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a progresului

Tovarășul Nlcolne Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit marți diminea
ța. pe tovarășa Herta Kuusinen, 
președinta de onoare a Partidului 
Comunist Finlandez, președinta Fe
derației Democrate Internaționale 
a Femeilor, care se află în vizită 
în țara noastră.

Au participat tovarășii Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.,

Partea română șl partea japo
neză au hotărit, de comun acord, 
urnînarea vizitei președintelui Con
siliului de Stat al României, 
Nlcolne Ceaușescu, și a soției salo, 
Elena Ceaușescu, In Japonia, care

Miercuri 24 mai 1972

Perfecționare®

/’

Ioanid Ro-
Plrn, Darie

Consultați©

în sprijinul celor

și Ghlzela Vass, șef de eecțl® la 
C.C. al P.C.R.

In cursul întrevederii a avut loc 
lin schimb de păreri cu privire la 
unele probleme ale vieții interna
ționale actuale, ale mișcării comu
niste șl muncitorești, ale luptei 
forțelor antUmperiaHste; a fost 
reafirmata hotărtrea comună de a 
dezvolta șl în viitor relațiile de 
prietenie șl colaborare existente 
între Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist Finlandez, po
trivit intereselor celor două partl-

LiUcrflrile Conferinței naționale a 
scriitorilor au fost reluate, marți 
dimineața, cu discuții generale a- 
supra rapoartelor» prezentate cu 
privire ta activitatea Consiliului 
Uniunii scriitorilor pe perioada 
noiembrie 1968 — mal 1972 și- ta 
activitatea. comisiei de cenzori pe 
aceeași perioadă.•

Au luat cuvin tul scriitori! Marin 
Preda, Radu Bourcanu, Dumitru 
Cor bea, Adrian Păuncseu, Eforia 
Lovinescru, Dan Deșlîu, Sergiu Dan, 
Romul . Munteanu, Mihai Ben ine. 
Alexandru Ivasinc, Lîvlu Călin, 
Alexandru Paleologu, 
maneseu. Alexandru

Novăceanu, Vintilă Corbul, Cezar 
Ivăneseu, Dumitru M. Ion.

După încheierea discuțiilor gene
rale, partlcipanțll au aprobat acti- 

r vltatea Consiliului Uniunii scriito
rilor și a comisiei de cenzori.

De asemenea, după discuția pe 
articole, a fost adoptat noul statut 
al Uniunii scriitorilor din Repu
blica Socialista România.

în cursul după-amtezii s-a tre
cut ta ultimul punct do pe ordinea 
de zi — alegerea Consiliului Unlu- 

" nil-scriitorilor, a biroului și ia con
ducerii operative a. uniunii, precum 
și a comisiei do cenzori.

Lucrările conferinței vor fl relua
te miercuri dimineața. (Agerpres).

. . . . r

rea pregătirii inginerilor energctiricni 
in invățăniintul superior.

Ministerul Energiei Electrice va ela
bora un regulament de funcționare a 
sistemului energetic, menit să asigure 
mai multă ordine și disciplină in unită
țile din subordine.

Comitetul Executiv a hotărit ca co
misia de stat care a analizat funcționa
rea sistemului energetic național să ca
pete un caracter permanent, cu atribu
ția de a studia periodic problemele mari 
ale sistemului energetic, să exercite con
trolul și îndrumarea pentru traducerea 
în viață a măsurilor stabilite. S-a hotă- 
rît, de asemenea, ca pină la sfirșitul a- 
nuiui Ministerul Energiei Electrice să 
asigure aplicarea măsurilor indicate și să 
prezinte un raport în acest sens.

In continuare, Comitetul Executiv a 
analizat principalele aspecte ale activi
tății cconomico-financiare din agricul
tura socialistă și a stabilit măsuri pen
tru înlăturarea lipsurilor semnalate, 
pentru folosirea integrală și rațională a 
tuturor J suprafețelor agricole, a mijloa
celor materiale și bănești de care dispun 
unitățile agricole în vederea obținerii 
unui preț de cost cit mai redus, a unei 
eficiența economice ridicate.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a 
dezbătut informarea despre nctivitatea 
organelor și organizațiilor de partid, de 
stat și obștești privind examinarea și re
zolvarea scrisorilor, sesizărilor și cere
rilor oamenilor muncii. In vederea im- 
bunătățîrii în continuare a acestei acți- 
yități. a Comiteipl. Eygcul.iv a snblini,nt 
necesitatea înlăturării oricăror feno
mene de tărăgănare și lipsă de solicitu
dine, a sporirii preocupării și răspunde
rii pentru soluționarea cererilor îndrep
tățite iile cetățenilor.

Comitetul Executiv a examinat și a- 
probat propunerile cu privire la realiza
rea unor lucrări de investiții prevăzute 
a fi puse iri funcțiune în actualul cinci
nal. S-a hotărit înființarea unei comisii 
de analiză a lucrărilor importante de in
vestiții care se prezintă spre examinare 
și aprobare Comitetului Executiv. In 
continuare, Comitetul Executiv a solu
ționat probleme ale activității curente.

hotărît pentru folosirea integrală a ca
pacităților energetice existente, pentru 
o mai bună exploatare a puterii insta
late, întreținerea în perfecte condi
ții (și repararea la timp a utilajelor, 
asigurarea pieselor de schimb necesa
re, creșterea operativității în activita
tea de intervenție pentru lichidarea a- 
variilor, întărirea controlului și urmă
ririi modului de minuirc a agregate
lor, stabilirea unor reguli stricte pri
vind recepționarea exigentă a utilaje
lor livrate alît din producția internă, 
cît și din import, efectuarea unui con
trol eficient asupra modului de func
ționare a întregului sistem energetic 
național.! Sarcinile tuturor unităților 
producătoare de energie, ale instituții
lor de cercetare vor fi îndreptate spre 
realizarea acestor măsuri ; întreaga ac
tivitate a Ministerului Energiei Elec
trice va fi axată pe îndeplinirea sar
cinilor exploatării și întreținerii în 
condiții optime a sistemulni energetic 
național. Comitetul Executiv a stabi
lit ca organizarea și atribuțiile minis
terului să fie revăzute în acest sens, ca 
el să devină organul unic răspunzător 
de sistemul energetic național și de 
buna Iui funcționare.

Măsurile adoptate prevăd, de aseme
nea, introducerea unei discipline ri
guroase în unitățile Ministerului Ener
giei Electrice, precum și în unitățile 
consumatoare, sporirea exigenței în a- 
plicarea regulilor de exploatare, întreți
nere și reparații, combaterea manifes
tărilor de toleranță față de abateri, a 
tendințelor de justificare a avariițor, 
manifestate chiar Ia conducerea minis
terului. "

Ministerul Energiei Electrice va lua 
măsuri pentru ridicarea nivelului pro
fesional al tuturor cadrelor, prihtr-un 
program complet, care să asigure șco
larizarea întregului personal în decurs 
de 2—3 ani.

Ministerul Energiei Electrice și Minis
terul Educației și Invățămîntului vor lua 
măsuri pentru înființarea de școli pro
fesionale și licee de specialitate în do
meniul energeticii, pentru îmbunătăți-

de șl poposro, cauzei păci! șl so
cialismului

De ascr^chea, s-a subliniat Im
portanța Intensificării acțiunilor 
maselor de femei pentru destinde
re, securitate, cooperare în Europa 
șl în lume, împotriva1 imperialis
mului, penteu victoria ideilor pă
cii, democrație!, independenței na
ționale șl progresului social.

întrevederea s-a desfășurat fn- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie 
și cordialitate.

ORGAN ĂL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

în ziua de 22 mai 1972 a avut loc șe
dința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidu-, ti 
lui Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri șl 
nlți conducători ai unor organe cen
trale.

In cadrul ședinței a fost examinat 
raportul elaborat de Comisia de stat de 
analiză a funcționării sistemului ener
getic național, instituită pe baza hotă
rî rii Comitetului Executiv din 19 oc
tombrie 1971 privind îmbunătățirea 
activității în industria energiei elec
trice și creșterea gradului de siguranță 
în funcționarea sistemului energetic. 
Dezbaterile au scos în evidență faptul 
că în perioada construcției socialiste, 
ca urmare a aplicării politicii partidu
lui de dezvoltare a industriei energiei 
electrice într-un ritm mai înalt decît 
celelalte ramuri industriale, producția 
de energie electrică și puterea insta
lată în sistemul energetic s-au dublat 
la fiecare 5—6 ani ; s-a dezvoltat re
țeaua de transport și distribuție a ener
giei electrice, nivelul tehnic al instala
țiilor a crescut an de an, fiind astăzi 
comparabil cu cel realizat în țările cu 
un sistem energetic avansat. Totodată, 
s-a relevat că în funcționarea sistemu
lui energetic național există încă se
rioase neajunsuri. în ultimii ani au a- 
vut loc numeroase avarii, nu au fost 
efectuate la timp reparațiile planifica
te și, uneori, fțincțipnareă agregatelor 
a avut Ioc cu abateri de la parametrii v 
normali. Există linsuri și în ce privește 
utilizarea rațională a energici ; Ia mul ți 
consumatori se produce risipă de ener
gie, depășindu-se consumurile specifi
ce normate.

In vederea îmbunătățirii întregii ac
tivități din industria energiei electrice 
și termice, a creșterii siguranței în 
funcționarea sistemului energetic na
țional, Comitetul. Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român a aprobat programul de măsuri 
prezentat de comisia de stat. Comite
tul Executiv a indicat ca Ministerul 
Energiei Electrice să acționeze în mod

0»/ fatâs m fadă em el îkușo...
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ti* ti s ti '' te/ti
Cum îșl exercită funcția de ecree- 

farc-ilczvoliarc centrala industrială? 
Iotă o problemă de importanță ma
joră, izvorita din atribuțiile și com
petențele conferite prin lega eantra- 
lelor, subliniata in repetate rindurl 
do conducerea partidului după Con
ferința Naționala din decembrie I8C7. 
Congresul ol X-lea al P.C.R. și. mal 
recent, la Consfătuirea pe țară a ca
drelor de conducere din întreprinderi 
șî centrale Industriale șl de construc
ții din februarie a.c.

— Majoritatea centralelor lndus- 
trtnle apairțlnlnid Ministerulul Indus- ■ 
tried Construcțiilor de Mașini — ne-a 
Gpus Lng. Armând Vasillu, șeful ser
viciului cercetare din acest nT.::L-.trr 
-- au fa subordiiM! Institute mixte de 
cercetări șl proiectări. Practic. 19 din 
cele 23 de Institute de cercetări și 
proiectări ale MJ.C.M. sini încadrate 
direct In angrenajul centralelor in
dustriale. în ae®n fel se creează po- 
BlblUtatea ca Întreaga activitate de 
cercetare și proiectare, specifică cen
tralelor noastre Industriale, să sa des
fășoare în rtrlnsă concordanță cu ne
voile producției, realizarea cercetari-

— Activitatea de cerce tare-dezvoi- 
tare se desfășoară numai ta aceste Ln- 
eUluta 7

-- întrebarea atinge un punct ©an- 
e!bll ol aclfi'ltalll de cercetare la ni
velul centralelor Industriale. Din pi
cule. lategrarea funcției de cercetare 
In cadrul centralei a dus ta o .wfl- 

cercetârUor efectuate 
uzinale.

cule, lategrarea funcție! de cercetare 

dare a ponderii 
in Laboratoarele

(1

acolo unde există un Institut de cer
cetări ț: proiectări Din cele 5*5 terne 
de cercetare, prevăzute in planul da 
(stat pe aerai an, nici’una nu a fost

lor. proiectelor șl n modelelor expo- cuprinsă In pionul de cercetare al 
slm€sa£alQ astfel tot©- vreunul laborator uzinal, cu toate că
grai, adică ta cadrul fiecărei centrale posibilități ar fl existat fa aerat sens, 
industriale. Reținem dc-d o primă concluzia

i

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

l

Peîre DRAGU

lui, carențe ele. — fficu- 
. seră din Rogojelu o „pro

blemă* care se cerea ne- 
Ințîralat rezolvata — pen
tru prestigiul tuturor 
șantierelor, pentru cț>- 

v mandamentele planului 
general. Tocmai despre 
asta vorbeau proaspeții 
brigadieri ai Gorjuiui In 
alocuțiunile lor de sub 
drapel. Un singur cuvfat 
de ordine : reintrarea In 
normaL respectarea eta
pelor.

Primăvara Iul 1972, Gi
gantul de la Rogojelu sro 
acum, intr-adevăr,, statu
ra și „aerul* unu! 
Primul 
pierde, ‘ 
lăcașuri! 
zânelor 
simple fondați! nedeclse. 
Gorjul energetic există ! 
Iar Intr-una din zilele de 
sfințit ale lul'.mârtle. .no
mele setatei de forță șl 
lumină plonjează In ape
le marelui fluviu — siste
mul energetic național. 
Conform termenelor, con
form angajamentelor, Ro- 
BoJeluI produce. Acum 
da. acum se poate vorbi 
altfel dedl cu doi ani In 
urmă.

Primăverii© sanilere- 
„. l°r 1 Trepte ale deveril-
.vîrithlcli NI Industriale a țării, dar 

■■ ■ • ătlt. Trepte alo
devenirii spirituale — po
litice, profesionale, civî-

un monument al con
strucției acestor ani, pro- 
punind. p^te plaiurile 
bogate tn-cărbune, po- 

.rumb, păSuri șl ciniec ale 
Gorjului, un dialog Im
presionant intre vertica
lele coșurilor înalțe 'de 
peste 3M m și săgeata de 
Bronz a coloanei fără 
sfirșlt de la Tg. Jlu_.

Eram aici. In primbla 
zile aie Iul mal C71: Rogo-

tind prin nimic forfota 
gravă ce frfimîntase a- 
ce-sie locuri pîrta mal 
anul trecut. Iar brigadie
rii Șantierului național 
al tineretului de la Por
țile de Fier Lșl poartă 
acum siluetele albastre 
pe alte șantiere, în alte
colțuri de țară — pe Sr>-' 
meș - și Olt, la Tir- 
govlște — unde, mal 
maturi. mai puternici.

la alta, a Ipostazelor 
succesive ale peisajului 
construcției nu olerfl 
mal revelatoare schim
bări. mal evidente semne 
ale iMOlrii, tn esență 
mărturii aie ritmurilor 
înalte sub semnul cărora 
Ișî trăiesc viața aceste 
locuri de muncă — sim
bol al României socia
liste.

Lată-ne la Mintia,, ta alt

A.m văzut, rS'cent, pe 
micul ecran, următoarea 
liMaine, proiectata fu
gar, „printre altele*. In 
cadrul unul buletin de 
yețtl din țară: o. mică/ 
macara plimba prin văz
duh, intr-o mișcare ro
tată, niște ambarcațiuni 
albe și elegante pe care 
Ie depunea sigur pe va
lurile învolburate de via
tul capricios. NI s-au ară
tat apoi doi bărbați in u- 
nlforme de dflțeri al ma
rinei civile, rare ne invi
tau să ciocnim. împreună 
cu ei. simbolic — el o fă
ceau la modul concret —• 
o cupă de șampanie, po
trivit fnunoMpl ceremonii 
b oricărui botez naval. Se 
inaugura, astfel. „fiotau 
locului de la Argeș. Arge
șul, putere de primă mă
rime a tezaurului ener
getic al țării, Intra, ast
fel, tn riadul Incurilor 

agrement unde, inre- 
’ din această primă

vara. te poale face sport 
nautic, se pot întreprin
de expediții turistice plu
titoare. Desigur, m-am 
gtodlt. tn acele clipe, ia 

pluti pe valurile lacului părut un element nou In glntlurl firești,
de la*Argeș. în rilele fle* structura locurilor : Mu- dnd ar fi de ctac___

J'L-* —>-.jh . . . ............. .. '’*^§ais*hiuhS3^
_______ ituri, mal puter

nici, mal bogați in expe
riența.. înttmpla.ta»v 
cut să mă aflu, doi an! nete n-au rostit fraze iia/I____________________________________ -«.Sis.fc-.ri- f-...

