partldpărli nemlllodte a 
tuturor membrilor biroului perma
nent ta luarea deciziilor. Din păcate, 
dilar președintele comitatului execu
tiv lipsea — șl nu o dată, cum sln- 
K afirma in adunarea de partid —

narea unor decizii ln biroul per
manent privind toculntole.

Cauze mal mult sau mal puțin si
milare au străpuns „filtrai* amintit 
șl in organizația de partid a consi
liului popular județean. Așa cum ne 
spunea secretarul acestei organizații 
de bază, tov. Verglliu Ghiță,.alei s-a 
Instituit același climat călduț, llpîdt 
de o criilefi ascuțită, prindptalfl, caro 
să vizeze toți comuniștii. Indiferent 
de funcțiile ocupate.; Tocmai dc aceea 
au fost tolerate abateri do la viața 
internă de partid, «-ou încălcat nor
mele statutare. Bunăoară, trei din cel 
patru vicepreședinți ai consiliului 
popular județean nu ’ participat doar 
la jumătate, din adunările de partid

1

u

Vlnfilorl șl Agapia rint două co
mune din județul Neamț situate ta primăvară 
zona_ premontană a culmii Stfnlșoa- la bugetul 

tatr-allt pa acti- social, tovarășul Aurel Mujat, vlce-
ra. Schițlndu-le profilul economico-

președlnte ol consiliului popular ju
dețean, aprecia că in ambele locali-

participat doar 
_ ,______ ________ ; idle de partid
desfășurate . în ultimele șasa luni ; . . ,
mal mull de S) de comuniști nu au 
luat cuvIntuL timp de im an. la nld _ ‘nitÎ£jnd BJ
o adunare de partid ; materialul pre- -nenea numitatărl 
zantal, in adunarea generală din luna r'-"' 
februarte tâi,- deși-Intitulat* „Critica , 
șl autocritica, formă do manifestare

renunța — lnceplnd chlnr din această
— la dotări ri credite de 

bugetul cofislllulul popular jude
țean.

Cu această Imagine, a uneî primă-' 
rii active și a unor oameni gospo
dari, să traversăm hotarul ce des- 

j comuna Vinători de Agapia. 
.. inele unor înnoiri rint prezente 
șl aid. Ca prim Interlocutor 11 avem 
pe tov. Gheorghe Dlaconu, secretarul 
comitetului comunal de. partid, care, 
apreciind rez-ultalcle obținute, este 
totuși nemulțumit de felul cum pri
măria de olci înțelege să se ocupe do 
rezolvarea ntitor probleme majore pe 
care Ie ridică viața ta aceaslă loca
litate. t

In domeniul zootehniei, spre e- 
xcmplu, deși condițiile penfru areș- 
teren animalelor stat aproape a- 

semănătoare cu 
MMwuMMwwmw bele din Vlnători., 

Consiliul popular 
al comunei Aga-

tățl există condiții bune, aproape - parte 
■identice, pentru dezvoltarea paterni- Semn 
că a economiei locale.

Ne-om deplasat ta fața locului pen
tru a vedea cum slnt puse ta valoa
re aceste condiții egale.

„Nu a existat acțiune economică, 
socială «au edilitar gospodărească, 
întreprinsă ta ultima vreme, care să 
nu fi fost precedată de o analiză ri
guroasă asupra necesității acesteia șl 
a posibilităților de care dispunem — 
forță de muncă șl resurse — pentru 
realizarea ei. Așa om învățat ln Con
ferința ne țară n 
secretarilor corni- 
tetelor comunale 
de partid șl a . . — ,

Cum se traduc în viața ^"mUi1^ 

hotârîrile Conferinței

pe țara
a secretarilor comitetelor

i

comunale de partid 

$1 a primarilor

prins măsuri e- 
îlcicnte, nici ta a- 
eenstă primăvară, 
pentru , redresarea 
.situației celor 4OT 
ba da pajiști na
turale. Ele conti
nuă să nlbă o pro
ductivitate scăzu» 
tă datorită faptiȘa 
iul că stat Invx 
date do lăstări
șuri, UreăturL 
mușuroaie șl stat 
decimate do ero
ziuni. Felul cum 

prezintă pășunile din această eo- 
mună denotă ciar că primăria a uitat 
de obligațiile ce-1 revin, prin legea 
nr. 8. de a se ocupa nemijlocit de 
îmbunătățirea patrimoniului pastoraL 
Nu e de mirare atunci de ce produc
țiile animal taro se mențin cu mult 
sub nivelul planificat, care, șl așa, 
este stabilit sub limita minimă a po
sibilităților existente ta aceasta co
mună.

Studiile întreprinse la diferite ni
veluri (cu excepția primăriei locale) 
au stabilit că In zona comunei Agapia 
există cele mal bune condiții ta ceea 
ce privește dezvoltarea pomlculturlL 
Dar primarul Ion Luculeteu nu ne-a 
putut dovedi că piuă acum s-ar fl 
întreprins ceva care să ducă ln L va
lorificarea acestor condiții optime. 

: „Trebuia aă organizăm o aăptămlnă 
a pomlculturU — îșl amintește vag 
primarul — dar n-nm reușit să fa
cem rost de materialul săditor*. A- 
devărul rate altuL I.A.S. Sura-Mlcă 
din județul Sibiu s-a oferit să vlndă 
comunei Agapia material sădltor, a 
înștiințat primăria să meargă să-l ri
dice, dar primarul și colaboratorii 
săi, ca un făcut, au uitat! Șl ast
fel, proiectele ta domeniul pornl- 
cuHurii au font aminate din nou, 

Alte Indicații tele eohferinl

zIunL Felul cum

șl așa procedăm. 
Astfel, cqmltetul 
executiv a inițiat 
o serie do dezba
teri cu țăranii 
cooperatori pen
tru stabilirea li
nei structuri mal 
bune a producției 
C.A.P. Ne-am 
consultat cu con
ducerea C.A.P.. 
cu cooperatorii, 
am cerut părerea 
specialiștilor de
la diferite organe județene șl am 
ajuns ln concluzia că eforturile tre
buie îndreptate spre dezvoltarea zoo
tehniei. Ne-am propus, de pildă, ca 
la Bflrșltui acestui an să niungem la 
un efectiv de 3 00-0 ol față de 1 MO 
existente ln prezent șl la 6®0 de vnd 
cu lapte. Această orientare a fost de
terminată de existența unei bogate 
bazo .materiale (comuna dispune de 
peate 800 ha pajiști naturale) ®i de 
experiența Îndelungata de crescători 
de animale a oamenilor de la noL

Programul stabilit a șl Început să 
prindă viata Astfel. In cadrul coope
rativei agricole a-a constituit o fer
mă zootehnică încadrată cu cel mal 
buni cooperatori. Orientarea spre 
dezvoltarea zootehnică a necesitat 
unele schimbări șl in structura cul
turilor. ln sensul că — lnceplnd chiar 
din această primăvară — am Început 
aă Insămințăm mal multă sfeclă fu
rajeră, lucernă șl trifoi. De aseme
nea, pășunile slnt bine Întreținute. 
In bazinul riulul Ozana, spre exem
plu, om Început lucrările pentru ată- ' 
vlllrea torențllor șl scoaterea de sub 
ape a peste 40 ha do pășune. Ne 
aflăm pe un drum bun șl, pentru a-1 
putea continua, cerem direcției Jude- 

’.iteri'e,'agrioole'-că.'acorde mâi multă 
atenție "repartizării din vreme a în
grășămintelor chimice pentru a nu ee 
mal repeia situația din anii trecuțl, 
dnd sumele alocate procurării aces
tora au rămas ncutillzata*.

Dar primăria din comuna Vlnă- 
torf nu s-a oprit aid. Comitetul 
executiv a elaborat un program da 
Înființare ■ unor secții prestatoare de 
servicii șl activități Industriale. Pir.ă 
ln prezent au fost puse pe pMoare 
fabrica de cărămidă, secția de lăzi 
pentru ambalaje, secția obiecta din 
cauciuc, secția de construcții rurale 
etc. în aerate activități au fost Înca
drați plnă acum, ca salarlațl, 370 de 
locuitori. Comuna va realiza anual, 
In secțiile de prestări industriale, 
produse In valoare de circa 10 mi
lioane de lei. Este vorba pe de o 
parte de găsirea unul cadru odecvat 
pentru fotasirea pe scară mid largă 
a resurselor locale cu bune rezultate 
pentru economia comunei, dar șl de 
o schimbare substanțială ln elru(ctu- 
ra preocupării oamenilor care1, in 
secțiile industriale șl prestatoare de 
servirii. îșl. însușesc diferita meserii 
In acest sens, consiliul popular co
munal s-a ocupat de organizarea 
calificării acestora la locul de mun- 
cft, de asigurarea desfacerii produc
ției prin încheierea de contracte fer
me cu diverși beneficiari din țară, do 
creșterea rentabilității r el Toate a- 
ccstea au condus ta nutogospodărirea 
comunei, al cărei buget rate astăzi 
constituit ta Întregime din resurse 
proprii ; "primăria din Vlnătorl va

_ ,4 itirfpp*
țarii ea refereau ’șf“l« necesitatea 
constituirii și dezvoltării unor acti
vități Industriale. Potrivit declarației 
primarului, ele sa află, deocamdată, 
„ln faza de intenții*. Aceasta; 
timp ce In comună există zecf de 
meseriași, caro merg ln căutare; de 
lucru In alto localități, în> timp] ce 
obiectele de artizanat, spre exemplu, 
— nespeclflce pentru zona turistică 

■ Agapia — slnt aduse din Maramureș 
sau din nordul Moldovei. Prea puțin 
apirlt Întreprinzător ee face simțit 
șl ln ceea ce privește problemele 
edllltar-gaspodărești. Ce poate ti mal 
concludent In acest sens decit fap
tul că nlcj plnă acum nu n-a Întoc
mit un plan detailat de lucrări edi
litare ? Mal mult problema gospo
dăririi șl înfrumusețării comunei 
este prevăzută a fi dezbătută abia în 
sesiunea din 20 mal, clnd. practic, 
acțiunea ar trebui să fie ln mare 
parte finalizată (? '.)

„.lata, așadar, pe scurt, cum ce 
prezintă situația la două primarii 
vecine. în tiran ce una acționează cu 
Bpnrit de Inițiativă pentru dezvolta
rea comunei, cealaltă așteaptă — ca^, 
șl plnă acum — ca alții să se ocupe 
de dezvoltarea comunei. Dar dne 
altuL mal bine declt județul, poale 
să Intervină pentru a determina o 
cotitură ln stilul de muncă atlt de 
greoi, do 
Agapia ?

loan VLANGĂ

Drumuri sini sute.
da ■ monografii, dar cu o mal mare 
doză de accesibilitate pentru tineri 7

Fără Indtțtală că U.T.C.-touî îl re-, 
Vin sarctai' dintre cele' tnni impor
tanta ln cadrul acestei acțiuni am
ple șl bogate ln consecințe. Așa cum - ,ne-a Informat tovarășa Silvia Iile; necesitatea unor Inillniri de lucru
secretară a C.C. al G.T.C.. s-au ini- “1® luturor forurilor șl orgunisme-
țlat dteva acțiuni cu rezonanță iu lor Interesate In problema Integrării
riixtarUo tinerilor, menite să «*d- profesionale a tinerel generații, în
muleze In unerial spiritul competitiv vederea unei acțiuni comune, coordo-
spacific viratei’: printre ele im toc "n'“ nnir», avontaW-
aparte no cuvine rezervai; concursu
lui „Curioaștelî meseriile0, la curo 
încă de’ anul trecut au fost antre
nați elevi din clasele a Vll-a și a 
Vin-a dta.tatreâfla tară, ounindu-se 
accentul îndeosebi, pe cunoașterea 
profesiilor practicate In flecare îu- 
deț In Parte. Ln acestea fie cuvin u- 
dăuuate concursurile de creație stiln- 
țlfleă șl tehnică „Tehnlum* si „Ml-, 
nltehnlcus*. caro ue bucură do o tot 
mnl largă participare a tinerilor.

Dar rolul organizațiilor U.T.C. nu 
se poate limita la sfera competiții
lor. el trebuie să poarte o amprentă 

1 Bnoclfică : acera a muncii politice de 
masă pentru In furarea In rindul tu
turor elevilor a Imperativului mun
cii productive. Pentru aceasta eint

In

. J-fi.!
Există, deci, cum s-a desprins din 

opiniile consemnata mal sus, ca și 
din unele discutil po care le-am pur
tat ta direcțiile de resort aia 
iimir ministere economice (Miniate-, 
riil Construcțiilor Industriale. Minis
terul Industriei CotwlrucUllor de 
Mașini) o preocupare tot mai acccTi- 
tuatâ pentru folosire* vastei game 
de posibilități pe care le oferit mii-, 
toacele! moderne de comunicare în 
mosăjn vederea Informării tinerelu
lui școlar eu privire ta meseriile pro
ductive epre care este chemat să-si 
îndrente parii. Cum.stat tasă fotoslte 
aceste mijloace ’ Cum ajung ele I* 
cel cărora! le rint adresate?

într-adevăr, monografiile sl mlcro- 
moooarafllle profesionale repre
zintă o reaHzăre vrednică de tontă 
ralma. dar tirajele lor restrinse le 
fac practic Inabordabile Pentru ma-< 
relo număr do scoli din Intreaua 
țarA Un exemplu : din mOnoăraftils! 
neoase de Ministerul Educație! sl In- 
văîămintulul. Editura dldaetlcă si oe- 
dtisoalcft a tipărit circa 3 MO de; 
exemplare, adică nlel un* ta trei o 
școli generale.' Or. aceste monografii.' 
adresate mal ales cadrelor didactice 
(o carență a tor est... 
că rint scrise într-un

mune. apropierea șl ta acest fel * ti
parului dc spiritul sl climatul mese
riilor.
: Din cdnvOTblrile pe care le-am 
purtat ,in cadrul Investigației noas
tre fi-a desprins o primă concluzie : .. . ..... . . ---!
nlc tuturor forurilor șl organlsme- 

profestonale a ținere! genernțlL în 

hale, conccpul'e unitar. Avantajele 
sînt Indiscutabile : concentrarea for
țelor șl u mijloacelor, corelarea efor
turilor ta lumina unui program gin- 
dit și realizat sistematic, dintr-o 
perspectivă științifica, asigură teme
iurile unei orientări profesionale 
realiste, în concordanță cu necesită
țile economiei naționale șl, eu priori
tate, tp sfera meseriilor direct pro
ductive. £> astfel de acțiune, caro în
mănunchează șl activizează toata 
mijloacele materialo șl educative 
țnmo'ta dispoziție de societatea noas
tră, se înscrie ca un factor determi
nant al recrutării și formării noilor 
detașamente alo clasei muncitoare. 

Cum stau lucrurile ta fata locului 
— printre tineri, părinți sl educa-

- —a i-waw-ww-r--. >ri ? Despre aceasta. In arllcoie vil-1
limbaj inac- necesare, în primul rlnd, o mal te- toare. Intre timp, solicităm opiniile I
trebui să bb metolch conlucrard Intre organiza- și experiențele • cititorilor Interesat!.

s tilJe de U.T.C. din scoli șl din urine. angajați ta activitatea practică do
'au- Organizarea de acțiuni și adunări co- integrare profesională a tinerilor.

(Urmare din pag. I)

evitarea paralelismelor, concentrarea 
mljtoacelor existente (un Început s-a 
făcut, deocamdată, ta județe, unde 
B-au constltalt, pe Ungă direcțiile 
teritoriale ale muncii, colective ob
ștești pentru orientarea șl selecția 
profesională), tar pe de altă parte 

șl această remarcă nu vine in 
contradicție cu prima, ci o comple
tează — se Impune dezvoltarea ini
țiativei locale, nuti ales ta nivelul 
centralelor Industriale șl al între
prinderilor (care au ta dispoziție fon
duri pentru publicitate, dar adesea 
mi le chellule.se tocmai in această 
dlrwțle, ln fond dintre cele mai 
rentabile : alrdgerea viitoarelor ca
dre profesionale). A face totul numai 
da la centru însoamnă a condamna 
ta uniformizare șl. Impilci'- la linsă de 
eficiență, o acțiune care trebuie să se 
caracterizeze, după părerea mea, prin 
Inventivitate, fantezie, alractlvllalc.

— Rolul esențial In această pri
vință revine, desigur, școlii — este 
do părere tovarășul Mlhai Gblvlrlgă, 
inspector general cu problemele o- 
ricnlărl) profesionala in cadrul Ml- 
nlffterulu! Etiucnțlel șl învățâmîntu- 
luL în cadrul vastei opere do „edu
care a educatorilor* sa cuvine eâ 
acordăm o pondera rn.il mare 
declt plnă In Prezent Informării ca
drelor didactice eu privire Ia mese
riile spre care Să-șl îndrume elevii. 
In .această direcție B-au Întreprins 
tinâle ncilunL dar ele Se cer ampli
ficate și Intensificate, mai alea cu 
sprijinul consilierilor de orientară 
școlară șl profesională caro au în
ceput șă funcționeze ln unele scoli.. -------------------------------------
E drept, ele rint încă in număr rlle .nlnlțllor. îndeosebi ale pi 
foarte mic fată dc necesități, dar se, 
prevede ca numărul tor să crească 
in anii viitori pentru o acoperi În
treaga reîea școlară. Sl mai 
lucru care nu trebuie nealtlat : cea 
mal bună propagandă în favoarea 
meseriilor o constituie cunoașterea 
lor practică. Lucrlnd cu o unealtă 
sau o mașină! tinărul o poale în
drăgi. Iri poate fixa mal precla che
marea. Do aceea, orele de muncă I Productivă, care Să permită tinăns-
lul să cunoască concret practic, ba
zele cit mal multor meserii, consti
tuie, așa cum demonstrează practica 
pedagogică mondială, cel, mal eflelent 
mijloc nu numai do Informare, dnf 
și dc publicitate in Jurul meseriilor.

I — Multă vreme — continuă aceas
tă Idee tovarășul Fred Mahler, 

I director adjunct al Centrului do 
totărl pentru problemele tinere- 

___  ■ școala a contribuit, oridt de 
paradoxal ar Părea, la formarea tl- 
nărulul.» tot pentru școală. A tost un 

| cura eronat, ne bună dreptate criti
cat de conducerea Partidului In 

I documentele plenarei din noiembrie 
■ 1071. în prezent eo fac eforturi

notabile pentru a reda scolii funetia 
el fundamentală, aceea de a pregăti 
tineretul penlra viața socială, pentru

I afirmarea sa activă pe târlmul mun
cii. unicul capabil să definească o 
personalitate puternică, armonioasă.

i utilă colectivității. Iar ne .acest olan
i meseriilor, aoronlerea 

_ ___ exigentele tor caracte- 
— crin mijloace care să ape

leze ln mult mol mare măsură dedt 
pină acum nu numai ta rațiune, dar 
d ta sensibilitate, ln zona afectului 
— contribuie sl la conturarea mnl 

__ i o ootlunlîor morale. In acord 
Imperativele eticii sodoHate.

mi le cheltuiesc tocmai 
direcție, Ln fond dintre 
rentabile : atragerea vili

adresate mal nlM cadrelor didactice 
(o carență a loc este, de altminteri.', 
„■ „.™ •— ■un 1LJ-........
ceribtl pentru elevi), nr trebi 
Hăsească in număr maro In flecare 
școală. Ca să nu mai vorbim do fatr- 
tul că ele ar trebui să fie șl la 
demina părinților. Căci, așa cum nu 
arătat cercetările Intren-iose atlt ln 
țara noastră, cit șl în străinătate, op-

e un

imobil, al primăriei din

Ion MANEA
corespondentul ^cinleii'

PIESE LA „m&m POLUĂRII
director. restituim dosarul. 

Ceea ce el facem. Re
comandăm Insă ca do
sarul aă fio demis ca 
nîesă importantă Iu 
i.brocesul* pa căra, 
sperăm, organele 1u- 
dețene II vor deschi
de indlferental el bi
rocratismului mani
festat în cazul po- _ _____  _
luării atmosferei de joc de combatere a 
către recita de llm- - - 
nlărle a Industriei lo
cale timișorene.

OBLEȚI CU GUST DE PETROL

aîd. d întreaga tară. 
Co s-a făcut bentru 
prevenirea si comba
terea poluării ?

M-am nmicst să 
scriu aceste rinduri 
dună ce am mtncat o 
saramură de oblotl cu 
eusî sl miros dc pe
trol. Am discutat șl 
cu alții ca xă verific 
dacă nu cumva mă 
Înșel Ml-au eonflr-

tiunlle tinerilor ta virata de 14—13 
ani — cînd slnt puși In altnatla de 
n se ho'.firi pentru o meserie sau alta 
— filnt determinate. In proporție da 
70-80 in Buta, do îndemnurile șl sfalu- 

tod--/-"-! .ifirlnțtior.
O constatare care, do asemenea, ea - 

, Impune este că. In mult prea mică 
măsură, mlltoacele de Informare 61 
publicitate folosite pitta ln prezent 
t!n seama de psihologia țowiHcă a 
viratei căreia se adresează, da pro- 
Pensluiiea firească a tinerilor spre 
framoe. Bpre nobilă dăruire : prea 
puțin se pune accentul Pe latura ro
mantică. îuneori eroică, de eemnltl- 
c;tție’ Patriotică, civică pe caro o con
ține flecare meserie. Nu ee Moaesc 
BuGclent mijloacele agitatorice, care 
efi meargă drept ta inima tinănihii. 
Am remarcat ne acest tărim doar 
Un frumos, realmente atractiv pliant 
„Orășelul profesiunilor* editat cu 
mijloace 1 proprii, prin mustea entu
ziastă chlnr a tinerilor, de arunul 
școlar „Steagul roșu* din Brașov, 
precum șl o broșură de format por
tativ. bine gîndita tn continui șl In
teresanta ca realizare grafică (sub 
forma unor Întrebări si răanunsurl 
cu privire ta meserii), editată de 
Dlrectta nerzwnnl sl Invătamlnt din 
Ministerul Construcțiilor Industriale. 
E. Indiscutabil, prea Putin.

De o P’nh!) atenție se bucură, tn 
general, mtlloncelc âudto-vizuale. cu 
excepția televiziunii (a cărei emi
siune „Steaua polară* este urmărită 
șl prețuită). Numai ta Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini am 
găsit Preocuparea do a ac turna un 
film (aflat in prezent în plină reali
zare). care va fl larg difuzat în șco
lile din tonta tara, lnformlnd tinere
tul cu privire ln meseriile din aceri 
Sector economic de maximă impor
tantă. N-ar trebui Insă oare o ac
țiune pe un plan mal vast care că 
urmărească închegarea unei autentice 
„filmoteci pfofcîtonalo*, de tipul Seriei

Scrisori- către redâctid
» . ' - Q ■

tpeclallst. cit de In- J 
tensă este poluarea ) 
Dunării de către In* i 
trenrinderile din ora- T 
sul nostru gau din l 
alte orașe. Dar eon- [ 
elder că trebuie luate ț 
măsuri înainte de a 1 
fi prea tirzlu". ’

Despre consecințe- l 
le neslijăril măsuri- i 
- -- ' ‘ Tpoluării ne scriu și l 
N. Teodorescu. M. Co- ’ 
jorarti. Elen* Cara- l 
malta din Cîmotnu. < 
caro locuiesc ne străzi » 
aflate ta apropierea l 
rafinăriei nr. 15 „Do ’ 
la începutul lunii de- 1 
cembrle. amil trecut i 
Bimtim o „tărie* In l 
aer care face să ne / 
ustura ochii sl «ura ț 
de parcă ar fl opări- l 
te : mereu avem sen- > 
zatll de vomă, de su- V 
focare. CInd vremeh-1 , 
umedă, dinspre raft- ) 

' nâric vin valurl-va- i 
lurl de aer viciat în- ’ 
trudi mal înainte râ- l 

_ __  _____   finfiria nu strica --i"' ■ 
mat că pestele prins rul din îur. î 
In Dunăre, ta dreptul 
orașului miroase a 
petrol. Cauza ? . Pe
sute de metri, j apele 
Dunării au culoarea 
reziduurilor care se 
scurs de la diferite 
întreprinderi. Nu pot 
spune, pentru că nu-3

Deschlzlnd un plic clt o mapă do birou, expe- deotasăril la fala Io- 
dlat din Timișoara, am găsit Înăuntru un dosar 
care, după Cum se certifică pe copertă In cifre 
șl litere, cu ștampilă șl semnătură, numără 31 
de file. „Piesele* din acest dosar (11 ndrese ale 
asociației locatarilor blocului 2. din HtL 13 De
cembrie, trimise ln decurs da 3 ani șl jumătate 
unor organe municipale, județ one și centrale șl 
6 răspunsuri date de acestea), ca și alte semnale 
critice adresate redacției noastre arată că, în 
unele locuri, nu se dă atenția cuvenită protecției 
mediului înconjurător împotriva poluării.

După calm eo știe, asistă regiementărl rara 
obligă Întreprinderile să in măsuri pentru preve
nirea ritepindlrii In-atmosferă șl ln apă a rezi
duurilor. a eubslantalOT dăunătoare, pentru mic
șorarea zgomotelor șl trepidațiilor. In caz con
trar. ftinețkmareti unităților respective nu poate 
fi admisă. Cum stat respectate aceste obligații ?

_ ___  ■ Ion. Stolen. _______ 
stabilit șl ina. Fr. lovanovlcL

'- gof do serviciu).
Acum. In mal 1071 

ca .-rezultat al sesiză
rilor. analizator, .jnft- 
eurilor eficienta* sl 
cheltuielilor făcute 
pentru urHfcarea di
feritelor Bolutll teh
nice. situația nu s-a 
schimbat cu nimic.

Asociația locatari
lor ne-a cerut ca. 
după consultare, aă-1

cuiul, s-au i.____
„măsuri cu privire la 
nai aurarea unei cap
tări mal ufletehie a 
oralului*, dindu-se si 
sxniicatil despre ..sis
temul combinat dc 
captare". „agregata 
distincta*, „un ciclon* 
etc., etc.

Văzlnd Insă că rx>- 
■ veștile despre „cap

tarea mal eficientă* 
nu micșorează deloc 
cantitatea de praf în
ghițit zl gl 
(MOdațta locatarilor 
s-a adresat altor or
gane locale. prexcl 
centrale. Un rtapusia 
al direcției îudele- 
no do Industrie loca
lă din 30 decembrie 
1070 (deci ta doi ani 
si ceva după prima 
waizarc) 11 asigură no 
locatari că. în gfîrșlt. 
B-a găsit o soluîlo 
caro .tofi isatlsfacfl in
tegra! nroleiarea at
mosferei*. Sl se face 
o descriere tehnică a 
Instalației menită «firi 
facă ...praf ne loca
tari. în încheiere, se 
dădeau asigurări că.

orafulu!
din

In vreme cs-șl lucra. grSilna, 
Emil Pop din ăfăglreiti (Bacău) I 
a găsit un tezaur numismatic, I 
alcătuit din monede da argint. • 
purtlnd efigii de pe vremea rg- I 
manilor. S.-a adresai lui Victor I
ăfacaric, responsabilul âllifiallll I
petroliștilor din MoinatU, pentru . cercetăr
a-l «fâtui unde sd depunfi co- I tulul —

• ■ ■ paradox

-1eră de brgiUPUS, .
a sat la lari, unde I
!“ comoara veche I

I ' cil. unii__ _Jl _
personalitate puternică, armonioasă,

I uiuă eoieciivi 
popularizarea 
Unărulul de 
rlrilce — prir

■ — cont
. I ■ precisă 
_eu imp

moara. întrezărind o poilbîllia- 
te de elșlig, ttcerta l-n cerul mo
nedele pentru a lo duco.„ unde 
trebuie. Numai că. în Ioc s-S te 
dea muzeului județean din Ba
cău, 'așa cuîn eră ■-
V. M. s-a deplasat
„a preschimbat* comoara veche 
pe bani contemporani. Peniru 
această .valorificare" «ui gene
ris a monedelor vechi. V. M. va 
plăti cu altă „monedă": cea 
prevăzută de lege.

Rubrics redactata da i
Dumitru TIRCOB 
Ghcortjlio DAVID 
jî corespondenții „Seînleii0

3

fei

noante.

„VA PROMITEM CÂ NU VA MAI Fl
PRAF” ...Șl PRAFUL S*Â ALES

,.în spatele blocului 
nostru — ee snunoa 

' în adreM fiiK-nUmllel 
asociații a locatari
lor trimisă Inspec
toratului județean 
pentru protecția mun
cii la 28 oca te mb-le 
IS®0 — m află o sec
ție do tlmplMo a In
dustriei’ tecâle. Pra
ful tin de lemn ox-- 
nulzat de exhauster 
In curtea blocului in
vadează anortamea-

lele noasîre. chiar și 
cînd eoamurile aloi 
închise.*. în adresă «e 
arătau, totodată, ne-. 1 
cazurile no care te 
pricinuiesc grămezile 
de rumosus sl tatoj. 
zgomotele. Ce ecou a _____  ___ ____ __
avut această sesizare? [n prima jumătate a

t „ i..„u a!iulu)
termina cu poluarea 
atmosferei <to cătra 
această unitate (sem
nează rfisnunsul Imt.

La sfîraltul lunii 
octombrie 1B®B. In- 
enectoratul județean 
pentru proiecția mun- 
ăl a răspuns asociației 
locatarilor că. în urma

5

„Am crescut, am 
lucrat sl am trăit cea 
mal mare narte a vie
ții mele în 
din valea 
unde erau 
trate aDioape 
fabridle — ne 
Slmion Schwartz 
Gatatl. Oamenii 
acest cartier nu 

-noșteau cuvlntul 
luare, dar anuneau 
&eori „val ce trhbicslt 
o aerul*, iar femeile 
oa pltngeau că toate 
lucrurile din casă se 
Înnegresc de funin
gine. Astăzi Galațlul 
ezte un ma re 
lndusWnl. cu care ne 
mlndrlm nu numai 
noi. cei care trăim

cartierul 
orașului 
conferi- 

toate 
scrie 

din 
din 
cu- 
0O- 
de- Ica ac- i 

insenm- î 
nu țe (

ii- ’

centru

nfl că acum
mai respectă anumî— ■ 
te reguli de orevenl- l 
rc a oolufiril atmoafe- , 
rel. Este de notatei ca ț 
insă de ce se tolerea- L 
ză această stere de ' 
lucruri*. ț

N. ENUTA

chellule.se
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Ați Importat mașini șl utilaje. Ls 
folosiți cu randamente superioare — 
jtoirlvlt normelor 1‘nscrifso In „cartea 
tehnică”, ta documentația ce le In- 
BOțeșta atunci clnd stat livrate de 
furnizorii do peste hotare 7

ceasta temă am Identificai, la uzina 
„I Mai” din Ploiești, o excelentă ex
periență in domeniul exploatării mij
loacelor tehnice achizJționale din 

Jinporl. Specialiștii uzinei ploleștene 
aveau de atins un ficop precis : trebu
iau ridieale la maximum, dacă exislă 
un asemenea „maximum” in teh
nică, viteza do înaintare șl durata 
de funcționare a sapelor cu role. 
Treizeci de studii tehnologice au 
elaborat Inginerii uzinei, grupați 
po spedalltAtl; treizeci de studii și 
poate tot atltea teste în depistarea 
metodelor tehnologice de îmbunătă
țire, la nivel optim, a caracteristi
cilor fizice șl mecanice alo sapelor 
eu role. Numai după ee an ajuns 
la soluția tehnică cea mal bună, 
numai după ce s-a conturat deplin 
conceptul propriu în domeniul res
pectiv, conducerea uzinei ploleștene, 
prin organele noastre do comerț ex
terior, s-a adresat furnizorului 
străin : „Avem nevoie do o Insta
lație complexă de tratament termo- 
chimlc. cu următorii parametri*™ I 
s-au dat coordonatele tehnico esen
țiale, ba chiar și clemente de de
talii. ȘL nsrtfeL s-a perfectat coman
da la Import.

— Comândlnd utilajul — ne relata 
inginerul Cristal Popela, șeful servi
ciului tehnic ol secției — am început 
jfezafectaroa acelor suprafețe de pro
ducție pe care urma gfl montăm in
stalația de tratamente. Nu putea 
Jfi vorba de un spațiu nou con
struit Ne-am gospodărit în ca
drul suprafețelor de producție exto- 
.tonte. în paraleL am trecut la pre
gătirea cadrelor de muncitori. Nu 
ne-a fost greu să facem toate aces
te pregătiri. Cunoșteam instalația 
încă înotate do a o vedea, doar era 
vorba do concepția noastră. Munci
torii formați în acest scop au par
ticipat la montajul acesteia, atunci 
eînd a ®oslt în uzină.

— A îl montat Instalația. Ce a ur
mat în continuare 7

— în documentație ee prevedea 
ca parametri! tehnlco-economicl 
maximi să fie stinși ta 21 do lunL 
No! l-am realizat ta numai 0 lunL 
Pe parnirs. no! am îmbunătățit 
propria „rețetă” de exploatare șl 
organizare a muncii la Instalația 
respectivă. La ora actuală obținem 
o producție cu 21 Ia gută mai mare 
fa(ă de capacitatea sialiilltă in do
cumentație și cu un personal mai 
restrfns dorit cel, Indicat în stadiul 
tahnlco-economlc.

Cefe 24 de procmt® realizate peste 
capacitatea el do producție reprezln-

furnizorii do peste hotare 7 
Inlrcprlnzlnd o investigație pe n-

t

1

tfl, valoric, aproape Jumătate din In
vestiția făcută cu achiziționarea In
stalației. Potrivit rezultatelor obți
nute.- aceasta va puica fi amortiza
tă in I—1 ani; Metrajul forat pe 6 
«ană — criteriu economic calitativ 
esențial — a crescut de 2.7 ori. 
aici, o economie, pe ansamblul 
l'rcprinilerllor noastre de foraj.
35 milioane lei anual, 
pede. ta exploatarea 
parametrii maximi din documenta

și chiar la irtdlci mal Inalțl. pen- 
câ :

o A existat o Jmlicioasă con
cepție tehnologică

?i?'-

Vestita tăcută 
etalailcl. Po'.ri

S-a ajims 
uțllnlulu!.

D2 
în
de 
rc-

’a

3

H

î£c 
tru

? **.v
proprio d
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tatea stablIillL valoarea producției 
întreprinderii ar spori cu Ws de mi
lioane Ici. Cum m explică o atare 
stare de lucruri 7

Vizităm secția do prelucrare a 
compresoarelor. Se lucrează lejer. 
Cileva dintre mașlnile-agregat, noi- 
nouțe, stau Inactlvo. „Cartea mașinii* 
prevede că ele trebuie să funcționeze 
în regim de atltea ore. In două sau 
chiar In trei cchlmburi. însă ocesto 

• cileva 
De 00 7 Pentru câ s-a 

„descoperit”, abia acum, că s-au 
subestimat unele din problemele 
tehnologico alo fabricației de frl-

■

mașini slnt exploatate doar 
oro pa zl. De ;e 7 Pcntrt:

ne toate caracteristicile unei între
prinderi constructoare de mașini. Mal 
mult de jumătate din utilajele aflata 
In dotnr.o slnt din Import. Am pus o 
înirebarv asemănătoare cu cea de la 
Ploiești : „La utilajele importate fo
losiți aceleași norme de exploatare, 
da deservire șl întreținere ea cele 
cuprinse in studiul; tehnic ?! econo
mic"' ? Răspunsul. ca și constatarea 
ulterioară au arătat existența ur.or 
deficiențe In arest domeniu.

Să precizăm : pe lingă mașinEe aș- 
ehlctonre din hala respectivă, uzina 
mal dispune d-e o eculărio șl de o 
forjă In toată regula. $1 pentru că

Eț -' ■ f

I

[specialiștii uzinei, ai comerțu
lui exierior au știrii ce să a- 
chlzițloneze din import,

o Pregătirea cadrelor s-a 
făcut dln vreme și temeinic.

o Noțiunea de exploatare 
maximă a Instalației a fost 
privită in mersul ei evolutiv 
și dinamic, atlneinilu-sc mereu 
îmbiinălățlri tehnico șl organi
zatorice activității de pro- 
duelie.

în practică, din păcate, există șl 
o altă față n lucrurilor. E—1. 
la Fabrica de frigidere din Găești. 
Aceasta întreprindere este dotată. 
In mare parte, cu Instalații și linii 
tehnologice din Import, cu mașini 
șl utilaje de înalt randament. Po
trivit prevederilor claro dta studiul 
tehnico-economic, prin caro-s-a fun
damentat importul acestora, fabrica 
urma să realizeze repede capacitatea 
de producție maximă, lata Insă că 
au trecut 15 luni de la data intrării 
ta funcțiune o fabricii și obiectivul 
propus este tacă departe do a fl 
atins. Dacă ar lucra, azi, ta capacl-

zatoriee activității de pro-

o altă față a lucrurilor. Bunăoară.

• ■ ia..ik v -
gldere. Mal btao apus, su apărut 
fisuri în cooperarea fabricii cu alta 
întreprinderi caro aveau obligații 
fă-1 livreze piese șl materiale. 
Șl, deoarece aceste unități nu și-au 
respectat Integral obligațiile rontrac- 
tuale.șl peniru că lnlirzie sosirea dta 
Import a unor „mașini conducătoare”, 
necesare altor Unii tehnologice, fa
brica din Găeștl lucrează sub capa
citate, aduclnd prejudicii economici. 
Apare limpede concluzia că ilari 
factorii de răspundere din ministerul 
de resort erau eu alît mal aiențl, eu 
ații mal calculați ta aprecieri, cu cîi 
este vorba do mașini șl utilaje strict 
profilate șl care nu pol fi folosite la 
alte lucrări, In acest caz, neajunsu
rile de care am amintit puteau' fi 
prcîntlmplnatc.

Clnd pătrunzi In Imensa hală a 
Uzinei de piese de schimb șl repa
rații de pe platforma Combinatului 
siilernrffic de la Galați al senzația că 
te afli la_. Uzina do mașini grele din 
Capitală Agregate șl mașini de pre
lucrare, complexe și voluminoase, 
bine echipate' îl conferă aceste! uzl-

Uzinei

ț,; ’;!>. ■

uzina are dublu rarccler — de a fa
brica plene de schimb pentru cornlil- 
nal și de reparații — oe manifesta 
tendința de a ®e afecta pentru a«l- 
vltatca de reparații tot mal multa 
mașini, deoarece acestea au un realfti 
do... sccțlo auxiliară

Utilajele forjei fdnt, de asemenea, 
ta marea lor majoritate, aduse din 
Import. Ca să poală răspunde la în
trebarea adresată de noi, ing. Vtasila 
Mlhăilescu, șeful serviciului meca- 
no-enerficlic. șl-a consultat, la 
rindu-i, un colaborator : „Cum rapor
tăm nd utilajele de forlă? La activi
tatea de bază (adică nemijlocit pro
ductivă — n. n.) sau la activitatea 
auxiliară 7 Sesizați anomalia. Dacă 
un Inginer, șef de servieta, iși poate 
închipui că o forjă (secție cu foo 
continuu) poale fi încadrată Ia acti
vitatea auxiliari, ce să mai spunem 
de diferite mașini prelucrătoare 1 
E drept,- de la începutul anului trecut 
și ptaă aciim, colectivul uzinei a ri
dicat indicele do utilizare a mașini
lor din activitatea de bază, de ta 3-1. 
la 72 ta sută Aceasta înseamnă.

fe 0 -

practic, un spor do producție de peste 
15 milioane lei. Dar problema tre
buie analizată de ta acest Indice in 
sus. Dacă ținem seama de faptul că 
forja lucrează doar ta două schim
buri, dacă avem ta vedere că in sec
torul de prelucrare esteta mari agre
gate modeme, cu posibilități do uri
nara multiple, dacă precizăm că 
Împărțirea în „utilaje de bază* 
și „utilaje auxlltare* ee tace a- 
deseori arbitrar, atunci so poa
te conchide, fără rtecui de a exagera, 
că in uzina respectivă slut mari re
zerve de eapacliățl producllve la di
ferite utilaje achiziționate din import. 
Afirmația aste șl mai puternic sus
ținută de existenta.: in uzină, a șase 
nuișlta-agregat din import, care fie 
tot montează 
care la data analizei noastre nu Jn'ra- 
fseră în producție.

Am extins investigațiile noastre și 
In unele Instituie do cercetare-pro- 
iectare, inlreblnd : Există unele ca
zuri ta caro utllajelo din Import nu 
eint folosite conform documentației 7 
Intr-adevăr -ț- nl s-a spus — 
mai ales la unele Institute a- 
parțlnlnd siderurgiei ®i construc
țiilor do mașinL Constatarea to
varășilor do la IPROMET. ex
primată prin Ing. Mihnl Niculescu, 
secretarul comitetului de partid al 
institutului, are, credem, o valoare 
prindplală. El remarca : „In proiec
tarea și execuția unor lucrări pentru 
combinatele șltierurglce se manifestă 
tendința de a prevedea, suplimentar, 
cit mal multe instalații de rezervă șl 
echipamente din Import, cu personal 
cit mai mare. In diferite cazuri, be
neficiarii care generează această si
tuație reușesc să obțină suplimentă
rile dorite chior cu concursul orga
nelor de avizare. Aceasta le permite 
o exploatare ușoară și fără „dificul
tăți” ■ mijloacelor tehnice. Se creea
ză Inutil cjipacltaț! care apoi slnt in
suficient iau deloc folosite. Circulă o 
vorbă prin institut despre ademenea 
beneficiari : Cutare combinat vrea 
aă-1 dotăm și cu curea șl cu bretele. < 
Hani Imobilizați de pomană”™ <

Să conchidem. Datoria fiecărui co- < 
lec:;v de Întreprindere, a fiecărei < 
centrate industriale este aceea de a , 
folosi toate mașinile șl utilajele te . 
parametru taalțl pentru care au fost 
plătite șl care au motivat procurarea ' 
lor. Tot ce ee exploatează sub para- < 
metrii din „eartea mașinii* se concre- ( 
tlzează In pierderi pentru economia (
națională. Or, scopul esta de a asigura ( 
economiei sporuri substanțiale do s
producție șl de beneficii de pe urarea ( 
utilizării superioare, tatenalvo șl ex- < 
tensive, a mijloacelor tehnice mo- ( 
dame < ’ 
fete «striate.

de aproape un an 91

cercetare-pro-

extetoia io uaitâțU® noasUe

gleîjm ZD1ÎARÎȚA
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Bun pentru fier vechi

Uzina „Oțelul roșu* 
folosește ca materie 
primă șl fierul vechL 
Principalul său furni
zor este LC.M, Bucu
rești, Cum era și nor
mal. la începutul anu
lui curent, cele două 
părți — beneficiarul și 
furnizorul — au sta
bilit un grafie >de li
vrare a fierului vechi 
ta concordanță cu ne
cesitățile șl cu capa
citatea de prelucrară 
n uzinei. Dar ntft gra
ficul cit și contractul 
pină acum nu stat lua
te în serios. Pentru că 
I.C.M. București tri
mlie la „Oțelul roșu* 
orice și oricum. în 
ceea ce privește can
titatea. ea depășește 
cu mult prevederile 
graficului, ajungind la

o cifră aproape astro
nomică — S3 do va
goane zilnic. Calitatea 
urmează?” ' —- >— 

. versă Adie 
ca“InJ ce?. a-g.-_ 
Nu slnt puține cazurile 
dhd ta vagoane se în
carcă material neco
respunzător, la supra
față se aîază cel 
bun, iar încasările flfl 
fac pentru calitatea 
tatii.

Beneficiarul a încer
cat în toate felurile 
să pună capăt acestor 
anomalii, dar n-a reu
șit. I-a mal rămaa 
doar o speranță : că 
într-o bună zl. crasa 
neglijență a I.C.M. 
București va fi așeza
tă acolo undo li esta 
locul. Adică, aruncată 
la fier vechi

o evoluție ln- 
.;lică. este din 
. mal proastă

n A A A A A 

D® ce Isicipicizi 
nu predă cursuri 

de natație?
nele utilaje de rezer
vă pentru înlocuirea 
operativă, ta caz do 
nevoie, a color exis-' 
tente la stația de epu
rare etc. S-ar părea că 
lucrurile au ajuns pe 
un făgaș normal. Se 
pare numai, pentru ' 
că, ta realitate, lucră
rile efective la stația 
de deversare nu au 
pulul fi Începute 
din cauză că reco
mandările amintite nu 
au fost Incluse ta do
cumentațiile tehnice. 
Aceasta treabă revine 
Institutului do studii, 
cercetări șl proiectări, 
pentru construcții zoo
tehnice din Capitală 
sau. pe numele ®ăti mal 
literar, I.S.C.P.C.Z. 
— proiectantul com
plexelor amintite. Șl

ziarul nostru nr. 
din 22 Ianuarie 
a fost publicat 

cu titlul

i

fi.

Centrala industrială-
^Jrmaro din pag. I) £ '

ut az ,, •» n-tf
tară Intre Întreprindere șl centrală. 
Asemenea raportori nu trebuie pri
vite intr-o viziune Îngusta, prin pris
ma unor responsabilități „pe felii”. 
Se Impun găsite soluții care să Împie
dice o divizare prea accentuată a răs
punderii între uzină șl centrală. Exis
tă produse pentru fabricația cărora 
materialele se asigură în proporție 
de 75 la sută de întreprindere șl ds 
23 la sută de centrală. în această si
tuație apare țtericolul ca. atunci csn;l 
nu este definit un factor responsabil 
unic cu aprovizionarea, să se mani
feste o anumită delăsare, un dezin- 
terte reciproc In evitarea șl înlătura
rea unor difîcul lăți. De aceea cred 
că, ta actuala etapă, clnd mai slnt 
încă multe de făcut in vederea disci
plinării relațiilor contractuale și per
fecționării sistemului de aprovizio
nare tehnlco-mnterială. preluarea 
niribuțîilor comerciale de ta uzine nu 
trebuie șă devină un iirnces mecanic, 
automat 5 ta aceasta privință este 
necesar să se procedeze diferențiat, 
în funcție de specificul producției 
uzinelor componente, de amploarea și 
complexitatea problemelor aprovizio
nării șl desfacerii ta fiecare îsvreprta- 
dere și centrală LndusHală.

; în bună măsură, punctul de vedere 
■ ;i ni directorului comercial al trzlnel 

„Vulcan* din București reflectă un 

șint adeseori, dispuse să degreveze 
Întreprinderile de problemele apro
vizionării Șl1" " "i - 
faptului că,

lh eofi'fliiiiarc. Untdfen&nt 
rltă a fi relevat constă in transferarea 
de către minister a sarcinilor de coor
donare a balanțelor materiale In, 
competența exclusivă a centralelor. 
Dar centralele nu vor acționa doar 
In caUlolea do coordonatori, ci, pen
tru a fi mal direct legate de batan- 
țele pe care le întocmesc, vor .trebui 
sl-șl asume și răspunderea contrac
tării produselor respective cu bene
ficiarii lor. în acest scop se va ex
tinde experiența acumulată de linele 
centrale ta domeniul contractării șl 
livrării de utilaje complete. Din pă
cate, această oriontaro inilmplnă — 
șl va mal Intimplna, probabil, un 
timp — rezistența unor centrale sau 
a altor organe la care sa mai mani
festă o anumita inerție în acest «sens.

||
pe care centralele le vor ruinul cu 
ocazia derulării relațiilor contractua
le cu furnizorii șl benclieiarii șl do 
gospodărirea cărora vor trebui să răs
pundă direct in ceea eo privește ac
tivitatea de concepție ta domeniul 
aprovizionării șl desfacerii, stat luate 
măsuri de întărire a sectoarelor de 
prospectare a pieței, do service șl 
pentru o mal bună corelare a activi
tății comerciale cu aceea a celorlalte 
compartimente din cadrul centralei.

, în special, ta legătură cu fundamen
tarea normelor da consum ș! do stoc. 

După cum se vede, în Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini se 
manifestă o Intensă preocupare de 
perfecționare a cadrului organizatoric" 
și funcțional al activității comerciale 
a centralelor Industriale. Se impun 
însă ci te va concluzii. în primul rind, 
preocuparea centralelor pantru im
porturi șl mai ales, pentru exportul 
produselor trebuie șă fie Intr-o ascr 
menea manieră Îmbinată cu celelalte 
activități încit să nu fie pierdute din 
vedere problemele aprovizionării cu 

tarat două modalități de preluare a materii prime și materiale din țară,
atribuțiilor aprovizionării și desface- desfacerii produselor către hcneficla-
" . . . ? r!| iniffHj, a]c colaborării eu alte în

treprinderi, probleme spinoase șl 
deosebit de dificile ta unele Între
prinderi. Este, de asemenea, clar că 
atribuțiile comerciale pot fl exerci
tate la nivelul cerințelor numai in 
măsura ta care vn fi rezolvată pro
blema răspunderii materiale a cen
tralei industriale atit față do parte
nerii contractuali, cil și față de uni
tățile subordonate. A considera ea 
neesențlnlă chestiunea raporturilor

PniiȘTi IcorzapondcninS „Scînteli”, 
Cirstea).

în mnrela combinat de art!cola tehnice din 
sauciuc din Pitești se’ realizează o gamă va- 
rfată de'produse cu largi Întrebuințări ta dife
rite sectoare economice. Una din fabricile com
binatului — cea de banzi transportoare — a 
atins înainte de termen parametrii proiectați. 
„Rolast* esle marea produselor care pleacă 
din combinatul piteștean pe piața internă șl la 
export, unde stat mult fiollcitate. Printre pro
dusele realizate aici amintim : benzile trans
portoare .(unele cu Inserții de oțel care ee uti
lizează cu randament ridicat ta exploatările 
miniere), pînze eauclucate pentru combine, re
zervoare pentru depozitarea uleiurilor, ambar
cațiuni nautice șl altele.

O problemă încă nerezoivată rflmțne 
aceea a stabilirii fondurilor financiare

.adevăr < unele centrale industriale

I--.-.--- • , ăPrtJ-
desfacerll, dor datorită 

, ta ansamblul lor, con
tinuă gfl acționeze ca organisme se
parate și nu integrate ta viața uzine
lor, ele nu reușesc să dovedească 
operativitate in manevrarea plrghlilor 
comerciale, să țină pasul cu realită
țile din unitățile componenta, cu ne
voile stringente, curente ale acestora. 
De altfel, ta decursul Investigațiilor. 
opiniile Interlocutorilor noștri au con- vedere problemele aprovizionării cu 
turat două modalități de preluare a „ ■

ril de către centralele Industriale : 
fie treptat șl mal nuanțat dedt se 
procedează în momentul de față, fie 
mal direct șl integral. Totuși, cum ®e 
va proceda, care este orientarea pa 
care forul de resort — Ministerul In
dustriei Construcțiilor ‘de Mașini — 
o va da acestei acțiuni ta centralele 
pe caro le coordonează 7 Redăm suc
cint convorbirea purtată cu tag. Nl- 
cotae Marin, director general adjunct 
in ministerul amintit. ’ .
- Preluarea de către centrele a 

atribuțiilor prevăzute de lege, nb-a 
spus directorul general adjunct, «o 
realizează diferențiat. In funcție de 
tipul centralei (grefată «au negrefată 
pe o Întreprindere principală), pre
cum și de gradul de dispersie terito
rială a unităților componente. S-a re
comandat ca centralele să se ocupe 
de aprovizionarea unor categorii de 
materiale in măsura în care aeeasia 
se juslifiri din punct do vedere eco
nomie, adică dacă nu determină 
transporturi Inutile sau nu se referă 
la materialo specifice unei ’anumita ____ _____ ____________ ________
unități. în ceea ce privește desface- funcției comerciale nu mal poate fl
rea anumitor produse, chiar dacă ... ... ~
aceasta sa va face de centrală, totuși 
de livrare se vor ocupa direct între
prinderile, utUlzlndu-se forma tran
zitului organizat.

— Sistemul do lucru la care vă re
feriți conține și unelo fisuri, intre 
caro : posibilitatea localizării răspun
derii materiale a centralei nu este 
încă definîlă ; multe centrale nu și-au 
organizat tacă compartimente pentru 
flludlul pieței, de prognoză a aprovi
zionării și desfacerii, de service ; 
mal rămln de elucidat anumite as
pecte ale delimitării sferei de atri
buții Latre minister șl centrale.

F

diferlie unități, echivalează cu a ad
mite ta fapt diminuarea funcție! salo 
comerciale, exercitarea trunchiată, 
limitată a atribuțiilor cu care este 
Investită. Totodată, nu s-au găsit 
încă cele mal bums soluții de organi
zare a muncii ta compartimentele co
merciale ale centralelor șl nu în toate 
cazurile în aceste servicii stat anga
jați cel mai eompetențl oameni. Cert 
este eă tergiversarea preluării de că
tre o serie de centrala Industriale a 
unor atribuții necesare exercitării

tolerală sub nici un motiv. Preocu
pările existenta șl acțiunile ce se des
fășoară acum ta Ministerul Indus
triei Construcțiilor do Mașini, ta pe
rioada dinaintea Conferinței Națio
nale a partidului, trebuie Intensificate 
—- șl, ta acest scop, trebuie unite 
eforturile tuturor celor care răspund 
de asigurarea exercitării funcției co- ' 
merelalc n centralelor industriale, 
pentru ca activitatea acestor organis
me economice «fi se înscrie mai bine 
ta ansamblul măsurilor de perfecțlo- 
nn're a conducerii șl organizării eco- 
nocslcL'

CMtafefte, dar aâpră-fte râ banii 
nu au fesfi aromeai ta rtnt

I’'j , ...... r.....,.™.....A,.
Controlul financiar preventiv in coope

rativa agricolă, ca de altfel in toate uni
tățile economice, are drept scop să opreas
că — înainte de a tl făcuta — 
neeeonomle© șl orice fel de operațiuni co 
contravin disciplinei financiare si ar pu
tea dăuna averii obștești. Prima ope
rațiune. care, de fapt, condiționează 
buna funcționaro a controlului financsar 
preventiv In cooperativele agricole o con
stituie punerea la punct a sistemului de 
evidență primară In numeroasa coopera
tive agricole, printre caro Ion Roată, jude
țul Ilfov. Salonta. Județul Bihor. Foenl. 
Jtidelulj Satu-Mare. Tă’.ăran. iudetul Vran- 
coa. graficele do circulație stabilesc neutru 
flecare șef de oector documentele 00 caro 
trebuie efi le întocmească data la care tre- 
btde predate si persoana căreia le tami- 
nează SfiptămliMl. prin sondaje la fața lo
cului. sa controlează exactitatea dalelor 
înscrise în iumalul de mulsbri. în situația 
coasumului de furaje etc. In ©actorul ve
getal. controlul are in vedere folosirea, la 
locurile de producție șl ta Umilele stabi
lite. a I materialelor eliberate din gestiune, 
completarea reală șl la zi a Jurnalului da 
recoltare, a fișelor de pontai.

Buaa organizare si funcționare a con
trolului financiar preventiv a avut con
secințe favorabile asupra situației econo- 
snico-flnanclare â acestor unități. Astfel, a :. .. .... djn

vmvu tv>r<Lzx«>ț:iMuuty wtwi.-v, •

șl consumurile de materiale au' 
s șl economice. 'Ceea ce a dus

_______ De ■- 
“templu, la cooperativele agricole I. Roată

ă cu care _________ _ ____ ___
.... _ materiale;; loare de peste 4S 000 de lei.

in activi-

nomil de cheltuieli in valoare de peste 2 
“''r ie de lei. Nu e vorba de economii

...i producției, dovadă și depășirea

materialele au feat date !n consum. atunci 
ciad nu se mal poate face nimic pentru 
prelnilmplnarea unor operațiuni nelegate

- chcllulelt sau lipsite de fundamentare economică. în 
►erațiunl co cooperativele agricole Brosleni. ludoțul 

Vrancca. Vîlccle, Județul Argeș. Rlfov. Ju
dețul Prahova, șefii sectorului zootehnic 
completează situația do furajare doar o
formal, deoarece furajele slnt date ta con- r.._ ««ic1 _ «. j-.x— ---
la zi consumul de furaje, po lingă faptul 
că evidența contabilă a acestor unităli este 
complet eronată, diferențele dintre consu
mul real si ce! înregistrat ta evidentă esto

eeeințe favorabile asupra. situației 
mico-flnanclare â acestor unități, 
fost posibil să se efectueze analize__
care să rezulte dacă operațiunile de apro
vizionare șl -X
fost necesare u ________ _ .
Ia economii Importante de cheltuieli, 
exemplu, la cooperativele agricole 
șl Tărflcine. Județul Ilfov, exigenta 
au fost privite consumurile de re 
combaterea hotăritfi a oricărei forme 
rtelpă Introducerea ordinii iu umn- 
tatca de transport au avut ca rezultat eco
nomii de cheltuieli in valoare de peste 2 
milioane '.1 __ _____________ “
în dauna producției, dovadă și depășirea 
cardnllor de pian, ei în s»e-e!al_de_ folosi
rea chibzuită a fiecărei sumo, valorificarea
mal din plin a resurselor proprii ele.

Sigur, exemple de natura celor prezen
tate slnt numeroase, dar în cele ce ur
mează vrem să ne referim In mod deose
bit la o serie do Unsuri caro 
unele cooperative In organizarea și func
ționarea controlului financiar preventiv.

In 
©035, 
1972, 
contrastul 
„Răzbunarea Bahîulu- 
lul“, In care te rotata, 
intre altele, că la To- 
meștl, județul Iași. In- 
tirata construcția sta
ției do deversare a a- 
pelor uzate pentru 
complexele de creștere 
a porcilor existenta 
aici, unul aparțlnlnd 
I.AS., celălalt, asocia
ției Intercooperatlste. 
Cauza o constituia 
faptul că s-a omis, la 
timpul potrivit, să se 
la avizul necesar de 
la Consiliul Național 
al Apelor pentru de
versarea ta comun a 
apelor uzate. Intre 
timp, avizul cu prici
na a fost dat o dată cu ...
o serie do recomandări nu ®e poate considera ------

timp de la data clnd 
u s-ar fi putut deflnltjrtr

, te. De exemplu, C.N.A. va proiectele. Oare ce
, a recomandat să t® așteaptă. I.S.C.lf.C.Z. 7

construiască un dig Poala o nouă „răzbu-
pentru a feri de even- nare g a. ' Bahlululul”

1 ...... —- «re, ta perioadele cu
ploi abundente, dă cita 
o raită prin incinta . ■vn>n«>,lavnlil5’ TAC -
verîficlnd dacă purceti 
au învățat s.l înoate 7

I 5 ' I: ■-?

rea că

Indlspenstbllo pentru că nu a trecut suficient 
funcționarea normală i_ .1....
a obiectivelor consiruî-

cooperativă. Sigur, pînă la urmă prejudi
ciul a font recuperat, tar adunarea eene- 
rală a holărlt echimbarea președintelui. Da 
co insă a tre&uit ca acosta lipsuri să fio 
ocnașe la lumină de organele băncii, rind. 
de fapt, so știa din timp despre Ilegali
tățile comisa nici. Instrucțiunile orevfld 
clar dreptul celui care efectuează controlul

singură dată ne lună, operațiune făcută preventiv do n refuza viza atunci clnd 
formal, deoarece furajele slnt date In con- constată că aprovizionarea cu materialo 
sum fără a fi etalările. Neînreglstrlndu-se sau darea lor în consum nu se încadrează

constată că aprovizionarea

recomandat să ; re , 
_.hstrutascâ un dig 
pentru a,feri de even
tualele Inundații com
plexul de porci al 
1.AS., să sa facă ’ o' . . .............. .. ........
mică stațle-loboralor complexului LAS. 
peniru analiza calității 
apel, să sa asigure u-

De vină e numai 
primăvara...

și cu porumbul
„n 
țrieole. 
a duș.

ga facă

fața locului a venit 
.comisia de revizie a 
cooperativei agricole. 
A venit și..! s-a dus. 
A mai venit în anchej- 
tă o comisie de lâ 
U.J.C.A.P. Argeș. S-a 
dus șl ea. Vinovatul 
n-a fost găsit. Cică po
rumbul este vinovat 
că s-a stricat. Acum, 
o parte din porumbul 
stricat se toacă șl se 
dă ca furaj vacilor cu 
lapte. Poate se vor 
îmbolnăvi șl vitele, 
așa, ca să fie suma 
completă

«U"fcUU um£tata'aS ,v-ba CtatecululS, 
1 îs ». jj(je vinA-i numai pri

măvara*. Primăvara 
și cu porumbul.

Copilul &s

La cooperativa agri
colă de producție Go
lești. județul Argeș, 
muri cantități do po
rumb depozitat ta pă- 
tule s-a stricat. Cum 
a fost eu putință, doar 
pilulele rfnt eonsirue- 
Ui speciale pentru 
păstrarea porumbului? 
Misterul a fost desco
perit, dar după ce s-a 
degradat porumbul. în 
vară, pilulele pentru 
porumb au fost irn- 
&rejmuite cu PFL șl

1 ele s-a depozitat 
gria. După golire, fără 
a mai tl despresurate, 
’ J?»”* -toX " 
porumb șllulețl. Fără 
tiraj, neavind aer. po
rumbul s-a sirieni. La

moașe — și nici 
una prea dibace 

în ultimul timp, ac
tivitatea de Imbunfilâ-

ca-
cu-

muite or-

în disciplina financiară, nrecum șl obliga
ția acestuia de a anunța, ta scris, organele ' 
agricole județene. Or, contabllul-șef de la 1 
Berceni nu a respectat această elementară 1 
îndatorire.

Exercitarea ta bune condiții a contro- ( 
talul financiar preventiv, ca de altfel a în
tregii activități de evidență ta cooperativa 
agricola, presupune existența unor cadre 
economice bine pregătite, care să cunoască 
normele șl Instrucțiunile din «sectorul res
pectiv șl, ta mod deosebit «ă asigure apli
carea lor Întocmai. în ultimii nnl au font 
luate măsuri în vederea asigurării la con
ducerea sectorului de contabilitate din coo
perativele agricole a unor oameni cu pregă
tire corespunzătoare. Cu toate acestea, slnt 

de ordinul zecilor de mil de lei. La coo- încă multe cooperative agricole în carc'ae
perativa agricolă Rlfov. alături de anima- mal înlllneec neajunsuri In gospodărirea
lele Droprietate obștească, au fost furajate mijloacelor materiale șl bănești, ee mani
ei îngrijite ta grajdurile cooperative: sl festă dezordine șl Indisciplină ta evidentă,
animalele unor cooperatori. în alte cazuri. ceea ce ©e datorește. ta maro măsură, fap-
cum esta cel al cooperativei agricole Bcr- tulul că Tiu există contabili cu pregătirea șl
cent Iudetul Prahova. 11-anlru materialele calificarea necesare. Nu mal puțin adevărat
eliberate din magazie nici măcar nu se ta- este șl fapta! că acești contabili nu benefi-
tocmesc bonuri de ieșire. Lipsa unei evl- cbiză do o îndrumare1®! un control nermn-
dente a materialelor date ta consum a fa- nent din partea direcțiilor agricole iudeienc.
vorlzat sustragerea unor matcrlota lin va- îndrumarea lor se rezumă. In principal,

doar la acele instructaje, ținute o dată pa 
an. In care se fac mai mult discuți! gene
rale, problemele practico rfimlnlnd neclarifl- 
cațe. necunoscuta.

Pentru a so asigura disciplină ta ulîHzarea 
fondurilor materiale și bănești din coopera
tivele agricole este necesar ca In primul 
rind contabilii șefi, ceilalți contabili, cu 
sprijinul consiliului de conducere, al fiixrcta- 
Hștllor din cooperativă să facă ordine In în
tocmirea documentelor primare, eă verifica 
ta amănunțime realitatea datelor reflectate 
în ele. Conducerile cooperativelor agricole, 
organele agricole Județene trebuie să asi
gure ca. In flecare unitate, controlul ure- 
venilv financiar sJ nu so rezume doar ta 
o simplă viză sau semnătură. Este o obli
gație care trebuie eă conducă la chibzai- 
ln(a.î;.la,',ănjgă 
care semneaz 
economice.