Un Important potențial de cercetare, 
■acela, al laboratoarelor uzinale — 
In care lucrează un mare număr de 
Bpedallștj și cercetători cu calificare 
superioară — nu a fost atras pe de
plin spre soluționarea unor probleme 
majore ale producției, a unor teme 
prevăzute în planul de siaC

Dar te examinăm ntai in edlnctam 
modul tn caro centralele industriale, 
prin lnsUtatele cuprinsa ta cadrul lor, 
Isl exercita atribuțiile rara privesc 
problemele de cercetare-dezvoltarc. 
in ansamblu te poate aprecia că 
unele' centrale au» acumulat o bună 
experiență In domeniul Integrării în 
cadrul lor a acestei ecMvltați. De pil
dă. în cadrul Centralei !.:;di::;’.r!a'.e de

■ autocamioane și tractoare din Brașov, 
prin concentrarea șl special irarija atât 
a cercetării. cR si a producției. Intr-o 
concepție unitară, bine definita, ș-a 
putut trec® la proiectarea, asimilarea 
și fabricarea unui mare număr do 
produse.: care să tie rapid înnoite In 
perspectivă, prin perfecționarea sub- 
onsamblelor componente. Acțlonind 
in lumina atribuțiilor conferite de | 
lege, centrala industrială amintita, 
cit și altele — intre care Centrala In- < 

rl.'i/i do mașinl-unelte. Centrala . 
industrială de mașini șl materiale 
electrotehnice — nu avut grijă ca. Ia | 
stabilirea planului de cercetare, ma- 
jorltatea temelor prevăzute să aibă 1 
un pronunțai caracter aplicativ, in j 
concordantă eu necesitățile producției 
și ' care, să servească producției. I
Ia alte locuri Insă se constată 
o mentalitate îngustă în identificarea 
și formularea acelor probleme teh
nice de c.are depind dezvoltarea pro
ducției. perspectiva modernizării șl I
înnoirii ei, mentalitate generata de 
părerea că otita vreme cit planul de 
producție se realizează nu ar fi ne
cesară, an ga la rea forțelor in jtudil și 
practică. Alunei cind aceste probleme 
tehnice, cu adevărat noi. otrtr. in mod 
paradoxal rezolvarea lor rate mereu

Ing. Dan CONSTANTIN 
(Continuare in pag. a VlI-a) !
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Drngfi tovarfișe.
Am fost foarte mișcat de urările ndresnle cu ocazia împlinirii vîrstel 

de 50 de ani, pentru care vă mulțumesc toarte cordial. ■—j’--------- ,,—i
Partidul Comunist din Belgia va continua. împreună cu toate forțele

socialiste șl progresiste, lupta sa pentru democrație, pace și unitatea mlș- “reetari romDtexe.%u rerta firmîltate 
cării comunbite internaționale. ... ■..............................

La rindul meu, vă adresez urări de noi succese In activitatea dv. și vă 
rog să credeți, dragă tovarășe. In asigurarea sentimentelor mele celor 
mal frățești.

MARC DRUMAUX L

-■ ."/f-i’;.? ■ / .' / “'.3 "i/'' :■ > "...
colț de tară, tn preajma ma! bogațl tn experiențe
altei marl constructs e- șl amintiri, participă La
nergatlca. Și nici. In- înălțarea unor noi cetatl
tocmai ca la Araes. a a- de lumtafi cu fapte șl

. gtndurl • firești, ca ;și', 
e ____dnd ar fi da dnd lumea ai

reșuJ își așteaptă, șl noilor locuri de muncă,
el după cum ne vesteau Mai maturi, ma! pnter-
llnerii de ta Comitetul nici, mal bogați tn expe-
judefean Hunedoara al riența.. înttmplarea a fă
li T.C„ primul va? de a- 
gremeni destinat ateste! 
zone a tihnitului rtu..

■iNe este vie In memo
rie Istorica sărbătorire da 
la Porțile de Fier. „Șan
tierul" a devenit ..hidro
centrala* Adică tin loc 
ca o vastă ogradă de ar
gint șl smarald, limuecie, 

că. nicăieri, ca pe sande- geomeîrizat. writ, elegant
■ ’ 1 cu spații verzi șl fintinl

chiar de la o aăptamtnă țlșnltoare ți nemaiamin-

care vor

odihnă. Dar m-am glndlt 
cu emoție șl la miile do 
constructori datorită că
rora aceasta vestita va
tră a primilor Basarabl 
șl-a dștigat, tn contem
poraneitate, o faimă tot 
do dimensiuni Istorice. Șl 
m-am glndit. de aseme
nea. la marele calcndar 
al construcției- țârii, ale 
căror HI® ar putea 0 
scrise, toate, eu cernea
la roșie a evenimentu
lui memorabil. Pentru

re. confruntarea. uneori

Jelu trăia clipa înaltă a 
Investirii cu titlul de 
Șantier național al line-; 
rarului. în careul solemn, 
sărbătoresc, sub flutura
rea drapelului patriei, ti
nerii, purtători a! bone
telor albastre, 
din prima generație ee nu numa
purtaseră asemenea bo- . devenirii 

a® mu „nu. UWJ. «j.i nete n-au rostit fraze ll'toe. pr
la rind la Începutul festive. Dimpotrivă. S-a ce — a tinerei generalii
lunii mal. pe șantierul vorbit sobru.% rețlput, cu ',f* • —
de la Rogojelu. aeo- o anume Incrincenaro

va mH de surprinzătoare poate pen- „ ..........
țanUerulul» , de la GorJ, la învățâmfn- 

dar cit se poate de fl- <~-
renscă pentru localnici.
Pentru efi în acele 
marele șantier nu stal,- 
tocmai pe roze Rămine
ri în urma termenelor 
stabilite, o permanentă 
navigare sub linia plnnu-

lo unde dteva mii 
CiOMtructori. dintre caro 
1 'ÎOO de tineri brigadieri, 
construiesc o termocen
trală a cărei putere in
stalată o depășește pe 
cea a părții românești 
de la Porțile de Fier. Un 
gigant tertnoenergetie,

poate de fi
ltru localnici.

z.iie jehi ?” :
Stea 'o- a «;
Ine- const-uii

de constructori. Pentru 
că lată ce răspuns n dnt 
un _ brigadier de 18 nni 

tul politic. întrebării „Ce 
se construiește la Rogo 
■ ■ — ; ..Noi, la Rogoje- 

șpus el școlărește, 
. ...........im o termocentra
lă ți oameni".
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Calculatorul [

1
parcurg ele z:f- I 

de ape«allștl do « 
intrală de cerce- |

I II II II
1

recente s-a stabilit efi, de-a I 
lungul unei perioade de aproa- | 
pe patru ani de zile. Maria 1 
Burichifd, contabilă de brigadă > 
la cooperativa agricolă de pro- | 
ducție Zor'eni (Vaslui), fi ca- | 
sterul Costache Stoica țt-au in-

I II I

stupinei
I V-oțl pus vreodată întreba

rea cate albine conține un stup 
șl dte drumuri 
nlc 7 Un grup (

1 la stațiunea con'_______ _______
| țări pentru apiculturii șl serici

cultură de la Bucurcști-Bănea- 
Ea nu numai că șl-a pus-o, dor

I l-a găsit șl răspunsul. 8tupu! 
Imaginat de el este înzestrat cu

[ un traductor constituit dta două 
fotodiode conectate la do! recep
tori ce comandă o celulă de me
morie, care înregistrează astfel 
numeric toate intrările șl Ieșirile 
albinelor din stup. Invenția per
mite stabilirea precisă a numă
rului albinelor culegătoare dln- 
tr-un stup, oferă date privind 
dirijarea coloniilor de albine și, 
ta același timp, dă Informații 
ta legătură cu influențele asu-

I pra vieții și activității lor pro
vocate do variațiile

I factori externi. Cum se vede, un 
calculator, care are de lucru nu 
glumă.

diverșilor

„Miopia“ 
bate la ochi

In urma anei revizii contabile

Ișușit, pe baza unor acte false, 
suma de 142 218 tei din casieria 
unltdlU. Binrinfeles, o dată ce 
I frauda a fost descoperită s-au 
luat mdiuri pentru trimiterea 
îs jtidcccid a celor doi trinocafi. 
Dar numai cu aceasta carul nu 

I poate fi considerat Închis, Pen
tru că, tn cei patru ani, pe la 
casieria respecticd s-au perin- 

Idat numeroși revizori eonialiili, 
care au constatat că totul este 
8n perfectă ordine. Cum de n-a 
observat nici unul dintre ei

■ stei o neregulă ? Cum de ntei

'' Xj consum are ca o- satul pentru producția in- 
_____ fundamental, ta ju- dustrtală șl pentru bunuri 
dețul OIL valorificarea dt de consum. Folosirea forței 
..™ ^-..llnă a rezervelor de muncă din satele ooai- 
salulul (forța dc muncă, te- tre creează avantaje atît 
renurile etc.). ------i„ha >~-h

Schimbul da experiență

Cooperația de consum din în acest an, să dubleze e- pe rația de
județul Olt deține, pentru fectlvela de animale șl pă- blectlv^fui
realizările obținute ar/— 
trecut,' Uliul de fruntașă 

. pe țâră. Principalii in
dicatori al activității e- 
conomlce au fost îndepli
niți șl depășiți (volumul 
aetlvltățlba fost;mal maro 
dedt'sarcina planificată cu 
peste 55 ’ milioane de lei). 
Dar cele mal de/ seamă 
realizări ale cooperativelor 
de ronsum din județul Olt 
stat cele obținute pe linia 
dezvoltării gospodăriilor- 
anexă, a conlucrării coo
perativelor de consum cu 
cele agricole, cu alto unități 
economice, pentru valorifi
carea superioară a resurse? 
lor din mediul rural.

în scopul extinderii re
zultatelor obținute In acest 
județ -- pe linia creării ti
no? sccjll-nnexă șl n coo
perării cu alte organizații 
economice — Ccntrocoop a 
organizat nu de mult alei

anul sări din cadrul gospodă
riilor zootehnice proprii, mai denii:
urmind ca ta 1073 ele sa a- satului (for
jungă la 10 OOO capete de 
porcine, 5 OM de ol, 5 MO Schimbul da experiența 
berbecuțl la îngrășat. ÎOOTOO organizat de Centrocoop a 
de glște ele. ........—

— !Nc vosn preocupa șl In
dat _ posibilitatea tuturor 
președinților uniunilor ju- 

cooperaUvelop

pentru populația locală, dt 
și pentru economia națio
nală. Sigur că ceea ce am 
văzut este doar un Început, 
care cred că se va dezvolta 
șl se va generaliza".

loan Ioanovld, președin
tele U.J.C.C. Vrancea : Am 
remarcat că aid se- mersa 
aUt po linia calificării la lo
cul de muncă, ta județ, dt 
și pe Jinta trimiterii la uni
tăți spcclallznte, în țară. 
Este un procedeu bun, pa 
cara-1 vom folosi șl noi".

Constantin Dnmllrescu, 
președintele U.J.C.C. Con- 
sianțn : „Tot ce am văzut 
nld nu trebuie e& fio o 
chestiune do demonstrație 
și stat algur că nu va fi așa. 
Aceste inițiative trebuia 
dezvoltate ișl extinse ta 
toate unitățile coopcrațld 
de consum din țară".

Aurel TI vig, președintele 
U.J.C.C. Gorj : „Mi-au plă
cut ln mod deosebit sectoa
rele de creștere a animale
lor. Am creat șl noi „ceva", 
dar nu am ajuns la un sta
diu atit de avansat".

în final l-am solicitat 
părerea, șl tov. DUMITRU 
BEJAN, președintele Cen- 
trocoop, care ne-a spus: 
„Faptul că județul Olt ocu
pă locul I pe țară, ta orga
nizarea și extinderea acti- 
vltăților-anexă, se ■ dato- 
rește, ta primul rlnd, spri
jinului acordat cooperației 
de consum de către biroul 
comitetului județean de 
partid. Trebuie reținut eh, 
prin acțiuni simple, gowpo- 
dâre,ști, făcute cu cheltuieli 
mici, cooperația de consum 
a județului Olt a obținut 
rezultate bune pe linia a- 
chlzlțlonărli de produse șl 
dezvoltării activității de 
(meștere a animalelor mici. 
Se aduc, ta felul acesta, e- 
conomlel naționale nume
roase 01*0010)0. Am adu» 
președinții uniunilor jude
țene ale cooperației de con
sum din toată țara aid, la 
Olt, pentru a se convingă 
de ceea ra se poate face ln 
domeniul activităților e- 
noxe și, mai ales, pentru a 
vedea ce efecte pozitiva 
poate avea cooperarea In
tre cooperația de consum ți 
C.A.P. ta valorificarea su
perioară a resurselor co
munelor. Ne propunem ra 
Pe viitor această cooperară 
s-o dezvoltăm șl mal mult".

—’SNC ran preocupa ți in prcjcuxuvuvi. uinuimv. ju- 
vlitor do dezvoltarea sec- dețene ale cooperativelor 
țJLior-ancxft — ne spune de consum din țară da a 
tov. .Ion .Șandrn, președln- vedea .„pe viu" .modul ta 
tele U.J.C.C. Oil. în acest care se acționează în lude- 
sens, la Scornlceștl este, a- tul Olt pentru dezvoltareamol fes cazuri, a boifirlt ce desti

nație trebuie să albă sumele consti
tuite. Pe baza propunerilor cetățeni
lor, formulate In adunările pe dr- 
cumscrlpț!!, s-a hotărlt realizarea 
unor Importante lucrări edilitare și 
Bodal-cuilurnie cum ar fi : două 
dispensare umane (unul In municipiul 
Piatra Neamț șl altul ta municipiul 
Roman), un dnematograf cu 350 de 
locuri In orașul Tlrgu-Neamț. o bi
bliotecă la Blcaz. extinderi de rețele 
electrice la sate, construcții de gră
dinițe, extinderea rețelei de apă po
tabilă șl a spatiilor verzi, amenajarea 
de noi drumuri etc.

Dar și ta acest județ se constată 
anumite carențe organizatorice, care 
determină un demaraj greoi ta ceea

In fond, tot ce construim prin con
tribuție bănească construim pentru 
no!“. Există Insă șl unele.nedumeriri. 
Vaslle Antoniuc, împuternicitul aso
ciației de locatari nr. 33. și Grlgore 
Șiefănescu de la Uzina S&vlneșU nu 
Înțelegeau de ce unele din propune
rile valoroase făcute de "el; ta adună
rile pe circumscripții, nu au fost cu
prinse In „planul de lucrări pe 1972". 
„Noi am propus — ne-au declarat el 

!— amenajarea unor grădinițe pentru 
copil, extinderea rețelei de ouă po
tabilă ta cartierele periferice, dar 
constatăm că la acestea coMlllul 
popular a renunțat In favoarea altor 
lucrări care, deocamdată.' ar putea fi

Da la votarea de către Marea Adu
nare Națională a Legii 23 — legea 
organizării contribuției bănești și ln 
muncă pentru efectuarea unor lucrări 
de interes obștesc — nu trecut mal 
bine de dnd luni. Așa cum arată, șl 
denumirea d. noua lege reprezintă 
un puternic instrument prin care 
organele locale ale puterii de stat 
mobilizează masele de cetățeni la 
efectuarea unor lucrări edilllar-gos- 
podărești. menite să completeze efor
turile materiale pe caro le tace Bln- 

■ tul pentru dezvoltarea șl înflorirea 
comunelor, orașelor șl munldplljor.