CONTROLUL FINANCIAR
PREVENTIV 

ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE

■1

Cine se taco vinovat de aceste abateri 7 
In primul rind. șetll-contabill din acesta 
unltătl. care aveau obligația do a verifica 
șl confrunta ta mod slslematle modul tn 
care documentele reflectă realitatea, co
rectitudinea celor care lo Întocmesc. Iar 
în al doUea rind. președinții care slnt răs
punzători do întreaga activitate co se desfă
șoară ta unitate. Cum este posibil oare ca 
un șef-contabU să fie de acord cu un sistem 
de gestiune ca cel practicat ta cooperativa 
agricolă Bcrcenl 7 Pretextul Invocat că. 

— chipurile, materialele au fost eliberata
există ta din dispoziția președintelui cooperati

vei. taa. Adriana Mlrcea, demonstrea
ză ta modul cel mal convingător daș-

președintelui cooperan
ta Mircea, demonstrea- 

tJUlHUVU WflJUVlULlUJ ULMUlU&ar Dl CTOilUV.- ---- . —- !>”«,” 1r 7' JSffiA’XEîntocmirea si înregistrarea docqțpenteloc 
de evidență primară. Cele mai multe no- 
ațUMuri provin din faptul că documentata 
se Întocmesc, de obicei, cu mult după co apo! celor clțiva „oameni de bază" dia

chiar președintele cooperativei a fost 
cel care a împărțit cu ..dărnicie* din avu
tul obștesc. In primul rlnd lui însuși șl

răspunderea celui 
eficienta ooeratlumJ

aoslS FOB

HI . ■ ' i'
fianțl pentru parcul 
de utilaje teraslere și 
mijloace auto ale 
Q.I.F. 7

Consecința. 7 Anul 
trecut, parcul de ma
șini teraslere si mlț- 
loace auto al Oficiului 
de Îmbunătățiri furi-

țiri funciare din 
drul județelor a 
noscut mal 
ganlzăr! și reorgani
zări. Ultima oară, a- 
nul trecut, din oficlilo 
județene de fond fun

ciare din jude hi1 însL

line. 2 excavatoare. 4 
buldozere. 30 tractoa
re S-B30, 25 scropere și 
51 de mașini auto, a 
fost folosit In propor
ție do numai 60 la 

— ----------- -r- sută — și aceasta, da-
. *L 0‘Oficiu1 torită lipsei pieselor ImltainruailH fnn. dQ ^1^ șj a rarbu.

Fanților. 01, din pă
cate, anul acesta, si
tuația tinde să se re
pete. Necesarul do 
piese de schimb și de 
carburanți, comunicat 
de oficiu departamen
tului, n f<wt trimis 
de acesta spre solu
ționare,™ consiliului 
popular Județean. La 
rlndul său, consiliul 
popular l-a trimis Îna
poi departamentului. 
Șl, în timp ce planul 
cu necesarul este „pa
sat* între cele două

nul trecut, < 
județene de 
clar, gospodărirea a- 
pelor șl Imtainătățlri 
functare OFFGAIF, Jlne. ?. exenvntoarn 4 
s-au desprins trei 
„copil" : O.C.O.T. (O- 
ficlul de cadastru șl 
organizarea teritoriu
lui), O.G.A. (Oficiul 
do gospodărirea npe- 
i : .■ ’
de îmbunătățiri fun
ciare). Dintre toți, cel 
mal fericit ar trebui 
să fio O.T.F.-u.l. care 
beneficiază de o dublă 
subordonare : pe plan 
central e-ste îndrumat 
de Departamentul îm
bunătățirilor funciare, 
Iar pe plan județean 
de consiliul popular, 
prin direcția agricolă 
județeană

în realitate, nld 1:- 
mil din aceste toruri 
nu a ajuns la o con
cluzie unitară In le
gătură cu întrebarea s ____ ___ ____
cine să facă aprovi- moașe, copilul (ofl- 
zionarea oficiilor d: •-j- ■■ •
îmbunătățiri funciare 
cu piese de schimb, 
carburanți șl lubri-

de ciul) n rămas cu... a- 
provlzlonarea nefAcu
tă. Să Ele Intr-adevăr 
nevoie de bisturiu 7
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Poporul român soco- spiralii geniali de alt- 
teșle și va socoti în
totdeauna poeziile Iul 
MIhal Emlnc-scu un 
teme! de mlndrio na
țională. căci ele au foat 
—„ măiestrie

deopotrivă

unde. “ tinerețea fără 
bă trine țe.

Iată de ce ori de cite 
ori se comunică în noi 
tiraje, se editează ști
ințific sa u apar asu- 
pră-1 exegeze, aseme
nea evenimente capă
tă semnificația legiti
mei recunoștințe În
chinate liricului ■ nos
tru' nrimordlaL

Ediția D. Murărasu. 
concepută ca Jnslru- 
menl de lucru” pentru 
..a cerceta opera poe
tică a Iul Emlnescu In 
desfășurarea ei”, s-a 
încheiat da curlraj prin 
apariția volumului 11L 
Ea m Înscrie In dr- 
eullul strădaniilor do 
restltutle critică a te
zaurului cmlnesdan. 
întreprindere glndllâ 
do N. Iorga (1022). de 
G. Bogdan Dulcă 
(1924). do G. fbrtileâ- 
nu (1830). începută lău
dabil prin efortul Iul 
Const. Botez In ediția 
realizată In 1033 și a- 
dusă la perfecțiune do

.,, , . , -i —» —7— 1 cu ,
realizeze, desprins do note istorice variante
artificii ca și de prac- șl bibliografie ale ce
llei rutiniere, o lirică lebrelor ..Opere” caro 
pe linia' Idealului ar- alcătuiesc ediția monu- 
tlstic sl national — sin
teză 6lrăluc?ă de no
blețo poetică adunată 
In cartea cea mal cău
tată s! cea mal îndră
gită de poporul căruia 
Emlnescu i-a fost fiu. 
Impărtăslndu-se • din 
problematica unor tră
iri Intense exurlmlnd' 
esențele unei umani
tăți de străveche dăi
nuire, ea binemerită 
perenitatea ca una 
caro ae Împlinește In 
zonele perfecțiunii li
rice. nefăclnd concesii 
modei. împrumuturi
lor Instabile, bizareri
ilor. delectabilului sl 
programelor trecătoa-: 
re. Refractară servitu
tilor Intelectuale sl Iz- 
vorlnd din boaătla cul
turii noastre milenare, 
moștenirea literară a 
lui Emlnescu Isi păs
trează ca la toți In-

acrise cu o 
admirată 
de cititorii din patria 
noastră șl. prin tradu
ceri. de cel din lumea 
Întreagă.

Spațiul fizic româ
nesc. constantele elice 
ale salrUualităUl noaa- 
tre. aspirația perpetuă 
către desăvlrsire. a- 
cultatea dezbaterii so
ciale șl gravitatea me
ditației filozofice, pro
testul față de scăderile 

- prezentului politic. In
terogația sl pateticul 
Boliloc despre viată, 
contradicțiile romanti
ce, erotica suavă șl do 
o rară gingășie se în
scriu drept coordonate 
maiore ale universului 
eminescian, Marele 
poet ooera raționa] sl 
meticulos asupra iz
voarelor creației, asu
pra materialelor sl se- '___
cretelor armoniei, ca să cele sa.se tomuri

S.
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„Hasdeu este un geniu multila
teral,- un spirit universal care a 
covlrșit cu personalitatea sa o |u- 
mâtale de secol do cultură ji știin
ță românească. Opera sa vastă și 
exfrem de variată II urcă, uriaș, la 
inâl)imea secolului său. Cu Can- 
lemir și Eliade, cu lorga și Câli- 
nescu, Hasdeu formează galeria 
marilor Iluștri ai culturii româ-

le implied lexicografici. Laturile a- 
ttt de variate ale formației lui 
intelectuale so întrunesc In sinte
za acestei opere. Articolele Dic
ționarului sînt elaborSri știinjitice 
și de lileraturâ In același timp; 
savantul și literatul conlucreazâ. 
Bogăția informajiei și capacitatea 
de asociere a cunoștințelor din. 
cele mai diferite domenii ale știin
țelor umaniste, jocul ordonat al U- 
nei fantezii uimitoare, care Iși în
tinde aripile pe întreaga istorie a 
culturii și civilizației noastre, fac 
dovada unui spirit genial ajuns In 
pragul de sus al dezvoltării sale’.

n !

mentală PerposslciiMi 
(1939— 18413).

Recenta ediție D. 
Murărasu si-a propus 
să publice Integral li
rica iul Emlnescu ti
părită In ttmuul vie
ții poetului, antumele, 
postumele, creațiile I- 
zolate sau pefinlsale 
păstrate In fondul 
autografelor de La 
Biblioteca Academiei 
Romăne. In arhive 
publice el particu
lare. Ea constituie p 
prezentare cronologică 
care, avînd In vedere 
datările magistralei e- 
dl 111 PerpessIci us -pe 
care noul editor o uti
lizează In numeroase 
referințe șl note dlfe- 
ronllare). Înscrie fun
ciar o data In Istoria 
textologlei emlnescta- 
no. Editorul reproduce 
cu fldalllule — pc re-

pere temporale — tex
tele apărute, le colnțlo- 

' neazâ —' dnd aste ne
voie — cu variante din 
manuscrise, fără să an- 

i gnjeza Insă ansamblul 
materialului genetic In 
travaliul mari! opere.

Ca si In Comentarii 
eminesciene (1S®7). in 
anaratul critic ce ln- 

'BOteste poeziile Iui E- 
mlnoscu. D. Murărasu 
a rectificat In ediția 
ea cîteva lecturi gre
șite aie înaintașilor iul 
— alterări transmtee 
de-a lungul vremii — 
81 a completat merito
riu. prin recompune
re o serie de spatii in 
contextele asupra că
rora B-a aplecat A 
rectificat de aseme
nea. paternitatea „Po
emului Putnei”, atri
buit lui Emlnescu 
memorialistul T. 
Stefanelll și. după 
de către editorii -sl

■ roentatorli ce l-au
mat, dnd de fapt poe
mul citat aparține 
scriitorului unionist D.

, GuSiLj
Cea mal întinsă par

te a notelor compara
tiste slnt eonvinaătoa- 

expllcabile Prin 
arin culturii poetului 
ș! binevenite, ca și ra
portările factologice ; 
altele Insă cămin sim
ple coincidente șl nu 
trec de Ipotezele pu
blicate cu decenii in 
urmă de Radu I. Paul. 
G. Cflllnescu sl Radu

Prezentarea poezi
ilor Iui Emlnescu în 
succesiunea cronologi
cii de - șantier sl Im
primare grila fUoîottl- 

. că oenlm , transcrierea 
sl resțltutla cu acribie 
a textelor tipărite, e- 
forlul bibliografic sl 
explicativ fee utilă 
mnrclu! public ediția 
Jhgrillta .de D Muta
răm. conferindu-i a- 
tributele accwlbllltătil.

Auquslln 
Z. N. POP

re.

Manbllii.

I

principii

îi.’
S.S-'

(Din Introducerea la volumul I al 
recentei ediții critice).

marilor iluștri ai culturii 
nejti"„

ETYMOLOGICUM
ROMANIAE, lucrare, „unicâ In fe
lii! ei, este așezată pe 
alîî de largi, Țțicit a o judeca dupd
criterii strict lexicografice cores
punde unei viziuni critico unilate
rale. Hasdeu e refractar la tehni
cismul și disciplina irigldâ pe.caro

i
î'

MAGNUM

„CORDOVAN11
AL Davila : VLAICU VODĂ 

Octavian Goga s POEZII

SER1A „ARCADE

SERIA ..UNIVEHSITAS"

ION LANCRANJAN

MIHAI BENIUC I
l'.V . t ipțJiU

i
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POEZIEI^
Irtaugurlnd anul trecut (o dată nologurl interioare pe teme de creă

rii primele două volume de Scrieri țlo aducind .experiențe personale, 
„ . . expliclnd sau Justlflclnd opțiuni de

natură estetică, formulînd conside
rații generale sau , trădind puncte 
dr plecare reale in zborul ficțiunii, 
înlesnesc o mal cuprinzătoare și 
mal nuanțata perspectivă asupra 
operei Înseși. Unghiului’ obiectiv 1 
se asociază șl cel subiectiv. Sensu
rilor sesizabile ca realitate finală 11 
se adaugă, ampliflealoriu sau corec
tiv cele Intenționale.

Cu totul firesc, edițiile de autor 
vin să Ilustreze, prin tabla de ma
terii, existenta unor principii diri
guitoare. Altfel spus, șl prin 
confesiuni și prin textele pro
puse a fi semnificative', scriitorii 
au posibilitatea de a-șl desena pro
filul ce! mai învecinat aceluia pe 
care șl-l doresc proiectat pe ecra
nul timpului. Ceea ce presupune 
capacitatea de. a renunța curajos ia 
compuneri nesemnificative sub spe
cie aeternllatls.

E de așteptat ca. din conlucrarea 
amiabilă, Inlercomprehensivă dintre 
editori șl autori, edițiile de autor 
de la „Mlnerva” să ®e înscrie, cum 
năzulm cu toții, printre actele de 
cultură mereu' relevabile.

Tnaugurind anul trecut (o’ data

ele Iul Zaharla Slancu) seria edi
țiilor de autor, cdliura Minerva 
și-a proțjuș să ofere cititorilor lu
crările originale reprezentative ala 
scriitorilor noștri . contemporani. 
Ale acelor scriitori care, printr-o 
Îndelungată activitate .?i prin cota 
esletlcă atinsă, trăiesc momentul 
propriei lor dasldz&rl, iar la 
virsta decantărilor severe au înțe
les să-ș! selecteze, cu maximă exi
gență,, paginile realmente caracte
ristice, lntr-o variantă socotită de 
ei definitivă. Nu e vorba, deci, de 
„opere complete”, cl de culegeri, 
menlle a-1 înfățișa pe autor prin 
valorile pa care el însuși le con
sideră cfi-1 definesc Intr-adevăr. 
Prin sumar și prin versiunea ti
părită. ele devin practic ediții re- 
ftnențtale, de tip „ne varietur”. 
Puncte de plecare pentru viitoarele 
ediții critico șl pentru eventualii 
cercetători.

Unor atari elemente de specific 
11 se adaugă și altele, nu mai pu
țin revelatoare. în Intenția editurii, 
textele trebuie să fie însoțite do 
confexlunl ale autorilor. Privitoare 
la ceea ce s® numește laboratorul 
do creație. La evenimentele și oa
menii care le-au Influențai destinul 
și orientarea. La afinitățile artis
tice. La profesiunea de credință- 
ele Cuvlnlul înainte al Iul Zaha
rin Stancu sau cel ,al Măriei Etanuș 
la volumele lor de Scrieri stau 
mărturie. Pentru MIhal Benluc in
vitația de a-și prefața seria cu

Aurel MARTIN

Ion Dumitrescu : METAFORA 
MARII IN POEZIA LUI EMI- 
NESCU

G. G. Ursn : MEMORIALISTI
CA IN OPERA CRONICARI
LOR

j

SERIA
„MEMORIALISTICA”

Valeria Braniște : AMINTIRI 
DIN ÎNCHISOARE

SERIA
„MOMENTE Șl SINTEZE"
Paul Cornea : ORIGINILE RO

MANTISMULUI ROMANESC
Z. Ornea : SĂMĂNĂTORISMUL

„RETROSPECTIVE 
LIRICE0

AL» Popracu-Negură : 
TĂCERII

Serglu Lude,seu : STINS

ECOUL

EDITH DE AUTOR
Marla Banuș : SCIUEKI

SERIA . „NE VARIETUR"
Vaslle Rebreanu : CASA

BIBLIOTECA 
PENTRU TOȚI

George S*nd : POVESTEA VIE
ȚII MELE

G. — “
TOATE ZILELE IN VREMEA 
LUI LUDOVIC AL XIV-LEA 

Plcrjre Rousseau : CĂLĂTORIE-
LA CAPĂTUL ȘTIINȚEI 

Jonalhan Suifl: CĂLĂTORIILE
LUI GULLIVER

Charles Dickens s DAVID COP 
PERFIELD.

AL Manzonl s LOGODNICII

Mongrfdfen i VIATA DE

VOLUME IN AFARA 
SERIILOR Șl COLECȚIILOR
L Creangă s POVEȘTI ȘI PO 

îi VESTIRI
B. Delavrancca : .SULTĂNICĂ
L. Rebreanu : PĂDUREA SPIN 

ZURAȚII-OR
G. Bogza : PRIVELIȘTI Șl SEN 

TTMENTE
Ov. S. CToIimiîlriIceana i LITE 

i ILATURA 
iaCELE-! I .

MONDIALE (voL 1).
L Massoff : TEATRUL ROMA 

. NESC (voi. 4)
L AI. lovescu î NUNTA 

BUCLUC
N. Tăutu : PREFAȚA LA 

MA MEA
V. Fanaehe : POEZIA LUI 

HAI BENIUC

ROMANA INTRE 
DOUA RĂZBOAIE

CU
INI

MI

Retipărirea amplului roman al 
hii Ion Lăncrânjan prilejuiește re- 
întllnlrea cu o carte care, la data 
apariției (1863). se înscria ca o 
realizare a literaturii Inspirate d’n 
viata contemporană n ssluluL Deși 
cu timpul aveau să apară noi ____ _ —r----- -------
proze remarcabile, cartea ®8 dove- ei. Dar satul se schimbă și, o dată 
dește In stare si ezl de n ne roți- 
ne interesul arin multe dintre cali
tățile ti episoadele d,-' .. ------

Conceputa ca o rememorare au- transformării socialiste a agricultu- 
îoblografjcâ b unul tiran. Lae Cor- rll e o cale a emancipări! din wta- 
dovan. care, de la înapoierea "ie pămlntulul. a Gob'nd.rll liber-
ps ’front pină in ziua dnd Iși re- tații Interioare Din păcate, pro-
dacteazfi cererea , de . Intrare în ce.su! dezlipirii.4 , de țarmă
cooperativa agricolă, traversează . «e traduce In imagini mal puiln 
„drumul spinos ai înțelegerii”, tri-, ■ 
logla Iși Inifndc acțiunea pe o pe
rioadă de timp vasta, năzuind să 
concentreze In cuprins întreaga is
torie contemporană a satului ar
delean și românesc. In genere Si
nuos, Sablrlntlc aproape,, drumul 
(străbătut de Lae Cordovan, tinde «ă 
rezume la un mod propriu, cu com
plicații Inerente unei experiențe 
Individuale specifice, prefacerea 
structurală determinată de revolu
ția socialista In existenta 
talltatea țărănimii.

Noutatea cărți! iul Ion 
Jart In contextul literatul 
rata din lumea rurală de 
sista util în cuprinderea 
de largă, in faptul că,,adevărat ro- ,. 
manrepopee. Iși Intlhțle Bcțlunpa'. 
pe spațiul unei epoci întregi. 7 tie 
zguduiri șl prefaceri. întocmește vii 
efesta artistice Inegale tabloul >ț- 
nei întregi societăți, cit și In Ine
ditul destinului personajului prin
cipal. Prozatorul recurge la oroci- 
deul confruntării p® toata tupra- 
tața unei narațiuni de amploare 
neobișnuită a Imperativelor timpu
lui Istoric cu îndărătnicia unul Ins 
posedat de Iluzia că poate trăi In 
afara lui. în Cordovnnll se con- 
ștltule o vasta șl viguroasă imagi
ne a încleștării de clasă, a înfrun
tării dintre nou șl vechi In lumea 
catului contemporan.

Al săi II crezuseră pa Lae mort 
Slmion și. mai ales, novâst^a. re 
obișnuiseră cu gindu! că vor moș
teni tot pămîntul tatălui lor. Cor- 
dovonul cel pilc revendică Insă, 
pătimaș, jumătate din avere. lata 
premisele unei varianta a dramei 
pămlntulul ce. lulnd forme din ce 
In ce mal acute. împinse Dină ta 
violența cea mal sălbatică, formea
ză osatura primului volum, cel 
mal JzbutlLj ■
Lăncrănjan. 
singe, din 
tul. adorat 
Idolatrie, a uuwi.pi. scyu. uv u„- 
cordle și nenorociri. întunednd ză
rile sufletești ca an spectru demo
nic, cl alungă din casa Cordbva- 
nllbr liniștea, răscoală frate Împo
triva fratelui ?! asmute pe fecior 
împotriva părintelui. Cordovanll 
poarta ra niște apucați, se încaie
ră mal rău ca dușmanii de moar
te. se bat cu furcile, cu sapele si 
securile, Iși distrug, unii altora, a- 
vutul. umblă prin Judecăți. Urmă
rile groaznice ale pervertirii oi ne
telor prin robirea lor pălim U de

pămlnt sînt denunțate aprig, cu o 
apreciabilă putere de reliefare. Pu
tem spune că ni re înfățișează io 
Cordovanll o umanitate bolnavă. 
Individualismul generat de pro
prietatea privată l-a înstrăinat pe 
țăran! de partea cea mal bună din

cu el. șl oamenii. Calea pe care o 
străbat țâranir din Dunga-do-Sus. 
Cordovanll inclusiv, tn condițiile

vlguroase docil acelea tnfătișlnd 
Indeștarea bătăilor și bătăliilor 
pentru pămlnt Primul volum »c 
ridică vizibil deasupra celorlalte 
două, următoare. ..Cordovan!:” re 
va Impune atentlel nrin puterea- ta 
epică.

Dumitru MICLJ

Memorialistica a cunoscut în ul
timii ani. la noi. ca șl pe alte me
ridiane. o , remarcabilă dezvoltare, 
«stimulată probabil, de o reali
tate Înregistrată pretutindeni ds 
sociologia tculturli : Interesul 0- 
cut ai omului modern pentru 
lltcratura-document, pentru deta
liul de viață .nesofisticat prin gla
zură fltlllstlcă. Amintirile caro se
lectează episoade din viața unor 

' scriitori, oameni de artă etc. pot 
oferi, fără îndoială, atunci clnd 
slnt în permanență coroborate cu 
documente autentice, verificate cu 
minuția pentru a elimina elemen
tele apocrife, detalii Interesanta. 
Ele slnt susceptibile a deveni, așa 
mim ' mărturisea- odată LovIqcjbcu 
(memorialist, remarcabil a! însuși), 
„documente psihologice**, nu „Isto
rice cu aminunle stricte”, care pot 
sta la baza unor noi șl plauzibila 
interpretări. Acesta este șl cazul 
Amintirilor despre Caraglale, pu
blicate de editura Minerva Ln 
cadrul utilei serii de „Memorialis
tică", cu prilejul împlinirii a 120 d# 
ani de la nașterea ecriltorulul. An
tologia, realizata și prefațata de 
ȘL Cazimlr. autor sl al unei fino 
exegeze : Cnraglale — Universul 
comic (1937). Impresionează simul
tan pe cititori șl specialiști, atît 
prin autoritatea unor semnături 
ilustre : ArgbezL Dalavrnncea. Gt>- 
lactlon. Goga. Ibrăileanu, Slăviri. 
Zarifopol Ș.O.. di șl prin siguran
ța cu caro slnt efectuata excerotă- 
rile. Notații exacta semnalează 
inadvertențele din mărturii, recti
fică datări greșite. Identifică .tex
tele reale In care fac aluzie conta
giunile. sporind astfel gradul de 
autenticitate al reia tari lor. chiar 
dacă restabilirea adevărului inte
gral rămlne o proiecție ideală data 
nu utopică. într-un „Instantariaa 
simpatic” : „O răutate” („Moftul 
român”. 1893. 21 febr.) Caraglhle 
se autodefinea Incisiv : „Fost su- 
Oer, fost actor șl director de tea
tru. n contractat din copilărie mul
te din apucăturile actorilor”. Esta 
o opinie cu care este Implicit de 
acord și îngrijitorul ediției, cina 
afirmă In prefață : „Stringcrea 
laolaltă a celor ma! Însemnata 
măritiril despre Coraglalo așază

i’I 1^“ \ V

i
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Intr-o lumină puternică ; trăsătura 
lui șuverană : înțelegerea vieții ea 
un spectacol perpetuu, conceput, 
regizat și Jucat de ei însuși".

$L Cazlinlr observă judicios ■ 
„„urmăriudu-I pe scriitor în exis
tenta cotidiană ne găsim mereu In 
anticamera operei*. Desprins din 
caruselul unor schițe caracterolo
gice contrastante, din acest Joc al 
măștilor, cum era de fapt omul

\\ f

/'

1

Caraglale ? întrebare cu răspuns .
dificil; Cnragiale avea darul legea- 
dorului Protect : Iși schimba im- '
previzibil comportamentul, trecea I
de la mina gravă la exuberanța jo- (
vlală. do la sociabilitatea extremă ț
Ia rezerva glacială. în pofida unor (
opinii copios vehiculate odinioară. .
Caragtalo nu practica notația mi
zantropă a unui La Rochefoucauld •
rever, examintnd dezabuzat am- '
bîonța. Percepția iul era mai de- <
grabă simpatetică. Om cu enorm a- i
I>etlt vital, o! putea să .afișeze ©e- i
ninătatea contemplativă, dar și (
să-și manifeste zgomotos entuzias- (
mul Intr-o tăcuta și germanică suta 
de concerL Citadin declarau In- '
spâirnlntat de fixații, tip superior |
de sceptic conștient că trăiește In- ,
tr-o societate în care ridicolul r.u ’
udde. scriitorul era fascinat totted *
șl de mirificul .spectacol natural al <
Văii Oltului sau visa o călătorie 1
la cascada Niagara. Caraglale, că- (
ruin Căiinescu li reproșa lnrena*- <
bllitateo la natură ■ (..ambianta U ț
lasă indiferent”), este surprins tn- .
tr-o splendidă Imagine de către ’
profesorul C. Rădulescu-Motru. '
pradă — asemenea unul erou da ’
Kazantzakls — unei frenetice Ju- ... < 
bliațll, senzoriale : „Deodată Cam- i
glale se ridică și. punlnd palma ț
minei drepte pe ceafă.' cum făcea $
el adesea, nrlvește îndelung spre ,
soare. îșl încordează pieptul șl. cu .
mina sWngă pa coapsă. începe a '
juca. Mal lntH încet, cu paa mă- J
runt. de bătută, apoi din ce In ce <
mal repede, cu chiote scurte s! si- *
cadate. Se InvlrtJ In Jurul meu ca ’
un halucinat timp de cîteva mlnu- ’

nostru era un' In
expresive”.

;; ,s 1

loan ADAM <

te... Dramaturgul 
drfigostlt al vieții

f 1

r JJ

și men-

Lâneră ri
ll Jnoi-
Qzl coh- 
demebît

al trilogiei Iul Ion 
Agonisit șl apărat eu 
moșl-strămoșl. piimin- 
tn cele din urmă rtt 
devenit Izvor de dl <-

liniștea, răscoală frate impo-

LADISLAU GĂLDI: I

„INTRODUCERE- 1N ISTORIA
VERSULUI ROMANESC"

Versificația românească are da 
ma1 multă vreme la profesorul La- 
d'.slau Găldl. de la Universitatea 
din Budapesta, un cercetător eru
dit șl asiduu. Vom aminti doar d- 
leva din lucrările sale care preced 
această Introducere In Istoria ver
sului românesc, apărută recent tn 
colecția „Unlversitas” a editurii 
Minerva. Studiile anterioare ale 
profesorului Găldl au fost-l publi
cate In diferite llmbL Astfel : Lc 
origine Ralp-greehe delta verelfica- 
zlone rumena (Originile ilalo-grc- 
ci-ștj ale versificației românești). A 
român versiărlcnet Korsznkal (E- 
poclle Istoriei versificației ro
mâne). Esquisse d’une hlstolre de 
li versification roumalne (Schiță a 
unei istorii a versificației .române), 
precum și binecunoscutul studiu. 
Stilul poetic al lui MIhal Emlncsen. 
Lucrarea nou apărută este o gin teză 
care, folosește rezultatele acestor 
studii anterioare.. Ea utilizează, de
sigur. nu numai materialul oferit 
de creația poetică românească cL 
de asemenea.' toate. contribuțiile 
cercetătorilor naștrL printre care 
Versificația moderni a Iul Vladi
mir Slrelnu.

Intenția explicită a profesorului 
Ladlslau Gdldi a fost aceea do a 
n-r oferi In'această Introducere In 
Moria versului românesc nu numai 
o oxpiorăre diacronică a evoluției 
versului, d șt o analiză a unui sis-

preslonlatl. Toate concluziile profe
sai ului Găldl re întemeiază pe stu-

tom de versificație, ba mal mult, 
un studiu comparat al versificării 
In perimetru! larg al poezld euro
pene. Intr-adevăr, autorul este Inl- 
țiatonil unei noi discipline In do
meniul acesta, disciplină pe care o 
numește „metrică comparată” sau 
...istorie comparată a vcraificațtel”. 
Ca atare, el caută termeni de com
parație pentru versificația româ
nească in alto literaturi.

Versul românesc este .urmărit în 
această Introducere paralel cu evo
luția poeziei in general. Este inte
resantă (chiar dacă In unele amă
nunte ale «el discutabilă) p-erlodlza- «_________ -____ ,_______
rea la care recurge profesorul acestei sinteze să cuprindă ana- 
Găldl In istoria sa. Un prim capitol 
— foarte important, intrucit aduco 
nu nunta! elemente inedite, d o vi
ziune nouă cu privire la versifica
ția populară — este închinat poe- 
z’ei populare. SlnL pe rlnd. anali
zate : metrica populară, tipologia 
sirofelor șt rima. în capitolele ur
mătoare e înfățișată, cronologic, 
evoluția versului românesc cult. E- 
pucile slnt : Renașterea și Barocul, 
apoi Iluminismul,’ Romantismul. 
Lui MIhal Emlnescu șl Alexandru 
Macedonskl le slnt rezervate două 
mici studii monografico ca șl. mal 
tlrziu. Iul Tudor Arghezl șl Lucian 
Blago. întră acestea slnt interca
late capitole dedicate versificației, 
„micului romantism”, apoi poeților 
parnasieni, clasiciști, simboliști, lm-

d.ul faptului prozodic.
■ • Doaigur. nu avem In aceasta iu- J 
crare 'un studiu exhaustiv al versi
ficației românești. îndeosebi evo
luția poeziei In secolul nostru sub 
aspect prozodic, părăsirea formelor 
canonice ale versificației este cer-/ 
cotata numai In unelo din aspectele ' 
el Se acordă un spațiu restrins (pe 
care cercetări ufierloare ale auto- 
rultîl 11 vor lărgi, probabil) unor 
poeți ca George Bacovla. Ion 
Barbu, Ion Vlnea. Al. Phlllpp'.dc ; 
nu se putea, de asemenea, pretinde

■ ■ ana- j
liza valorilor prozodice nie prozei 
de arîă. în esență Inta. Introduce- J 
rea In Istoria versului rouiâncse 
este primul tratat sistematic șl is
toric privind problemele versifica
ției noastre. Cercetarea profesoru- - 
lui Ladistafz Găldl esie un prețios 
ajutor al tuturor Istoricilor poe
ziei-române. f
’Să nu uitam că.această carte a- 

pare intr-o colecție care. Ini
țiata in ultimii ani. și-a dobin- 
dlt in scurtă ■ vreme un deosebit 
prestigiu. în această colecție au

■ fost publicate lucrări de istorie li
terară și .exegeză critică ce Iși pro
pun. ta examineze tema abordată 
pină la epuizarea posibilă a sur
selor de Informație literară.