Cum se aplică, concret prevederile 
legii 7 Spre ce obiective au fost în
dreptate fondurile 7 Cum au dema
rat șantierele de muncă obștească 7 
Iată dteva între
bări cărora vom 
încerca să le dăm 
răspunsul ta ri ralu
rile de față

Județul Hune
doara : Obledlvele 
ce sa vor executa 
prin contribuția 
bănească șl ln mun
că, ln munldplul Hunedoara, au fost 
amplu dezbătute ta adunări cetățe
nești, organizate pe circumscripții 
electorale, iar apoi In adunarea 
ddegațitor-împuternldțl. Gradul cta 

' responsabilitate cu r- — - ■
au înțeles să partldi 
carea ta practică a 1 
rezultă, printre altele, , _____r
tul că programul comitetului exe
cutiv, privind lucrările ca urmea
ză a se executa prin contribuția 
bănească, a fost completat cu o se
rie de propuneri ale cetățenilor : re
pararea unor străzi. Introducerea ca
nalizării. construirea unor* obiective 
sodal-culturale — un cinematograf, 
o sală a sporturilor ele. în același 
timp, și cu același entuziasm, hune- 
dorenli au trecut șl la aplicarea ta 
practică a prevederilor privind con
tribuția în muncă. Astfel, pînă ta 
prezent, pe cele 5 șantiere deachtee 
ta acest scop pe raza municipiului 
s-au prezentat peste ' 1‘
‘ea!, din care aproape 
deplinii de pe acum 
llie.

Rezultate asemănătoare ln aplica
rea Legii nr. 23 s-au înregistrat ta 
marea majoritate a localităților din 
județ, cum ar fi Orășlle. Geoagta, 
Boșorod. Gura Sada. Beriu. Răchito- 
va. In aceste localități ei ta altele 
ou fost stabilite !&’> de obiective so- 
dal-culturale șl edllltar-gospodărcștl 
ce vor fi executate ta anii 1972— 
1974 : săli de clasă, atellere-scoalfl, 
căralne culturale, dispensare umane, 
grădinițe, îndiguiri ele.

Stat de semnalat însă șl o serie de 
cazuri ta care, aUt la axarea sume
lor de contribuție ta bani, dt șl la 
stabilirea cuantumului de zile pentru 
contribuția ta muncă, au fosi folo
site crlterU administrative, birocra
tice. în Hațeg, de pildă, am aflat că 
rnulțl locuitori nu au fost anunțați 

Isă participe la adunările pe dreum- 
Bcrlpțllle electorale, că majoritatea 
acestora nu șliu nici acum ce se va Tf.. IvonlT «• «14«wil * „I '

r»va \iuv,iu kt* k (? 1
nieria). c5 a-au făcu fi greșeli ln ce 

t ................................................I

I I I I I

timp, sl 
dorenll

■ Sal

CUM SE APLICĂ LEGEA 20
IN IUBEȚELE HUNEDOARA Șl NEAMȚ

rare cetățenii 
Ipe la apll- 
Legll nr. 20 

șl din fap-

10 000 de celă- 
i 7 (Mă gl-au în- 
noraiele stabl-

ce privește materializarea prevede
rilor Legii 20. Aceste carențe slnt 
mal evidente In municipiul Piatra 
Neamț, unde plnă tn prezent au tre
buit refăcute aproape 1 700 de fise (pe 
familii) datorită erorilor anârute !n 
aplicarea legii privind constituirea 
contribuției bănești. O atare situație 
«e dalorcște, In primul riad, forma
lismului cu care s-a întocmit docu
mentarea privind stabilirea sume
lor pentru contribuție.

Cei însărcinați cu evidențierea po
sibilităților de contribuție nu au fost 
înslrulțl temeinic șl nu au explicat 
oamenilor pentru ce le solicită de
clarații în legătură cu veniturile pe 
care le obțin. Din această cauză s-nu 
făcut erprl în înregistrarea situației 
reale, iar unele venituri au fost eva
luate pe bază de— presupuneri. For
malismul cu care s-a procedat la în
tocmirea evidenței populației este 
dovedit șl de faptul că multi cetă
țeni nici nu au fost trecut! pe listele 
întocmite, o parte din aceștia eerind. 
ulterior, din proprie Inițiativă. sS-ș! 
achite contribuția bănească. Pe de 
altă parte, în unele circumscripții 
din municipiul Piatra Neamț a tre
buit eă se tină mal multe adunări 
populare șl abia prin cumul să se 
poată ajunge la o participare de două 
treimi.

Am stat de vorbă cu foarte mult! 
cetățeni. în general el spun : „Este 
o lege foarte bună, care ține seama 
de Interesele noastre, de Interesele 
dezvoltării localităților în care trăim.

£

aminate. Ne referim, de pildă, la 
ambiția municipiului de a construi 

o casă modernă 
pentru oficierea că-' 
săiorlllor".

Ce concluzii 
desprind din cele 
relatate 7 în primul 
rlnd, faptul că le
gea a fost primită 
cu satisfacție șl se 
bucură de aprobare 
partea populației.

se

unanimă din
Ambele județe — prin constituirea 
contribuției ln bani șl In muncă — 
Intră In posesia unor Importante fon
duri destinate dezvoltării. lor din 
punct de vedere edllltar-gospodă- 
resc. Este 'de remarcat șl faptul 
că acolo unde cetățenii au fost 
consultați, unde ohșiea a holfirlt cu 
drepturile pe care I le acordă legea . 
asupra modulul In care trebuie chel
tuite fondurile, s-nu făcut nași serioși 
pe linia rezolvării principalelor ce
rințe locale. în multe locuri șl-au 
făcut insă loc unele oradiei birocra
tice in aplicarea legii ; unii activiști 
de stat, Însărcinați cu coordonarea 
acestei importante acțiuni politice, au 
lăsat Întreaga muncă de explicare a 
legii, de constituire a contribuției, de 
consultare a obștel pe scama unor 
funcționar! care au acționat pur ad
ministrativ. formal, fără o' înțelegere 
matură a spiritului legii.

Considerăm că sînt necesare mă
suri din partea comitetelor județene 
de partid, a consiliilor populare, 
pentru Intensificarea. In continuare, a 
muncii politice, astfel ca Legea 20 
să fie cunoscută <1 aplicată peste tot 
în spiritul șl litera eL Obștea să ho
tărască efectiv asupra obiectivelor ce 
trebuie construite, să-și .exercite in 
mod permanent, sistematic, alrlbu- 
țllle conferite de lege 1

duri destinate 
punct de vedere

un schimb de experiență, 
la care nu participat toți 
președinții uniunilor Jude
țene ale oooperaUvelor da 
consum din țară. Oaspeții 
au putut cunoaște astfel, 
direct de la sursă, drumul 
parcurs de cooperația de 
consum din Județul Olt po 
calea creării șl dezvoltării 
activităților anexe.

începutul a fost fltnld. In 
anul 1970 s-a pornit cu ta- 
fi ta țarea a două , secții ca 
aveau doar o sută do porci 
și dteva sute de gljte. După 
numai un an, la sfirsltul tul 
IȘ71, ca urmare, a eforturi-, 
lor susținute depuse tie lu
crătorii din cooperația de 
consum, a sprijinului acor
dat de organele de partid, 
efectivele-mateă de aril
male șl păsări au crescut 
la 3 183 de ol, 12M do 
porci. 1 481 de Șlșle, 494 Ie
puri de casă. Statistica „Ia 
z!“ arată că cele 33 de cres
cătorii de pe Ungă coope
rativele de consum dispun 
ta prezent de 4 782 de ol, 
1 &M de porci. 830 iepuri do 
casă ete. în cadrul sectoru
lui de achiziții există, de 
asemenea, o fermă mixtă 
de creștere o animalelor, 
care numără 333 de porci, 
1 MO de ol. 100 de Iepuri și 
o stație de Incubație cu o 
capacitate de M (NM de pul 
de o zi. pe serie. Este de 
remarcat faptul că numai 
din gospodăriile proprii ale 
cetățenilor, ta anul trecut 
au fost achiziționate 91 
tone came de oale, 115 tono “pj1 
carne de porc, 115 tone car- 
ne de gfwă. precum șl Im- v?110 P^F!1- aî Pfnl 
portante cantități de brin- efil?e «x^utnțle.
ză, lapte etc. încurajate de ”' 
rezultatele obținute, coope- ----- —— ,
ratlvele de consum din ju- sirează aoent lucru, —. coo- 
dețul Olt ș!-au propus ca.

„Am wzutf 
ne-a plasat 

așa weas fate 
și la n@H^

ÎNSEMNĂRI DE LA UN INTERESANT SCHIMB 
DE EXPERIENȚĂ ORGANIZAT 

DE CENTROCOOP ÎN JUDEȚUL OLT

actlyltățllor anexe. Au fost 
vizitate ferate zootehnice, 
magazinele „Gospodina" a- 
provlzlonaie din „cămara 
proprie" eic. Am adresat 
mal multor președinți de 
uniuni județene urmă
toarea Întrebare :

— Ce ați tatllnlt deosebit 
aid, la Olt, față de ceea ca 
există la dv. 7

Noiâm dieva5 dintre opi
niile exprimate :

Emil Bucur, președintele 
U.J.C.C. Dolj: „O noutate 
față de ceea ce avem noi 
este cooperarea dintre coo
perația de consum șl coope-

proape gata construcția u- 
nul complex avicol, unde 
se vor realiza peste 1 200 
tone carne dc pasăre anual. 
Primele hale vor .fi popula
te in luna Iunie ax, tar la 
sflrșltol lunii Iulie vor ti li
vrate pieței cela dlnttl can- 
tltățL Pentru a valorifica 
mal bine fura jele, tot nici, 
la Seomlceșii. unde există 
o dezvoltată cooperare In
tre cooperația de consum ții 
cooperativele agricole (o 
fabrică de cărămidă cu o 
capacitate de uri mii,fon
bucăți anual, o crescătorie 
de porci cu o capacitate Je ia,___ ____________ ,,____
S (M0 de capete anual, o ratlvelc agricole și, mal a- 

... cii Lndustriale
(mase plastice, sticlărie, 
eărfimldărle etc.). Evident, 
o să Introducem șl la noi 
asemenea forme de coope
rare".

Ioan Buftea, președintele 
U.J.C.C. Timiș: „Cred că e- 
sențlalul pentru cooperația 
da consum este folosirea 
rezervelor pe care le

crescătorie do Iepuri) se 
construiește o fabrică de 
nutrețuri concentrate cu o 
"-paritate de peste 4 (MU 
tone anual, atit pentru ne
voile proprii, rit șl pentru

După cum se poate lesne 
vedea — cifrele demon-

Nunta

Emlllan ROUĂ 
corespondentul -Sctntețî'*

oarba de „o 
prea bătătoare la

C. PRIJESCU 
Sabin IONESCU 
Ion MANEA

II
< 1.

u

I

1

S.M.T.F.

PAUZĂ

I

NICQtfi TANASE

i

ppddrit"„
Soba mea de teracotă, m 

fumurile ei, mi-a șop
tit ; „Acest răspuns merge 
Si fără comentarii t"

,îh loc de răspuns punem 
semnul mirării șl, după el, 
cum bc cuvine, punct

circuit, trimitem noi lzollr- 
band-uL

mal trimită

vine tonul 7

Iniei o neregulă 7 Cum de nici I 
președintele și nici contabilul- j 
șef a! cooperafioei n-au observat ’ r. . . .1 

1 1 
1 
1 
1 
1 
1
1
1 
1 
1
1 
LIșuaejeana ae ,~.na joiograjtcu 

ie anunța o inltiatioa valoroasă. 
m ai cu seamă că organiza torit 
— Comitetul județean de eul- 

I turd și educație socialistă 
| Prahoca — promiseteră și de- 
■ eernarea unor premii celor mai 
I valoroase lucrări. Dar surpri

ză I După închiderea expozi
ției, deși anunțați ridice

I premiile, jumătate dintre rfști- 
gători n-au intrat nld acum în 
posesia lor. O poză !n 
negativ, pentru organizatori,

Imai cu scamă că progra- 
mul-catalog al expoziției (în
chise de un an) se tipărește a- 
Ibta acum. (Probabil, din consi
derentul cd- fondurile desti
nate Iui trebuiau.» epuizate). Se 
impune ca autorii unei atari 
dezorganizări sd fie luafi „ln 
obiecție" de forurile de resort, 

I pentru a li se acorda „premiile* 
■ de rigoare.

șef al cooperatiL .
ca aprobă șl semnează all!ea 
pMți ilegale 7 Poate n-ar fi râu 
ca organele in drept si trateze | 
așa cum se cuvine și aceatM 
„miopie*, complice la sustra
gerile Moîrșite din acutul ob
ștesc. Pentru că e vorba de „o 
miopie*.

| ochii
...... ................^,..| Cripta dm 

Niculițel
Săpăturile arheologic® des

fășurate de specialiști al muzeu
lui din Tulcea ta comuna Nlcu- 
llțel au dua la o descoperire u- 
ntcă ta țară, prozentlnd o deose
bită Importanță științifică. Este 
vorba de o baslUcă, ta interi
orul căreia se află o criptă 
cuprinztad. conform Inscripției 
•lăturate, scheletele a patru 
martiri creștini — Zotlkos. At- 
talos, Kamasls șl Filippos — 
datlnd din a doua jumătate a 
■ecolulul ol IV-lea — probabil 
victime ale persecuțiilor religi
oase din timpul lmnăratului 
Iulian Apostatul sau. după alte 
păreri, ale căpeteniei goților. 
Athannrlc. Dcmonstrind puter
nicele legături păstrate cu Im- 

I pertu 1 Roman, descoperirea de 
la Niculițel suscită tacă de pe 
acum ......-
tru (

n un Interes deosebit pen- I 
cercetătorii de (specialitate. I 

Premii pe... | 
apucate

Organizată în urmă cu un a® ■ 
la Palatul culturii din Ploiești, | 
prima expozițic-concurs inter- | 
Județeană de r-rt£ fotografică

«..V.J.V.U y.si» Hl.,1 acuui ,VU VM
realiza cu banii rezultat! din contri
buția lor (lucru Constatat șl lalSI- /fcîl 0_e»vs FAewsă iTnwnulI In' » 
Privește Intcrprelarea noțiunii de 
contribuție po familie. Asemenea 
greșeli se datorase în esență necu
noașterii temeinice a legii. Interpre
tării ei după părerea unuia sau al
tuia dintre funcționarii consiliului 
popular. Un amănunt este semnifi
cativ : la cererea noastră de a con
sulta Legea nr. 20. tovarășul Mihal 
Fuică, necretarul comitetului execu
tiv al Consiliului popular Slmerla. a 
reușit cu greu să facă rost ds bro
șură. răscolind toate birourile consi
liului. dnd. de fapt, aceasta ar tre
bui &ă se găsească pe biroul fiecă
rui lucrător de alcL

Județul Neamț : Ca peste tot apa
riția Legii 20 a prilejuit șl In județul 
Neamț Inițierea unor ample dezba
teri tn adunări populare pe dreum- 
BCripțll electorale. Astfel, la Indica
ția biroului comitetului ludetean de 
partid au fost tipărite șl difuzate 
mii de broșuri, afișe, un bogat ma
terial documentar pentru expunerile 
ce s-au făcut de către lectori, pro
pagandist! șl deputat! la casele de 
cultură. In cluburi, in adunările popu
lare. Ca urmare a acestor acțiuni, 
majoritatea locuitorilor județului au 
avut posibilitatea «ă cunoască nu 
numai conținutul legii, dar ®I modul 
concret de aplicare în practică.

în spiritul legii, care pune un ac
cent deosebit pe creșterea rolului ce

llo" In conducerea treburilor lo- 
obștea a fost aceea care. în cele

NICI SOBA N-A 
VRUI SĂ COMENTE

ZE RĂSPUNSUL !

Pentru ca nu aveți „forme" 
eu care să primiți fără eă 
cereți.

— J-am cerut 
nu avem discuții, 
mal avea nici 
voastră lumină 
@1 pe holuri.

— De ce nu

nu a maî
avut loc

Gheorghe Jaba, din Dolhasea 
(Suceava), în virată de 21 d® 
ani, a venit ta vizită la fratele 
■ău Dumitru Jaba, tractorist ta 
satul Pirvovn (Caraș-Sevcrin), 
pentru â-1 anunța că peste d- 
teva săptămlnl urma să se căsă- 
torească. S-au tatllnlt la bufetul 
din Pirvova, e-au cinstit cit au 
poftit cu băutură șl apoi... s-au 
urcat pe tractor ! ln timpul 
plimbării însă, Gheorghe a că
zut sub roțile tractorului, fără 
ca fratele său să observe a- 
cest lucru. Mal tîrzlu, dnd s-a 
întors să-l caute, era... prea tlr-

Rubricd redactata de i 
Dumitra TtRCOB 
Gheorqhe David 
■i corespondenții „Scînleii

In Intlmpinarea zilei

în Intlmpinarea zilei de 1 Iu
nie, magazinele da spectalitata 
«I raioanele anume amenajate 
în celelalte unități slnt aprovi
zionate din abundență cu o gamă 
largă de articole pentru cel 
raid. Fabricllo de confimici. Fabricllo de confecții au 
pregătit surprize dintre cele mal 
plăcute, punlnd la dtsiiozițla co
merțului noi modele de costume, 
rochițe din țesături de bumbac 
sau In amestec cu fibre sinteti
ce — toate In culori vii, paste
late — cămăși șl bluze lejere, 
durabile, ușor de Întreținut A- 
trag, de asemenea, atenția noile 
modele de tricotaje din lină sin
tetică (Jachete, bluze, pulovere) 
foarte practice șl cu colorit atră- ' 
gător.’ Pentru școlari, unitățile 
comerciale au pus In vlnzare 
no! sortimente de stilouri șl 
mape-servlete din piele. PVC pe 
suport textil, cu fermoare din 
metal sm material plastic.

N-au fost uitați de către uni
tățile producătoare șl cele de> 
desfacere nici nou-născuțll, pen-*1, 
tru rare părinții lor pot procu
ra noile tipuri de cărucioare Up 
sport, cu paraso’nre șl schelet 
metalic cromat sau cărucioarele 
combinate.

O scrisoare sosită din 
satul Tismana, judelui Me
hedinți, ne informează că 
la căminul cultural nu e- bllltate ca să 
xirtă nici un fel dc activi
tate și chiar dacă cineva 
ar urea id „activeze* nu . >’<
s-ar putea pentru că l-ar 
cădea tavanul in cap. Am 
rugat Comitetul de cultură 
ți educație soctelistd Me
hedinți tă se intereseze de 
activitatea acestui cdmin. 
Dumnealor, de la acest 
comitet, ne-au răspuns 
eu scrisoarea 5O011IR/14.IV. 
1872, care rice, printre al
tele : „Exception porțiunea 
de circa un metru pătrat 
de tavan căzut, se poate 
aprecia că localul căminu
lui cultural este bine gos-

IZOLIRBAND-UL
ÎL TRIMITEM NOI

și ca să 
nu veți 

dumnea
ta Intrări
F (j'/l'

I găsiți o posl- 
1 avem șl lu-

Ianeu Dumitru din Urzl- 
cenl ne zice lntr-o scrisoare 
că I.R.E.B. a Intrat in 
bloaurile din orațul respec
tiv și pur șl simplu n tăiat 
curentul de la Intrarea In 
blocuri șl din holuri.

— De ce. au Întrebat lo
catarii 7

— Pentru că de clnd sini 
blocurile astea Intrările șl 
holurile au fost luminate 
pe gratis. N-a dat nimeni 
un ban.

— Dar ați cerut 7 Dacă 
n-a cerut nimeni. n-am dat

mină șl să șl plătim 7 
pildă, Încasatorul să emită 
o chitanță șl țxtntru eoasu- 
mul care n-a fost . plătit 
plnă acum. Să se paușall- 
zezo acest ctmsum. .

Dar „tălndu-se" firul, MINCAT 
LR.E.B. nemalavtad „cu
rent" n-n mai putut să răs
pundă la ultima întrebare. 
Așa că o să așteptăm plnă

șl simplu, îșl bat Joc că vrei să vezi programul, 
de cetățeni Clnd au bani plătești biletul ca la film, 
nu au spațiu de depozitare, E Just ? 
dnd au spațiu de depozi
tare nu, au bani. Clnd au 
și una șl alta, gestionarii Ișl 
iau concediu de boală ori 
de odihnă...

Tovarășe Simlon Negru, 
după părerea mea povestea 
asta este o ,;boală gene
rală" căreia nu 1 sa găsește 
leacul de foarte multă 
vreme. Tocmai de aceea, 
din midie mele economii 
am să cumpăr mal multe 
exemplare din ziarul de 
astăzi ca să le trimit pe 
adresa tovarășilor de la făc euree 

Oj Ministerul Comerțului Inte
rior.

SĂ MOR TĂIAT 
DE FAITON DACA 

ȘTIU CE ÎNSEAMNĂ

După cum 
un grup de Unerl din «o- 

Așa că o să așteptăm plnă muna Gogoșu, județul Mc- 
loagă cineva firele. Ca să hedlnțl, un film care are 
nu ®e producă vreun scurt- o durată da o oră Jumă

tate, la căminul lor cul
tural acest film poate să 
albă o durată de chiar trei 
ore 1

— Se dau pauze pentru 
mlnrat semințe 7

— Nu. Operatorul a fost 
pregătit se bănuiește, la o 
școală de moașe comunale. 
Că prea moșește aparatul 
după flecare nat de film,.. 
Șl mai avem o durere. Tot 
ta acest cămin, prin con
tribuția cetățenilor, s-a 
cumpărat un televizor. Da-

MĂRUNTĂ, 
DAR PROBLEMĂ

Simlon Negru din Tigllna 
II-Gatați aduce In discu
ție o problemă foarte mă
runtă (zice dumnealui), dar 
problemă. Problema amba
lajelor, a sticlelor goale. 
Centrele de recuperare.

Mal mul ți șoferi da la 
S.M.T.F. (vezi titlul) care 

curse pe traseul Curtea 
de Argeș-Sălăiruc spun.că 
in Iunie 1971 s-a demolat 
podul din comuna Suiri 
(satul RudonI) șl s-a dlrl- 

PENTRU jat circulație pe o rută o- 
colltoarc cu un kilometru. 

SEMINȚE? Ua fclloteetru'ta plus n-ar 
8 fi mare nenorocire. Șl

ne Informează lotu-Tl “ț* că a’

cu via Piatra 
Keamț șl alte Împrejurimi, 
întreprinderea comunală 
poate găsi motive că n-a 
reușit să termine lucrarea 

v. ” T. " ,iSFse ■
lucrează 'parcă‘Tn’«omm''în «nstnilește mult mal greu 

decît un perete da casă 
ori un acoperiș. Rugațl-1, 
vă rugăm, pe tov. Ing. Bo
boc, șeful acestei între
prinderi, să ne scrie dum
nealui despre ce fel de con
strucție este vorba. Șl dacă 
este vorba de repararea 
caseL le trimit șl cu aco
perișul să nil-1 repare 
plnă In 1979.

Cum ee lucrează
pod 7

— De un an s-au turnat 
doar capotele do pod. în 
prezent lucrează la el doar lucr
2—3 muncitori. Șl aceștia P,nâ acum. Un metro

, somnul dintre salarii, că 
lucrarea nu avansează do 
joc

— Vă rog din «utleL 
tovarăși șoferi care ml-ațl 
scris această scrisoare, in- 
teresați-vă ce visează cel 
care lucrează la acest pod 
ea aă vă pot spune clnd 
va fi gata. Am In plan 
(studiez visele) o carte de 
expUrnre a viselor.

ACOPERIȘ LA CASĂ, 
0RÎ METRO

PERSONAL ?

ESTE, 
DAR S-A ISPRĂVIT!

zice uu ceva des
pre cel caro blochează te
lefoanele publice cu fise 
ondulate, aș zice ceva șl 
de dispariția discurilor, a? 
zice ceva și do neglijența, 
nepăsarea telefoanelor din 
Caracal, dar nu pot pen
tru că nu-ml vina tonuL_

„TIPII" 
DE TIP BIROCRATIC

Apropo de telefoane. 
Ioana Uță din otr. CraIo
vei, bloc 48, ap, 6, sc, B, 
eL 1. Pitești, ne scrie că In 
luna februarie a primit a- 
vlzul de plată al telefonu
lui cu o suprataxă de 130 
lei pentru convorbiri adl- 

___ _ _____ -.1 pa

DINȚR-0 GRABĂ 
DE CONDEI

ceaslă variantă se pierde 
timp, se consumă benzină 
multă, se rup arcuri, se u- 
zează mașinii • (peste ltffl) 
deoarece sini numai hlr- 
toapo.

Vaslle Alexandru din Ca
racal no aduce la cunoș
tință că In orașul dum
nealui există telefoane pu
blice, dnr este ca șl cum 
n-ar exista.

— Nu le
Gheo-ghe Fărcășanu din 

Tg. Neamț pretinde că a 
făcut tlrgul cu Intreprin- “ »u lc 
derea comunală din Piatra S-a Isprăvit tonul la Cara- 
Neamț ®ă-l facă niște 
lucrări de construcție. Cu 
această ocazie ă dat un 
avans de 6 780 lei in a- 
nul 11K59. Au trecut trei ani 
șl construcția nu este gata.

Stimate tovarășe Fărcă- 
șanu, reclamațla dv. este 3- 
liptlcă de subiect Ziceți 
efi ați dat un avans de 
G780 lei pentru o lucrare 
de construcție. Ce ați ce
rut șfi vă construiască 7 
Nu ne-ați scris ce anume. 
Dacă ați făeut eontracî să 
vă construiască .un : metro

cal 7 Să vă
P.T.T.-ul județean.

— N-are cum să ne vină 
tonul. Două slnt blocate', da 
vreo lună, cu niște fise on
dulate, altele (chiar, șl cal 
din holul poștei) nu 
dnr trebuie să vil cu 
de-acasă dacă vrei să 
mezl un număr. Le-nu 
părut discurile! Dlspărind 
discurile n-al cum forma 
numărul de care ăl nevoie.

Tovarășe Vasllo Aloxan-

ton, 
disc 
for- 
dls-

. țlonale sau convorbiri pa 
automat. Știind că n-a vor
bit la telefon nici cit avea 
dreptul, s-a pllns șefului 
contabil al oficiului Plteslh 
Acesta n povățult-o să 
plătească șl după aceea să 
reclame „eroarea". A plă
tit. a reclamat „eroarea" 
șl In loc de cal 130 de le! 
a primit un formular lip 
care sună ca o placă de 
gramofon demodat : ,,.„în
urma verificării s-a con
statat că toate operațiunile 
sini corect întocmite, ne- 
fiind defecte tehnice, suma 
reclamată nu se poate res
titui".

— De ce ®ă dau cu niște 
bani de pomană ? De ce 
nu se tac cerceihrl șl ml 
se răspunde cu o scrisoare 
tip ?

De *9 7 Pentru că „tipii" 
care slnt puși ca să re- 
zadva recîamațllle oameni
lor muncii slnt uneori 
da „tip birocratic".

în anul 18®9. Romlta Con- 
etandache din TecucL co
muna Munteni, salul Ți
gănești, a născut o fetiță. 
DLnir-o grabă de condei, la 
actul de naștere al fetiței 
la rubrica „numele mamei" 
tn loc de Romlța a fost 
trecut Tudora. Din cauza 
acestei greșeli, familia Con- 
etandacho are mari greu
tăți. în 1970 e-a adresat 
tribunalului din Tecud, 
țl-a angajat șl avocat, a 
eheltult o groază de bani 
și Încă nu a reușit să co
recteze actul. Fapt pentru 
care nu poate ridica nld 
dreptul ce 1 se cuvine 
pentru nașterea celui de
al treilea copil.

Dacă, doamne ferește,
dinlr-b grabă de condei,

l-am numi pe cel prin mina 
cărora a trecut acest «az, 
„mai mult decli birocrat!-, 
c't ‘.Imn le-ar trebui dum
nealor eă-și schimba „nu 
melo" 7



SC1NTEIÂ;-miercuri 24 mai 1972 PAGINA 3

Noutatea secolului

pledează pentru primatul eficienței

Răbdarea din fire

C. BORBEIANU

în cursa de șoareci.

DE CERINȚELE BENEFICIARILOR

Tn unele județe 
proprii

Mari ol e CORCAC1 
corespondentul „Sclntai

elogiile 
respectivului 
care-șl vede 

Încununate 
eforturile 

de 
de

in funcțiune cu 0 luni Înainte de ter
de producte.

maiștrii

Combinatul chimic a de
venit o prezentă marcanta 
In viata Cralovel, a cărui 
inițială este indusă în in- 
gfiri emblema sa. Clnd vor
bești despre Craiova nu poți

terminat tocana! de legătura 
strihsă dintre cercetare și 
producție, dintre lucratorii 
do la serviciul de cercetare 
fi cel care conduc direct 
procesul de producția, de 
cel ce «supraveghează zl 
noapte Instalațiile t>! agre
gatele moderna. Am afini, 
cu acest prilej, de pildă, că 
alături do ce—etaio.-u! Ing. 
Otlita Armășelu, de teg. 
Ștefan Blejoiu, șeful secție:! 
catalizatori anorganici, o

prives- 
tehnlcă 

toată lu- 
fiă-I 
cii-

contribuțle do seamă la ac
țiunile de lărgire a gamei 
de catalizatori a adus mais
trul Gheorghe Uralceanu, 
care a lucrat In mod efectiv 
la punerea ia punct a fa
bricației catalizatorilor de 
reformare.