I

Nlcolae BALOTA

„mărturisiri literare” a avut ca 
. efect elaborarea unei întregi cârti, 
Drumul poeziei, de acută Însemnă
tate șl prin Implicațiile teoretice, 
și prin luminile pe care le aruncă 
asupra diverselor fațete alo liricii 
iul Dar și ale altora. Filb de Jur
nal. notații aforistice.- cltava arti
cole de atitudine; mal vechi sau

șl o încercare extrem de Intere
santă de a degaja. într-un mic tra
tat radiofonie. liniile unei poetici 
rj reverberații universale, - se con
stituie In capitole nle unei .tulbură
toare meditații personale p«: mar
ginea sensurilor și a meșteșugului 
artei, a valorilor politice, elice, ci
vice ale actului liric, a dimensiuni
lor sale umaniste, a statutului său 
de excepție, ca formă exnrexlvă. a 
rolului larg educativ Lal literaturii 
autentice, a tipului special de lim
baj prin care poetul , dialoghează 
cu lumea șl cu semenii. Iși repre
zintă spectacolul cosmic și iși co
munică mesajele sale. Excelent psi
holog. cu contribuții ;In materie. 
MIhal Benluc se arată a fi aici șl 
un pertinent analist al stărilor ine
fabile șl al propriului său drum In 
poezie. Prin conținutul Iul particu
lar, volumul se instituie ea referin
ță obligatorie pentru oricine va vrea 

.să-și apropie In mișcările cl esența

___ ________ .____ _ _____. „ _ nț 
recente. însemnări de atelier

artei cultivate de autorul Cinlecelor 
de pierzanie. Ca editor șl cititor, 
mărturisesc că m-aș bucura dacă șl 
nlți scriitori contemporani ar prelua 
exemplul. Chiar dacă numărul de 
pagini consacrat confesiunilor ar fi 
mal mic șl chiar dacă arin de pros
pectare a meditației ar fl mal în
gustă. Cert este că asemenea mo-

Confundat uneori cu 
trăsăturile de epocă ala 

'romantismului francez : 
grandilocvență, patetism 
șl lipsă de profunditâte. 
Victor Hugo a râmai în
totdeauna un favorit al ci
titorului de literatură, 
pentru imensa forță epică 
șl pentru căldura lirismu
lui său. Istoria literaturii 
a reținut, de altfel, un 
atribut derivai din nu
mele său. menit ta .defi
nească amploarea Inspira
ției. Imensitatea operei și 
întinderea problematică, 
„Ilugoilan" desemnează 
astăzi o trăs&lură a mă
reției unul artist Neobiș
nuita fidelitate a publi
cului față de opera iul ro- 
maneică se poale explica 
desigur In primul rlnd 
prin generozitatea mesa
jului său uman, prin oc- 
tuolltalea ideilor iul so
ciale sl politice, dar nu 
mal puiln prin capariia- 
tea exnreslvă s! geniul li
terar. Iată Mizerabilii. in 
ediție de masă, ecranizat 
de mal mulie ori. rfimine 
In mod conslanl o lectură 
a tuturora. Ocnașul înno
bilat de bunătate, răspîn- 
dind In Jurul tau căldură 
și frumusețe morală, este 
șl astăzi eroul adolescen
ților, iar posibilitatea 
mintulril șl valoarea ge
nuină a oricărei f" 
umane reprezintă Încă su
biecte de interes foarte

larg. In pofida tuturor 
insurecțiilor artistice mal 
noi și a profeților dezu
manizării artei. Geniul 
hugolian urmează calea 
unei Inspirații nestăvilite 
șl disonanțele nu lipsesc 
In romanul său. paleta 
descriptivă este de multe 
ori exagerată șl reacțiile 
umane au un caracter

șl «odaie a personajelor, 
este destul de precar. To
tul se explică Insă In nu
mele întregului roman, 
construcție maiestuoasă, 
durabilă, din care nu poa
te să lipsească nici o par
te. fiindcă peste tot se 
simte geniul autorului.
. Jean Valjean n devenii 
astăzi tipul convertitului

tea de a crea tipologii du
rabile pe această bazA 
Un exces declarativ si a- 
bundența elementelor de 
frescă sini obositoare u- 
neori ; Impresia finală 
bile totuși de viată su
verană. un tumult exis
tential cum numai un 
geniu este In stare să în
fățișeze. O singură sec-

VICTOR HUGO:
. J

J
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prea sumar pentru gus'ul 
actual, deprins cu subll- ' 
lltâți de psihologic greu 
de bănuit înainte. Episoa
dele devin de multe ori o 
probă d« virtuozitate a 
autorului. Un ainulu spa
țiu este acordat de Hugo 
bătăliei de la Waterloo, 
tratată cu mijloacele 
frescei romanești, deși 
elementul .care Justifică 
această prezență In ro- 

. mim. din punci de vedere
ființe gtrict literar șl din acela

al semnificației. In ordi
nea evoluției psihologice

moral, llustrlnd Ideea ro
mantică a nobleței înnăs
cute. e naturii bune a o- 
rnulul de Jos șl chiar a 
celui dinafară legii. Fu- 
rind pentru pline. In în
ceput el este co.nstrins 
apoi să ie conformeze 
Imaginii pe care l-a im- 
pus-o societatea, ca să re
găsească drumul sore lu
mină in devoțiunea pen
tru Coseîtc și In genero
zitatea față de Javert 
Materia romancscă apare 
la urma-urmei simplă, dar 
neobișnuită este capaclta-

ventă este capabilă că 
pună In circulație univer
sală figuri reprezențaîive, 
și dacă n-ar Ti să dtflm 
dedt moartea Iul Ga- 
vroche șl tot n-am putea 
tl acuzați de exnacrare 
Micul republican atașat 
baricade! din strada Chan- 
vreriel a devenit In cele 
din urmă un fel de em
blemă a adolescentului 
parizian. Iar Imaginea Iul 
este mal răsplndlîfl pro
babil dedt. n tuturor îm
păraților. Bunătatea Co- 
ceitcl sau răutatea Thă-

na rd ieri lor slnt de a»e- 
menea, Imagini generice 
ale trăsăturilor respec
tive.

Mizerabilii tul Victor 
Hugo șl destinul lor li
terar demonstrează Ineă 
o dată, dacă mal era ne
voie. actualitatea creației 
ample, o talentului pu
ternic. In stare să recon
stituie lumea în intimita
tea sau In amploarea el. 
Luda Demetrius si Teo
dor Mălnescu au fost în
zestrați cu nasiunea și 
măiestria necesare unei 
versiuni fidele. Iar edi
tura Minerva a avut 
tlatlva unei reeditări 
succes. Este locuL de 
fel. să menționăm șl 
lelalte traduceri 
„Minerva®. din 
timp, care vădesc o aten
tă preocupare In 
rea operelor de circulație 
universală șl ouneren lor 
la dispoziția publicului 
nostru. Acțiunea de popu
larizare a ouerelor lite
rare din patrimoniul uni
versal este ollnă de răs
pundere șl ea nu se limi
tează numai la capodope
rele genului, d trebuie să 
albă In vedere gustul ou- 
blleulul șl necesitățile in
formării Iul asuDra feno
menului romanesc In toa
tă

COLECȚIA ; „SCRIITORI
ROMÂNI11

ini- 
de 

alt- 
ce- 

lade 
ultimul

g-electa-

completitudinea lut

Aurel Draqog 
MUNTEANU .

Una dintre colecțiile de prea- în colecția „Scriitori români* 
tlgiu ale editurii : colecția \ gint editați scriitorii cei mal 
Scriitori români, menită sâ sa reprezentativi al literaturii ro- 
adreseze unul public care ma
nifesta interes nu numai pen
tru operele beletristice In sine, 
cl șl pentru (aptul literar ca 
document al unei epoci. Astfel, 
edițiile din cadrul el au In ace
lași timp ți obiective literare șl 
de cercetare, urmărind să sa
tisfacă atlt pe cititorul de lite
raturii cit și pe Istoricul literar.

Spre deosebire de colecțiile 
de popularizare, colecția „Scri
itori români” atinge un nivel 
mal înalt de informare prin apa
ratul de note, comentarii, va
riante, bibliografii, menite să u- 
șureze o ma! profundă înțele
gere a operei editate

- Edițiile publicate slnt selec
tive, nu Înglobează întreaga o- 
peră a scriitorului, cl numai 
partea cea mai însemnata din 
punct de vedere Ideologic iși es
tetic a creației sole, ceea ce re
prezintă personalitatea acestuia. 
Desigur, aceste criterii de se
lecție sînt aplicate diferit de la 
autor la; autor, astfel Incit ta fie 
puse In circulație șl opere sau Mhdrescu. Hortensia 
fragmente ma! puțin cunoscute. " 
dar importante pentru conținu
tul lor

reprezentativi al literaturii ro
manești de la începuturi pînfl 
azi.

In . ultimii ,anl în colecția 
„Scriitori români" au apărut e- 
dițli ale unor opere fundamen
tale din tezaurul literar national. 
Astfel, au văzut lumina tiparu
lui : Opere — D. Cantemlr ; 
Opere, vol. I—II I. Creangă ; 
Opere, vol. II — I. Ghlca O- 
pere, voL I—TTI — Dulliu Zam- 
firescu : Opere, voL VI—VIII — 
B. Delavrancea; Opere,., voi.
V — I. Slavici : Opere, voL 1TI 
— O. Goga ; Opere, vol. I—II — 
G. Toplrceanu.

în planurile de apariție din 
anul acesta și anii următori fi
gurează toți, clasicii literaturii 
noastre In ediții bogat repre
zentative. Va fl continuată se
ria operelor lui D. Cantemlr,
V Alereandri. I. Hei iade-Rfidu- 
lescu. G, Coțbuc. 1. Sla
vici ș.a. Anul acesta vor apare 
primele volume din edițiile scri
erilor iul Gh AwhL Gr Aler-

i Pa'padat- 
Bengearu. Camll Petrescu.

N. ALEXE

ultimii .ani în . colecția
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umărul minerilor americani a 
continuat să scadă vertiginos 

anul 1639, clnd 
reacționară a 
urmare a aulo-

a ne clșllga existenta muncind pen
tru prosperitatea economică a State
lor Unite, Acum, clnd nu dispunem

ȘCINTEIÂ șlmbăfă 6 mai: 1972

NOTE DE CĂLĂTORIE DIN H.D. GERMANA

Celebra maximă a lui 
Voltaire : „Cel ce deschi
de o școală Închide o tem
niță" are Ia Dreada o re
plică contemporana unică 
în lume. Pentru că aici, 
in esteva luni doar duna 
eliberare, In orașul aflat 
Încă In ruină, universita
tea tehnică — ce avea să 
devină una din cele mal 
prestigioasa instituții de 
lnvățămlnt șuperior din 
R. D. Germană — a În
ceput eă funcționeze cu 
un mănunchi de sludenți 
intr-o clădire transforma
ta a fostei temnițe hltle- 
rtate rămase „in ulcioare" 
și după bombardamentul 
fortărețelor zburătoare, 
care a transformat in fe
bruarie 1045 orașul In 
ruină. Jerbe de flori aco
peră acum, discret, Intr-o 
curte Interioară, un pa
trulater do beton pe care 
numai cu trei decanii In 
urmă era Instalata o ghi
lotină. Zidul de alături nu 
mal e ciuruit do gloanțe. 
Dar în tbnp rce asculți ex- 
pllcațlIJe unul vechi mili
tant comunist, auzi parcă 
rafalele caro In anii de 
crunta teroare hiUerikta 
puneau capăt vieții con- 
damnațlloc pentru Idealu
rile lor de libertate: Mu
zeul din Incinta universi
tății a devenit nu numai 
un ptos omagiu adus 
luptătorilor antifasciști, el 
și un remarcabil lăcaș de 
educație a noilor genera
ții, o lecție de istoria con
creta șl concludenta pen
tru 20 0OT do «tudențl ce 
so pregăteisc aici pentru 
a participa activ,la editl- 
•area eoctiaUsmuluL

Parcurgi acest „cartier 
latin", te oprești îndelung 
In fața Madonei Sixtino 
șl a altor opere ale mari
lor maeștri — salvate șl 
apoi restaurate In împre
jurări bine cunoscute — 
din renumitele galerii 
găzduite în Zwlnger șl Al- 
bertinum, privești blocu
rile moderne din plin cen
trul orașului, rjlnek; 
teatralei, pe caro Cdllll

a făuririi goctaltamulul. 
Un oraș nou, intr-un dis
trict chemat la o viață 
nouă : districtul Dresda a 
devenit In ultimii, ani. ca 
pondere, a treia regiune 
industrială a R. D. Ger
mane, puternic centru ai 
industriei electrotehnice 
șl electronice. Aici există, 
totodată, importante În
treprinderi optice șl de 
mecanică de precizie, uni
tăți ale Industriilor chi
mică, construcției de ma- 
șini șl metalurgice. " ' 
mul reactor nuclear din 
țară, din Roasendorf, s-a 
construit, de ademenea,-In 
apropierea ‘ acestui oraș, 
reallzlnd parcă o legătură 
intre epoci — cu vestita 
Industrie a porțelanului 
Ndtssen din aceeași re
giune.

Dar Dresda nu oferă 
dorit o oecvență din noua 
istorie a țârii prietene. A 
unei istorii care a deter
minat ca azi Republica 
Democrată Germană să 
so numere printre primele 
zece țări Industriale de pe 
glob. O imagine conclu
dentă a acestei realități 
nc-a oferit-o Urgul de 
primăvară de la Leipzig. 
AM am putut remarca In 
toata plenitudinea lor 
progresele realizate de 
oamenE muncii in Înfăp
tuirea sarcinilor stabilite 
prin (danul cîndnal 1071— 
1975, dardnl prestigioase, 

fapt va determina ca vo
lumul producției Indus
triale a R. D. Germane 
aă se ridice la 220 miliarde 
de mărci, respectiv să se 
realizeze in nouă luni o 
producție egală cu în
treaga producție a țării 
din anul 1970. Do altmln-

PH-
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ful de eărbune și eu Inima slăbită de Farurile locomotivei cu troleu spin- lulul, electrică șl nucleară; ,la
trei Infarcte, prezintă un pericol tocau, bezna ndlncurilor, lumlnin- jorarea producției de cărbu:
penlru securitatea, națională și pros-, du-no înaintarea? Din dnd In clnd a- S.U.A., care a ajuns la 500 de m
peritatea economică a Industriei car- plecam capelele pentru a nu ne iovi .
bonlfere*. , de'țurțurii niari de gheață care spln-

Stewart s-a prezentat la tribunalele zurau de plafonul abatajului. Frigul 
g8 pătrundea pinărin oaup Deși pur-.: 
tam ochelari de proiecție, ne sim
țeam ochii ca niște giolruri de gheață. 
Amorțite de ger. maxilarele înceta
seră să mai clănțăne.

„E un ger cumplit, dar nu avem 
Încotro. Ventilatoarele bagă cu mare 
viteză aer proaspăt In mină pentru 
a evacua gazele. Cu un milion și ju
mătate de metri cubi de gaze pa zi 
nu o de glumit* — ne explică direc-

din Charleston si Bluefield, statul 1 
Virginia de vest, ale căror ședințe 
durau cite 8 orc. pentru el. un ade
vărat calvar. Depunea eforturi su
praomenești pentru a rezista șl a a- 
pfira dt mal trine cauza minerilor. 
După ultima zl a audierilor. Slewart 
arăta Insă ca un om prăbușii. Ajuna 
acasă a fost lovit de un nou atac da 
cord. A fost Internat In spital, dar, 
neputlnd plăti costul Îngrijirii tnc-

DOSARUL STEWART’ ® CINE CUMPĂRA UN PLĂMIN? ® GUSTUL „MIERII 
DINTRE STINCI’
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a căror transpunere in dovedit a fi o politică

Verticale în Leipzig

i la „Neucs 
d rta Ir» nllo

legii de ja „Neucs 
Deutachland* și de la alte 
ziare, cu diverși specia
liști aflațl la tlrgul de la 
Leipzig. ;După cum am 
putut remarca, cu ace
lași I prilej, Interesul viu

<na nnn ra I Fr> <1 S

ipopulară in cel mai bun 
tens al cuvlnlulul. Clasa 
muncitoare, țăranii coo
peratori, intelectualitatea 
șlVrin peneral, toți ’ ' ou- 
menii muncii au înțeles <are se' manifesta” față da
foarte bine rezoluțiile realizările noastre, dobln-
congresului, deoarece in dlie sub conducerea Par- 
cmtrul acestor rezoluții tidulul Comunist Ro

mân,-în edificarea socie- 
tățil socialiste, multllate- 
raț dezvoltate, sentimen
tele do stimă șl prietenie 

© 0 REPL5CĂ CONTEMPORANĂ LA 0 CE-' faiA dQ

LEBRA MAXIMA A LUI VOLTAIRE © ÎN- țȘtoarea panoramă ■' a 

ta TRE PORȚELANUL'DIN MEjSSEN ȘlUEAC-’
Tanin mu nnom-umAnw a •»■■■■»*>*._. thdemnin-

du-mă să privesc de la 
ultimul etaj al hotelului 
„Berlin” Imaginea de 
ansamblu a capitalei R.D. 
Germane. Impresionante 
sint contururile arhitec
tonice ale noului Ale- 
xonderplatz privite din 
perspectiva etajului 10 : 
Casa corpului didactic ce 
reUne atenția pr|n croma
tica aparte, a fațadei sale, 
Impozantul Palat al Con
greselor, turnul televi
ziunii, Înalt 'de. 369 metri 
— devenit uh popular 
centru de atracție turis
tică — caro țlșnește să- 
gotind spre albastrul ce
rului. Schelele care încă 
mai inveșminloază . nu

de continuitate unul'pro
gram urbanistic menit să 
confere o nouă personali
tate marelui șl vechiului 
oraș. Dar schelete Ber
linului simbolizează mult 
mal mult : opera con- 
slructlvă de mare anver
gură ce caracterizează azi 
viața Întregii țări.

Al. POPESCU

-țbs

țâtoarea

orașului lo păstrează ca 
pe' un memento.' sl, vrind- 
nevrirtd, in minte învie 
legenda păsării Phoenix, 
întregul oraș poata II 
cuprins Intr-o privire do »
pa terasa restaurantu
lui plasat in cel mai înalt 
punct al unul tanț de co
line oa face parte Inte
grantă , din geografia' 
DresdeL Ungă el, lipită 
parcă, e o vilă cochetă, cu 
un acoperiș triunghiular : 
de aid, un grup do ofițeri 
do infonmațll al trupelor 
alJato șl un ofițer S. S., 
trecut In serviciul lor, au 
dirijat bombardamentul 
asupra orașului de acum 
mal bine de treizeci de 
ani — bombardament alo 
cărui efecte unii dintre 
istoricii americani al ce
lui de-al H-lea război 
mondial Ie asemuiesc a- 
cum cu acelea ale bombei 
atomice lansate asupra socialist al muncitorilor

■"HlrașlmeL Comparația fi țăranilor. ' Aceasta co-
capătă dimensiuni șl seri- răspunde atlt rplrituîut
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tari, numai în anul 1(571 
dezvoltarea Industrială e-a 
ridicat la'3,5 la sută, Jar 
venitul național a crescut 
cu 4.5 la sută,

Aceste ritmuri co
respund programului de 
dezvoltare economică sta
bilit de Partidul Socia
list Unit din Germania. 
In această privință, re
cent, In cadrul unul im
portant discurs rostit la 
Leipzig, tovarășul Erich 
Honecker, prim-secretar 
al C.C, nJ P.S.U.G., spu
nea : „A'pl ne orientăm 
întreaga forfă asupra în
tăririi multiiaterale a Re
publicii noastre Damo- 

^craie Germane, ca stat

răspunde ' atlt rplritulul
suri noi. Pentru că Dreeda cil șl literal rezoluțiilor

------ — celui de-al Vlll-lea Con
gres al partidului.,. Po-

n-ă renăscut ca atare, ca 
oraș al prinților saxoni, ci 
ca o așezare -llustrind o .llllca economică hofârkd 
perioadă Istorică nouă — de al Vlll-lea Congres s-a

Clnd, ziua in amiaza 
mare, om trecut frontie
ra in Mozamblc. nu mă 
simțeam in postură do 
erou. „Ce ®e va intimpla 
dacă vom fl atacați de 
avioane portughezo 7“ — 
glndeam In sinea mea. 
Tovărășii care mă Înso
țeau. membri al Frontu
lui de Eliberare din 
Mozamblc (FRELIMO). 
ml-au ghicit parcă gin- portughezii să nu ponta 
durile : „Nici o dată nu pătrunde In dispozitivul 
ne deplasăm noaptea — forțelor patriotice. Pe u- 
b spus unul dintre el. nele au fost pregătite 
Aici noi slntem stăplnl". ambuscade, altoie au fost

Știam că FRELIMO minate. Se utilizează cS- 
controlcază vaste teritorii 
eliberate do sub domina
ția colonialiștilor portu
ghezi. dar nu-mi imagi
nam ce reprezintă asta in 
realitate. Sint oare pă- 
mlnturi părăsite, consi
derate de portughezi că

sa află ci fnșfșl, intere
sele, problemele,' dorințe
le lor“.

Intr-adevăr. Acest plan 
este considerat un vast 
program cu un obiectiv 
clor definit : totul pentru 
binele omului, pentru ne
voile sale. Munca res
ponsabilă, disciplina, în
țelegerea sarcinilor ac
tuale stabilite de partid 
caracterizează concepția 
despre viață a masei oa
menilor mundl. Mal e- 
xact,‘ despre o viață an- ___ _
gajală intr-o activitate meronse clădiri dau semn 
intensă șl rodnică, desfă
șurată sub conducerea 
partidului, pentru trans
punerea In viață n hotă
rî ri lor Congresului al 
Vlir-lea privind con- 
etrucțla socialistă dezvol
tată In R.D. Germani 
Am putut remarca aceas
tă realitate deopotrivă In 
întreprinderile vizitate, 
dt șl in discuțiile cu co

r

tact Dar șl acel țărani 
care iși lucrează loturile 
Individuale li ajută, in 
mod obligatoriu, pe acel 
care pleacă să schimbe —ț sau 
familiile celor înrolați’ In

țle de ananas unde sint 
cultivați aproximativ 5 004) 
de pulețl. ,In mlinl ținea 
o cutie cu semințe do 
mango pe care intenționa ,___ _________
să le Insămlnțcze în ju-ț mărfuri pentru sat 
rul uneia din taberele f„...Elita .„ta. I__ ta,.
Frontului de Eliberare, armata de eliberare.

In regiunile eliberate,
oamenii nil folosesc dru-   .............■—»»—w
murile carosabile. Aces- 
tea sint blocate pentru ca

rărite prin păduri, as
cunse avioanelor portu
ghezo de coroanele copa
cilor. Pe aceste cărări «o 
deplasează detaMmontelB 
partizanilor. se efec
tuează aprovizionarea, sa 

,_________ ,__________ __ evacuează rănlțll de do
nu merită a fl apărate 7 dmpul de luptă. 
Primele mile parcurse oe T 
teritoriul eliberat ml-au tun lntllnlt-o 
șl oferit un răspuns la 
această întrebare. Mul !n- 
til am văzut că populația 
muncește aid In llnlșle 
șl cu spor pe ogoare. în 
decurs de o singură orii 
am Inlllnit peste IOT de 
oameni care purtau Miel 
grei, cu produse. Unde
va, la dtevo zeci de mile 
de locul unde ne aflam, 
aceste produse se pot recolta.
schimba cu alte mărfuri : Majoritatea ogoarelor
textile. încălțăminte, să- sint proprietate coooera- 
pun. aare. baterii elec- • tIstă, dar există Sl Rospo- 
trlce, stilouri ele.

Mal tîrzlu am făcut cu
noștință cu un om care. In 
cadrul FRELIMO. rfls- 

srădl nării.

Prima așezare pe care, 
_ 3 țn drțjrri

părea a fi părăsită. Am 
afini că aproape toți lo
cuitorii au ieșit la muncă 
pe ogoare, pe care se cul
tivă orez, porumb' șl al
tele. în timpul sezonului 
uscat. aceste timpuri sint 
adesea bombardate de a- 
vloanele portugheze, care 
lansează bombe cu na
palm pentru a distruge

t'
u

I

care el se 
pltalismul.
In penlru Independer 
fără să «pul pentru

Numai drumul aparține statului s 
restul — apele, munții cu IwgAțiilo 
pe care le ascund in adlncurllc lor, 
dmpUie și tot ceea ce poate fl eu- • 
.prins cu ochii — este proprietatea ’ 
atotputernicelor monopoluri miniere. 
Multe din gutele cuibărite la poalele 
munților Appalachian, pleșuviți In 
multe locuri de oompanllle miniere 
pentru a construi abataje, le aparțin 
tel- lor, iar minerii împreună Cu fn- 
mRlile lor trăiesc fn aceste sate alcă
tuite din rulote închiriate de ta com
panii, După ce epuizează zăcămintele 
dintr-o mină, satele de rulote — care 
nu au nici măcar nume — dispar 
peste noapte, deplaslndu-so tn alto 
locuri. Nimeni nu 
regretă zonele păr' 
rărite pentru' că »11
ele n-au adus de- - .
cit necazuri șl su
ferințe.

— Drumul ps 
care mergem a 
fost bătut acum 
un an și jumăta- 

"te de nenumărata 
ori de Posey Ste
wart, unui dlnlra 
cel mai dirJI fl 
curajoși lideri n! 
minerilor ameri
cani — Iml spu
nea Virgil D. Tel- 
lant,’ Inspector la 
Biroul federal al ‘ 
minelor. El a fost' 
Urii de patronat 
și de conducerea 
reacționară a U- 
nlunll Munci
torilor Mineri
(U.M.W.) Intr-un sir de procese, de
oarece o îndrăznit să demaște mon
struoasa, lor coaliție.

Fără a-șl lua ochii de la șosea, In
terlocutorul meu deapănă monoton, 
cu pauza lungi, povestea vieții aces
tui om._

I orțll nu vorbesc, dar fm- 
prejurările în care unii oa- 

® meni au trecut dincolo de 
a hotarul vieții dezvăluie ade

sea mal multe decit ar fl
putut el spune. Circumstanțele dra
matice In care minerul Stewart s-a 
stins din viață intr-un îfit din Vlrgl- . 
nla de vest plasează eub reflector 
viața iti.ii’.â du lipsuri și suferințe « 
celor ce perforează munții.

, Dincolo de frontierele Virgini el da 
vest s« cunosc foarte puțina despre 
traiul celor care-șl tcâștigă' plinea 
Ecurmlnd măruntaiele pămlntulul, Iar 
opinia publică află despre el doar 
crlmpele Izolate șl numai atunci tind , 
izbucnește vreo grevă sau tind ex
ploziile îngroapă In abataje‘un nu
măr de oameni.

Stewart lucra In mină de la virata 
de 15 ani. Treptat, s-a calificat, de
venind mecanic, pe una din micile lo
comotive rare trag vagonetele Încăr
cate cu cărbuni. El știa, ca orice mi
ner din Appalachia, că plafonul șl 
pereții abatajelor sint gata să se pră
bușească In orice clipă. în 1947, In 
timp ce transporta o Încărcătură din 
mina nr. 2 din Kopperston, aparțl- 
nind companiei „Eastern Gas arxl 
Fuel Go", armătura a cedat. Tovară
șii lui de muncă l-au scoa de sub 
mormanul de rocă, mal mult mort 
decit vlm După dteva luni de spitali
zare, cu coastele abia sudăle In urma 
fracturilor suferite, Stewart s-a reîn
tors la Jucru. Ani de zile a Izbutit să 

alta prăbușire a abatajului a pus ca
păt muncii sale In mină. De data a- 
ceasta a-a pomenit cu șira spinării 
rupta. Mal mult, ta radiografie s-a 
consta lat că șl plămlnll li sint riiln- 
cațl partial dp praful de cărbune. La 
vlrsta de 46 de ani, omul acesta a ră
mas fără slujbă șl lipsii de orice spe
ranță de a-șl reface capacitatea de 
muncă. Neavlnd încă virata de 55 de 
ani. conducerea sindicatului i-a re
fuzat dreptul La pensie.

în situația sa erau — șl sint — rail 
de mine-lv Știind că numai unlndii-și 
glasul el ar putea să se facă auziți, 

tewart a luat Inițiativa creării „Or
ganizației minerilor infirmi șl a vă
duvelor minerilor". Stldind amenin
țările liderilor sindical! corupțl, org«" 
nlzațla a chemat In fața ,Instanțelor 
conducerea U.M.W„ rcvcndlclnd 
dreptul la pensie pentru cel cărora 
accidentele le-nu minat viața timpu
riu. Sub presiunile, conduceri! sindi
catului, tribunalul a respins Insă n- 
ceaata cerință. Dar o dată pornita,

r _ t .... ,j ... i . jț ’ ,5. . ,

dlcale, s-â întors acasă după numai 
o săptămlnă. Acolo, după 10 zile de 
luptă cu moartea, Ștewart a fost în
vins, Iar dosarul pe, care scria nu
mele său a fost In sflrșlt clasat.

In satele sărace cuibărite In văile 
munților Appalachian trăiesc circa 
M COT de’foști mineri, victime ale ac
cidentelor de muncă, oameni care 
neavlnd Încă 53 de ani Împliniți nu 
primesc pensii. Eforturile lor de a se 
revizui legile In baza cărora condu
cerea U.M.W. șl patronii le neagă 
dropsurile au eșuat pe rînd. Muițl 
din el au făcut petiții chiar către gu-

torul minei, Milton B. Harper, caro 
conchide: „Decit să avem explozii, 
mai bine bronșite și pncumonU".

După 12 kilometri, de drum intrăm 
in secția denumită „peretele lung". 
E întuneric beznă. In jeturile mid do 
lumină trimise de lanternele de cas
că roiesc miliarde de particule do 
cărbune învăluite in fum și gaze.

vernul tac!crai. în sala de așteptare 
a laboratorului’ pulmonar al spflalu- 

.Jul regional din Beckley este afișată 
o petiție ce urmează a fl trimisă ta 
Waiihlnglon, document din curo spi
cuim: „Slntem oameni totalmente 
llpsițrde capacitatea de a munci. A- 
vcm nevoie să ni bo asigure spitaii-
tarc și medicamente. Puținii bani 
care-I obținem sub formă de com
pensație pentru Incapacitatea de ■ 
munci nu ne ajung decli pentru a 
cumpăra niște cartele de alimente eu 
timbre (dale celor considerați a tril 
eob nivelul mediu de sărăcie) șl a asi
gura cite o masă pentru copiii noștri 
Ia eanilnelc săracilor. Ne aflăm adesea 
in situația de a fl aruncați in stradă 
din casele luate cu chirie. Noi ne-am 
sacrificat sănătatea și capacitatea do

de mijloace, cerem națiunii șl statu
lui să contribuie 1b ușurarea situației 

•noastre".
Muițl foști mineri, înglodați în da

torii. plorzlnd speranța de a primi un 
răspuns la acosta petiții, recurg ade
sea la mijloace dramatice. In ziua 
sosirii noastre in orașul amintit, zla- 

-rul'<..Beekiay Poala Herald? din 11-fe- 
Țbruarie a.c. anunță că minerul Har
vey Wffllam Srfflih,' In virată ' de'50 
de ani. vrea să-și vlndă un plâmin 
sau un rinlchL Tată a 7 copii, el a 
devenit șomer. Necazurile salo au 
Început In toamna trecută In timpul 
gravei generale a minerilor., Fiind 
considerat unul dintre Inițiatorii gre
vei, a (ost concediat de societatea 
„Baltimore and Ohio Railroad". Lip
surile, necazurile îi eșecurile încer
cărilor de a se angaja in allă parte 
l-au Îmbolnăvit de inimă. Cu sigu
ranță că penlru plăminul oferit nu va 
găsi client, fntruclt anii de muncă In 
mină i-au căptușit plămlnll cu un 
•girat de praf de cărbune. Cit despre 
rinichi, poate se va găsi cumpără
tor...

■ tereystone nr. 1" a fost săpată 
fLP' In coasta unui munte din a- 
H vt Proplerea orașului Princeton, 

nn LI ^spre șflrșllul veacului trecut, 
fiind conslderatâ ‘ cea mal 

veche mină din Statele Unite. Pe a- 
.«xiiiia uvm-ua.- . v .tunci aveo doar cileva .abataje. A-
această mișcare revendicativă nu a cum mina — una din cele 18 aparți

nă de conducerea nlnd companiei „Eastern Associated
idlcatulul. ea dudnd Coal Corporation", subsidiară a trus

tului „Eastern Gas and Fuel" — se 
Întinde, ca o caracatiță cu mite de 
brațe, pe o suprafață de 8®0 km pă- 
trațl. Pe cel peste 80 km de cale fe
rată, care tale in toate direcțliLc pln- 
leeele muntelui, ies in flecare an dte 
un milion de tone de cărbune.