Legătura strimă dintre

pur- 
cu diferita cadre da 
despre diversificarea 

ne-a frapat fi 
la

nu

loarea investițiilor.
Insă fondurile proprii roprerin’.ă 
sume' minime, recurglndu-se la arta 
gajorea de credite de la stat In pro- 
porjle de poște £0—&0 la sută din 
vi loaze a investițiilor. La asociația 
intercooperatlsta pentru creșterea 
porcilor de la Hrndj. județul Argeș; 
fondurile proprii reprezintă doar 
1,4 la sută din valoarea totală. Ca
zuri de participare «Imbollcă cu fon
duri proprii se Intilnesc si In jude
țele Bistrlțo-Năsăud. Bihor. Bacău șl 
altele.

reglstait in 
’mercoopcratlste, 
taurinelor tinere. Anul trecut, .aces
te unități și-au .'Încheiat activitatea 
cu benefici! in valoare de 2 243 OM lei. 
Rezultate mal bune s-au obținut la 
Clțcfiu ui Iclod-Cluj, Vidrosău-Mureș 
șl Sinteroag — Bisirița-Năsăud. la 
care banetiri.Ee slut cuprinse intre

bună calitate șl sa comportă 
prelucrare. Stofele din „Terom” 

rezistente la spălări repetate șl 
fiind astfel tot mai

La -mal multe coo
perative agricole de 
producție din județul 
Oil s-a făcut un son
daj jn legătură cu mo
dul de Înregistrare îh 
evidențele contabile a 
efectivelor de animale 
și păsări. Concluzia 7 
La numai 7 cooperati
ve agricole s-au gSi.lt. 
fără h fi înregistrat!. 
197 miel, 194 purcel, si 
S3 de oL LRecordul” 
în aceasta direcție U 
dețin cooperativele a- 
gricola Celeiu cu 80 
de ol si 31' de ratei 
neluroririraU sl Glr- 
cov cu 01 de miei, care

perloarfl a materiilor prim® 
fl materialelor, pentru folo
sirea cil nud Intensivă a 
utilajelor șl InslaSnțlîlor de 
înalta tehnicitate, cu care 
elnt dotate fabricile combi
natului craiovean.
' După cum Se știe, speci
ficul marilor întreprinderi 
chimice este determinat de 
producția do bază. Pentru a 
realiza Insă produsele chi
mico respective o nevoie de 
o serie de sortimente semi
fabricate șl auxiliare. Din
tre ao&stea. la Combinatul 
chimic din Craiova pe prim 
plan se situează catalizato
rii fără de care anumite 
reacții, sinteze nu pol avea 
loc.

— La început — he spune 
fiig. Oliviu Popa, director 
genornl adjunct al combi
na Mul — nm fost nevoi ți 
ca o mare parte din catali
zatori. fiă-i importăm. Statul 
nostru era astfel nevoit eă 
cheltuiască Importante fon
duri valutare pentru a 
aduce In țară produse care 
se puteau realiza șl la noi. 
Unul din angajamentele 
luate la întrecerea socialis
ts de colectivul' nostru a 
fost si acela de a realiza o 
seamă de produse de care 
aveam nevoie in vederea 
reducerii ImportuluL Prin-

în general, asocierea area multor 
cooperative și supradimensionarea 
obiectivelor generează greutăți, in 
perioada de exploatare. Cete mal 
mari deficiențe se produc în conta 
Dlexele zootehnice prea mari in com
parație cu posibilitățile locale de a-

cercetare - proiectare- pro
ducție s-a evidențiat sl 
în domeniul realizării unor 
no! produse, de hază, cum 
este niSrocalearu! în ace
iași ti mp, specialiști! de La 
Combinatul chimlc-Cralova, 
au dovedit multă receptivi
tate față de cerințele pieței 
Interne șl externe. La un 
moment dat s-a văzut Insă 
că EnmaJ cu instalațiile ex
istente nu poî fi satisfăcute 
cerințele tos mai mari do

vean, in discuțiile 
tale cu diferita 
alei .
produselor, 
faptul că, la un mo
ment dat, ■ nu moi pu
team distinge pe cercetători 
de oamenii din producție șl 
Invers. Acest lucru aste de

control ul financiar 
Intern din cadrul 
Consiliului popular 
județean Mures, ve
rificând legalitatea, e- 
conomlețiataa ®1 efi
ciența cheltuielilor 
pentru Invenții si ino
vații La Întreprinde
rea ..Prodeomplex“ 
din Tlrgu-Muroș a 
depistat el, itmisl u- 
ncle Invenții ei ino
vații absolut senza
ționale. Doi ..Inova
tori". inginerul Sil
vestru Ignat fi An
drei BilAza. cu apro
barea fostului dlrcc- 
tor al Întreprinderii, 
air prezentat și fa
bricat prototipul u- 
nor... prosoape de bu
cătărie. Da, da. niște 
prosoape de bucătă
rie obișnuite, cu ni
mic deosebite de cele 
care se tac de clnd 
există războaie de 
țesut, bumbac, in șl 
clnepă sau alte plan
te textile.

Dacă in ce 
te valoarea 
a invenției 
mea o de acord 
prezinte 
venite 
inginer, 
astfel 
strălucit 
creatoare, nopțile 
nesomn șl anii, 
studiu politehnic. Iu-

tort Aceștia nu numai că 
satisfac nevoile do produc
ție ale combinatuluT nostru, 
dar ®lnt livrați și altor în
treprinderi din țară șl chiar 
de peste hotare. ’'

Cele relatata de directorul 
general adjunct ne-au fost, 
de altfel, confirmate atîl la 
serviciile tehnico de con
cepție, cit șl la cel careiu- 
creaz.fi dLrect in producție; 
Cu prilejul unei 
combinatul chimir

n-are lecuire?
Iveală - un procedeu 
original de «. se plăti 
amenzile. Conducerile 
respectivelor. unliăjl 
In loc. sâ depisteze p» 
vinovății de proasta 
gospodărire a pămlntu- 

sjWfe a.'țțf?!' ca aceștia 
sii-suporte prejudiciul 
adus, s-au grăbit să 
înregistreze amenzile 
la... costuri da produc
ție. Cu alte cuvinte 
amenzii* au fost plu
tite tot din buzunarul 
statului. Ce s-a îrilim- 
plat Insă cu cei vino- 
vațl? LI s-au prezen
tat felicitări? Șl dacă 
conducerile unităților 
în cauză, au uitat, fa
cem propunerea să U 
se acorde șJ die o pri
mă. Din costurile do 
producte. Care-« din 
firea lor tare răbdă
toare. ' 'l1

Nu-șl !•<■» nimeni 
din răbdări 7

referea efectivelor puse la îngrășat 
cu posibilitățile reale de producere a 
nutrețurilor pe tocmirile atribuite In 
acest scop său tn unele cooperativa 
agricole apropiata. Organele agricole. 
SDOdnlisill trebuie să alcătuiască pro
grame do măsuri care- âă ofere o 
perspectivă, clară fermelor si com
plexelor de tngrăsare a taurinelor 
care gă se bazeze pe utilizarea re
surselor locale de fur®țe. Pentru 
popula rea fermelor cu tinerei taurin 
de calitate corexuunzătoare tdnt ne
cesare contracte de lungă durată In
tre unitățile de lngrăsare sl coope
rativele agricole sau, membrii aces
tora. Este modul cri mal nlcur de a 
evita acțiunile întlmplătoare. Incer
titudinile. crclndu-se premise «laur® 

■ pentru o activitate rentabilă.
Activitatea de scurtă’ durată a uni

tăților economice IntaroâoțnoraUste 
evidențiază necesitatea măsurilor 
pentru generalizarea raDldă a expe
rienței doblndite. perfecționarea ac
tivității de conducere sl a relațiilor 
dintre acesta unități cu cooperativele 
agricole asociate, punerea In va
loare a tuturor posibilităților pentru 
realizarea producției prevăzute. Do 

* nsemenea. psjtru functionarea nor
mală a complexelor' zootehnice este 

, necesar să fie înlăturate neintjrzlat 
unele deficiențe constructive datora
te carențelor da proiectare «au de 
execuție. De pildă, gubdlmenakmarea 
centralelor termice duce Ih pierderi 
șl la un consum suplimentar neeoo- 
nomlc de furaje. Unele necazuri se 
datoresc calității nocoreșpirazățofire 
a unor utilaje. InJectoarele pentru 
Încălzire au un consum da combus
tibil mâl mare cu 18 ia sulă decit 6-a 
prevăzut In proiecte. Iar pompele de 

.. evacuare a dejecțiilor fiind sub
dimensionate. provoacă dificultăți in 
menținerea Igienei adăposturilor.

In ultimul timp Ministerul Agri- 
■' culturii. Industriei Alimentare și 

Apelor a indicat să se întocmească 
programe de măsuri tehrdco-econo- 
mlce șl organizatorice pentru vaLor.1-

Unitatea de exploa
tare șl Industrializare 
a lemnului București 
a fost sancționați! cu 
58 OK lei, iar între
prinderea.' pentru ma- 
texfelu;' de conșiriicțll 
și î-atioprlndărea ddfsf 
producere, valorificare 
și Industrializare a le
gumelor și fructelor 
Ba La Mare cu cite 
20 OM . leL în toate a- 
ceste. cazuri, amenzii® 
®-au dat pentru ace-, 
lași motiv : neglijențe 
față de gospodărirea 
pămlniul’jl, care au 
condus la degradarea 
unor terenuri agricole. 
Ața spune legea, șl așa 
s-a procedai.

Un control efectuat 
în aceste unități de că
tre organele de specia
litate din Ministerul 
Agriculturii, Industriei 
Alimentare și. Apelor 
șl din Ministerul Fi
nanțelor a scos insă la

CERCETAREA Șl PRODUCȚIA ȘI-AU DAT MÎNA ® CUM A FOST 

REDUS IMPORTUL UNOR PRODUSE • RECEPTIVITATE FAȚA

duselor ce le Livrează, chl- 
mlștU cralbvenl acordă, la 
cerere, asistență tehnică- 
pentru punerea In operă a 
produselor, precum și pe 
parcurs, ori de cile ori este 
nevoie șl benefidarui fiplt- 
cltă acest lucru. Eștei con
cludent ta arest sens exem
plul catalizatorului pentru 
otițlnerea gazului de oxo- 
«inteză furnizai Combina
tului chimic de ta Rm. Vll- 
cea. La Început, chlmlțlil 
vllcent aveau rezerve in ce 
privește folosirea .cataliza
torului fabricat la Uralova. 
Brimind insă garanțiile de 
rigoare șl asistență tehnică, 
catalizatorul, fabricat de 
cotat;!! crafovenl, s-a do
vedit net superior celui din 
import din punct de ve
dere al duratei de folo
sință. Un exemplu asemă
nător s-a petrecut la com
binatul chimic „Victoria” 
cu catalizatorul pentru ob
ținerea gazului nln'eză pen
tru a lcool me ti tic.

În prezent, spfictalLf.ii 
comblBatului se preocupă 
de asimilarea in continuare 
a unor noi produse chimice 
rare să mărească nomen
clatorul acestora.
NIstor ȚiriCU 
corespondentul „Sclnteii'

Menajeria din scripte

Cea mal nouă me
todă pentru deratiza
re se practică la co
operativa agricolă do 
producție Crusov. din 
comuna Brastavăț, 
județul Olt, In ce 
consta eti ? Foarte 
simplu : șobolanii slut 
prinși de către mem
brii cooperatori și apoi 
Hint omorițl. Pentru a- 
coaslă operaîlune se 
dă șl o remunerație, 
boîăritfl do conduce
rea cooperativei agri
cole, șl anume 2 lei 
pehtȚii flecare șobolan. 
Nu. nu vă mirați. A- 
tB s-a plătit pentru 
prinderea unul șobo
lan, Foarte bine, veți 
ace. in arași fel. in 
sectorul zootehnic ai 
cooperativei nu mal 
gțhț șobolani. Nici vor
bă. Sini deștul. ..Mi
nunea1' este Insă alta : 
se prindeau dtiva so- 
botard si se încasau 
bani pentru un număr 
mult mal mare. Clnd 
membri! comLsîel <îe 
numărătoare a șobola
nilor Uormalăidln Tu
dor Răduiescu. fost 
vicepreședinte al coo-

în ultimii ani. o mare parte a fon
durilor de Investiții ale cooperative
lor agricole șl a creditelor acordate 
de Btat acestor unități au fost destina
te construcției complexelor iniercoo- 
pcratlste. Din cele 397 unități econo
mice al© asociațiilor Intercoopera lista 
existente la sflrșIM anului trecut, 
mal mult de jumătate aveau profil 
zootehnic. Prin realizarea ac&rlor 
unități s-a urmărit areare» de ca
pacități productive modeme. Intr-un 
timp cit mal scurt Numai epatlul 
construit, in ultimii doi anL pentru 
creșterea porcilor este mnl mare cu 
circa 385 OM locuri «tacit tot ceea ce 
au realizat cooperativele agricole 
pentru această specie pînfl în anul 
1970. Multa complexe. Îndeosebi cele 
avicole, au devenit unități cu activi
tate rentabilă. în toarte mare măsu
ră eficiența ac
tivității comple- 
xelor zootehnice 
este condiționată 
de modul cum au 
fost concepute șl 
proiectate, de am- l
plasarea șl di- I
menslonarea fie
cărui obiectiv, da 
posibilitățile crea
te pentru origu- ■
rarea furajelor. 1
în județul Con- 
nianta. da pildă, 
la construcția ,
complexului do

.J porci de ia Cas- 
telu, sau a celor, H Pă KI ES
pentru creșterea M m “1
micilor de ta Lu- |:j |
mina șl Oltuz au ra H |
’fost riguros ana-" 13 Li I
Uzate criteriile 
tehnice și econo
mice care condi
ționează eficiența.

Una din pro
blemele ca se ri
dică în legătură 
cu constituirea a- 
BOciațiUor se re
feră la numărul 
de cooperative a- 
grîcole partici
pante la construc
ția complexelor 
intercooperat’ste. 
în medie revin 18 cooperative, pe o a- 
soclațle. în multe cazuri, la construc
ția unor complexe intorcooperatlste 
participă și mal multe coonerative 
agricole situate la mari distanțe, 
ceea ce duce la slăbirea interesului 
și preocupării acestora pentru mo
dul cum se desfășoară activitatea in 
unitățile economice la care stat aso
ciate. Spre exemplu, la complexele 
IntercoopcrailMe pentru creșterea și 
Ingrășarea mieilor de Ia Țăndărei, 
județul Ialomița, șl, Slmeris, județul 
Hunedoara, participă 100 de coopera
tive agricole, la complexul de creș
tere a porcilor de la Bucecea. jude
țul Boroșnnl, participă 71 de coope
rative agricole, Ia cel de la Indepen-

& dența-Galațl — 01 de cooperative a- 
» gricoîe, la Roman, ; județul Nearrlt, 
li 5nt

te'condiții se Inlimpinâ multe*greu
tăți in gospodărirea normală a com
plexelor șl mai ales In ceea ca pri
vește asigurarea furajelor.

Pe de altă parte, ca constată ri ri
tualii clnd eint diminuate eforturile 
pentru concentrarea Investițiilor. 
Acest fenomen ®e datorerte partici
pării la prea multe asotiațll lhter- 
cooperatlste. In județul Cluj. 33 da 
cooperative agricole participă la 4—3 
asociații, lor In județul Ărkes' 34 da 
cooperative partidnă la cite 3—0 
asociații lntercooperatisto. Asemenea 
•ituațll aa întllnesc ,și in alte județe.