Am Intrat in șut o dată cu primul 
ichlmb, clnd obla se crăpase de ziuă. 
Ne-am îmbrăcat in salopete. »rn re
glat micile lanterne fixate pe căști, 
am suit Intr-o locomotivă eleclric.1 
descoperită șl am pornit-o la drum.

mal putut fl oprii 
reacționară a sind 
la declanșarea uneia din cele mal în
semnate, acțiuni greviste din Lstorta 
regiunilor carbonifere ale S.U.A. în 
acesto condiții, unele comnanll din 
Industria cărbunelui, printre rare șr ' 
puternicul trust „U.S. Steel and Con
solidation Coal Company", avlnd 
sprijinul conducerii reacționare n 
sindicatului, l-au chemat pe Stewart 
în fața Instanțelor de judecată. 
„Companiile — scria pe atunci ziarul 
„Washington Post" — pretind că 

un om cu coloana vertebra- 
cu pllminil mlnrați de pra-

bazeaz-a — ca- 
Cum poți lup-

Independcnță
< - - — f- - ce
independența lupți 7 Noi 
luptăm împotriva parazi- 
ților nu pentru a fl con- special pentru copiii al 
duși do alțl para7jțl„ Iar căror părinți «o află pe

centrui administrativ nl la sută. Acum. în reglu-
acestel regiuni. Aici, vin- nlle controlata de . _ _ _
ța pulsează din plin. în FRELIMO. totl copiii. în ultimele 0 luni, acesta
cadrul așezări! so află o frecventează școala,
școală-lnlernat — mai <
multe colibe construite 

pentru codIH al

4 1

i

re. tabăra FRELIMO 
spre care ne Îndreptam.

a fost primul atac Împo
triva teritoriului controlat 
do FRELIMO In re
giunea respectivă. Locul-' 
terii urmăreau cu atenție 
mișcările dușmanului șl 
l-au avertizat din timp pe

în timpul dominației 
portughezilor. asistența 
medicală era inexistentă 
la sate. Acum, numai In 
provincia Cabo Delgado, 
prin grija FRELIMO. . .

" au fost vaccinați Impo- partizani, care au orga- 
trîva variolej peste 22'0 C©0 nizal o ambuscadă : două 
de oameni.’ detașamente au ocupat

Regiunea pe care am poziții de ambele părți

i ma- 
_ cărbune a

U.A., care a ajuns la BOB de milioa
ne de tone anual, la sporirea simți
toare a profiturilor monopolurilor șl 
trusturilor, la accelerarea ritmului de 
niuncă In mine și deci la înrăutățirea 
condițiilor de muncă șl a securității 
muncii. Pentru a menține ridicat 
prețul cărbunelui, căruin In S.U.A.

. 1 ®e mai spune șl „mierea dintre 
slinci", patronii nu nu mal deschis 
noi mine, d au Intensificat exploata
rea celor existente. »

„Care sint profiturile com 
dv?“ Lam întrebat pe președintele 
sorieiățll „Omar Mining Co.“, dL

*" 1 Brook.
..Este o cifră ne 
care nu o noi 
dezvălui. Vă pot 
spune insă că rea
lizăm o produc
ție medie de 
de tone oo om- 
tură sl că nrehil 
per tonă este de 
7—8 dolari. Afa
cerile mere slab, 
iar producția și 
profllurllo scad 
continuu*.

Datele 
cate de Biroul do 
staltatleă a mun
cii vin eâ infir
me aflrtnatllle 
d-lul Brook. Cos
tal tonei de căr
buni a crescut în 
ulllmU 5 ani cu 
03 la sută. . In 
timp ce salerilla 

au înregistrat o creștere minimă, sub 
sporul costului vieții, indldnd astfel 
o substanțială majorare n profituri
lor. Mal mult, în minele vechi, pen
tru a nu-și diminua profiturile, pa
tronalul rezistă presiunilor făcute de 
muncitori pentru a se tace Investiții 
in vederea sporirii securității mun
cii șl Îmbunătățirii condițiilor lor do 
lucru, fapt care face ca numărul ac
cidentelor din minele americane să 
depășească de 3 plnă la 5 ori numă
rul Înregistrat In statele europene. 
Sute de mine figurează pe listele Bi
roului federal al minelor ca „între
prinderi eu un foarte- mare grad de 
periculozitate",' unde cantitățile , da 
gaze emanate In 2-î de' ore depășesc 
5—0 milioane de motri cubl. iar ven
tilația este Inadecvată. Exploziile 
sint dese. Mortalitatea In 'rindurile 
minerilor este de două ori mal mara «".n nlf'A rsTPirif

în 1IM9. ca urmare a grevelor mun
citorești, forul legislativ a trebuit 
aă adopte un nou regulament privind 
securitatea muncii in mine, regula
ment pe core insă companiile nu-I 
respectă. „Nu există mină in care să 
se respecte Integral noul regulament", 
ne explică președintele companiei 
..Eastern Associated Coal Corp". 
Nerespeetarea costă viața a sute1 si 
mil de mineri. Intre 1932 șl 1071 au 
murit !n minele americane 5 TOT de 
muncitori. Iar cel caro Îndrăznesc să 
bo pll'ngă de condițiile de securitate 
din mină islnt adesea coneedlati, sln- 
dicatul excluzlndu-1 din rindurile sale 
p-a conalderentur că sint „rebeli", șl 
„Incitatori Ia dezordine". Un ziarist do 
la „Vocea minerului" Iml spuneai că 
a încercat recent să-l interpeleze ;pe 
cel 8 mineri care au scăpat ca prin 
minune din groaznicul accident' din 

" Farmlngston, unde cit dbl an! ‘ în
• urină aHJfoseucTș! 7ff de 'mineri. Clnd 

, au aflat scopul vizitei sale, minerii 
*rs-au speriat, „'Dacă'Vrel-să'— -- -

de particule de 
in fum și gaze, 

înaintăm curbați de mijloc, cu ge
nunchii atinglndu-ne bărbiile șl spri- 
jlnlndu-ne In mlinl pentru a nu ne 
prăvăli In nămolul care ne ajunge 
pină la glezne/ Este ceea ce minerii 
numesc aid „mersul gișlli". Stratul 
de cărbune fiind Îngust, abatajul este 
foarte scund. Tavanul este sprijinit 
de 00 de pistoane cu tălpi lungi așe
zate in linie dreaptă, flecare rczls- 
tînd unei greutăți de 170 tone. La 
circa 89 cm de linia plstoanelor se 
află o bandă rulantă lipită de-a Iun- _________
gul stratului de cărbune, care cate : ca in alte profesii, 
„rașehetat" de o mașină cu zeci de 
cuțite. Pe măsură ce dlziocă cărbu
nele. care cade pa bandă, pistoanele 
șl banda se deptasează mecanic, lă- 
slnd plafonul să cadă In urma lor.

„Cn numai 13 mineri, compania 
realizează in această secție 5OT de 
tone de cărbune pe schimb", ne in
formează dl. Milton. Norma fiecărui 
miner este calculată la limita supe
rioară a puterilor omenești. O clipfi 
de neatenție din partea oricărui 
membru al echipei poate dezlănțu! o 
catastrofă Zgomotele lugubre provo
cata, de prăbușirile plafonului din 
urma liniei plstoanelor țin mereu în
cordată, atenția oamenilor.

t'

Inceplnd din 
condu cerea 
UM.W., ca Mj ___

matlzărLl producției, a acceptat con
cedierea de către companii a 450 0TO 
de muncitori dtn cel 610 COT exls- 
tențl. Cel concedtațl au fost ex
cluși din sindicate din ordinul con
ducerii uniunii — Indiferent de anii 
lucrați In mină — pentru a nu mal 
putea beneficia de dreptul la pensie 
șl la îngrijire medicală. Marea majo
ritate a celor concedlațl erau munci
tori cu o vechime de 25—35 d© ani... 
Aruncați pe drumuri, el, Impreunjț 
cu familiile lor, au fost nevolll să 
părăsească sute do localități miniere, 
lăslndu-le aproape pustii.

Mecanizarea a dus la sporirea con
siderabilă a rapacității de concuren
ță a industriei cărbunelui cu alte ra
muri, in special cu Industriile petro-

t nn ne'a-
gravezi situația, te rugăm să nu scrii 
nimic despre noi* — au spus el.

Investigațiile In legătură cu occi
dentul nu s-au Încheiat încă, cel 8 

’muncitori urmlnd a fl nudtați la 
Washington. între timp, oamenii pa
tronalului exercită asupra lor mari 
presiuni pentru a fi siguri că nu vor 
dezvălui cauzele exploziei din mină, 
pentru a acoperi urmele crimei co
rnișe prin neglijarea unora " dlnira 
cele mal elementare măsuri de asi
gurare a securității muncii.

.
Constantin ALEXANDROAIB
Washington, aprilie 1972

TAXATORUL MECANIC 
'1^

Frankfurt pe Main — R.F.G. Se 
știe că aproape 8D la sută din tota
litatea accidentelor in transportu
rile aeriene au loc în raza aero- 
porturllor — la aterizare sau deco
lare. Cel mai adesea intervenția 
pompierilor aeroportului se dove
dește tardivă. Avantajul utilizării 
rachetel-pompler constă in faptul 
că poate fi utilizată la numai cL'e- 
va fracțiuni de secundă de la sem
nalarea incendiului. Aclnd o fnedr- 
cdfurd de 50 kg pulbere extinctoa
re, rachetele-pompier sint dirijate 
pe cale electronică la țintă, fiind 
lansate de la baza rabatabile, in 
orice direcție. In caz de urgență, 
ajunge o apăsare pe buton si un 
ordinator reperează ținta, progra
mează instalația automatică de vi
zoare ji declanșează lansarea ra
chetei.rotografia de mai sus a fost fă

cută intr-un tramvai care circulă 
pe linia 3, in orașul sovietic Ka
liningrad. La nrcarca Iu vagon, pa
sagerii au plăcuta surpriză de a fî 
Inllmplnatl cn un salut cordial șl 
Invitați să-șl procure bilete de 
către un robot. De Îndată 
ce taxatorul robot primește ba
nii. Intr-o cutie atașată de cor- 
donni său. el rupe șl Inmlneazl bi
letul corespunzător. Totodată, robo
tul anunlă din timp numele fiecă
rei stații.

Taxatorul mecanic. este rodul 
muncii tinerilor tclinlclcni din re
giunea Kaliningrad.

„DE LA LUME ADUNATE...

Consemnîhd zilnic timp do un an 
toate cuvintele „galante* co le-au 
fost adresate prin cablu de la cape
tele firelor, le! efori tot e’.o din Atena 
au întocmit o carte voluminoasă, au 
legat-o in-piele și nu fnaintat-o 
șefului departamentului poștelor »i 
tateromimlcaiil’or din C'retia. Volu
mul conține 10 OTO de așa-zlse ex
pres!! lingvistice — Injurii, insulte, 
Imprecații Înșirate In ordine alfa
betică. Departe de a Intenționa 
realizarea unei lucrări originale, au
toarele acestui original dicționar nu 

' dorit,* In fapt, să atragă atenția su- 
■ perloriloT lor asupra condițiilor in

CONVERSAȚBE

vizitat-o trăia o viață II- ale drumului, iar al trel- 
nlștilă șl dacă n-ar fi fost lea l-a tăiat. Lupta a fost 
_.™„™ „„ —......j scurtă. Agresorul n-a pu-

________ ___ tul trece. După o oră. pe 
p!nă șl elevi din clasele locul bătăliei și-a făcut 
superioare — s-ar fi pu-

, tui crede că războiul se 
terminase. Dar el conti
nuă sT. după cum m-hm

. putut convinge, e un răz
boi greu.

„ Faptull _ ___ ..
Intr-una din primele zile bine camuflate cu crengi 
după ce am trecut tron- Șl frunze. „Refugii nop
tiera. Pe neașteptate. un- tru locuitorii satelor" — 
deva
auzit o rafală de mitra- Da. In regiunile eliberate 
lterfl. Apoi. încă urni'șl viața nu era chiar atlt de 
Încă una. Nu departe de pașnică după cum ml se 

_ noi se desfășura o luptă, păruse la început
Un curier care s-a ap-o- 
plat de grupul nostru 
ne-a cerut să' ne oprim 
și să ne camuflăm intr-un

armele ne care oamenii 
le aveau asupra lor —

apariția un elicopter por
tughez pentru a ridica 
rănlțll si cadavrele celor 
uciși. ~ ~ *

Clnd mă Întorceam 
spre 'frontieră am obser- 

s-a petrecut vat. In drum, gropi mari

gi.In apropiere, am Im! explicau nartlzanlL

lteră. Apoi. încă urni și

a

Cimpanzeul l.lusl la de mal
14 vreme lecții de™ conversație cu 
un profesor de psihologie din statul 
Oklahoma. S.C.A. Llusl folosește 
limbajul gesturilor de care fae uz 
șl surdp-muțU șl, dlspunind deja de 
un bagaj de cjrca GO de semne — 
care definesc obiecte casnice, de 
îmbrăcăminte, alimente ele., de 
citeva verbe și adjective — poate 
alcătui scurte propoziții de genul : 
„dă-ml mingea", „ce e aceasta 7“ șl 
altele. Penlru a-țl lărgi „vocabu
larul", cimpanzeul la lecții zilnic. 
Asimilarea este însă anevoioasă ; 
La flecare 15 minute Intervine o 
pauză, de relaxare. Cu toate aces
tea, profesorul Iui e optimist

,FRELIMO a elibe
rat aproximativ o cinci
me din teritoriul Moznm-. 

,,-RHL_____ . blculuL „Clnd vom ajun-
îoc sigur. După scurt se la malurile riulul 
timp am auzit explozii de Maputo — se snune In-

front. Sint cazuri clnd 
cursurile se țin In aer li
ber. Clnd am nluns aici 
se lăsa seara, dar lecțiile 
nu se terminaseră încă. 
Am văzul copil de toate 
viratele. în afară de a- 
cenala. In școală funcțio
nează clase speciale pen
tru adulțl.

Se știa că Moznmblcul 
are cel mai mare procen-.

flecare dintre noi 
ce am realizat drept re
zultat al luptei comune : 
sint nollo metode de pro
ducție. nolle școli, spita
le. noile .condiții de.vlată.

în timpul' șederii mele 
In teritoriile eliberate 
m-am convins. In'flecare 
pas, de adevărul acestor 
cuvinte. în apropierea 
principalei„tabe'e a'bar-, ____ —,_____ — _ .—_..—,—
Uzanllor . din provincia laj de nnglfabctl din In- mal apropiată.'a Încercat
Cabo Delgado se află trensa Africă — circa 58 să atace, prin surnrlnde-

vedeîntr-una din tabere 
l-am Intlinit pe coman
dantul armatei de elibe
rare ți pe actualul pre
ședinte al organizației. 
Samora Mnchel. si l-am 
rugat sfi-ml vorbească pe 
scurt despre concepțiile 
politice șl ideologice ale 
FRELIMO.

— Noi desfășurăm lupta 
nu numai împotriva colo
nialismului, dar si Impo-

dării nartlculare. Nimeni 
nu a fost eonstrins să 
Intre In cooperativă. în 
această chestiune, condu- 

punde de grădinărit, cătorll FRELIMO ac- 
El m!-a arătat o planta- țlonează cu foarte mult triva Întregului sistem pe
unde de

bombe sl am văzui un tr-un dntoc a! 
elicopter șl un .avion caro c..
aveau Însemne 
gheze. ‘

Scara ,.’, J
Intlmplase țrun . ..j--,-,
meni portughez. pornit Erele.
de la baza militară cea .. _Peter SPACZEK 

publicist — Tanzania

armatei
____  de eliberare — Mozambl- 

portu- cui va fl liber". Dar eli
berarea completă a țării 

am aflat ce se de sub dominația colonla- 
detașa- ilșlilor mai necesită lupte

■ pariorilor lor asupra condițiilor 
care îșl desfășoară activitatea.

RĂCHETĂ-POMPIER

O rampă de lanseze pentru 
chete de stingere a incendiilor 
fi montată pe aeroport
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Maeedonjikl, George Coșbuc le dez
văluie, cu o totală consonanță afec
tiva; precum șl cu un sentiment do 
îndreptățită mlndrie națională, fru
moasele lor caiitațl morale, patriotis
mul; bărbăția șl eroismul; abnegația 
în luptă, setea de libertate; atltudl- 

■ nea umană In cele mal tragice împre
jurări, Încrederea in biruință. George 

! oroi .anonimi, 
din marea masă a ostașilor, pentru 
caro sacrificiul de sine, dăruit apă- 
rărll,patriei, izvorăște nemijlocit dln- 
tr-o necesitate organică, se circum
scrie in ordinea flreascft a atitudini
lor umane șl civice. Ostașul Ioni îna
inte de a cădea eroic pe timpul da 
bătăile, voise să-1 trimită mamei-sal o 
o epistolă ln care biruința asupra 
dușmanului e descrisă intr-un limbaj 
simplu, ca un fapt obișnuit care 
trebuia împlinit 1(0 SCRISOAJIE, DE 
LA MUSELIM SELO). Eroii evocați 
de George Coșbuc. deși aureolați cu 
o mișcătoare simplitate, sint conduși 
de Idealul sflnt al libertății patriei, 
al demnității. și .unității naționale. 
Deosebit de semnificativă sl de răs
colitoare rezonanță este poezia In, 
șanțuri. Do! ostași, olteanul Burcel. 
și moldoveanul .Șoimu, împreună cu

Literatura . română s-a dezvoltat 
permanent lntr-o -legătură organică 
cu marile aspirații naționale și so
ciale ale poporului român, fădndu- 
sti ecoul celor mai Înaintata Idealuri 
ale marilor perioade Istorico din 
viața țării. A fost firesc ca idealul 
independenței șl unității, naționale a 
tuturor românilor șl- lupta pentru - ._ _________
transpunerea In viață n acestui ide- Coșbuc a Întrupat 
al să afle In Inima șl conștiința scrii- din marea masă a m 
tarilor noștri un puternic rtaunci, nu 
numai in cadrele secolului ai XIX- 
lea, ci cu vibrații prelungi In dece
niile veacului următor.

Scriitorii români din veacul al 
XIX-lea au shijlt Idealul Indepen^ 
denței șl unității poporului nostru 
prin opere literare străbătute de un 
vibrant mesaj patriotic, de o pro
fundă eemhlBcațio națională șl so
cială. încă din 1858, Vasile Alețsan- 
drl Ișl Intitula o poezie de cald 
patriotism ce va rămine înscrisă In 
conștiința întregii noastre națiuni. 
Deșteptarea României : „Hal, copii 
de-acelați tinge I hal cu toți Inir-o 
cntec, / Libertale-acufn sau 'moarta' 
sa cătdm, să dobindim. / Pas; yb- 
mănl I lumea ne vede._ penfni-a 
Patriei iubire,. / Pentru-a mamei T__ __________ _ ____ __________ ___
dezrobire / Viața nosulrd să jerl- viteazul lor căpitan. închină ultimul Jîmr ■ . r. . - . . ■....

în timpul Btudillor la Paris, In 
1'152, în atmosfera 
din cercurile exl- 
laților pollllcl ro
mâni, luptători la 
1.1-18. AL Odobeecu 
scrie poezia Odă 
României, expri
mi ndu-și convin
gerea : „Sosl-vel. 
timp ferica, tind 
trista Românie, / 
Șterglnd a sa 
pi însoare, cu mîn- 
dră bucurie. / își 
va vedea fedoril 
Blăvlțl intre po
poare—*.

Un răsunet larg 
în literatura ro
mână l-a avut 
momentul crucial 
al doblndlrii inde
pendenței națio
nale, In 1877, care 
venea ®ă încunu
neze, să transpună 
țille șl Jertfele de _____ ____
porului român. în lirică șl in epică, 
In dramalurgio șl publicistică, eroi
cele lupte pentru cucerirea llbertfițil 
și suveranității naționale au fost 
evocate șl celebrate cu fierbinte pa
triotism.

Eroismul șl spiritul de jertfă pa
triotică de care au dat dovadă ostașii 
români In luptele pentru doblndlrca 
independenței naționale au «Urnit un 
ecou vibrant șl Imediat In sufletul și 
scrisul scriitorilor noștri, dc la 
Emlnescu și Alecsandri pină ta cel 
mal modești, fiecare dintre el strâ- ■ 
dulndu-so eh albă o prezență activă 
în desfășurarea evenimentelor atlt do 
hotărlloaro pentru destinul patriei. 
Chiar Ln anii 1877—1878, sub impre
sia directă, a ■, luptelor, s-au... scris 
gl s-au tlÎ3i&lt,nuvale.,ș! povestiri,ca 

' Andrei Florea .țlurțțâniif.dă N.jGone, 
publicată ln"JGonr6rbfti :literare .din
1877, Din uiafa mea de voluntar de 

' A'L Chibld-Rlvneanu, apărută în Al
manahul literar ilustrat (Un 1877, 
piesele de teatru La Plevna de G. 
Slon, „dramă lntr-un net lh versuri”, 
tipărită ln 1878, șl Curcanii de Gri- 
gore Ventura, „dramă națională ln 
trei acte ti un prolog”, apărută în
1878, la Galați. Merită menționată, de 
asemenea, nuvela Prima ciocnire da 
Mircea Rosetti, tipărită In 1882.

In mod firesc, dispun! nd de o mai 
largă posibilitate de a fl prezențl cu 
promptitudine In actualitatea vremii 
lor, poeții au Întreținui o atmosferă 
continuă de entuziasm patriotic.

La numai elleva zile de 1a începe
rea luptelor;-Vasile Alecsandri scrie 
poezia Balconul și Carpatul, pe caro ooveanu și iau — sciuje um
o^publlcă In zJaruT Prasa din 10 mal război de Emil GIrleanu (IEWD, ndău-

firescu IN RĂZBOI, scris șl pu
blicat ln 1807. între cele două răz- 
LTkHlEU IJIAJUUMXLU, ptlgLl.lJLUU «.UlO EtUti 
substanțiale, realizate ta un superior 
nivel artistic, le-a dat Gala Gataction, 
ln primele capitole din romanul Pc- 
pucii lui Mahmud (1932), a cărui ac
țiune Începe chiar In timpul lupte
lor din 1877. în anii noștri; evocarea 
realităților din zbuciumata epocă a 
doblndlrll neailmării a realizat-o Ion. 
Pas, cu intensitatea dramatică, in 
imagini da largă rezonanță real's!':, 
ln cea de-a treta parte a cârtii intli 
din ampla sa frescă socială Lanțuri 
șl apoi ln povestirea Noi la TI.

Fie prin comentarii directe, fie pa 
calea sugerării epice, prin Interme
diul Ideilor, sentimentelor și fapte
lor jK-raonajelor zugrăvite, prozato
rii amintiți au subliniat faptul că 
dobindirea Independenței naționale, 
la 1877, însemna pentru poporul ro
mân Împlinirea unul vis mâreț, 
transmis de secole din generație în 
generație, de-a -lungul grelelor în
cercări ale IstorleL

Această mărturie o aduc povestiri
le lui Mihail Sadoveanu Cdldrașul șl 
Ceasuri dc pace. Evocarea participă
rii libere și conștiente a maselor la 
lupta se transformă Intr-un tulbură
tor și pios omagiu de recunoștință 
adus oamenilor simpli, din popor, 
caro s-au desprins fără’umbră de 
mlhnlrc do tot co le .era drag aeasă 
șl s-au duș pe timpul de bătălie 5, 
,,.Sc ea vorbi mult despre accjli ade- 
vdrați croi, —numai pe tine, călăra- 
șute, necunoscut, nu ta vor lăuda prin

' ' . ’ I •*’ 1 * \ ■ - »X i.

lor glnd, Înainte de moarte," patriei. 
Ajunși ta ultima picătură de viață :

î

parele ca pa un mare citeai. Tu n-cl 
liiict averi și bine, tu al fort lârac 
și umilit și nu te-a chemat dealt 
Vatile al lui Tudor;..

Tu al pornit cu raglmeuiela de 
cdtfirași, fără frică ff fâră părere de 
rău.. ■ ; ... i

Iată, s-a făcut noapte petcărufll 
țl naglfil au tăcut; numai ciutul 
cu un freamăt dulce sa .strecoară 
prin pletele sălciilor. Tu ci murit, și 
o inlmd dreaptă s-a stins cu tine. 
In vieja ta n-aI râcnil radarnlc, n-a! 
năpăstuit pe' văduvă ți pe orfan, n-ai 
lovit in aproapele tău. dl anul un 
suflet limpede și-ai.murit cu cinste".

Inr in povcșllr'eă Ceaiuri de pace, 
elogiul eroilor nnonlmi, plecați din 
mijlocul poporului,' se confundă cu 
vibrația Imnului-: ,^>i fiecare viață 
umilită care se stinsese acolo,, pe 
plia străină, șl care era să rdmlnd pe< 
ued îngropată acolo In pimini strain, 
lăsase,in urmă o fericire ori o du
rere. ' : .

Flăcăi vrednici, cu suflete poioli- 
tej, voi, timilifilor și nebăgatilor_ in 
sumă ! sub pasul; vostru, s-a cuțre- 

‘murat ■ pimlntvl străin. Voi'afi" răb
dat. țl-dll suferit, af.l Msaf în urmă 
căminari pustii ți lacrimi; dar cum
plita v&asțră vitejie a, suflat negura 
de pa moț la părinților noștri. Fra
ților, pace voud'f".,

in fapte aspira- 
vcacurf ale po-

Toțl ■ trei slrigar-atund murind i’.f 
f Trăiască România ,

Figura sergentului rănit (din poe
zia lui Vasile Alecsandri) care, pe 
drumul do costișe ce duce ta Vaslui, 
primește onorul unul întreg regi
ment rusesc, impune și rflmlne ca o 
efigie prin simplitatea și modestia 
exemptară cu caro ișl povestește 
faptele de vitejie ce l-ou adus pe 
piept „Sicann României” șl ordinul 
.„Stlntul Gheorghe”,

Ostașii simpli, Înfrățiți în luptă, în 
aceeași credință patriotică, cu bra
vii lor ofițeri, căzuțl eroic, ca maio
rul Șonțu, căpitanul Valter Mărăd- 

> neapu, căpitanul Romano, locotenen
tul Dumitru Lcmnea, au fost zugră
viți, pe bună dreptate, ca adevfirnți 
continuatori ai gloriei și-vitejiei 
străbune. Un astfel dc binemeritase-' 

;Llogiu, transmis"din. posteritate.;, ‘aii: 
adus Al. Mnceilonskl, Iii'oda Arma- 

7”tel române’, șl' Vasile Alecsandri, ‘In 
Odă oiîajllor români.

Semnificații deosebite descope
rim in faptul că luptele pentru cu
cerirea independențel naționale au 
aflat un viu răsunet și ta poeții 
transilvăneni, încă o dovadă că idea
lul libertății ți unității naționale era 
puternic sădit șl In sufletul români
lor din imperiul habsburgic. în Fa
milia din G august 1877, loslf Vulcan 
publică itoezta Scame pentru cei ră- 
Klfi.

La începutul secolului ol XX-Ica, 
evocarea epică a luptelor pentru cu
cerirea Independenței naționale s-a 
Îmbogățit cu două valoroase opere, 
Povestiri din război de Mihall. Sa
doveanu (1983) șl 1877 — schițe din 

o publică in ziarul Preia din 10 mal război de Emil GIrleanu (I9KI), adău-
1877. în noiembrie scrie Odă ostașilor gindu-se romanului^ Iul Dulllu Zam-
românl, In decembrie Sergentul, Pe
ne} Curcanul, -Căpitanul Romano, ,_______  ____ _____ ____ ___
Hora de la Plevna, Hora de la Gri- boule mondiale, paginile cele 
cRa ; în februarie 1878 scrie Eroii do 
la Plevna, poezii cere alcătuiesc, vo
lumul OîtajH noștri, apflrut în apri
lie 1878, Tot în aceeași vreme, A; Ma- 
eedonskl publică poeziile Vlnt de pri
măvară, In Telegraful din 10 aprilie 
1077, Stegarul, In Presa din 3 februa
rie 1878, Plevna, In Literatorul din 
1831, șl Armatei române, apărută in 
18®, datată 2 august 1877.

începind din 1691. George Coșbuc 
publică un întreg ciclu de poezii caro 
evocă vitejia ostașilor români, cum 
rint Trei Doamne, ri loji trei. Rugă
mintea din urmă, Costea, Coloana de 
atac, Povestea căprarului, Pe dealul 
Plctmci, Dorobonjul, Ctntecul redu
tei, O scrUocre de la Muselim Scto., 
In șanțuri. Pe drumul Plevnel. Ra
port ș.a., poezii ce vor fi reunite, in 
IfXH. In volumul Clntece de vitejie.

O semnificație majoră care se des
prinde cu pregnanță din aceste poezii 
este aceea a participării entuziaste a 
maselor populare, a oamenilor simpli 
ta lupta pentru n dărui patriei noul 
destin al neatlrnărlL Să ne reamin
tim versurile lui Vasile Alecsandri, 
Intrate in legendă : „Plccat-am nouă 
din Vestal / Sl cu sergentul rece. / SI 
nu-i era, zău. nimănui, / In piept ini
ma rece. (PENES CURCANUL).

Aceeași stare de spirit o evocă șl 
George Coșbuc in Pe drumul Plevnel.

Versurile zugrăvesc In culori rea- 
Itate, cu dramatism, atit Încleștarea 
luptei proprlu-ztee, rit șl admirabile
le Însușiri de care au dat dovadă os
tașii români. Privlndu-I ca oameni 
simpli, din popor, V. Alecsandri. AL

I

Un accent deo
sebit au mia pro
zatorii noștri pe 
sublinierea fni- 
moasalOT al nobi
le Io- > trăsături 
morale’ alo luptă
torilor. In. clipele 
cele mal tragi
ce, ' in. șuieratul 
gloanțelor, osta
șii si ofițerii lor 
se simțeau uniți 
în aceeași credin
ță sl-n. același 
IdeaL acționau în 
numele acelorași 
principii de. soli
daritate umană 
șl națională. Este 
îndeobște cunos
cută povestirea 
Pcnciuc a lui Mi- 
hall Sadoveanu, 
In caro eroul Î31 

el Însuși viața pen- 
aduce lin tranșeele ro
pe bunul său prieten rfi-

sacrifică 
tru a 
mânași! —MR.__ _______
mus rănit pe tâmpul de luptă. Tră
săturile do caracter alo ostașilor ro
mâni slnt evidențiate adesea prin 
atitudinea față de prizonieri." Edifica
toare in acest sens sfnt capitolele 
Inițiale din romanul Papucii lui'Mah- 
mud al lui Gata Galactlon șl schițele 
lui Emil Glrlcanu; Să reamintim 
schița Rdni|ll a acestuia din urmă. 
Un grup do soldați In frunte cu un 
caporal cercetează timpul de lupiâ 
pentru a aduna răniți! români șl ruși. 
Printre aceștia găsesc Insă șl un ture. 
La întrebarea unul soldat’: „Pe ista 
il luăm, domn căprar", „căprarul 
Uete puțin pe gloduri; -pe urmd cor
bi hotărlt: — Cum să nu-1 luăm ? Se 
cheamă că-io ni șLcd-i Țănllț- SdJl 
rfdlcdm”,' Hoiărîrea feste litată; fără

■ ezitare In numeld'ionieniti.’'’''?
Luptele pentru cucerirea Indepen

denței naționale-au avut un larg șl 
puternic ecou in literatura română, 
deoarece, așa cum spunea G. Coșbuc, 
cel mal de seamă scriitori au fost 
„suflet din sufletul neamului”, 
i-au dntat „bucuria șl amarul”, au 
știut să fie Întotdeauna InterprețU 
idealurilor Înaintate ale ’ poporului 
nostru, cretnd opere de adincă vibra
ție patriotică, de înaltă frumusețe ar
tistică. Prin pana scriitorilor noștri, 
cei ce s-au jertfit pentru indepen
dența națională șl suveranitatea pa
triei au intrat In nemurire, ja Înain
tași ai >luptai poporului român pen
tru libertate, pentru făurirea orin- 
dulrll noi, soeinllsie.

Teodor VARGOUC1
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a A.R.T.A. prezintă (In sala Tea
trului a» Comedie) piesa : „Uci
gașul fecioare — zăpadă albă 
pătată.cu singe* (spectacol .In sti
lul traditional Japonez — Kabukl
— prelucrare a piese! „Sire Halo- 
u-ljn* de M. Gbeidcrede)'. In Inter
pretarea unul colectiv de actori, al 
Centrului Japonez al Teatrului 
Tiitlr — 13,20.
e Filarmonica do slat ..George 
Enescu* (la Ateneul Romfin) : 
Conecrt simfonic. .Dirijor : Ro
berto Benzi (Franța) — S3.
o Opera română : Cosi fan tutto
— 1BJ3.
o Teatrul de operetă : Vini de li
bertate — 19.30.
a Teatrul Național ,.L L. Cara- 
glale” (sala Comedia) :• Coana 
Cbirița — »; (sala Studio) : Iadul 
șl pasărea — premieră — S3.
a Teatrul „Lucia Slurdza Bu- 
iândra* (sala din M. Schitu M6- 
gureanu) : O scrisoare pierduta —

.Lucia Slurdza Bu-

13; S3; (sala din «tr. A.lrz. Sahla) t 
Vicarul — S3
o Teatrul de Comedie î 
Courage — S3.

r Teatral Mic ■ VlelcnUlo lui 
capta — 19.S3.

a Teatral -C. I. Nottara' 
Masheru) : ilună seara, domnule 
Wllde - T9,TO; (sala 2 _ 
Dialog — spectacol do poezie ro
mâneasca — 1050.a Teatral Ciulești : Freddy — 
11,3®. ■ ”a Teatrul „Tândăriefl* Gala din 
Calea Victorie!) : Nocturn III — 
31.w; (sala din str. Academiei) 1 
Râi al rdtarai — 17.
a Teatrul evreiesc de stai : Bara- 
șctun '73 —
a Teatrul sallric-muzlcal „C. Tă- 
nase* («iln Savoy) : Revista ta 
sârbâloare — premier® — 19,2®,;
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : 
Șl femeile Joacă fotbal — 10,53.
a Teatral do revlst® s! comedie 
„Ion Varilescu* : Cântecele fan
toșei — isja,
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
românâ* : Legendă șl dor — <lfJJ3. 
a arcul Ducureșsl : Inter-circna 

, — 16; ÎS.20.

Blatter

(sala
Studio) :

g

$

PRIMUL SPECTACOL Al TRUPEI DE ACTORI JAPONEZI
Sala Teatrului de comedie din Ca

pitală a găzduit, vineri seara, primul 
'spectacol al trupei de actori japo
nezi, care, In frunte cu Akira Wa- 
kabayashl — actor și ’regizor la tea
trul „Bungakuza” din Tokio, director 
al Centrului japonez al Asociației in
ternaționale a teatrelor pentru tine
ret — Întreprinde un turnau in țara 
noastră,

înființată in urmă cu 4-anl, această 
formație artistică — alcătuită din 
actori de la mal multe trupa tea
trale — prezintă spectacole menite 
să realizeze o armonioasă imbinaro 
estetică Intre stilurile tradiționale 
ale artei scenice japonez© șl mijloa-

în preajma vizitei în țara noastrS a delegației de partid

cele moderne do expresie, Intro re
prezentațiile .... do. factură. .clasică 
i japoneză șl cele de factură euro
peană. Spectacolul prezentat publi
cului bucureștcan sub Utlul „Uciga
șul do fecioare, zăpada albă pătată 
cu singea, reprezintă o prelucrare In 
stilul clasic japonez, „Kabukl”, a 
piesei „Sire IîalevjlJn", aparțlnlnd 
dramaturgului flamand Nichel de 
Ghelderode.

Spectatorii români au primit cu 
multă căldură reprezentația, răs
plătind cu vil aplauze talentul acto
rilor niponi.

și guvernamentale a R. D. Germane

(AgerjncB)

ȘTIRI CULTURALE
Vineri seara a avut loc pe scena 

Teatrului maghiar r de stat din Cluj 
premiera pe țară a piesei „Strada în
gerilor șchiop!” de Balint Tibor, dra
matizare a romanului său „Maimuța 
pllngâtoare”, recent distins cu pre
miul, Uniunii scriitorilor din Republi
ca Socialistă România. Spectacolul a 
fost montat de regizorul Szabo Jozsof 
de la Teatrul de stat. ,dln Oradea. 
Spectacolul s-a bucurat do un fru
mos succes. - .

Sub bagheta dirijorului Roberto 
Benzi, o veche și apreciată cunoș
tință a publicului românesc, or
chestre slmfojilcă a filarmonicii 
..George Enescu" a susținut vineri 
un concert In sala Ateneului ro
mân. în program simfonia a Vl-a 
„Pastorala* da Beethoven si Con
certul pentru orehostră de Barlok.

(Agerprea)

TIMIȘOARA

Festivalul național al artei studențești
■ Vinari, po scena Casei; de cultură

■ a studenților din Timișoara n început
Festivalul național al artei sluden- 

• țfijll — secția teatru, ultimul act al 
. acestei prestigioase- Întreceri — a ti
nerelor talente din centrele universi
tare din întreaga țnrfl. Manifestarea, 
organizată de Uniunea asodntlllor 
’studenților din ’ Românul, in, cinstea 
’ semicentenarului 'U.T.C, se ■ află la 

” cea de-a Vlft-a ediție ța reunește 29 
de formații de teatru din 13 centre

■ universitare.

în prima zl s-au prezentat la ram-, 
pa concursului formațiile de teatru 
ale studenților din București, Cluj, 
Galați, Iași, Pitești și Timișoara.

în aceeași zi studenții artiști ama
tori au prezentai, in fața unui mare 
număr de muncitori, metalufglșil de 
la Uzina mecanică, a constructorilor 
de pe șantierele trustului local do 
construcții șl texilllsielor do la „In
dustria linii” spectacole de teatru. 
Înscrise In repertoriul festivalului. 

(Agerpres)
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PROGRAMUL 1
9.03 Deschiderea emisiunii de di

mineață o Telex.
9,CS Biblioteca pantru toți : Mihal 

Eminescu (I). Filmoteca de 
aur ; Tudor Vlanu despre 
Mihal Emlucscu.

, 9,50 De vorbă cu H<ja[KKllrMfle.
10,93 Dramuri in U'.orio : Cărp de 

începu L
10,S3 Rovls'.a literar® TV.
11,50 „Mal ceva ca-n tihne* — emi

siune dc dlvenlsnicnt
1.1^0 Cunoașteți legllo ! 
iZG3 Telejurnal.
14.20 Tenis de cimp : România — 

FJvejla in cadrai „Cupei Da
vis* — parlida dc dublu. 
TronamIsltine direct® de La 
nrena Progresați.

16,30 Hmlrtur.e in limba german®. 
13,15 Rțlm, tinerele, dana.

A 10,03 Calendar. UNESCO, ron He- 
Radc-BSdulescu — JM de .ani 

, de la moarte.' Em&ltmo de 
Arșaluia CeamuriarL

19,13 Publicitate. 1
19.20 10S1 de seri.
19,33 Telejurnal
S3,10 Avanpremiera.

I 20,13 TeLeendclopedla
I 31,03 Film serial : „Invadatorii*;, 
ț 21,50 ...„Primăvara asta. totușL.”. 
! Emisiune muziral-dlstracUvă.

22,20 Telejurnal.

22,43 Sâplămlna sportiv®.
23,80 Scar® de romanța

PR0GR5MUL H ■
13,S0 „Cit fi Maramureșul* . .

I Spectacol susținut de ansam- 
1 bful .JAaramurcșul* din Dala
l ' Mare. '

17,M Reportaj bucureștean.
i 17,20 Pagini muzicale do mare 

'popularitate interpretate do
I David Otalrah.
I 17,50 Agenda.
L 11,50 Film artistic 1 „Războiul 
| domnițelor*1.

OD-

Spectacol de gală la cinematograful „Capitol
în preajma vizitei in tara noailrl tav Livezeanu. , vicepreședinte al 

a delegației do partid si guverna- LR.R.C.S... funcționari superiori din
mentale a Republicii Democrato hLA.EJ- oameni de artă si cultură.' un
Germane. Consiliul Culturii sl Edu- numeros public. _ __
cailei Socialiste a organizat vineri -------- ’.1
seara la cinematograful „Cănite!” din ambasadorul R. 
Capitală un spectacol de gală cu UI- București, șefi a! 
mul „Goya”. coproducție a sludlou- plomatlco sl meml 
rilor DEFA-Lenfilm. plomatlc. , . , .

La spectacol au participat loan înainte de spectacol, regizorul 
Jlnga. vicepreședinte al Consiliului Gheorahe Vltanldls a făcut o nrezen- 
Culturll si Educația! Soctallsle. Oc- tare a filmului. (Agerpres)

u
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Au fost prezențl dr. Ham Voss.
„...L.-,..:__ ; 7_- D^ Germane Ia
București, șefi al unor misiuni .dl- 

ibrl al corpului dl-

Oi
Jl

Întîlnire de comunicări tehnico-științifice
PITEȘTI (corespondentul „Sdn- 

(eli“, Ghcorghe Cirslca). Ieri, la 
Uzina do autoturisme din PHeștl a 
început un dciu do manifestări or
ganizata cu prilejul Zilelor colabo
rării tchnlco-slllnțifice Intre spe
cialiști din România si R.D.- Germa
nă. Din partea R.D. Germano a fost 
prezentă o delegație de exporti șl 

•epeclalișU In domeniile eonalnicțli- 
k>r de mașini si comeriulul. condusă 
de dr. Horst Seliolz. secretar de stat, 
prim-adiunct al ministrului con
strucțiilor do mașini 'prelucrătoare 
șl autovehicule. Iar din partea ro
mână au fost prezențl Ine. 'Mihai 
MarUnescu. adjunct al ministrului

Industriei construcțiilor de mașini, 
6pedall*tL La U.A.P. oaspeții au 
fost InUmpinntl de ,lng. Cornel Pin
za ru, secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R.. lng. Dumitru 
Mihal. director general al Grupului 
uzinelor de autoturisme Pitești, de 
cadre de conducere! din întreprin
dere și din direcția export-import 
„Dada”.

în cursul dimineții do Ieri, cel 
lirezcr.il au vizitat secții de bază ®i 
laboratoare din uzină. Diioă-amlază. 
în sala de conferințe a U.A.P. s-a 
organizat o Intllnlre do comunicări 
tcbnlco-stllnțlfico prezentate do 
specialis'd din ©ale două țări.

I
5

In cadrul unei festivități, care a 
avut loc vineri la amiază, la Univer
sitatea din București, ambasadorul 
R. D. Germane In Republica Socia
listă România, dr. Hans Voss, a do
nat acestui Institut de invfițămlnt su
perior, din partea ambasadei, o co
lecție de cărți Insumlnd 300 de volu
me din domeniul științelor umanista 
(Istorie, științe sodalc, literatură ger
mană — claileă șl contemporană; —

critică șl istorie literară), precum șl 
un număr de discuri cu fragmente 
din creația unor cunoscuți dramaturgi 
ca Goethe, Schiller. Kletet, Brecht, 
in Interpretarea teatrului „Berliner 
Ensemble”.

Rectorul universității bucureștene, 
prof.' unlv. dr. George Clucu, a mul
țumit călduros pentru această valo
roasă donație.
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Răspunzlnd Invitației formulate eu prilejul începerii dezbaterii cu 
privire Ia îmbunătățirea manualelor școlare (^eintela” nr. WM1, din 28 
Ianuarie 19'2) — cadre didactice de diferite specialități, oameni de cul
tură, părinți au scris redacției, exprlmlndu-șl opiniile șl observațiile 
asupra conținutului șl modalităților de perfecționare ale acestor Impor
tante instrument^ de lucru din Școală.

Publicăm extrase din elleva scrisori referitoare Ia mannaleie de 
limba română.

Prioritate valorii
educative a operelor

3^ ; ,, F^r „rț
Manualele do literatură româna din 

staiemul liceal au atins, ln ultimii ani, 
fața de perioada anterioară,, un grad 
din ce In ce mal accentuat de acce
sibilitate șl, deci, de utilitate. Cu 
toate acestea, după părerea ' men. a 
rămas de străbătui un drum' Impor
tant pentru a ne afla dl mal aproape 
de manualul de literatură ideal. 
Discuția inițială de ziarul „Scln- 
teta” poate contribui substantial, 
după părerea mea, la a tinse rea 
acestui țcL Pentru că orice ma
nual se alcătuiește, obligatoriu. pa 
cadrul coordonatelor fixate de pro
grama școlară de specialitate, este de 
ln sine Înțeles că structura unul-ma
nual se află In dependentă directă de 
structura șl conținutul programei 
școlare. De alei, constatarea că nu 
poate, fl purtată ,o discuție asupra 
manualelor de literatură română din

ROMAN1A-FUM PREZINTĂ LA CINEMATOGRAFUL wtFESTlVAL* DIN BUCUREȘTI
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Ungară
Anna Moffo, Ken6 Kollo, Psota Iren, Karl SchOnbBck,

și B. F. a Gennanici, după opereta Iui Irnrdp.
Kâlmân. Regia : Szinetfir Miklâs. Cn
Dagmar Koller, Latinovîts Zoltfin. Iți • <13 concursul ansamblul de dans al Teatrului de Operetă 

din Budapesta.

cinem a
s SHvla I FESTIVAL 
1X23; ti: 18.SJ: îli a 13 fete șl un marinar 
IU A — s; U ,1B; 13.13: 
20,43.o Toamna Cheyenntlor i 
FARUL — ‘ -----
BUCUREȘTI 
17,45; 20.43.
o Doamna șl vagabonâul 
— 9; 11,13;
a Asti-sear® ilansto 
PATRIA

— »; 11,15 î
8 VICTO
RS;. 1®,U3;

I.UCEA-
16; W,M, 

11.45; 14,15;
SCAUV 

13,53; 16J5: 18,33; ,21. 
în familie s 

____ 10; 13,S3: 15; 17,b; 
24,30, FAVORIT — 8,15; 11.59; 13.43;

- 1: S3.53, CAPITOL — 2; 
16; 15,33; ai, 
domicilia
- .8,3Q; 11 

ODERN 9;

19; Iffl.151: ,t 
il.K: 13,45 
a Ultimul 
FEROVIAR 
13.20; a, 
16: IRllO. .
• Pentru câ ®e Iubesc
— c. .:.::------ 1- --
— 15.3b;
• Preria i 
lliSO: ț3,43

cunoscuti 
: 13,30; 16 
11,15; 13,39

______IM ________ ;LUMINA 
o: u: 13,15; 13,45: 1B; M.S3, URA

■ 18. >■ . -
I EXCELSIOR — 9..15; 
; ÎS;. 18,15; 3O.S3, MELO-

i: ' ' , >1- ; :

DIA — 0; 11,15; 13,20; 16; 18,M; 
20,45, GLOIUA — ®; 11,15; 13,38; 10; 
ia, LS; 23,30. <-■' -■
e Poloneza de OghlasKl i FLACA- 
1LA — 13,30; 10:. S3,13.
o Marea dragoste s CEî^TRAL 
0,19; 11,20; 13,43; IC; I0,îS; 20,55,. 
FLOREASCA. — 1S40; 18; M,15,
MIORIȚA — 0; 11,15; .13,20; ifflg- 
18,15; M40.
o Felix șl OlUIa 8 DUZE®n — 
15,30; i®, VOLGA — 0; 1M3; 16; 
10.S2, TOMIS — 8: 1W; 16; 10,îa 
• Evadare din Planeta maimuțe
lor s GRIVITA — 0; 11,15; 13,301* 
1®; 10,15; 2C.3O, AURORA — 9; 11.15; 
13rsa; 13,45; .10; 20,15, n^AMUai'k
— 0: 11.15; ,13,15; 16: 10.15; 10,30- 
o Hei, puștiulc I : ȚTMPUTU NOI
— 0—109 îd continuare.o Program de documentare i TIM
PURI NOT - 20,13.
a Mary Poppins a DUCECH — 10; 
16; 19,20, GIULESTI — 15,30- - 
a Simfonia dragostei, 1". _ r 
Copia cabana — 16;-1®, Povestea iui 
Glenn Miller — 2340 : CINEMATE
CA (sala Union)/a . Cercurile dragostei 9 CIUNG AȘI
— 16JM; 18: 553.15.^ .
a Adio, domnule Chips S 9 ARTA
— 16; 19,30

lfl. 
io: îiru.

-i.

<■

• 'Till cu de-a ill* I DRUMUL 
ȘAHII - 15^-2; li,45; M.a Program de ■ desene animate 0 
DOINA — 10.
a Micul scâldllor : 
tija; I3.a: 16; 18.13, o Puterea șl Adevărul s 
MET — n.r-î; 19.a Love Story t DACIA — 9; 11,131 
13.33; 16; IB.1B; MJO.
, Nu-ml place ziua de luni a 
UNIREA —15^9: 17,43: 15.o Steaua Sudului : FERENTARI
— IW: 17.55: S3.
A pădurea pierdută ■ MOȘILOR — 
1S.M; 17.43: sa.o Osceola s PACEA
18: io.
a Locotenentul Bullitt
— 13,33; ”13;
a Tată de duminica : COSMOS — 
15,39: IB: S3.13.
a Sacco șl VanretU i RAHOVA
— 15.30;, 13: 3X33.
a Cortul roșu 1 PROGRESUL — 
15J3:,l«. , ■ ,
a Secretul Planetei’ maimuțelor ■ 
VTTAN - 1530; 13.
a Mlhall Strogoff t POPULAR — 
1M3:,18;'£9.15.-;-r. ă rl a ' ; ' /,’b r; .

DOINA —
S3.K.

LA.RO- •

n)

i
j

15,45
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bucăți literare cu o tematică puțin 
variabilă de ta o clasă ta alta. Fi
rește că nu ne referim ta acele ex
trase din clasici români așezate sub 
stema prețuirii unanime, cl la colec
ția de texte mediocre Înrădăcinate 
în unele manuale doar In temeiul u- 
r.el Inerții, ai unei comodități redac
ționale, nl conținutului care cores- sail sac?za rvȘ,i> <>J 1 nwArrazjnwIlfi» 
programei.' Fragmente precum „Ol- 
ienta de azi” „Cocllea”, „Pe Bistrița 
ș! po Troluș” «int simple relatări, 
modeste din unghi estetic, care, după 
părerea noastră, nu pot oferi modele 
ale literaturii, actuale. Ele altitfi .prea 
puțin la formarea gustului literar al 
unor* preadolescent!.

Crllerlllo selective dlntr-un manual
' “)' Identica

- aIlustra concepția orientativă a litera
turii care ee studiază. în a cert sens, 
lirica patriotică, eroică, anterioară E- 
llberăril, are o prezență încă palidă 
(cum ar fi cazul unor scriitori pre- 
curn Bollnllneanu, Alexandrescu ș a.). 
Apoi momente deosebit de Importante 

■din istorjh mal veche șl mal nouă a 
României, oglindite artistic In re
marcabile scrieri beletristice — ca 
revoluția de ta 1818, Unirea, primul 
război mondial, Insurecția armată din 
august 19M ș. a. — nu șl-au găsii un 
Gpaîiu corespunzător in paginile ma
nualelor de clasele V—X. ■

Tot' aslfel, In cărțile in care ne re
ferim, normele do selecționare gînt 
Inegale, scriitori de dimensiuni | cu 
totul diferite sînt asoclațl po un plan 
unic de apreciere, nume de adincă și 
largă rezonanță în fenomenul literar 
contemporan sint Lăsate ta o parte, in 
timp ce ;sînt prezentați autori caro 
n-au Intrat în conștiința cRltorilor 
cu scrieri fundamentale.

în Ei-imentul de față, clnd progra- , 
ma analitică privitoare la studiat 
Umbli șl literaturii române in șcpaț.,ij 
generală de 10 ani esto elaborată;'L- 
rămlnlnd totuși susceptibilă de cori
jări — trebuie să «e cerceteze, mal cu 
atenție, Înseși manualele In vigoare, 
pentru ca erorile cumulate in aces
tea să nu fie repetate pe viitor.

Prof. Valerin NEȘTIAN

punde, chipurile, prevederilor fixe ale ------ . „ — ._L.A -  -.
liceu,' dacă nu ne referim mal lntll . tenia de azl“
la programa de specialitate. Dar să 
exemplificăm.
î Din : programul P.C.R. privind edu

cația socialistă a ! ' ...
popor, o tinerelului 
barat ’ ' ~ ‘ ’

Întregului nostru
. . i cu deosebire,,claz_

borat de tovarășul Nlcolao Ceaușescu, 
rezultă că o atenție precumpănitoare ~ ’
trebuie acordată acelor opere literare cons.dcr că trebuie să fie 
cure prin semnlflrațJfle lor profund ™ criteriile antologice, urmlnd 
umano fertilizează in conștiința tl- -------
nerel generații dragostea de patrie, 
demnitatea, spiritul de creație șl de 
libertate, aspirația către cunoașterea 
obiectivă, atribute fundamentale alo 
frofllului moral al omului do tip nou.

n cazul reprezentării în programa 
școlară pentru anul I de liceu, a li
teraturii d!n epoca 1848, observăm că 
nu a fost adoptată cea mal potrivită 
soluție, clnd pentru privirea do an
samblu asupra dezvoltării Invâlărnln- 
rulul, teatrului, presei din prima ju- 
mâtate a secolului al XIX-lea șl pen
tru prezentarea vibrantelor pagini de 
patriotism din opera lui Bollnllneanu 
și Russo, a contribuției cu ajutorul 
scrisului ta cauza revoluției din par- 
tea, lui, Clrlova, Bălcescu și a altor 
personalități se prevăd numai patru 
ore, (I). Această conslringere din par
tea programei școlare duc© ta Impb- 
BiblUtatea de a fi prezentată in ma
nual monumentalitatea unei etape li
terare model în dezvoltarea scrisului 
românesc.

Modul de reprezentare în progra
ma școlară-șl in manualele do lite
ratură a comorilor inestimabile nle 
folclorului esîe un alt aspect de 
Însemnătate deosebită, deoarece prin 
intermediul acestor valori se gra
vează, In conștiința tinerei generații, 
virtuțile morale turnate In capodope
rele respective din propriul suflet ol 
color ce le-au creat. Dispunem de o 
cultură mitologică din a cărei bogă
ție do sensuri se încheagă viziunea 
fundamentală despre viață a poporu-- 
Iul român. Dintre cele patru motive 
reprezentative : s,Traian șl Dochln” 
(motivul genezei noastre Istorice), 
„Meșterul Manole” (simbolul crea- 

' Hei), ,m ■■ 
j sulul)AțiJ . __

raliel sure nemurire), in 
se studiază numai această __
mă creație. Consideram că stu
dierea tuturor acestor patru creații 
deschide nu numai posibilitatea În
țelegerii Izvoarelor unor capodopere 
alo literaturii culte — Emines.ru : 
„Mal' am un singur dor”, „Memento 
meri", L H. RMulesra : „Sburătonil”, 
Lț Blaga : „Meșterul Manole” ele. dar, 
în același timp, se infuzează spirit do 
modernitate In planul educațional, 
sprijinit; astfel pe aceste structuri 
artistice strălucite, expresie a ma
relui tezaur etic din caro sa alimen
tează neîntrerupt conștiința unul În
treg popor.

Prof. Gh. UNGUREANU
Liceul pedagogic din Slatina

„Sburătonil" (motivul ero- 
și .JMiorita” (motivul asroi- 

‘ liceu 
uiți-'

Exigență 

în selecția textelor
Influența adlncă și multilaterală a 

literaturii — la anii clnd se coatu- 
, renză preferințe. , gusturi, opinii și
atitudini literare, îndeosebi la clasele 
V—X ale școlii generale — depinde, 
după părerea mea, do măsura In care 
manualele oferă texie beletristice va
loroase' din punctul do vedere al con
ținutului ideo-emoțlonal. al măiestriei 
artistice. In linii generale, ce conri- 

. deră că operele (fragmentele) studia
te de elevi în școala generală trebuie 
să Îmbrățișare- o tematică a cărei 
varietate să reflecte multilateralitatea 
vieții, a renlitfițll. Insă cărțile șco
lare reproduc, cu o ciudată otaUnație,

Conținut diferențiat 
în funcție de tipul

O J ... ' .

de liceu
Deșl s-a discutat mult despre ma^ 

nualele școlare, consider, că dezbate
rea organ!rată do ziarul .„Sdataia" 
conferă problemei Îmbunătățirii fior o 
Importanță deosebită, oferind autori
lor șl: forurilor competenta propu
neri șl soluții utile, izvorî te din ex
periența celor care lucrează cu elevii. 
Părerilor formulate pină acum cu 
privire in manualele de limba româ
nă — pentru liceu — le voi adăuga 
șl cu elleva propuneri concrete.

Astfel, consider utilă editarea mal 
multor manuale pentru aceeași clasă, 
de autori diferiți, permlțlnd realiza
rea unei alegeri, a selecției celui mal 
bun, prin utilizarea lor la clasă. Poa
te că stilul eterogen al actualelor ma
nuale ar putea fi evitat prin redacta
rea unitară a fiecăruia de către un ” 
singur autor. O experiență do 15 ani 
intr-un liceu de artă ml-a demonstrat 
Justețea cerinței ca flecare disciplină 
eă fie predată după specificul fșcollî.. 
De aceea, propun elaborarea unor, 
manualo diferențiate pentru liceelo 
de cultură generală, pentru cele da 
artă, pesitru cele do specialitate și. de 
asemenea, altele pentru școli profe
sionale. Această propunere aș, com
pleta-o șl cu ideeu că ar fi ulUe chiar 
manuale de literatură română dife
rențiate pentru secția reală și uma
nistică o liceului de cultură generală.

Prof. 1 
Liceul i 
„Oclav

Georgeta SCUTARU 
de rnuz.icd și arte plastics 
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delegație a Ă.R.L.U.S., condu- delegația a fost salutată de
01ctor Enfișoae. secretar nJ Co- . Consiliului General A.R.L

l

viața internațională
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ultimul moment 51

(AseroresO

(Agerpres)
tide s-au pronunțat pentru continua 
lor amplificare șl diversificare, pe

Iul Gemal Blediel.

Ireâ I, _ 
prosporltmo șl pace. 
mntCKnriiLnlC'deoîin’eR|Î0&r>5Mar?mleă nent-pentru extinderea relații 
mat sprijinul deplin șl soddarltAtea tovărășească și solit

internaționaliștii cu toate pe

P.C.R. șl P.C. din Ceylon cu lupta cauzei'unității mișcării comuniste șl 
dreaptă a ponorului vietnamez Im-

Cu prilejul Zilei presei sovietice

CICLISM

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT :

[1NTEIA
simbătă 6 mai 1972 PAGINA 7Vizita primului ministru

cursul dupA-amiezll de vineri, 
ui ministru al Israelului, 
a Melr. și celelalte persoane 
lie IsraeLleno care 11 însoțesc, 
icut o vizită la Întreprinderea 
'plă de. stat „30 Decembrie” 
iproplerea Capitalei, urta din
tele mal modeme unități de 
; fel din țara noastră.
ipetele a fost . însoțit de 
;e Macovescu, prlm-adjuncl al 
Irului afacerilor externe. Ion 

"T ambasadorul României In 
Tudor Jlanu, directorul pro- 
ui din Ministerul Afacerilor 
e, precum șl de Raphael 
lom, ambasadorul Israelului 
flnia.
Ierul Israelului a fost !n- 
it cordial de Tan Moldovan, 
al ministrului agriculturii, 

iei dllmantare și apelor, 
i și de membri al con- 

tntreprlnderll. care a 
tat oaspeților un tablou 
; al realizărilor agriculturii 
oastre. direcțiile de dezvol- ) 
B acestei ramuri o economiei 
aiul plan cincinal. Apoi, di- 

întreprlnderll, Ing. Ale- 
Enclu, a înfățișat profilul 

nderU care. In afara cul-

turilor cerealiere, are și o serie de 
unități anexe pentru industriall- 
•zarea produselor agroalimenlare. 
Prin Intermediul unei expoziții, 
oaspeții au avut- prilejul să cunoas- > 
că principalele produse Industria- . 
Haite aleLÎntreprinderii șl preocu- ; 
pflrile speclalLșlJior de aici in,ve
derea diversificării șl imbunfltflțJ- 
rii permanente a călltâțli produ-, 
seior. W

In discuția cu specialist!! între
prinderii,' premierul Israelului. s-a 
interesat de modul de ■ organizare 
a sectoarelor Industriale, de pro
ducțiile obținute, prectim $1 de con
dițiile de muncă șl de vlatA ale lu
crătorilor întreprinderii.

Mulțumind călduros pentru ex- 
pîicnțlile, primite, premierul Goîda 
Melr a evocat unele aspecte ale 
agriculturi!,.țării sale șl a relevat 
totodată posibilitățile de colabora
re româno-lsraellene în acest do- ; 
meniu. >z:

însoțiți de gazde, premierul Is- 
raeluiui șl ceilalți oaspeți nu vlz!- 
faț serele uhltățll. unde se produc 
măr) .cantități, de legume necesare 
aprovizionării Capitalei șl pentru 
export. ...

al Sindicatelor din Bulgaria
Vineri ău început -lâ Giurgiu con

vorbiri Intre o delegație a sindicatelor 
din Republica’ Socialist Români;!, 
condusă de tovarășul Virali Trofin, 
membru aJ Comitetului Executiv, a) 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.,-președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.. și o delegație a sin
dicatelor ! din Republica Populară 
Bulgaria, condusă de tovarășul Kos- 
taclin Ghiaurov, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B.. pre
ședintele Consiliului Central al Sindi
catelor din Bulgaria.

•9: 771

p
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In cursul zlleJ. oaspeții au vizitat 
Întreprinderea textilă „Dunăreană*, 
unde o-au întreținut In mod priete
nesc cu muncitori, cu activlțU - do 
sindicat, cu conducerea întreprinderii.

La casa de Culturii?din Giurgiu a 
avut loc apo!. o intiinire a delegației 
sindicatelor din Bulgaria cu activul 
sindical din municipiu. In cadrul că
reia a luat cuvlntul tovarășul Kosta- 
dln Ghiaurov.

Cele două delegații vor continua 
convorbirile, astăzi. In orașul Ruse.

:ĂRBĂTORII NAȚIONALE A JAPONIEI
marțului exterior. Mlhnea Gheorahlu. 
prim-vlcepreședlnte al I.R.R.C.S.. 
Stnncfu Stoian. secretar general al" 
Li si! de prietenie cu popoarele din ’ 
Asia si Africa, membri ai conduce
rii unor mlnL-i-.aro. deputat! >n 
Marea Adunare Națională, con Jucă
tori de Instituții centrale, al al unor 
organizații de masă el obștești, oa
meni de silință, artă si cultură, re
prezentanți ai cultelor, ziarist!.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice 51 membri al corpului di
plomatic.

„lejul sărbătorii naționale a 
> ziua do naslere a Malcetă- 
Tmpâratul Hirohito, omba- 
îceî'.el țări la Bucuresîi. 
Shlmoda. a oferit vlnorL o

rtldoat Iile Murguleicu. vi-, 
nto al MarU Adunări Na- 
Sornellu Mănestu. ministrul 
f externe. MlhăU Fiorescu, 
i Industriei chimico. Mlrctsa 
ilnlstrul educației si Invăiă- 
i Aurel Vi țoii, președintele 
( parlamentar pentru relații 
cnle România—Japonia. Va- 
®. adiuncl nl ministrului co-

!' • ' ' 11 ” . e U ț-»»A1 ■ , •

^tele delegației Partidului 
democratic din Olanda
loads 1—5 mal ne-a vizitat 

talegatie a Partidului Demo- 
cn Olanda- formată din Erie 
Vfeputai In parlament, mern- 
biomtalel, de politică externă 

, ailul. Jan Terlouw. deputat 
■ mal - Comisiei economice a 

P4. si .Martin Van Den Hen- 
vb secției relații europene din ■ 

ta 5 ■- ■ . rflilfti: liFTIițSCTȚ

-'după-amlaril Cornelia Mă- 
nalnlstrul afacerilor externe 
aulicii Socialiste Romania a 
prh John E. Fobes, directorul 
«endlunct n! UNESCO, care 
Paj la lucrările cole! de-a Vi-a 

. Cose regionale a Comisiilor 
an( europene pentru UNESCO.

finire, caro ®-a desfășurat 
’InKmosfcră cordială, nu oartl- 
cipicntin Lipattl. directorul' Dl- 
reaiturale din M.A.E.. sl Pom- 
plllcovnl. delegatul permanent 
al ’noastre Pe linflă UNESCO.