Din analiza acestor situații «e des
prinde conduzki că organele ofi
ciale trebuie să acționeze pentru 
reducerea numărului mediu de u- 
nltățl agricole ce revin pe com
plex, paralel cu mărirea contri
buției fiecăreia la realizarea șl 
exploatarea eficientă a acestuia. O 
contribuție bănească mai mare la 
realizarea obiectivelor ’ Intercoopera- 
tisie se Înregistrează In ludetale 

^.4,-Arad. Constanța. Dolj. Neamț Te
leorman, Iași, Tulcea, și altele, unde 
cooperativele agricole au partidoat 
cu sume intre 50—70 la sută din va-

nlirocalcar numeroșilor be
neficiari. Un cofoctiv alcă
tuit. din ing. Oliviu Popa, 
Teodor Boari șl Ion Călugă- 
rlțolu. prlntr-o adaptare., tar 
gonloasă a unei instalații 
exbăenle, a contribuit la 
dublarea producției de nl- 
trocalcar. Prin eoluULle a- 
doptate, instalația poate li 
reglată in așa fel, Incit poe
te produce nitrocalrar cu ho 
conținut variat de azot de 
ta 22 la 29 ta sute, saltisfă.- 
cînd pretențiile cllențllpr. 
Tot ca rezultat al colaboră
ri! fructuoase dintre' cerce
tare șl producție s-a reușit 
să se obțină un produs de 
calitate superioară,, Copt, ca
re face ca cea mai mare 
parte din producția de ni- 
trocalcar a combinatului 
eralovean să fie «olicltatâ la 
export.

, Nu s-a Împlinit încă un 
deceniu de clnd a avut loc 
elaborarea primelor șarje 
do Îngrășăminte chimice la 
Craiova. Atunci se realizau 
aici numai 9 produse. în 
răstimpul care a trecut, 
combinatul din lunca Jiului 
a ajuns In prezent ta peste 
50 de produse rare se ex
portă in aproape 40 de țări 
ale lumi!’. Tn afară de cer
tificatul de garanție pe rare 
il dau paniru calitatea pio-

■■■

peratlvel agricole; Ma
rin lonMcu. fermier. 
Petre Tudoran. jinsfi- 
mințator artificial sl 
Ion Șchlopu. crenc- 
mlBl). doreau, să mai 
facă ci ta an chef, gă
seau .imediat ..gojutia s 
să mal vină nlsicL. șo
bolani.-Prin tabele fic
tive de cetățeni car® 
ar-) fi prins șobotan! 'el 
au sustras din averjsa 
obștească contrava
loarea a— 1 370 !de a- 
cnmen ea viețui tdare. 
care, probabil, șl; acihri 
trăiesc _ ne-vllriglierila 
în seetoruj zootehnic, 
conșumînd din foraje
le concentrate destina
te animalelor coopera
tivei. Rămjne'de vă
zut cine ..ciupea” mal 
tare din avutul, ob
ștesc ■: șoarecii cu pa
tru picioare sau!mem
brii comisiei ? Cit 
privește noua meto
dă . do de ratlzare.' pa 
eîtid1 omologarea’ cu
venită ? Sau poate • 
preferabilă cursa de 
șoareci ? Cine; 'știe 
cine se mai prinde In 
ea, I " ■

ficarea potiMltețllcr de creștere b 
producției șj’ reatâbnizăroa fiecărui 
complex InțcfcooperâtisL Pentru pre
venirea unor anomalii ministerul a 
Indicat să nu se nuci constituie no! 
asociații fără â avea certitudinea că 
va rezulta o producție rentabilă. Bau 
din beneficii <«e vor putea rambursa 
cel puțin ratele anuale pentru cre
ditele pe termen lung "angajate de 
cooperativele agricole. Merită toată 
atenția criteriile telmlce ri economice 
pentru optimizarea rauacitall! noilor 
ferme, crearea premiselor preniru o 
activitate normală, țntee altele, prin 
constituirea de asociații sau promo
varea unor forme de cooperare limi
tate ta cadrul consiliului Interroope- 
rattoL De maximă însemnătate este 
dimensionarea în funcție de toll fac
torii ce condiționează eficienta — 

mijloace finan
ciare, forță do 
muncă, posibili
tăți de.Ealgurare 
cu furate, utiliza
rea dejețțlunlto 
in1 scopul feri 1U- 
.zării pămlntulul, 
evitarea poluării 
etc. Rezolvarea 
multlplelpr pro
blema referitoare 
lâ construcția și 
axploa tarea eco

nomică. a com
plexelor • zooteh
nica Intereoope- 
ratiste ne pune 
«i '.oală acuita
tea. Cu ații mal 
mult cu dt s-a 
prevăzut ca, plnă 
In 1073. ponderea 
producției anima
liere in uni
tăți lntcrrooperu- 
tlsie. fală de tota
lul producției In 
sectorul coopera
tivi «â fie de cir
ca 07 la sută la 
cari'.e de porc, 40 
la sută ta rame 
de bovine tinere. 
CT ia sută la carne 
de pasăre, 88 la 
suta ta ouă. O a- 
semenea propor

ție nu se poate să nu, îndemne la 
chibzuință gospodărească șl, Înainte 
de. orice, ta corelarea programelor de 
construcție a noilor-ferme zootehni
ce eu cele referitoare la asigurarea 
furajelor din prodnelle proprie, fără 
a se nwl apela la fondul de stal.

Deși procesul de concentrare șl 
specializare este diferit intre spe
ciile și rategorllle de animale, fiind 
mal accentuat la cele ce se pretează 
la creșterea In «totem© Intensive, to
tuși rămlne încă să fie precizata o 
«erle de probleme referitoare la ca
drul si limitele concenirăr 11 sl profi
lării. posibilitățile si economicitatea 
reală a orientării Investlțiltor în con- 
atrucțta de complexe intercoopera- 
t'sta. optimizarea p.irametrito -leh- 
nlcta porțeMtoxtrea ®l. ailaotarea îeh- 
noioalUor tîe creștoehairețâțaă.sfric- 
iă a spațiilor construite, a efectivelor 
cu posibilități locale de producere a 
furajelor. n.ri gura rea. calificarea ?! 
fipectallzarea muncitorilor ele. în re
zolvarea tuturor acestor nro'ilcme 
este Indispensabilă „cristalizarea unei 
concepții clare, do largă perspacllvă. 
de studii aprofundate, exigente, fă
cute Prin prisma conceptului de eco- 
nomlcltaje.

O experiență—deși nu prea îndelungată
■

493—753 ml! lei. La aceste unita;; s-au 
luat măsuri efiriente pentru califi
carea forței de muncă, asigurarea fu
ratelor necesare s! modernizarea 
coiwtructifior. bbllnlnduroe sporuri 
în greutate de peste 880 a pe zl. Ia 
un preț de cost redUs. în schimb, in 
alte unități, cum stnt cete de la Vi
nerea. județul Alba. Cornet, ludețul 
/Mehedinți, șl Potolea, județul Mureș, 
; sporurile tn greutate la tineretul 
taurin duș la îngrășat au font mai 
mid de 300 g ne zi. Datorită populăril 
.cti animale tarate sd procurării fura
jelor La preturi mari din alte' locail- 

unitățile amintite au Inregtatrat 
pierderi cuprinse Intre 224—GG9 mii 
ilel. O ademenea «ttuatie Impune să 
fie luate măsuri hoiărlte pentru re~- 
țtablllzarea fiecărui complex, organl- 
; zarea gospodărească a aeti’.’Llătli. co-

, • 1- ''ii,!; j
slgurare a furajelor. în asemenea ca
zuri. eficienta economică este scăzu
tă datorită cheltuielilor ocazionate 
de transportul furajelor . la distanțe 
mari. Pentru înlăturarea transporliiȚ 
rilor Inutile este rentabilă construi
rea de Instalații de măcinat șl ames
tec a furajelor pe Ungă complexele 
de porci care urmează să primească 
numai premixurile. reprezentlnd 
cLrea 30 la sută din voîumul total 
el nutrețurilor. Numai prin aceasta 
se pot economisi anual circa 1.5,mi
lioane lei pe fleenro complex ' de 
creștere a porcilor.

Desigur, in perioada foarte scurtă 
de la darea în foloalnta a complexe
lor. a căror construcție a început 
In 1070. nu se poate vorbi de re
zultate deosebite șl cu nlit mal mult 
de o experiență iogâtlL Totuși.» o 
analiză a activității economice, a u- 
nllăjlior intercooparatlste arată că in 
multe cazuri se oblln rezultate dife
rite in ceea ee privește producția si 
costul acesteia. în cele 42 do com
plexe de creștere a porcilor s-nu ob
ținut. in medie. 7.9 purcel de fiecare 
scroafă la fătare. Iar la Cerăt jude
țul Dolj, /i-au înregistrat 9.3 purcei, 
la Bradu-Argeș șl Dedulesti-Brăila 
«tite 8,0 purcei, ceea ee-reprezintă un 
rezultat bun. în complexele Maglavlt 
și Cerăt, județul Dolj. Costelu, 
Chlrnogeal șl Negru-Vodă, județul 
Constanța, s-au realizat sporuri medii 
de peste MO a de flecare porc zilnic, 
la un preț do cost redus, deoarece 
B-au aplicat corect tehnologiile de 
creștere, tar cooperativele „agricoh 
asociata au asigurat furajele nece
sare. j

Rezultate muls diferite s-au !u- 
unl lățite cror.'.CT.ira

pentru tnarășarea

vizite la
c.'icralP-

mt au fost trecpiJ în 
evidențele cotitabite.

'Există și reversal a- 
cestor situații. 17a coo- 
peraliva agricolă, de 
producția ..Volrita" — 
Corabia au lipsit ta 
apel 353 gălad sl 53 da 
puL Sa. zic® că behă- 
lloarele n-au. fost. în
registrate ea sfl. ..r.’iml- 
nă ceva" gl pentru gura 
lupului. Iar găinlte &u 
fost probabil înhățate 
de... o vulpe pofticioa
să. ■ .

Mare menajerie •• 
mai ascunde riteo- 
dată prin- scrip ta I

Uzina de fibre sintetlre din Iași se află în plin 
proces de dezvoltare. Ca șl in primele faze de reali
zare a acestei tinere Întreprinderi Ieșene, construc
torii Șantierului nr. 2 chimie, conduși de Inginerul 
Constantin Orhel. se află In avans cu lucrările șl la 
elapele a III-a șl a TV.-a, ds lărgire a capacităților 
da producție pentru fibre șl fire pollcaterice, rit și la 
noua Instalație pentru fire poltpropltenlce. Instalație 
bazaiă în întregime pe o tehnologie românească. în 
nceat tel. Încă In actualul cincinal, uzina din Iași ur
mează sa-șl tripleze producția de fibre și fire sin
tetice.

Pentru realizarea lntr-un timp mnl scurt a aces
tei producții, constructorii depun eforturi susținute 
la ridicarea noilor hala șl a celorlalte spații de pro
ducție, apllcind pentru prima oară in țară metoda 
glisări! s'.llpllor șl llftăril grinzilor ; concomitent, la 
hala de filare Instalatorii și mentorii montează In
stalațiile In spațiile construite. Angajamentul lor 
e®.e să pună ‘
meu noile capacități

Operatorii șl maiștrii care minutele in
stalațiile desfășoară .șl el o vie întrecere pen
tru realizarea unei producții sporite de fibre și 
fire sintetice. îmbucurător este faptul că, plnă In 
prezent,-s-au depășit la toate Instalațiile parametri! 
proiectați. în cifre, aceasta insomnii,*c9ț jjumșl ’.de

• Iu „Începutul ^anului- In cura șl plnă Iii ‘pfâzent, ș-ta 
obținiTtiMStinstalaUile .aflata In CmctlOftoto Droduc- 
țlf/'^esle’ prevederi de 180 tone fibre, 8 tone flr.e și 
91 tone metanol.

întreaga producție de fibre șl fire sintetice obți
nută in lași este de bun® cri!tete ?! te 
excelent la 
sini foarte 
la acțiunea detergcnjllor, _ 
mult căutate de beneficiari! Interni șl externi

a fost inventat șter
garul de bucătărie 

cruriîe stau mai prosl 
cu eficienta căci, ta 
ce privește eficiența 
economică a acestui 
prototip,' s-a, consta
tat c;i. în loc de eco
nomie de 90 739 leL 
6-a înregistrat o pier
dere de drea W MO 
lei. Ca să o acopere, 
conducerea Întreprin
derii a metamorfo
zat pierderea in ..be
neficiu0 de 110 0®9 
lei. prin denaturarea 
cheltuielilor secției 
de producție ta de
trimentul altor pro
duse. Fiind n scores - 
puuzătoare dimensiu
nilor r.eceiare , valo
rificării. peste 11 M3 
de giîerwire, în va? 
foare de . 183 803 ld. au 
fost declamate. întreb 
prinderea aleâindu- 
se cu o pierdere ..ne
tă “ de peste 103 003 
lei. De menționat că 
pentru aceasta „Ino
vație0 Buloriior 11 sa 
stabLltoe o recompen
să de aproape.. 30 OM 
lei.

E drept o mină 
spală pe alta — ei 
pentru amindouă tre
buie 51 un ștergar. Ur
mează. destaur, ca 
C.F.T.-ul eă furnize
ze săpunul de rigoa
re. Eventual, chiar p® 
baza de «odă catM-

banetiri.Ee
creaz.fi
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Convocarea Conferințe! National® 
a partidului In a doua lumătate a 
lunii iulie a.c. — remarcabil eveni
ment In viața țării — prilejuiește 
pretutindeni, la orașe și la sate, o 
vio activitate Bolitică de evaluare 
și analiză a modulul In care nu fost 
Înfăptuite sarcinile concrete ce sa 
desprind pentru flecare colectiv de 
oameni nl muncii din programele 
stabilite de Conferința Naționala 
din anul 1KT7 șl do Congresul al 
X-Iea al P.C.R.

După' Congresul al tX-lea al 
partidului s-au creat și s-au ma
turizat premisele trecerii la un nou 
stadiu al construcției socialismului 
In țara noastră, stadiu] făuriri! so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, ale cărei Jaloane nvea să le 
cristalizeze pe deplin Congresul al 
X-lea al P.C.R,

Procesul de trecere la acest stadiu 
mal Înalt de dezvoltare n solicitat 
în mod obiectiv ridicarea pe o 
treaptă calitativ superioară a în
tregului mecanism do condneere a 
operei de construcție sortallsiă. a 
Impus exigențe noi privind perfec
ționarea Instrumentelor de condu
cere. Partidul n sesizat cu operati
vitate aceste exigențe, pornind de 
la principiul verificat do viață că 
formele șl metodele de conducere 
și organizare socială nu sini Imua
bile, cl trebuie continuu Îmbunătă
țite, adaptate schimbărilor ce sur
vin In diferite etape ale dezvoltă
rii societății. Concepția partidului 
nostru In această privință șl-a gă
sit o exprimare clară In raportul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a P.C.R. din 
decembrie 1007 : „„.legitățile pro
gresului social Impun imbanălățl-

re a arbitra
ri riulul șl subiec
ți tlvismulul In
»ii conducerea so-
H cicta’li (Vezi
®i Nicolae Ceau-
H șeaeu: Raport la
H Conferința Na-
fe fională a P.C.H.
E cap. II ; Raport

la cel dc-a! X- 
lea Congres al

■ P.C.R., cap. III).
gH în activitatea 
i;’’ practică de per-
W fecțlonare a

conducerii so
fii cîelățir. partidul
sal nostru a por

nit tocmai de 
la cerințele legilor obiective, pe 
care le-a aplicat In mod creator,
potrivit realităților actualei etape, 
în ce privește economia, st- poate 
opune că nu există plrahle din an
samblul acestui mecanism care în 
ultimii ani să uu fi format obiectul 
unor temeinice reexaminări 
ce, prin prisma confruntării 
rlnțcle legice, eu practica.