★
Gi federală austriacă de co- 

meorganlzat vineri o conferință 
de in cndrul cărei a președintele 
Insml do promovare a econo
mic. Wolfgang Struni, a vorbit 
ziar despre participarea Aus
tria Expoziția Internațională de 
echent pentru Industria de pe- 
trcimle, materiale plar.'lca șl 
cauj deschisă In aceste zfle la 
JM1 Vorbitorul a arătat că 
ictffluinlfeslare. la care slnt pre- 
zena o bogată gamă de produse, J 
20 rme; deschide noi posibilități 
de ollare relațiilor c< 
dlniusiria sl România.

Comisia de politică externă a parti
dului.

Delegația a avut întrevederi la 
Marea Adunare Națională. Ministe
rul Afacerilor Externe. T.R.R.C.S.. 
Comitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist șl a vizitat obiective 
soctal-culturale sl economico din 
București.

- - / (Agerpres)» • ■>» U,l = «.. = = e.

La hotelul ,,intercontinental* din 
București a început o sfiptămlnă 
consacrată legăturilor turistice . ro- 
mâno-franceze. La manifestări, or
ganizate sub egida companiei aerie
ne Alr Franco, participă firmele pa
riziene Christian Dior. Nina Bled, 
caro prezintă moda do primăvară si 
vară 1072.

Cu aceiași Prilej, ambasada Fran
ței a prezentat filme artistica $1 do
cumentare.

*
La Tirgul Internațional de artiza

nat de la Florența, la care participă 
45 da țări, întreprinderea de comerț 
exterior a eoaperațiel meșteșugărești 
ICECOOP a expus peste 400 de obiec
te do artizanat, care s-au bucurai do 
aprecieri unanime. Cu prilejul „Zilei 
Internaționala a artizanului” pavilio
nul român a primit diploma și 
medalia de aur ale 15rgul-.il. Aceasta 
este a treia distincție consecutivă pri
mită de cooperația meșteșugărească 
din țara noastră In ultimii ani, la 
asemenea manifestări Internaționale.

CONFERINȚĂ DE PRESĂ 
DEDICATĂ APROPIATEI INAUGURĂRI

A HIDROCENTRALEI DE LA PORȚILE DE FIER 
țisor presei române șl «trălne. parti
cipam! La conferință, sistemul do la 
Porțile de Fler, după care a răspuns 
Ia Întrebări.

Cu acest prlloj, a-a relevat Încă O 
dată amploarea tehnică și economică 
a lucrării (s-au folosit unele metode 
ș! soluții constructive In premieră 
mondială), s-a evidențiat spiritul do 
perfectă colaborare, do deplină Înțe
legere tovărășească de care au dat 
dovadă, de-a lungul anilor, părțile 
română șl lugostavă.

Vineri’dimineața a avut loc la Ml- 
nlaterul Energiei Electrice o conferin
ță de presă dedicată apropiatului 
eveniment al inaugurării oficiale, in 
prezența conducătorilor do partid șl 
de «tat al Republicii Socialiste Româ
nia șl IL 8! F. Iugoslavia, a Sistemu
lui'hidroenergetic șl de navigație de 
ta Porțile tie Fier. Ing. Ocîavtan 
Groza, ministrul energie! electrice, 
conducătorul comisiei române da or
ganizare a importantei manifestări, a 
prezentat redactorilor șl coreBsponden-

--------- T------------ - ---- - „ . ■ , ,■

0 delegație A.R.L.U.S. a plecat la Moscova
. . . .... __ -ti ’ x ’ r L. : :

La plecare, pa aeroportul Otopenl, 
“ 2. ..„liitată de membri al 

_________ Jeneral A.R.L.U.S., pre
cum șl de reprezentanți al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București _

' ' I

■■ -- - jp-îd'.X

Vineri la amiază a plecat la Mo®-
, .4 ..4 Ml . . fi B •** A 11 T - T I lA <B» « I • • 1

<sâ de Victor
mitetulliJ județean Bacău al P.C.R., cum si de 
care. In Invitația Asociației de prle- .1' 
tenie sovleio-române. va face o vizită 
fn Uniunea Sovietică.

Milioane pentru 
frumusețe

Locuitorii orașului Slatina, oraș 
aflat In plină dezvoltare Industrială 
șl edlUiar-gospodăreascfi, partldpă 
cu entuziasm la acțiunile de mun
că voiuntar-patriotlcă în noile car
tiere s-au amenajat 37 de hectare 
de spații vorzl șl locuri do agre
ment. Tot In această primăvară au 
fost plantate circa 2.5 milioane fiori 
șl zod de mii da arbori șl arbuști 
ornamentali. A fost organizată o 
perdea de proiecție Intre zona in
dustrială și noul cartier de locuințe 
..Crlșana II”. a început reamenaja- 
rea și extinderea plajei de pe 
malul riulul Olt, s-au modernizat 
străzi etc. Valoarea lucrărilor exe
cutate pină acum, prin muncă vo- 
lunlar-patrlo'Jcă, in orașul Slatina, 
depășește 20 milioane lei față do 
numai 12 550 O'M cit prevedea pla
nul anual.

BISTRIȚA- - 
NĂSĂUD T ;

Centru 
de sănătate 
Tv'l' :i . ? . ; X “I ."X'..

în ultimi! ani,’ la BLstrița au fost
modernizate vechile Instituții spita
licești tar do curind cetățenii ora-

A DELEGAȚIEI P. C. DIN CEYLON
baza principiilor Independenței șl e- 
galltătil In drepturi, neamestecului 
în treburile Interne, reajxjc'ului șl <n- 
vantajulul reciproc.

Ambele < partide au apreciat pozi
tiv creșterea rolului șl Influenței ță
rilor socialista, mișcării muncitorești 
Internaționale, ale tuturor forțelor 
antllmperlnllste. amploarea luptei lor 
pentru libertate, Independență na- 
țlonalâ, progres social, democrație șl 
pace — trăsături caracteristice alo 
dezvoltării Istbdce contemporane — 
șl au condamnat cu fermitate poli
tica , de forță, dictat șl agresiune a 
Imperialismului, tendințele de perpe
tuare a colonialismului. Ele pro
nunță categoric Împotriva oricăror 
forme de infeudarc a popoarelor, 
penlru abolirea colonialismului, a 
discriminării rasiale și apartheidului, 
pentru asigurarea dreptului fiecărui 
popor do a-și decide singur regimul 
social, calea dezvoltării, fără amestec 
străin, do a se afirma liber șl suve
ran in viața Internațională

Totodată, s-n evidențiat necesita
tea Întăririi continuo, prin eforturi 
comune, a unității tuturor forțelor 
revoluționare. antilmperlaJtete, pa
triotice — atlt pe plan național, cit și 
internațional — unica chezășie a ffuc- 

’ cesulul In lupta lor pentru cucerirea 
■ și apărarea libertății, pentru Înfăp

tuirea Idealurilor da progres social,

La Invitația Comitetului Contrai nl 
Partidului Comunist Român o dele
gație a P.C. din Ceylon, formata din 
tovarășii dr. S. A. Wlckrcinasinghe, 
proșădinteio partidului, oi C. Kuma- 
rasamy, membru al Biroului Politic, 
a făcut o vizită de prit'”' 
noastră, Intre 26 aprilie

Delegația P.C. din Ceylon a vizitat 
Întreprinderi și Instituții din dome
niile economic șl social-cultural, a a- 
vut Intilnlri cu reprezentanți ni or
ganizațiilor locale de partid, cu oa
meni ai muncii.

Oaspeții au avut convorbiri cu to
varășul Nlcotae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. la care au partldpaL din partea 
română, tovarăși! : Gheorshe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Ștefan Andrei, secre
tar ol C.C. al P.C.R.. Ghlzela Vom, 
șef do secția la Comitetul Central al 
partidului.

Reprezentanții P.C.R. au salutat 
succesele obținute de P.C. din Cey-l 
Ion In lupta sa activă pentru apăra
rea intereselor fundamentale ale oa
menilor muncii, ale poporului ceylo- 
nez. Delegația P.C. din Ceylon a ex
primat puternica Impresie pe care 
l-au lăsat-o realizările României so
cialiste pe pion economic, social și

relevat dorința 
.1 _1 a Par- 

Ceyion do a

. de prietenie șl colaborare, 
pe ’ calea Informării reciproce; a 
schimbului de vederi șl experiență, 
In Interesul celor două partide, ol În
tăririi unității mișcării comunista tji 
muncitorești.

potriva agresiunii S.U.A.. ambele 
partide pronunțlndu-se pentru lichi
darea războaielor in cura din Pe
ninsula Indochina, pentru încetarea 
IximbarTlamentelor șl retragerea tru
pelor americane din această zonă. 
Popoarele vietnamez, cambodgian șl 
laoțian «ă fio lăsate să-și hotărască 
destinele, fără vreun amestec din 
afară. Părțile 8-a pronunțat pentru 
soluționarea (situației din Orientul 
Apropiat pe baza rezoluției Consiliu
lui de Securitate din 1O£Î7.

Cele două partide consideră că 
Instaurarea In lume a unul climat de 
poco șl securitate implică in mod 
necesar să se treacă la măsuri prac
tice,1 eficiente pentru dezarmare, in 
primul rind dezarmarea nucleară, 
pentru Încetarea actualei curse a 
Înarmărilor, renunțarea la forță șl 
amenințarea cu forța, lichidarea 
sechelelor războiului rece : fondurile 
devenite dtaponiblie. ca urmare a 
măsurilor de dezarmare, aă fie folo
site pentru lichidarea stării de sub
dezvoltare. care persistă In nume
roase regiuni ale ' globului. ast
fel ca-toate popoarele să beneficieze

dezvoltare, eare persistă in nume- 
ast

fel ca-toate popoarele să beneficieze 
de cuceririle civilizației moderne, j 

Partidul Comunist Român șl Parti
dul Comunist din Ceylon au expri
mat voința lor de ■ contribui activ 

__ _  ln eforturile ce sa fac, In vederea 
progres social, depășirii dificultăților temporare din 

mișcarea comunistă șl muncitorească 
Internațională, de o acționa perma- 

'illor de 
Jdârltate

 ___ _____ _ __ ___ partidele Ș 
comuniste șl muncitorești, pe bază 

păraren și consolidarea independen- 
țel naționala, a cuceririlor lor derno- 
cratlce, pentni o rapidă dezvoltare -.eresul cauze!, soclaJUmuluL progre- 
economlcă șl socială. eulid și păcii.

Cele două partide au subliniat că apreciat ln comun că vizita
destinare pădl depind. In mod hotă- delegației P.C. din Ceylon în Repu-
rițor. de lichidarea (focarelor de . ln- bllca Soclnltaiă România „ slujește
cordare. agresiune și ■ război care dezvoltării relațiilor de colaborare șl
persistă încă in lume, cauzate de stimă reciprocă dintre cele două par-
jmperlaîlsm. Tn‘ acest spirit, s-a rea- tide, Întăriri! prieteniei și cooperării

șuiul beneficiază șl de o poilcllnleă 
nouă și un centru stomatologic. în 
prezent, m află In construcție‘un 
spital cu o capacllate de 700 paturi. 
Noul centru de sănătate va dispune 
Bie secții de chirurgie, interne, orto
pedie, pediatrie șl altele. El va fl 
dotat cu aparatură perfectională, la 
nivelul tobnjcU.nctiiale.. .■ ,. . »:> f ■ f

Un nou pod 
peste Mureș

La Arad s-n construit, peste Mu
reș. un nou pod core face legătura 
latre centrul orașului șl zona Ce
tății, constituind totodată o cale 
lesnicioasă de acces spre orașul 
•Timișoara. O coloană de autocami
oane au supus podul la ultimul 
test înainte cn acesta aă fie deschis 
circulației Examenul a fost trecut, 
cu b-lo. Podul este construit exclu
siv din elemente sudate șl are o 
lungime de 187 metri. .O dată cu 
darea In foloslnlă a podului, au 
fost montate și două conducte ma
gistrale pentru apă ?! gaze pentru 
cartierele „Mureșcl” șl „Aradul 
Nou”.

cultural.
Convorbirile au

Partidului Comunist Român șl
tldUlui Comunist din Ceylon
dezvolta, In viitor, legăturile lor to-
VârășeșțL'J; as--

j ps’''cnies , ,..... ... ...... ,,
schimbului de vederi șl experiență,
In interesul celor două partida, al În
tăririi unității mișcării comuniste și 
muncItore?lL ,

Considerind că dezvoltarea rela
țiilor economice, tehnlco-ștllnțlflce și 
culturale dintre România șl Ceylon 
corespunde intereselor popoarelor ce
lor două țări, cauzei păcii, securită
ții șl’ coniucrflril constructive' latre" ...
state, reprezentanții celor două car- f’.rmat solidaritatea . profundă a dintre popoarele român și ceylonez, .... . ----- „ii, -|

muncitorești internaționale.
: 5 S “'; ■. r'- ■'j

lor cu lupta popoarelor africane șl 
din alte regiuni ale lumii, pentru eli
berare națională șl socială, pentru a- 
păraren șl consolidarea Independen
ței naționale, a cuceririlor Jor demo- 

economi că șl socială.

torl. centru urban,-comuna Mthăl- 
leștl ®l-a Îmbogățit in ultima vre
me, zestrea edilitară cu noi edificii 
de larg interes cetățenesc, printre 
care șl un sediu oi agenției locale 
a Casei de Economii-sl Consemna- 
țiunL Construcție modernă. pres"ă- 
zută cu .toata dotările necesare.

i noiiL lăcaș, a,L agential C.E.G. T. din™. 
Mlhăllestl va.a^lmire- Prin pereo-,, 
naiul său calificat' servirea prom
ptă a cetățenilor. De notat că In 
MlhfilleȘti un libret C.E.C. revine 
În prezent la circa trei locuitori, sl I 
numărul depunătorilor e®te in con- , 
tînuă creștere. In acest un. aseme
nea sedii noi ale agențiilor C.E.C. i 
din județul Ilfov au mai fost Inau
gurate la Ghimpați și Slobozia 
Moară, urmlnd ca în lunile urmă
toare eă se mal dea în 
alte zece unltătl similare.

C.E.C. in case noi
Cuprinsă ln planul de statematl- 

zăi’e pentru a deveni. în anii urmă-

Bai termale
Anul trecut In locali la tea Boghlș 

au fost descoperita mid multe iz
voare cu apa termale, ale căror 
proprietăți curative se aseamănă 
celor de la Băile Felix, do lingă 
Oradea. începutul a fost timid, 
construlndu-se ale! un bazin de dl- . 
mcnslunl reduse, cltevn cabane 81 
căsuțe pentru camping. Consiliul 
popular al comunei Nustalău a luat 
inițiativa extinderii spațiilor de tra
tament și cazare. Printre altele, 
aici s-a construit un nou bazin cir- 
Bdilar. Acum Boghlșul arată ca o 
adevărată stațiune cllmnterică 
extinderea ea continuă.

MOSCOVA 5 (Agerpres).— Ia Casa 
sindicatelor din Moscova a avut loc 
vineri o adunare festivă consacrată 
Zilei presei sovietice șl celei de-a 
6-0-a aniversări a ziarului „Pravda".

Nikolai Podgornll, membru al Bi
roului Politic nl CC. al P.C.U.S.. pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S,;*La' felicitat (roiecti-

^vul"tlsriucțătOTl 'al ’riririiltil 'Pravda” 
cu ocazia aniversării șl a decorării cu 
„Ordinul Revoluției din Octombrie”. 
Vorbitorul a relevat marea Importan
ță n presei In condițiile in care po
porul sovietic îndeplinește sarcinile 
grandioase ale construcției economi-

ce șl culturale, înfăptuiește amplul 
program de dezvoltare In continuare 
a societății sovietice. El s-a referit 
la Îndatoririle ce revin ziarului 
„Pravda”, tuturor mijloacelor de lnț 
formare în masă, t i

Nikolai Podgornll a remis apoi rer 
prezentanțUor colectivului „Pravdel" 

fe„Ordinul.; ;Revoiutiel.’.d'.n ,Octombrie"., . 
pentru merite în educarea comunistă ‘ 
h oamenilor muncii; în propagarea 
marxlsm-lenlnlsmulul, In mobilizarea 
poporului sovietic la Îndeplinirea 
sarcinilor; construrțlei economice șl 
culturalo.

/s
(Agerpres)
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CUPA DAVIS

Cu prilejul aniversării n (K) de ani 
de la apariția primului număr' al 
„Pravdel*, C.C. al P.C.U.S. a adresat 
darului un mesaj de felicitare, fn 
care se dă o înaltă apreciere activi
tății organului central de presă al 
partidului — relatează agenția 
T.A.S.S.

Zlnnil ..Pravda”. întemeiat de Le
nin. constituie organul' de luată al 
Comitetului Central el partidului, a- 
jutorul lui de nădejde ®i devotat — 
se spune In mesaj. Partinitatea, prin
cipialitatea proletară de clasă nu ca
racterizat întotdeauna șl caracteri
zează .,Pravda” — adevărat agitator, 
propagandist și organizator al mase
lor de oameni ol muncii.

Acum, sa arată mal dopmle In me
saj. clnd partidul șl poporul rezolvă 
sarcinile creării bazei tehnlco-irtate- 
rlale a comunismului, perfecționării 
relațiilor sociale, educării omului

nou, rolul presei sovietice ca ajutor 
combativ al partidului comunist 
crește și mal mult. El constă. înain
te de toate, In a contribui nrln toata 
mijloacele ta ‘Înfăptuirea politicii e- 
conomice șl sociale elaborate de cel 
de-nl XXIV-lea Congres a! P.C.U.S., 
in a lupta șl mal activ pentru Înde
plinirea cu succes a celui de-al 9-lea 
dnclnal — cincinalul' ovintulu! consi
derabil al nivelului material ®I cul
tural de trai al poporului oovietic.

' *
La cea de-a (50-a aniversare! a 

„Pravdel”, subliniind excepționalele 
el merite in educarea comimlstăl a 
oamenilor muncii. In propagarea 
njarxlsm-lenlntemulul. in mobilizarea 
poporului sovietic la Îndeplinirea 
(sarcinilor construcției economice ! șl 
culturale. Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a decorat ziarul cu 
„Ordinul Revoluție! din Octombrie1'.

Dtfamentul căilor ferate anun
ță clin cauza efectuării Unor lu- 
Crărfo Întreținere tehnică șl de 
Constare a liniei In zona Fetești — 
Cernixla. in ziua da țol 11 mal. intre 
orelall—20.15 in mersul trenurilor 
vor îatveni ■ unele modificări. Ast
fel. SBiulcază : trenul 8091. Tecuci — 
Coiuita Pe distanța Fetești — Con
stanți trenul f®M. Constanța — 
BucușșL pe distanța Cernavodă- 
Pod > Qulnițo : trenul 6002. Con- 
alanh —Teaicl, Pe distanța Cema- 
vodâJoB — Fetești : trenul 8903. 
Bucueșt — Constanța, pa distanța 
Clulrjța— Constanța: trenul 882— 

‘623. (odanta — Iași, pe distanța 
Conslinl — Ffiurel : trenul 624—681'. 
Iași — onslonța. po< distanța Fău- 
rei -* Ciatanța : trenul 8®S3. Bucu
rești —Constanța, pc distanța Fe
tești — emavodă-Pod ; tronul M®6. 
Constant — București, po distanta 
Constării,— Fetești ;• trenul 823,
Bucuroși — Constanța, pa distanța 
Fetești ■ Constanța : trenul B32,
Tulrea - București, ,ne distanța Cer- 
navodă-bd — Fetești : trenul 8923. 
Buzău - Constanta, pe distanta Fe
tești — 9ernavodă-Pod : trenul. 824. 
Copstanj — București, pe Întreaga 
distanță.

Vor fiptiso ln circulație In această 
ri trenidle suplimentare 8007/11 do 
distanța fotești — Constanta, cu Ple
carea dlrFetcîti la ora 19.00 siztrenul 
832/11, p'dtatanța Cemavodă-Pod — 
Bucuresșt, cu plecarea din Cernavo- 
dă-Pod ta ora 20.30.

(Agerpres)

© ASTĂZI, PARTIDA DE DUBLU • MÎINE ULTIMELE 
DOUĂ PARTIDE DE SIMPLU

tivaleiplnă ln — .
anunțate ch ar Înainte do intrarea pe 
teren. Favoriți sl in această a doua 
zl -fdnt sportivii români : antlclolnd 
deci victoria de astăzi, calificarea 
echipei noastre apare ca slSurâ încă 
Înaintea disputării ultimelor două In- 
tllnlri de simblu (Năstase — .Wer* 
ren. flrUte Btiraeiier). tnllnâ ' 
același torch, de ta ora 14.

1 

■!
«îi

nial

Debutul tenisului româriecc in cea 
de-a 61-a ediție a ..Cupei Devia” 
(acest veritabil camnionat mondial 
pe echipe al tenisului amator) s-a 
produs Ieri după-amlază, dnd. pe te
renul central din incinta uarculul 
sportiv ..Progresul” din Capitală, s-au 
disputat primele două Intilnlri de 
simplu din meciul România — Elve
ția. Din nou culorile sportive ale tării 
noastre slnt reprezentate In această 
competiție de Ion Tiriac șl Rle Năs- 
taso. același tare, dc-a lungul ulti
milor ani. au ajuns în fazele supe
rioare ale ..Cupei Davls”. De două ori 
(In 1069 șl 1071) echipă Rdmânlol 
s-n calificat —după cum prea bine se 
știe — th finală fiănîru „Salallerâ 
de , arslnt”. trofeul subrete ăl cbm- 
ueiltlel.

în ciuda timpului Căni rece sl ă te
renului In bârte hlunccoi. din cauza 
ploii Căzute In alun. In ambele parti
de de I6ri tenlsmâhli au oferii mo
mente. de loc cneclaculbs. noredato 
că atare de Publicul orășeni In tri
bune șl. bănuim, șl de telespectatori. 
Sportivii noștri, cu o mult mal mare 
experiență cdmbelltlodaJ&l mal bine 
pregătiți, ău obținut victorii scontate: 
Tiriac — Wcrrcn 6—1. 8—2. â—2>: 
Năstaâe — Burgener 6—1. 6—2. 6—3. 
Ambele partide ău durat ceva mal 
nutin de două ore.

Asiâzl. tot după amiază (de la ora 
14.30). este nrogramată Intilnirea do 
dublu, pentru care — 'conform regu
lamentului — cuplurile pot ti detlnl-

PĂCII"
__ , Josfăsurată ia lumina 

____ lor In Alexanderplalz, pa 
distanța de 0 km. Pe primele Jocuri 
s-au dns-at Andras Takacs (Ungaria) 
șl Vladimir Nellubln (U.R.S.S.). ăm- 
bll cu timpul de 11’31". Dintre ci
cliștii români cel mal bun timp 
(12,.îS,!) l-a realizat Constantin Cio
can.

Caro reunește anul acesta_ _—
de concurcnțl din 17 țări. Traseul ln- 
treceril Berlin—Prâga—Varșovia mă
soară- 1012 kilometri, lmpărtitl in 
14 etapa, cu două zile do-repaus. Edi
ția jubiliară a cursei a ; fost IMu
gurată cu o probă Individuală con- 

în. .....
• VOLEL — La Bratislava a In- scorul de 3—0 (15—0, 13—5. 15—0). 

cepul un turneu Intoriiațlonal mas
culin de volei, la care participă jJ‘ ‘ " ■ ■ - • •■ 1UJ, jQg ,. vo_

inlllnit selecțlo-

Comuniștii columbieni 
luptă pentru eliberarea 
tării de sub dominația g 1

monopolurilor străine
I -

BOGOTA 5 (Agerpres). — Comu
niștii eoiumblenl desfășoară o lupiă 
Ueoikosltă pentru eliberarea deplină a 
țării de sub dominația monopolurilor 
străine’, pentru fericirea șl prosperi
tatea poporului columbian — a de
clarat secretarul generai al Partidu
lui Comunist din Columbia. Gilberto 
Vieirth Intr-o cuvlntare rostită ln. 
adunarea festivă prilejuită do nnl- 
■vorsarea a 20 de ani de in crearea 
Uniunii Tineretului Comunist El a 
chemat comuniștii columbieni. toata 
forțele' progresiste să consolideze 
solidaritatea cu lupta eroică a torțe
lor patriotice din Vietnam și cu lupta 
pOjKOrelor din America Latină pen
tru dșllgărea independenței națio
nale, apărarea șl consolidarea eL

CONDUCĂTORII 
cehoslovaci IN VIZITA 
LA STANDUL ROMANESC

PRAGA 5 — Corespondentul ’A- 
gerpres.C. Prlsăcaru, transmite : ■ în 
cadrul vizitei pe care au fgcut-d la 
Tirgul Internațional de la Brno. se
cretarul general al C.C. nl P.C. din 
CehoslovacLo, Gustav lluaak, șl pre
ședintele guvernului federal. Lubo- 
mlr Strougal, au vizitat Ș! ștandul în
treprinderii românești do comerț ex
terior ..Fructexjport”. Conducătorii 
cehoslovaci au fost tntlmplnațl do 
consilierul aconomta al Agenției eco
nomice române din Praga. Nlcdlae 
Andrei. Gustav Husak a apreciat di- 

• vefsltnten șl modul de prezentare a 
produselor românești expuse.

k

cîteva rinduri
2.-2: S 0 i !5 " “.

Alte rezultate Cehoilovacln 
________ ____________ _ _ _ . R- S. S. Ucraineană 3— 2 (15—7. 12—13, 
echipa României. în primul joi. vo- 15—12, 12—15, 15—7) ; R. D. Germană
leiballșLU români au fntllnit selecțio- — Bulgaria 3—0 (15—-5. 15—10. 13—2).
nata Ungariei ps caro au lnvlns-o cu ™ ,

o BASCHET. — In Olanda conti
nuă turneul preoLlmpIc da baschet 
mMcullfi. In cadfiil grdțtel A, selec
ționata Poloniei a IbvlnS ta limită, cu 
68—63 (41—31) echipa Sp&nlri. Alto 
rezultate : Ungaria — Angllo 09—66. 
Grecia — Danemarca 87—33. Italia — 
Franța 78—85. Bulgarie — Irlanda 
133—55. Suedia — Austria 97—80. 
Cehoslovacia — Albania 83 —69. 
Olanda — Belgia 05—74. în clnsn- 
mentelo celor, patru grupe conduc re
prezentativele Poloniei. Italiei. Bul
gariei si Coltoslovadol.

• SCRIMA. — Ieri ta Bildapexta 
a Început ..CuDa Europei* La abia, 
la care este urezentă ' s! echipa 
Sleăua București. In primul med. 
sportivii români au învins cu B—3 
echipa orawlul Praga, dar au pier
dut apoi cu 2—9 ln fata formației 
maghiare Honved. Trofeul urmează 
să sl-l dispute echipele Honvei 
Budapesta. Vasas Budapesta sl se
lecționata orașului Moscova.

ALTE ÎNTÎLNIRI
6—3. 6—4 In fata lui Partm t Bengts
son—Simpson 9—7. 6—11 3—6. 6—3. 
Seh evenlngent Olanda — Norvegia 
2—0. Hsmmes a clșttaot cu 0—1. 
io—8, 0—3 in fota lui Erik Ross. iar 
Hordjlk a dlsplta de Frithtof cu 6—0. 
B—1. 8—0. Bruxelles : Belgia—Ceho
slovacia 0—1. Kode.5—Mlanot 6—2. 
6—3, 6—4 : Homberaen—Pala 9—1 
0—1. întrerupt din cauza , nloll. Tbi
lisi t U.R.S.S.—Ungaria o—1, Tinărul 
lucător maghiar Szoake a dlwus cu 
4—0. 6—3, 0—2. 6-1 de Korotkov 
RÎ.R.S S.) : Metrevell—Barany 6—3. 
2—8 întrerupt din cauza Ihlunerlcu- 
lul. Sofia : Spania—Bulgaria 2—0. 

tGlmeno—Ghenov 6—3. 6—2. 6—1 :
Orânles—Pampoulov ’ 6—4, 6—2. 0—2.

• Ieri In _________ ......_____
s-au disputat meciuri pentru compe
tiția Internațională de tenis „Cuna 
Davls”.' Iată rezultatele Înregistrate 
după crima zl : Paris : Franța—An
glia 2—0. în urlmul meci Proîsy 
(Franța) l-a învins td 6—1, 6—3. 8—2 
pe Uovd (Anclla) Barthes—Paish 
6—0. 6=—1, 6—4; Atena: R F. o Germa
niei—Grecia 2—0, Elsehenbrolch— N. 
KalogheroooUlos 5—7. 6—4. 0-—1.6— 2: 
Kuhnke—Gavrilldis 6-0. 7—5. 6—4. 
Reggio Calabria : Italia—Austria 2—0. 
BarazzuUlr l-a întrecut cu 8—2. 0—6. 
6—1. 6—2 ne Ems! Blanke (A), iar 
B artol ucci' a d Ltous cu 6—3? 0—1. 6—3 
de Haos Kârv. Baaslad (Suedia) : 
Suedia-Noua Zeclar.da 2—0. Blocrn 
Borg a clștlgat cu 4—6. 3—6. 6—1,

1972 ■■ „Anul calității" 
in R. S. F.

BELGRAD 3 (Agerpres). — Sub 
președinția ‘ 
președintele guvernului iugoslav, la 
Belgrad a avut loc prima ședință a 
consiliului do organizare a acțiuni
lor in cadrul ..anului eailtătil". orga
nism creat In baza unei rezoluții 
a Adunării Federale. Consiliul a 
dezbătui un program de acțiuni me
nit să ducă la îmbunătățirea calității 
mărfurilor sl serviciilor șl a holărit 
ca împlinirea acestui program să în
ceapă la 13 mai. cu prilejul Inaugu
rării Expoziției tehnice de la Bol-

Iugoslavia
arad, sl să se încheie In septembrie 
1073. cu prtielul edltiol de toamnă a 
Urgulul do la Zagreb.

Lui nd cuvlntul In cadru) ședinței. 
Gemal Blediel a subliniat că lupta 
pentru îmbunătățirea calității se in
clude In eforturile de stabilizare a 
economiei Iugoslave s! este necesar 
ca această’’ acțiune să capete o În
semnătate wclală cit mal Inrcfl sl 
un sori lin tot mal mare. In Primul 
rind din partea organizațiilor de 
muncă si a comunelor.
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la eluda progreselor jante la con-: 
vorbirile ‘____ 1. __ —
prima dată in cursul ultimei sipiit- miri! I» D cktn-n titamvia

t

privind atitudinea lor în 
pra celor două tratate, 
viitoare.

t

nol-llaipliong nu pot decit .șl 

unei reglementări politice, 
cărei necesitate apare ’ ■

Soldajl «aigonezi epuizafi, desculți si fârâ arme, 
caro au roujit t& scape de la Quang Tri — eliberai 
de forjele patriotico — se îndreaptă spro Hue. In 
vechea capitala imperiala, undo bubuitul obuzelor 
lansate do unitățile F.N.E se aude fot mai distinct, 
domnește un adevărat haos. Scâpafi de sub orice 
control, militarii în slujba lui Thieu se dedau la ado 
de jaf si tilhărio. Ei au prădat magazinele particularo 
(ii ciu! dat foc clădirilor din plaja principală a orașu
lui ;i unei fabrici do ciment.:Probabil că în concepjia

Ș
!t Bruxel- 

>urg.

" ■

U. N. C. T. A. D.-ni

militarilor soigonezi asemenea „fapte do vitejie0 sînl 
menite să compenseze gravele înfringeri suferite pe 
fronturile de luplă. Intr-adevăr, potrivii chiar recu
noașterilor oficiale alo aulorităjilor de la Saigon, 
numai în cursul ultimei săptămini a lunii aprilie au 
fost scoți din luptă aproape 4 000 de soldați ți ofi- 
feri din unitățile de elită alo lui Thieu. Așa după cum 
arată ultimele telegrame do presă, degringolada 
saigonozilor se accentuează cu fiecare ora ce trece.

prim nas 
de catr e 
tDeparta-

F.BI

■ t. ția 1

DEGRINGOLADA MPELOR SAIGONE2E

E HONECKER L-A PRIMIT 
0R5JL ROMÂNIEI

Corespondentul A- 
' ’ : La S

ambasadorul Republicii Socla- 
Romfirita In Republica De- • ””■ ■ ' ’ , «a

i se- 
scdlul

R. F. A GERMANIEI

© FORȚELE PATRIOTICE 
LA 15 KM DE K0NTUM 
• SUPLIMENTARI UR
GENTE DE ARMAMENT 
AMERICAN PENTRU RE
GIMUL MARIONETA © 
NOI MANIFESTAȚII AN
TIRĂZBOINICE ÎN S.U.A.

Cotidianul „NEW YORK 
TIMES* publică un comentariu 
pe marginea hotărirli .unilate
rale a S.U.A. de a Întrerupe 
convorbirile cvadrlpartite de la 
Paris in problema Vietnamului, 
pe care o califici contrară In
tereselor poporului american; 
„întreruperea negocierilor șl re
luarea bombafdamenlclor ne
justificate asupra regiunii II a- 
nol-Haiphong nu pot decit .șl 
întârzie șl mai ■ mult obținerea 

......... - ’ "■ '
ipare’ astăzi 

mai urgentă ca oriei nd. Consi
lierii care ‘IE împing astăzi pe 
președinte spre o reesealodare 
a războiului sini aceiași care, 
de ani de zile, afirmau ri pro
blemele Asiei de sud-est. ar 
puica fi rezolvate prin mijloace 
militare. Actuală, evoluție a si
tuației din Indcchîna demon
strează falsitatea acestui rațio
nament șl lipsa de fundament a 
poziției lor".

INmNMt
______________ ___

Cum e școala 

și elevul
Richard Floyd ■ McCau din 

S.ll./l. c pe cale «4 devină un 
fel de erou sui-generij, ca autor 
a£ uneia din cele mal ingenioa
se acțiuni gangiterefti combina
tă cu piraterie aeriană.

Richard Floyd s-a urcai In
tr-un avion Boeing 727 in ora
șul Newark cu destinația 
Angelas, rippi. In timpul zboru
lui, a avat . o dli««|ie foarte 
convingătoare cu pilotii. epriji- 
nindu-sc pe argumentele pline 
de logică ale unui pistol îi ur.or 
grenade — șl sollcltind ca avio
nul id facă de bună voie o esca
lă Jortată Ia San Francisco unde 
»d 1 se predea la bord niște bani 
de hturunar, respectiv MGOO de 
dolari. Cu o bunăvoie lesne de 
înțeles, societatea „Boeing'* i-a 
satisfăcut modesta ' rugăminte, 
după care avionul jl-a luat din 
nou cborul. Bineînțeles, urmărit,' 
de toate radarurUe posibile S', ( 
Imposibile care-I cinau locul de 
aterLzare.
• „tfrmdrire zadarnică., Periirt 
că. In momentul survolării un® 
zone de păduri fl famsri, Ri 
chard Floyd d coborit din meri 
La. fel ca tin’ pasager nedisci 
pUnat din tramvaL cu diferent 
doar că purta o parațută.

Totufl, după 12 ore de cercă 
țâri înfrigurate de către 200 d 
agenți ai F BJ. politia, l-a găsi 
prerentlndu-i feliclterlle de r 
goare.

Un lucru rămăsese Insă enlt 
mafie pentru amtaetatori: c 
■unde se pricepea atlt de bir 
la citirea compasului si a alti 
instrumente de bord ale avii 
nulul, Incturlv la tehnica talii 
lui cu parașuta ?

Enigmă ce s-a clarificat els 
gangsterul-rburător a precis 
iurizător că este reîntors d 
Vietnam, unde pilota un etico; 
Ier.

Ce nedreaptă este opinia p 
blică americană care susține ț 
Intre ailtea alta binefaceri, « 
pierderi de vieți, discredit, 
blam, inflație — ințervenfla b 
piedică specializarea tineret 
lui 1 .

Ce nedreaptă-i 
gura lumii!

Teribilă este clteodafă „gu 
lumii*. Teribil da nedreap] 
Deformează, exagerează, Invei 
nează. amplifică. Intr-un cuvi 
(adică fn două) — rea fi n 
dreaptă !

Apreciafi și dv. ringuri, r e 
nu. s-au spus despre juslifia d 
Bhodeslail.Că este crudă, hali 
că’-'vedei mereu negru Inatnt 
ochilor (de fapt, nu-i ji norn 
ața, din moment 'ce iustifia 
dcgată'la ochC?) șl că vâri 
negru împarte in dreapta 
stingă condamnări la moar 
pedepse grele cu temnlfa eh 
șl pentru intrarea Intr-un cir, 
maio-graf sau ațezarea pe 
bancă In parcurile rezervata > 
bilor.'Etc., etc., etc.

Noroc că, din cină in di 
mai străbate cite un fapt ci 
arată că dracul nu-i chiar a 
da alb precum șc spune. Da p 
dă, .un tribunal din Salîsbu 
capitala Rhodeslei, l-a județ 
pe un anume Douglas Smi 
învinuiri grava:. contraban 
de droguri, plus organizarea 
nel refele de depozitare sl des 
cere a drogurilor. Delict gri 
care oriunde se pedepsește 
asprime.

Or, toată pedeapsa acord 
a fost o amendă de X'O de i 
lari sl iS luni închisoare, t 
bineînțeles cu suspendarea ; 
de piei. !

Nu-i așa că, de fapt, Județ 
tori! din Salisbury sirii na 
uncăicți cumsecade, pline-call 
bllrizl șl mărlnimoși, dispușlfi 
mult să tragă celor ce gre 
o urechtală părintească sa 
morală duhovnicească 7

Da. e adevărat, gura lumi 
remarcat că respectivul Dout 
Smith e odrasla de fiu a ins 
premierului rasist Ian Smith.

Dar asta, desigur,,, n-are 
o legătură cu sentința și bl 
detea justiției respective. Tar 
nedreaptă gura lumii I

Un pat bun, cc 
la mama acasă
Se pare că soldațil britari 

aflafi în cunoscuta excursie 
plăcere ta Irlanda de Nord 
somnul destul de agitat. Cu 
somnii țl coșmaruri. Grenad 
sau gloanfele trase prin feres 
dc grupurile armate ale ritji 
ril de eliberare națională Ii f 
clteodată, chiar să tresa-ă -. 
somn.

Noroc dc batalionul de get 
nr. 34,. cantonat la Belfas, cp 
a găsit soluția — și Inc.ânu e 
bază de somnifere.

Un purtător de cuvintal t- 
matel a explicat 'că un jir '.e 
unităfi sini cantonate Ihincs- 
ta a diferita depozite slmaa- 
zii, care au pereții sublit flad 
ușor străpunși de gloan;. „Ir 
fi trebuit flq să întărim zidi
rile, fie să plasăm saci chirp. 
Dar s-a reținut o altă ăuțis ; 
vom construi paturi thdaHe. 
SoldațU vor dormi la arpostul 
plăcilor metalice".

După vase blindate, după 
automobilele șl avio-anele blin
daje înregistrăm, deci, nouă 
invenție : palul blindat. Proba
bil cd In continuare penii mai ' 
multă securitate, se vpridopfa 
șl perne blindate, iar repecti- 
vll soldați se vor acoperi -u pă
turi blindate. ' .

LlSi vor dorm! foarte hljtlfl, 
'cu vise plăcute. De plldi vi
șină la un pat bun. ca lamama 
acasă.

Acasă la el. In Anglia.

TilHl INTRE CMCWl HNDI 
Sl UDltUl UMILI- -> . ... . O-....- - ’..-J..,

0 DECIZIA FINALA A CELOR DOUA FRACȚIUNI PARLA
MENTARE ÎN PROBLEMA RATIFICĂRII TRATATELOR VA 
Fl ADOPTATA LUNI e France Presse s „PENTRU PRIMA 
DATA IN CURSUL ULTIMEI SAPTAMÎN1 - SEMNE DE DES
TINDERE" e CABINETUL VEST-GERMAN ȘI-A ÎNCHEIAT 
DEZBATERILE ASUPRA ACORDULUI DE TRAFIC CU R.D.G.

BONN 5. — Trimisul special Agerpres, V. Crlșu, trans
mite: Vineri a avat Ioc o nouâ Infllnire intre cancelarul 
ledcral, Willy Brandt, $1 liderul opoziției U.C.D.-U.C.S., 
Rainer Barrel. Potrivit unei declarații tăcute de cancela
rul vest-german, „aceaslfi reuniune nn a dus la progrese 
substanțiale în armonizarea pozițiilor exprimate de coa- 
lifla guvernamentalii șl opozl|lc într-o serie de probleme 
Importante ale-politicii externe a R.F.G.".

în cursul aceleiași zile, au avut Ioc ședlnje ale trac
țiunilor parlamentare, caro au dezbătut rezultatele la 
care au ajuns comisiile Însărcinate cu dezbaterea obiec
țiilor ridicate de U.C.D.-U.C.S. Ia tratatele Încheiate de 
R.F.G. cu U.R.S.S. șl Polonia. Luni, tracțiunile parlamen
tare sc vor întruni din nou, pentru a lua o decizie tinală

........................ ’ " dezbaterea din Bundestag asu- 
prevăzută a începe marfea

care slut euprinse propunerile celor 
două părți-

Aeest lucru determină agenția 
Franjto^ Presse să considere (ta

Brandt-kBarzel. „pentru
mini la Bonn se pol observa semne 
de destindere".

BERLIN 3. 
gerpres, Șt. Deju, transmite : 
mai, ambasadorul Republicii 
ltetp România In Republica 
mocrală Germană. VnsIlo Vlad. 
primit de Erich Honecker, prim 
cretar al C.C. al P.S.U.G.. ,,la sc 
Comitetului Contrat ’

într-o atmosferă prietenească au 
fost discutate probleme privind a- 
proplata vizită a delegației de partid 
șl guvernamentale a R.D. Germane 
in Republica Socialista România.

0 sentință samavolnică
D. PABTSAL1DES, MEMBRU 

AI. C.C. AL P.C. DIN GRECIA 
(INTERIOR), CONDAMNAT 

LA ÎNCHISOARE PE VIATA
ATENA 3 (Agerpres). — Agenția 

France Presse anunță că Dimitris 
PnrlsalSdes, membru al C.C.. al P.C, 
din Grecia (Interior) veteran al miș
cării comuniste grecești, a fost con
damnat țoi. de către un tribunal dLn 
Knrdltsa. La Închisoare pe viață. El a 
fost acuzat de „activități subversive 
vizlnd .răsturnarea ordinii socialo 
stabilite. In perioada lMfl—HSO, In 
cursul războiului civil".

Partsalkkss, ales de două ori depu
tat, a fost Închis de naziști Intr-un 
lagăr din care a evadat. A fost prlm-j 
mlnUtru al,guvernului Greciei ilbere, 
In timpul războiului civil șl apoi a 
devenit membru ol conduceri! P.C. 
din Grccta' (interior); ■

în fața tribunalului, DLmltrls Part- 
salkles a respins acuzațlllo ădusc.

în cursul zilei de vineri, puternice 
Iunie au Izbucnit Intre unitățile 
FJÎ.E." din Vietnamul de sud șl 
trupele «algorieze in zona șosele! 
nr. 1-1. în nrtrzent. această cale este 
tăiata de forțele patriotice, lnlr-un 
punct , situat la 13 km sud de Kon- 
tum. -Paralel, «fu aceasta acțiune. Dn- 
triotli au atacat ea rachete baza 
Polei Kleng. aflată la 18 km Vest de 
Ivonlusn. ■

în efortul do a face fată puterni
cei ofensive a forțelor patriotice, 
«sire continuă să semene deruta In 
rindurlLe trupelor americano-saîge
neze. Statele Unite au botarlt să su
plimenteze sprijinul acordat realmu- 
lul-marioneifi da lâ Saigon. Pj? fron
turile de luptă nu fost aduse, de ur
gență. patru .escadrile de avioane de 
vlnăloare ..Phantom F~l“. In total 72 
«ie aparate — care sa adaugă unor 
Importante efective de elicoptere c- 
«ilpatc cu rachete teleghidate.

*
Mii de manifsjstonțl «tape întregul 

«niprlns al Statelor Unite au come
morat joi împlinirea a do! ani de la 
marea arilune de protest a studen
ților Unlversltatli dLn Kent (Ohio), 
împotriva războiului dus de S.U.A. în 
Indochina.,

în Maryland, autoritățile nu derts- 
rat stare de urgentă, concenlrlnd pu
ternice forțe polițienești pentru a 
opri „marșul de solidaritate", orga
nizat de student), In memoria celor 
patru itolcgl al lor do la Universitatea 
dLn Kenț răpuși de gloanțele poli
țiștilor in 1970. La San Dlego (Cali
fornia), au fost arestate unroape o 
gută de persoane pentru demonstrații 
în fața cartierului general al forțelor 
navale din localitate. Alta demonstra
ții, soldate cu numeroase arestări;’ nu 
avut loc la baza aeriană Tinker, din 
statul. Oklahoma șl la New York, 
unde manlfcStanțll au organizat un 
miting de protest In fata clMlrll so- 
detatil „Honey Well", mare furni
zoare de material de război. La. Uni
versitatea din Kent, sute de veteran! 
al războiului din Vietnam au format 
un cortegiu indrcptlndu-se snre mor
mintele celor patrui sludenll uciși, cu 
doi ani în urmă. 'E

0 DECLARAȚIE A M.A.L
AL R.D. VIETNAM - -

HANOI 5((Agerpres). — Purtătorul 
de cuvlnt al M.A.E. ol R. D. Vietnam 
n difuzat o declarație In care de
nunță bombardamentele efectuate ta, 
3 mol de avlatta..S.U.A asupra re
giunilor populate din provinciile 
Nghe An. Ha Tlnh, Quhhg Dlnh și 
zona Vinh Llnh. în cursul acxsrtor 
raiduri — Informează agenția V.N.A 
— nu fort ucise șl rănite numeroase 
persoane civile, printre care 10 elev! 
al unei școli' elementare. în aceeași 
zi. navete flotei n S-n americano au 

' bombardat mai multe sate de pe li
toralul proytndllar Thanh Hoa șl 
Quana Blnh.

IA ALGER
La Alger igo desfășoară cu Înce

pere de joi convocbiri tripartite La ni
vel Inaît Intre președintele R. A 
Egipt, Anwar Sadat, președintele 
Consiliului Comandamentului Revo
luției ;d.ln Libia, Moamer 'El. Cîedafi,. .. • - ________i
și președintele Algeriei. Houari 
Boomedtene. Potrivit postului «Je ra
dio Alger, cel trei șefi de stat exa
minează probleme referitoare la si- : 
tuațta din Orientul Apropiat și din 
regiunea Medlteranei, precum șl la 
mișcarea palesilncană șl unitatea 
arabă. S-a căzui de oco«?d asupra con
tinuării, la Intervale regulate, a con- 
failtârlâcr tripartite la nivel Înalt.

Cei ptrlm tineri turci caje 
sub amenințarea armelor au obligat 
un avion, aparținlnd aviației dvilo 
a Turelei, să aterizeze po aeroportul 
din Sofia. menUntnd ca ostatid In 
avion; pasagerii și echipajul, au fost 
convinși sfi' mî predea autorităților 
bulgare. Nici una dintre persoanele 
caro se aflau la bordul avionului nu 
a avut de suferit. Avionul a fost resti
tuit autoritătUor turcești. Pasagerii sl 
membrii e«talpajului avionului s-au 
reîntors In Turcia.

In cadrul vizitei oficiale 
în Guineea, Fldel Cnsi:’o> p^m- 
s&cretar al C.C. al P.C. din Cuta, 
președintele Guvernului Revoluționar 
al RepubllcU, Cutai, însoțit «le secre
tarul general al Partidului Democrat, 
președintele Republicii Guineea. Se- 
k«xi Towe. au fost oaspeți! orașelor 
Kaakan. Klsldugu și Faranah. unde 
au avut loc mitinguri de prietetde.

Vizita în R. P. D. Coreeană 
a șefului statului cambod
gian. Norodom Sianuk, caro efec
tuează o vizită în R. P. D. Coreeană, 
a oferit joi. la Phenian, un banchet 
In oiioarea lui Klm Ir Sen. Cu, fi cert

Ciocniri intre unități militare 
indiene si pakistaneze

AI

lul eemnalată de fa 18 decembrie, a- 
nul trecui".

RAWALPINDI

"f
DELHI 0 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvlnt ol Ministerului A- 
pflrărll al Indiei, dial de agenția U- ____ _
nSled Press International, a declarat Ministerul Apărării al Pakistanului a 
«ta fn zona Cașmlr au fost semnalate, 
vineri, ciocniri între efective militare 
Indiene șl pakistaneze șl că luptele 
continuă. El a menUornat că un ba
talion de 1 flOT de militari paklsta- kiștanu!
rsezl a Lansat, cu .rarilinul artileriei, 
un atac ta Kalynn. In nord-veslul 
Cașmlrulul.' Purtătorul do cuvlnt In
dian a «lectorat că uicea-sta este cea 
mai gravă victore a încetării focu-
i* - '■ g- ’ ’ ? ■ •; • . • ■ r- ’

‘ '* țj- i;. J’’, , fe® ■ S&. ;

3 (Agerpres). —
. ...—jî-

anunțai, vineri, că unități ale arma
tei pakistaneze au angajat, lupte cu 
forțe militare Indiene care tncer- 
cnu.să pătrundă pe teritoriul Pa- 

inului. Comunicatul ■ de presă 
pakistanez, reluat de agenția Reuter, 
menționează că ambele părți nu su
ferit pierderi șl că autoritățile In
diene au trimis mal multe efectiv»! 
In zona Cașmlr pentru a-șl întări 
pozițiile.

(? S-i** ' 'J. '•! S p, ..’ •-'..•ii.

într-o declarație făcută ta televi
ziunea vest-germană. llorsl Ehtnke, 
ministru ta Cancelaria federală, a a- 
nunțat că. In cursul tratativelor co
misiei de experll — constituită din 

partidelor, cqallllcl 
șl oJ opoziției — a 
document eoniun In

MMMM9 •«>>•" vi e—vesi-german șl-a încheiat dezbaterile asupra tratatului It F. 
cu R.D. Germană in problemele traficului. După cum a anun-

reprezentanți al 
guvernam eh tale 

„ fost elaborat un
Cabinetul

. /ș' a Germaniei- __ _
țat purtătorul de cuvlnt guvernamental, Conrad Ahlers, parafarea este 
pre văzută pentru săptămina viitoare.r. _ • I t !.. . >: : V.'

Resursele irosite pentru înarmări 
să fie folosite în scopul dezvoltării . .. ... ..... - --- 

© Intervenție românească în plenul conferinței
SANTIAGO DE CEH LE 3 — Cores

pondenta! nostru, EL Pop, trahsmlte : 
In cadrul reuniunilor plenare <fe joi 
ale Conferinței pentru Comerț și Dez
voltare. au fort prezentate’ două pro
iecte de rezoluții. In numele grupului 
„celor 77“, intitulate : „rtcpercuslnni 
ale politicii referitoare Ia mediul am-

r.»"’..' T'
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prilej ce! «fol șefi do Hiat n;i rea
firmat solidaritatea militantă dintre 
popoarele cambodgian șl coreean, 
precum și solidaritatea lor tm lupta 
celorlalte popoare Indochlneza șl 
asiatice pentru Înlăturarea definitivă 
a dominației Statelor Unita șl mario
netelor lor de pe teritoriul țărilor 
respective șl de pe pămlntul Arie! In 
■general.

Secretarul de Stat al 
S.U.IL, William Rogers, care Între
prinde un turneu Inir-o serie de țări 
vest-europime. a parUdpat vineri, ta 
Bruxelles, la o reuniune extraordi
nară a Consiliului N.A.T.O. Cu acest 
prilej, el s-n referit La o serie de pro
bleme In legătură cu vizita prețedln- 
țeîul Richard Nixon la Mfiscova. în

aceeași zi. Rogers a părăsi 
leșul, plecind la Ijuxoinburg

Președintele Comitetului 
de Stat al Badioteleviziunii 
române, Bujor sion, caro 
ee' află, in fruntea unei delegații, la 
Berlin, a fost primit vineri ido Wer
ner? Lamberz'membru al Biroului Po
litic, soa-eiar al C.C. al P-S.U.G.

Prețul aurului a atins vineri 
niveluri record pe Dietele «Un Lon
dra. Frankfurt pe Main șl Paris. Cel 
null maro cura a fost înregistrat la 
Londra, unde uncia de aur a fost vlh- 
dtiță cu 31.21 dolori. fală de orețul 
dada] de 38 de dolari undo.

Ambasadorul Homănld la Pa
ris, Constantin ■ Flitan, a remis 
Diploma dc membru dc onoare 
a! Uniunii Soc!etd[iior Medicala 
din Republica Socialistă! Româ
nia cunoscuțilOT medici șl oa
meni de itlinfă franceri s Fran- 
fois Lapage ii Jean Plena 
Soulier.

Cei doi profesori au mulfumif 
călduros pentru distincțiile pri
mite, .subliniind contribuția im
portantă a școlii medicale . ro
mânești la dezvoltarea științei 
fl practicii medicale In lume, 
precum și raporturile de co- 

, laborare fn acest domeniu din
tre cele două țări.

Bolide al C.C. al guriril păcii sl seeu- 
P.M.S.U.. președinte- ritâîll pe cbnllnentul 
Ie .Consiliului Națio- european. în diferite 
nai ol Frontului popu- orașe din Ungaria vor 
Iar patriotic,- r»rcsc- 'avea Ioc. în cadrul n- 
dintclc Comisiei un- ceslel săptăniiul. con- 
«tare pentru colabora- fertnțe si forumuri, 

■re sl securitate curo— eare vor dezbate pro- 
------ L _ des- blerna securității cu-

Vineri s-a deschis 
la Bndanesta o ,.SAP- 
TAMLVA A SECU
RITĂȚII EUROPE
NE". Cu acest prilej, 
in clădirea Parlament 
tuiul a avut Iqo o a- 
dunare. in cadrul că- ,, 
reia Kaltal Gvula. neană. a vorbii _
membru al Biroului pro problemele asî- ropene.

Ca urmare a ploilor to
rențiale cnro e’au . a*?fltut In 
noaptea de miercuri1 spre Joi asupra 
capitale! mexicane, 37 do persoane 
și-au pierdut viața, 300 au fost ră
nite, Iar aproximativ I GO GOD au ră- 
nuis fără adăpost — Indică un bilanț 
provizoriu. Un asemenea fenomen nn-, 
tural nu* s-a mal Înregistrat In aceste 
părți de p jutnâtate’ do {secol.

0 delegație română, COÎl- 
dusă de Petru .Burlacii, adjunct al' 
ministrului atarerilor externe, a so
sit într-p vizită oficială Io Manama, 
capitala statutul Bahrein.' Delegația a* 
purtat, convorbiri cu Qa’rlm Fakrou. 
vicepr^edlnte al Camerei do Comerț 
șl Industrie.

pecte comerciale șl economice ale 
dczarmărir.

Pe marginea celor două documente 
n luat cuvlntul. «lin partea delega
ției române, Gheorgho Dolgu. El a 
gubllnlat că «Jelegațla țării noastre 
eprijlnă cu botârlre p.-o!<x.'tul de rezo- 

, luție cu privire la comerț șl aspectele 
■ economice ale dezarmării, prezentat 

de grupul „celor 77", șl lșl exprimă 
dorin ta de n fi i Înscrisă prin Ire och 
autorii acestui- protect. Vorbitorul., a 
reamintit 'că România' s-d "numărat 
Întotdeauna printre țările rare nu mi
litat țu consecvență In favoarea mă
surilor șl acțiunilor ,vlrind dezarma
rea generală șl totală și, in primul 
tind, cea nucleară șl a citat In acest 
sens rezoluțln Adunării Generale a 
O.N.U. privind «sfertul profund dău
nător al cursei înarmărilor asupra 

' pârii șl securității Internaționale, 
inițiată «le România împreună cu alte 
clteva țări șl materializată In studiul 
aprobat do cea de-a .XXVl-a cesiune 
a Adunării Generale. .

în condițiile în care totalul cheltu- 
Iclîlor militare mondiale depășește 
290 de miliarde de-dolari anual, ceea 
ce tntrcce «le 30 de ori totalul asis
tențe! pentru dezvoltare, cursa înar
mărilor ore urmări dintre celb mat 

ru toate popoarele și, 
pentru țările In curs 

menținerii

>■

Moartea subită a liderului 
Biroului Federal do Invertlga- 

. țll (F.B.I.). J. Edgar Hoover, a 
fost primită de americani cu 

. cele mal diverse sentimente. 
„Este o pierdere Irecuperabilă", 
declara reprezentantul extra-

- ... A-iRiT!ia—

Hoo- 
marc ușurare", a

mei drepte, senatorul . Barry 
Goldwater. „Moartea Iul ”

,•, vor , este o _ .
spus dr. Bcnțnmin Snock. can- 
dîdpt al Partidului popular 'la 

. stingă pentru alegerile orezl- 
dențiale. In timp ce Gua Hali, 
«secretar general al P.C. din 
S.U.A — partid pe care direc
torul F.B.I.-UIUI a Jurat «ă-1 li
chideze — exprimă părerea că 
moartea Iul Hoover, „care a 
fost urmai ta rasismului, reac- 
țlunll sl represiunii", va marca 
sfîrșltul unei epoci do tristă 
memorie. . ’

Pentru Congres sl opinia pu- 
. blleă americană dispariția Iul 

Hoover este un m«Mnent de re
flecție asupra rolului jucat de 
Hoover șl agentura ra In .viața 
politică a AmericiL Numeroata 
cotidtane. Intre care .JSew 
York Times' șl :, „Washington 
Post' — ținte tradițlbaalo ala 

, atacurilor „baronului , feudal”.
cum era numit Hoover do unii - 
congresmeni — se Întreabă cum 
a fost oare posibil ca un om 

c să acumuleze allta putere șt să 
nu poată fl lipsit de ea dedt 
odată «m moartea. Influența «a 
asupra vieții politice si sociala 
americane, care a cunoscut o 
Intensitate fără precedent în 
anii „războiului rece" sl seri

nadei mccarihyste, a Început 
încă înainte de a se naște două 
treimi «lin actuala populație a 
țării, s-n extins pe o pătrime 
din Istoria Stolelor Unite șl s-a 
manifestat In timpul anilor de 
guvernare a‘«rol președinți. EI 
n transformat neînsemnata sec- 
tlo'de criminalistică a Dcpar-

dăunătoare pentru toate 
in primul rind. f___  .
de dezvoltare. In eensul ___ ,____
barierelor artiflclaJo In (■alea dezvol
tării comerțului internațional, menți
nerii unei diviziuni Internaționale a 
muncii Iraționale șl anacronice.

Adoptarea: proiectului de rezoluție, 
supus dezbaterii, a conchis de
legatul român, ar da un nou impuls 
adoptării unor măsuri concrete șl efi
ciente In domeniul dezarmării, ar 
contribui la însănătoșirea. In con ți
ntuire, a vieții internaționale, ar acce
lera progresul' economic general prin 
Îndreptarea unei părți ’din substan
țialele resurse înghițite ari de cursa 
înarmărilor In-scopul «sprijinirii efor
turilor țărilor în cura de dezvoltare, 
în , telul acesta s-ar extinde premi
sele măririi’eficienței" măsurilor In
ternaționale concertate pe planul 
comerțului, , asistenței financiare, 
transferului de țelinblogle, În favoa
rea acestor țări.

a.
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această acțiune un 
spre înghițirea el 
F.B.I. — șl opoziție! 
meniului de Stat. De altfel, le
găturile dintre C;I.A șl “ 
au fost rupte cu 18 Iun! In 
u rmă. !cî nd • Hoover a 1 nrepti t 
6ă suspecteze C.LA că foloseș
te fără permisiunea sa- ogenjl

. j r,?*'.'■ c, â j

, te >«j :} J j:J - J
tamentulul Juslltlel tn cea mal 
vastă agentură1 de investigații 
din lume — F B.I., care în pre
zent are 20 GOT de satariațl. din
tre care 8 SGD de agent), ml! de 
informatori și un buget anual 
de peste 333 milioane de 
dolari.1 Recent Hoover a căpă
tat permisiunea Cosei Albe de 
a extinde activitatea F.B.T.- « 
ului peste granițele Statelor 
Unite, trlmlțlndu-șl agenții os 
lingă 25 de ambasade ale S.U.A 
din străinătate. In «duda pro
testelor C.I.A — care vode ’n 

‘ ,,;'1 f '

al săi șl Informații ale F.BJ.-v 
uluL în safeurlle acestuia se 
află amprentele digitale a’pes
te 81 milioane de cetățeni șl 
peste 20 milioane de Gse 81 

.dosare personale repartizate pe 
categorii dintre cele mal dlvc*'- 
&0 : organizații pacifiste, comu
niști. «Im pat Izantl al comuniști
lor șl - mișcării antirăzboinice, 
militant! ni organizațiilor de 
culoare, veterani de război pa
cifiști, preoți atrași In.’ mișcări 
protestatare, congresmeni cu 
vederi liberale, partizani ai 
luptei împotriva poluării etc.

Gangsterii, criminalii, fasciștii, 
ocupă de fapt locuri secundare 
;ln activitatea F.B.I.-ului. Spre 
exemplu.1 Hoover a refuzat In 
repetate rlnduri aă ansa leza 
agentura ea fn războiul contra 
Mafiei, declarînd cu cinism 
spre stupefacția . generală «ta 
„astfel de bande, organizate nu 
există în Statele Unite" (!)

Treptat. Hoover a > scos 
F.B.L-ul de sub controlul : gu
vernului. Cit privește Con
gresul. acesta de mult nu mal 
avea nici un fel de autoritate 
asupra feudei lui Hoover. 
Niciodată Congresul nu a pu
tut reduce nici măcar cu un «ta
lar bugetul F.B.I.-ulul. Cei cara 
au îndrăznit să-l-critice actlv'- 
talea sl-nu Încheiat, fntr-un fel 
sau altuL cariera politică. (Este 
cunoscut scandalul siîrnlt In 
urmă «ni un-ari; clnd s-a dez
văluit «ta Hoover Iși aduna In
formațiile despre senatori, de- 
putațl șl membri al guvernului 
prin înregistrarea convorbiri
lor lor telefonice particularei.

Cu toate acestea. Congresul, 
din motive lesne de bănuit, nu 
a «tat curs cererilor de Inves
tigare a activității F.B.I.. care 
s-a Infiltrat pretutindeni In 
viața Dartlculară a americani
lor. Moartea Iul Hoover a re
adus In atenție această proble
mă. După Dărerea ztarulul 
„New York Times", „se așteno- 
tă actim o dezbatere- politică 
de proporții majore".

A. CONSTANTIN

Punct final 
în campania 

electorală
• MITING DE MASĂ

AL P.C.I.

ROMA S — (Agerpres). — Vineri 
la miezul nonlll s-a încheiat campa
nia electorala din Italia In vederea 
alegerltor. parlamentare do la 7 șl 8 
mal. Această ultimă zi a „dialogului" 
cnndldatllor cu alegătorii a fost folo- 
sltA la maximum. Inreelstrindu-se 
mii de întruniri electorale In toate 
regiunile Italiei. La Roma, camna- 
nla electorală a nartldulul comunist 
s-a încheiat nrlntr-o grandioasă ma
nifestație ce a avut loc In orezenta 
lui Luigi Longo, președintele P.C.I., 
Sl la care a rostit o amplă cuvîn- 
tare Enrico Berllnauer. secretarul 
general al oardduluL De asemenea. 
In emisiunea de ceara a televiziunii, 
cel peste 37 de milioane de alegători 
au ascultat cuvlntul secretarilor ‘na
ționali a! nartldelor care le-au so
licitat. Încă o dată, voiul In favoarea 
partidelor lor.
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