Ideea fundamentală care 
baza măsurilor adoptate o

I

re

I

criti
ca cc-

stă la
_ EME^—,____ consti

tuie ridicarea eficienței economice, 
înfăptuirea acestei sarcini esen
țiale , o etapei actuale a necesitat 
șl clarificări teoretice, dezrădăci
narea unor concepții anacronice 
cum ar fi, bunăoară, aceea po
trivit. căreia economia socialistă 
și-ar putea permite să Ignore ce
rințele rentabilității. Demonștrind 
caracterul eronat nl acestei con
cepții, ca șl al practicii de a pro
duce de dracul producției, fără a 
ține seama de cerințele pieței, 
Conferința Națională din 1907 a 
subliniat necesitatea ca orice ac
tivitate economică să răspundă 
unor nevoi reale ale societății, a- 
slgurind în același timp creșterea 
avuției sociale, a venitului na
țional.

Numeroasele legi la care ne-am 
referit plnă acum, ca și altele, cum 
ar fi cele ce privesc asigurarea șl 
controlul calității produselor, răs
punderea conducătorilor organiza
țiilor socialiste pentru gospodărirea 
mijloacelor materiale șl bănești, în
cadrarea șl promovarea In muncă a 
personalului etc. se completează 
reciproc, formează laolaltă un lot 
unitar, eoneurînd la realizarea ace
luiași obiectiv — valorificarea Ia 
maximum a resurselor, Înlăturarea 
risipei de muncă socială, creșterea 
eficienței activității economice.

Potrivit orientărilor stabilite la 
Con feriri ta Națională șl programu
lui Congresului al X-loa, agricul
tura a' format, la rindul eL obiectul 
unor multiple măsuri menite Aă 
fructifice din plin- superioritatea 
modului socialist de producție, să 
pună capăt rămlncrll in urmă a a- 
cestei ramuri In raport cu indus
tria. Astfel, au fost elaborate șl 
puse In aplicare planuri naționale 
pentru dezvoltarea zootehniei, mal 
buna gospodărire a resurselor de 
apă, extinderea lucrărilor de Iriga
ții. îndiguiri, desecări și de comba
tere a eroziunii solului, au fost 
luate măsuri pentru maț buna fo
losire a pămîntulul arabil, a pășu
nilor. a fondului silvic etc.

Concomitent cu eforturile stărui
toare pentru modernizarea ș! dez
voltarea bazei tehnlco-materlnle a 

avut loc șl un 
de perfecționare 

1 ace?- 
fdst

agriculturii a 
intens proces de perfec.. 
a organizării șl conducerii 
teta. Astfel, agricultura a 
integram, ca șl celelalte ramuri ale
producției materiale, in pionul unic 
nn țlona1, ceea ce permite dezvolta-

Conferința Națională a P.C.R. 
decembrie 1007 : „«.legitățile pro 
greșului social Impun imlmnălățl 
rea continuă a metodelor de con
ducere șl a organizării diferitelor 
sectoare de activitate. Practica ara
tă că adaptarea sistematică a for
melor și metodelor de conducere ta 
cerințele realității tn continuă 
KChinibire este de natură să contri
buie la accelerarea întregii dezvol
tări sociale. Dimpotrivă, nesocoti
rea realităților, rămînerca In armă 

, jP® titrlmul organizării șl conducerii 
" 'duc. mai devreme sau mal tirzlu, la 

contrailicțll, Ia apariția - unor, feno
mene negative care creează greu
tăți mersului Înainte al economiei, 
culturii, ol întregii societăți".

Conferința Națională a partidu
lui șl, mal apoi, Congresul al X-lea 
au reprezentat momente hotărî Soa
re în desfășurarea procesului da 
Îmbunătățire n conducerii socletățlL 
Abordlnd in spirit creator realită
țile. monlfostind o înaltă combati
vitate Împotriva oricăror manifes
tări ale rutinei șl conservatismu
lui, aceste Înalte foruri de partid 
au Jalonat direcțiile de acțiune 
pentru promovarea acelor forme da 
organizare șl conducere socială, tn 
măsură să accelereze.ritmul înain
tării tării pe calea progresului.

Conferința Nationals, ca sl Con
gresul al X-lea au relevat că per
fecționarea conducerii vieții sociala 
presupune ca premisă majoră creș
terea rolului conducător ni parti
dului în societate. înarmat cu con
cepția materialismului dialectic șl 

, Istoric, cu știința conducerii socie
tății, partidul comunist este singu
rul In măsură elaboreze drumul UD CCIllrall.iU1 
progresului multilateral al soctetă- cadru prop|C(, 
ții. sensurile In care trebuie con- ....... 
centrate eforturile pooorulul.

De asemenea, un principiu fun
damental de la care s-a pornit In 
toate perfecționările preconizate 11 
constituie creșterea rolului statului, 
cs principal Instrument de mobili
zare a tuturor resurselor materiale 
șl umane In vederea Înfăptuirii po
liticii partidului.

în multitudinea măsurilor preco
nizate potrivit acestor orientări so 
pot distinge trei mari direcții :

a) perfecționarea formelor șl me
todelor de conducere, astfel ca a- 
cestea să corespundă In mal mar® 
măsură cerințelor legilor obiective 
ale dezvoltării societății ;

b) perfecționarea cadrului de par
ticipare a oamenilor muncii la con
ducerea activității social-economi- 
ce. In sensul adînclril consecvente a 
democratismului socialist ;

c) perfecționarea Instrumentelor 
de conducere prin asimilarea ce
lor mal avansata cuceriri ale știin
ței conducerii societății.

în rindurile de faW ne vom opri, 
în limitele impuse de spațiu, asu
pra acestor direcții fundamentale 
de acțiune, relevi nd In mod succint 
principalele măsuri întreprinse de 
partid, urmlnd ca. curnanUi. propa
gandiștii. să le dezvolte șl să le 
concretizeze, potrivit specificului și 
condițiilor lor de activitate, folosind 
șl recomandările bibliografice.

în scopul asigurării unei eficiența 
sporite In toate celulele econo
miei a fast creat un nou sistem 
organizatoric In Industrie, definit 
prin existența a trei verigi : între- 
prlndere-centrală-mlnister. ' Carac
teristic acestui sistem este faptul 
că Întreprinderea, ea unitate do 
bază a Întregii economii naționale, 
a fost Investită cu atribuții largi 
In minulrea fondurilor, pusa la
dispoziție. In 
elaborarea pla
nurilor, în 
goni za rea 
desului de 
duețle.

rea el In ritmurile șl proporțiile ce
rule de nevoile întregii economii. 
Punlndu-se la baza activității uni
tăților din agricultură principiul 
gestiunii economice, s-a dat, de ase
menea, curs șl mal larg cerințelor 
legilor economice.

Un ansamblu de asemenea mă
suri a fost aplicat In agricultura 
cooperatistă. Pe prim plan se im
pun In acest cens perfecționările 
In organizarea producție! si a 
muncit ApLlcorea forme! de retri
buire pe bazo acordului global șl 
introducerea venitului minim ga
rantat au determinat o participară 
mai largă n cooperatorilor la acti
vitatea productivă a cooperativelor, 
ceea ce a permis sporirea almti-

Organizarea economiei 
in concordanță 

cu cerințele legilor
obiective

Instaurarea orindulrll socialist® 
creează premisele pentru folosirea 
conștientă a legilor obiective in fo
losul întregii societăți. Dar aplica
rea acestor legi nu se realizează 
spontan, de la sine, el prin promo
varea unei politici științifice, În
temeiată pe cunoașterea temeinică 
a cerințelor dezvoltării sociale, a 
condițiilor și particularităților fie
cărei etape. Numni In acest fel glmul 
se pol bara căile da manifesta-

or- 
pro- 
pro- 

dispu- 
nlnd astfel de 
o mai mare 
autonomie șl 
mobilitate func
țională (Veri 
Legea cu pri
vire la organi- 

- zarea șl condu
cerea unităților 
de stat. In 
„Sclnteia- din 
23 octombrie 
1971).

Crearea centralelor a marcat 
trecerea de la o structură a <1 mints- 
tratlv-organlzatorlcă a economiei 
Ia o structură economlco-organlza- 
torică. întreg ansamblul atribuții
lor, ce le-au fost conferințe le o- 
rlenlcază ferm spre îndeplinirea 
sarcinii fundamentale de condu
cere afectivă șl eficientă a activi
tății economice din sectorul pe 
care ti coordonează.

în același timp, ministerele, de
grevate de unele atribuții preluate 
ele unitățile in subordine, au căpă
tat posibilitatea să-și concentreze 
In mai mare măsură preocupările 
epre problemele majore ale ramu
rilor respective.

în ansamblul Iul, noul sistem or
ganizatoric permite îmbinarea ar
monioasă a conducerii unitare a 
economiei cu o largă autonomie șl 
Inițiativă a unităților de bază, fa
vorizează înlăturarea fenomenelor 
de centralism excesiv, creează un 
------  .. — pentru apropierea 
actului de conducere de sfera pro
ducției, pentru rezolvarea opera
tivă a problemelor.

Pornind de la necesitatea obiec
tivă a conducerii pe baza unul 
plan uni» a economiei socialiste, 
Conferința Națională a acordai o 
atenție deosebită perfecționării 
activității de planificare. Esența a- 
cestel fXîrfecțtonărl rezidă in faptul 
e.ă o dală cu Întărirea rolului pla
nului in dirijarea tuturor procese
lor economiea-soclale, păstrlndu-e® 
In sarcina organului central de pla
nificare asigurarea p ro porție nai 1- 
tățll Intre toate ramurile econo
mice. a echilibrului Intre produc
ție. acumulare, consum, a fast con
siderabil sporit. In activitatea de 
plnnlficare, rolul unităților produc
tive. Spre deosebire do trecut ela
borarea planului încene de joa. do 
la aceste unliflțt trecînd prin toate 
nivelurile Ierarhice, plnă in nivelul 
economiei naționala Astfel, pla
nul a devenit — șl trebuie să 
constituie — rezultatul unui dialog 
activ desfășurat cu participarea 
tuturor întreprinderilor, centrale
lor, ministerelor, organelor lo
cale de partid șl de stat, practic a 
tuturor oamenilor muncit. Tocmai 
aceasta a permis valorificarea 
unor importante rezerve Interne 
din economie, ceea ce a asigurat 
îmbunătățirea simțitoare a preve
derilor actualului plan cincinal In 
raport cu nivelurile preconizate In 
Directivele Congresului al X-Iea.

La rindul lor, celelalte plrghli ale 
mecanismului economic șl social — 
sistemul financlar-bancar, de n- 
provlzlonare șl desfacere, întreaga 
activitate de pregătire șl execuție 
a Investițiilor — au parcurs In anii 
care au trecut de la Conferința 
Națională ample procese de per
fecționare, reglementate prin legi 
șl acte normative, corespunzător 
cerințelor obiective ale reproduc
ției socialiste lărgite, ale legii va
lorii etc. (Vezi expunerea la Le
gea contractelor economice tn 
„Sclnteia- din 30 decembrie 
1959, expunerea la Legea privind 
organizarea, planificarea șl execu
tarea investițiilor, tn „Sclntsia" din 
39 XII 19591.

îmbunătățiri Însemnat® au fost 
aduse șl sistemului do preturi, ur- 
mărlndu-ae ca la baza stabilirii 
lor să stea cheltuielile sociale de 
producție șl cerințele Dietei socia
liste. (Vezi Legea cu privire la re- 

prcțurilor, șl tarifelor. In 
..Sclnteia' din 2 XII 1971).
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du-I InsUtuțlonallzarea, ea principiu 
de bază al conducerii, a principiu
lui conducerii șl muncii colective. 
Caracteristic pentru aplicarea a- 
cttstui principiu In țara noastră 
este faptul că. potrivit recoman
dărilor Conferinței Națloaaîe, or
ganele dc conducere colective nu 
fost constituit© ca organe cu carac
ter deliberativ, dc luera, nu repre
zentativ, formal, fiind chemate să 
la hoiărlri cu valabilitate legală în 
toate problemele esențiale ale ac
tivității soc lai-economice — firește, 
în cadrul definit de hotărirlle de 
partid șl de legile țării, do pre
vederile planului unic națio
nal. După cum ©e știe, In 
unitățile ‘ economice din Industrie, 
construcții, transporturi, cbmerț. In 
Instituții etc, au fost create comi
tetele oamenilor munelL Iar In cen
trale consiliile oamenilor muncii. In 
toate unitățile economice a fost 
instituită, ca for muncitoresc su
prem de conducere, adunarea ge
nerală a salartațllor, chemată ®5 de
libereze asupra problemelor Înfăp
tuirii sarcinilor de plan, ale gesti- 

.unll economice, asupra tuturor 
aspectelor care privesc condițiile 
de viață șl de muncă în unita
tea respectivă, să exercite con
trolul asupra organelor de condu
cere, avlnd posibilitatea de a le de
zavua in cazul unei activități neco- 
respunzătoare. în cooperativele n- 
gricole de producție," conducerea 
colectivă se exercită prin adunarea ‘ 
generală a cooperatorilor și consi
liul do conducere. In Invățămîniul 
superior prin senatele șl consiliile 
profesorale etc.

Procesul dc odtnelre s demoera- ■ 
(lei socialiste s-a desfășurat totoda- 
lă șl In celelalte sfere ale vieții so
ciale, corellndu-sc sirius cu crește
rea rolului statulnl în organizarea > 
șl conducerea unitară a întregii 
vieți sociale, cu exercitarea la un 
nivel tot mal înalt a funcțiilor luL 

Astfel, au fost sporite compcțen- 
(ele organelor puterii de stat, ale^- 
se de popor. în ce privește Marea 
Adunare Națională, e-a trecut la 
Introducerea sistemului sesiuni
lor deschise cu durată mal mnre. In 
timpul cărora aceasta lucrează In ' 
plen sau pe comisii, concomitent 
asimirindu-se lărgirea ' activității 
el legislative, sporirea rolului de- 
putațllor șl nl comisiilor per
manente In exercitarea controlu

lui asupra u- 
nor organe de 
stat centrale. 
Tinted oeama 
de volumul. sl 
diversitatea spo
rită a proble
melor. de nece
sitatea rezolvă
rii lor mal ojjc- 
rallve. au fost 
lărgite atribuți
ile Consiliului 
de «Stat, ala

mțnlsierelor sl, ‘ 
celorlalte Insti
tuții centrale.

Un pas Însemnat pe calea Îmbu
nătățirii activității organelor de 
stat, a adînclril democrației socia
liste l-a constituit reorganizare» 
tcrliorlal-adminislrativă a țării, în
locuirea regiunilor cu județele a 

. dus la Înlăturarea unui întreg 
„etaj Intermediar" — raioanele — 
din structura administrativă a ță
rii, ceea pe a permis apropierea 
conducerii centrale de stat de unl- 
Sdo bază ale organizării ad- 

tratlv-terl tortele. Au fost tot
odată considerabil sporite rolul șl 
atribuțiile organelor 'ocale ale pu
terii de sini — consiliile populare — 
Investite cu răsoundețea conducerii 
întregii activități economise, sodnl- 
culturale și gospodărești din jude
țul, orașul sau comuna respectivă. 
Legea de organizare șl funcționaro 
a consiliilor populare a definit lim
pede atribuțiile acestora, acted ca
drul pentru lichidarea atlt a feno
menelor de tutelă măruntă care în
cătușau Inițiativa de jos. dt ș! a 
praeticUor de a se aștepta pasiv; 
de la centru, soluționarea proble
melor.

tn ansamblul lor, măsurile adop
tata pe baza directivelor Confe
rinței Națlonalo șl ale Congresului 
al X-lea au creat condiții ca demo
crația socialista «ta funcționeze din 
plin, efectiv, astfel Incit oamenii 
muncii, ca deținători reali ai în
tregii puteri de stat, ca proprietari 
ul mijloacelor de producție șl con
ducători al treburilor obștești din 
comuna, orașul, municipiul sau 
Județul In care trăiesc, să-și spună 
euvîntul In orice problemă de In
teres general șl local, să-șl mani
feste din plin spiritul gospodăresc 
șl inițiativa In soluționarea lor. '

O direcție deosebit de ' Impor
tanta a (Iczvoltărll democrației In 
etapa actuală o reprezintă crește
rea atribuțiilor organizațiilor de 
masă șl obștești — sindicatele, uniu
nile cooperatiste, U.T.C. etc. A- 
ceasta se exprimă tn faptul că 
ele contribuie: alături de organele 
de stat, la organizarea asistenței 
sociale, apărarea ordinii șl le
galității, Îmbunătățirea condiții
lor de muncă șl de trai ale oame
nilor muncii, au dreptul de Iniția
tivă legislativă ; reprezentanții lor 
participă în organele <je conducero 
ale unităților economice șl de invă- 
țămlnb In consiliile populare — 
plnă la nivelul ministerelor sl al 
guvernului.

La scurt timp după Conferința 
Națională, In conformitate cu po
litica națională marxtal-lenlnlsiă a 
P.C.R. și pe linia adînclril demo
crației ©bdallsta, 
91 deplin egale a tuturor cetățeni
lor țări! In viata- social-politică, 
au fost create consiliile naționali
tăților conlocuitoare. în răstimpul 
scurs de la constituirea lor. ele 
B-au dovedit organisme apte să 
asigure participarea sistematică a 
acestor naționalități la întreaga 
viață sociala o țării, sprijinind 
totodată organele locale de partid 
țl de stat’In rezolvarea probleme-' gil vieți soclal-economlce. 
lor specifice nle populațiilor res
pective. In concordanță cu Intere
sele acestora ca șl ale Întregii so
cietăți

Largi implicații pentru adînclma 
democrației noastre socialiste are 
activitatea Frontului Unității So
cialiste, creat la afirsltul anului 
194JB din Inițiativa partidului, ra 
organism politie permanent cu ca
racter larg reprezentativ, consfin
țind din punct de vedere organi
zatoric omogenitatea politică a so-

rietățll, unitatea tn Jurul partidu
lui comunist a tuturor forțelor po
litice șl sociale ce compun națiu
nea noastră socialistă. Plenara Con
siliului National al Frontului Uni
tății Socialiste din 19 aprilie a.a 
a deschis noi orizonturi acestui or
ganism. subliniind necesitatea ca el 
să aibă un rol-chele In Întregul 
mecanism democratic, oraanlzlnd 
dezbaterea largă a principalelor 
proiecte de hotărîri șl legi, centra- 
lizJnd propunerile cetățenilor pen
tru a fi luate In considerare la de
finitivarea respectivelor proiecte, 
Bstgurind intensificarea participării 
Întregului popor la conducerea tre
burilor țării. (Veil consultația 
„Frontul Unității Sotânliste", In 
„Sclnteia* din 26 aprilie 1972).

Caracteristic pentru viata politică 
b țării în perioada ultimilor ani 
este șl faptul că democrația repre
zentativă se îmbină, sirius cu dez
voltarea democrației directe. Au 
devenit o practică curentă Intllnl-' 
rile de lucru șl consultările condu
cerii de partid șl de stat, ale secre
tarului general al partidului cu 
muncitorii, țăranii. . Intelectualii, 
punerea în dezbaterea maselor, largi 
n principalelor proiecte do hotfirlrl 
și legi. Pe drept cuvint 6® ponte 
afirma că toate măsurile de Impor
tanță națională «iu locală poartă 
pecetea largului dialog cu masele. 
Să ne referim. In acest sens, doar 
la cale mal-recente manifestări de 
acest fel : Congresul al II-lea al 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole do Producție, consfătuirea 
pe țară a cadrelor de conducere din 
Întreprinderi șl centrale Industria
le și de’ construcții, conferința p* 
țară a Inginerilor șl tehnicienilor, 
a scriitorilor. Miile de delegați 
părtldpanțl la lucrările acestor fo
ruri au adus cu el sinteza puncte-, 
lor de vedere exprimate In dezba
terile organizate in prealabil In 
unitățile de bază, dezbaterea finală 
repre.zen tirul astfel concluzia opi
niilor a zeci de mii de oameni al 
muncii din orașele și satele țării.

Un imperativ major 
însușirea științei

' ' ■’.’J • -■

conducerii
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PENTRU PRESTIGIULPENTRU PRESTIGIUL
„MĂRCII FABRICII"

i

ALBA. — (corespondentul 
„Sctnlell", Ștefan Dlnlcă). Anul 
viitor, fabrica de piele șl maro- 
chlnărie „Căprloara“-Sebeț va 
împlini 130 dc ani de existență, 
Documentele de arhivă referi
toare la Începuturile activității 
vorbesc despre un atelier mo
dest, rudimentar utilat In pre
zent, „Căprioara"-Sebeș, unitate 
reprezentativă a industriei ușoa
re românești, este o fabrică mo
dernă, bine echipată din punct 
de vedere tehnic. în cincinalul 
trecut, unitatea a cunoscut, da 
altfel, ample prefaceri Înnoitoa
re. Produsele fabricii — confec
ții din piele șl articole de maro- 
chlnărie (poșete, genți de voiaj.

serviete, mape, portmemee eîc.) 
eînt apreciate de cumpărători. 
Dovadă : fabrica nu a Înregis
trat In acest an nld un refuz la 
calitate. Celor 80 de modele no! 
de marochlnărie, introduse în a- 
cest an in fabricație, 11 se vor a- 
dăuga in lunile următoare alte 
MO de modele, Intr-o gamă va
riată de forme șl culori. Colecti
vul fabrfdl se preocupă șl de 
economisirea materiei prime. 
Numai In primul trimestru din 
acest an s-au economisit mate
riale din care se pot fabrica 
I 009 articole de marochlnărie. 
O bună parte din' producția fa
brici! „Căprioara"-SebeB m ex
portă In diferit® țări.

I

>

Un imperativ major al etapei 
tuaie 11 constituie însușirea 
planuri șl In cercuri cit mal largi a 
științei conducerii» Viața soc!al-e- 
conomlcft a devenit atit de com
plexă Incit cunoașterea șl slăpl- 
nirea mecanismului el nu mal slnt 
posibile uzlnd de cunoștințele În
vechite, depășite. Empirismul, di
letantismul, slaba competentă In 
munca de conducere nu pot avea 
deci: influențe din . cele mal nega-, , 

■ tlve.' , rr'__,
Potrivit 'acestei necesități șl ti

ni nd seama de recomandările Con
ferinței Naționale șl ale Congresu
lui al X-lea, C.C. ol partidului a 
adoptat In ultimii ani un ansam
blu de măsuri privind perfecțio
narea pregătirii cadrelor. încă în 
1B07 a fost înființat Centrul da 
pregătire a cadrelor do conduce
re. iar începfnd din acest an. în 
cadrul Academie! „Ștefan Gheor- 
ghiu“. a luat ființă Institutul cen- , 
trai pentru pregătirea șl perfecțio
narea, cadrelor de conducere din e- 
conomie șl administrația de stat 
Pe întreaga economie se desfășoa
ră acțiunea de vaste proporții do re
ciclare a cadrelor. Pe această cale, 
milioane do oameni al muncii, do 
la specialist plnă la muncitor, iau 
contact șl Ișl însușesc cele mnl noi 
cunoștințe pe pian mondial In do
meniul lor de activitate. Este d« 
ob/ervat că nolle reglementări pri
vind promovarea cadrelor au a- 
doptat, ca un criteriu fundamen
tal. creșterea pregătirii profesio
nale.

Programul de perfecționare a 
organizării șl conducerii societății 
vizează, o dată cu ridicarea nive
lului de pregătire a cadrelor, pro
movarea largă a metodelor moder
ne de analiză și decizie. în acest 
sens, C.C. al P.C.R. a adoptat nu 
demult un ansamblu de măsuri pri
vind perfecționarea sistemului ln- 
formațîortal economico-social, In
troducerea sistemelor de conducere 
cu mijloace dc prelucrare automată 
a datelor șl dotarea economiei na
ționale cu tehnică de calcul.

O Idee de mare importantă afir
mată la Conferința Națională șl la 
Congresul al X-lea al partidului 
este aceea a legăturii dintre pre
gătirea profesională șl pregătirea 
poliiico-ldeologlcă, privite ca părți 
integrante, inseparabile ale con- 
șillnțcl socialiste. Oriclt do bina 
pregătit profesional ar fl un con
ducător. el nu va putea să înțe
leagă bina legitățile generala al® 
dezvoltării sociale șl alo construc
ției socialiste șl. ca atare, să le a- 
plico In moil creator la condițiile 
concrete alo țării noastre, dacă nn 
dispune do temeinice cunoștințe 
politice șl Ideologice. Inestimabila 
valoare a programului de educație 
Bocîallslă adoptat de plenara C.C. nl 
P.C.R. din noiembrie 1971 conslă în 
aceea că el a pus in evidentă direc
țiile sl modalitățile de dirijare In 
continuare a procesului de dezvol
tare a conștiinței socialiste a ma
selor. de transformare a acesteia 
într-o puternică forță motrico a 
progresului social.

*
a afirmării libere Evaluarea lucidă șl exigentă a 

rezultatelor obținute pa linia per
fecționării sistemului de conduccT® 
a vieții economice șl politice va 
forma obiectul lucrărilor apropia
tei Conferințe Naționale a parti
dului. Trăgind concluzii aprofun
date din experiența de plnă acum, 
Conferința- Națională va trasa direc
țiile desfășurării în continuare a 
procesului dc perfecțlonaro a lntre- 
L" ' 7 corespun
zător cerințelor pe care le ridică 
ritmurile înalte de creștere econo
mică prevăzute pentru anii urmă
tori. sarcinile cuprinse In progra
mele dezvoltării In perspectivă a 
României. în acest fel se va putea 
asigura Înaintarea tot mal rapidă a 
țării noastre pe drumul făuririi so
cietății socialisto multilateral dez
voltate, spre perspectivele do viitor 
alo trecerii la comunism.

V'

: . in sprijinul celir
' care studiază 
învătămîntuS de partid'
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ton re 'i nivelului producției la hec
tar. a veniturilor coopora&orllpr. 
Noul statut al cooperativelor agri
cole de producție reflectă schimbă
rile survenite in relațiile de pro
ducție, In metodele de organizare 
si conducere.

Pornind de la esența procesului 
legic de adÎMlre a gradului de so
cializare a forțelor de produc
ție In acest doctor al econo
miei în care acționează două 
forme de-proprietate — de stat șl 
obștească — partidul a creat cadrul 
efectiv pentru extinderea relațiilor 
Intercooperaiisie, precum șl Intre 
sectorul cooperatist șl cel de stai. 
Asociațiile intercooperatiste s-au 
constituit ca o formă de colaborare 
specificii relațiilor de; producție so
cialiste. fiind In măsură să asigure 
unirea forțelor cooperativelor șl 
valorificarea cu eficiență superioară 
a potențialului lor material șl uman.

în ce privește circulația mărfu
rilor, măsurile adoptate au vizai le
garea mal strinsă a circulației măr
furilor do producție. Prin trecerea 
răspunderilor pentru desfacerea pro
duselor asupra producătorilor — 
întreprindere, centrata, minister — 
cele două faze ale ciclului productiv 
formează un tot unitar.

Un ansamblu de măsuri a ur
mărit dezvoltarea activității de cer
cetare științifică, corelarea ci tot 
mal sl'Hnsă cu necesitățile eco
nomici șl alo întregii soeietățl, “ 
reapunzător rolului doblndll 
epoca contemporană de știință, 
forță nemijlocita de producție.

Partidul a acționat Intens si pa 
linia perfecționării activității in 
sfera repartiției. Sensurile acestor 
perfecționări au fost cu claritate 
definite de Conferința Națională, 
constind tn : aplicarea consec
ventă a principiului cointeresă
rii materiale, atlt prin diferenție
rea stimulativă a veniturilor potri
vit contribuției fiecăruia la produc
ția șl viața sodnlă, cit șl prin sta
bilirea răspunderii materiale pen
tru nelndepUnlrea sarcinilor sau 
pagubelor aduse societății : îmbi
narea cointeresării materiale cu 
ctlmulll morali-; realizarea unei 
corelații juste Intre retribuirea di
recta prin muncă șl fondurile so
rtate : un puternic accent pe În
făptuirea, aplicarea conMcventa șl 
respectarea echității socialiste.

Adincirea democrației 
— conținutul principal

a/ programului
de perfecționare

* \' 'a
Concomitent cu preocuparea

i
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in 
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' s;i PROGRAMUL I

0.GO Deschiderea emlriunll da 
dimineață. Telex.

9.05 Teteglob : Cuba. Reportaj 
filmat de Dlonlsle Șincan 
șl Mircea Gherghlnencu.

9,S Pagini din istoria muzlctl 
ușoare.

9.M Desen animat
10,00 Cura de limba franceză — 

lecția a 17-a.
10.30 Teterinemateca pentru co

pil și tineret. Istoria unei 
capodopere : „Comoara iul 
Arne”.

12,00 Telejurnal.
15.30 Teleșcoata.e Biologie (anul 

m liceu); Metabolismul 
• Matematică (In ajutorul 
candldaților la concursul 
de admitere). Poliedre : 
cilindrul, conul, sfera.

16,30—17,00 Cura de Uinha en- 
I gleză. Lecția a 18-a (re-
. luare).

17.30 Deschld®*ea emisiunii de
1 după-nmiază. O viață pen

tru o idee : Olto Jullevlcl 
Schmid (IT).

1 18,05 Timp șl anotimp în agri
cultură.

18,35 Muzica — emîalune da ac
tualitate muzicală.

18.55 Tragerea Pronoexpr«s.
10.03 Oameni șl fapte.
19.20 1001 da seri ! „Fellx mo

tanul".
19.30 Telejurnal.
20,10 Telednemateca 1 „Bătălia 

pentru apa grea" — o co
producție franco-norvc- 
glanfi.

11,40 Muzică, ușoară Interpreta
ta de soUțil al Teatrului 
muzical din Galați.

21.55 Prim plan : dr. Ing. Zoltan 
Kolozsvary — șeful colecti
vului de cercetare nl Între
prinderii „Metalotehnlca" 
din Tg. Mureș, Emisiune 
de Rodi ca RarăiL
„24 de ore".
Finala „Cupei râpelor" la 
fotbal : Dlnamo Moacova — 
Glasgow Rangens. înregis
trare de la Barcelona. Co
mentator. Aristide Buholu.
PROGRAMUL II

22,30
22,45

li

20,10
20,40

Românla In lume.
Portativ — revista muzlcH 
ușoare. .
Agenda.îl,a

t. 21,55 Cluburi sportive bucu- 
reștene. ..Florete olimpice".

21,55 Arta plastică. Mari rnuzco 
ale lumii.

22,10 Teatru foileton : „Mușati- 
nli“. după trilogia Iul Bar
bu Ștefănescu Deiavran- 
cea. Scenariul șl regla : 
Sora na' Coroamă. Reluarea 
seriei a 5-a : „Cumpăna 
vremurilor".

ca 
formele și metodele de conducere 
să răspundă cit mal bine cerin
țelor legilor economice oblecti- 

mtarita preconizate de Con
ferința Naționala. de Congre
sul al X-lea nl P. C. R. au 
cn numitor comun lărgirea conținu
tului democratic al acestor forme 
și metode, crearea cadrului pentru 
o participare tot mal largă șl rnal 
activă a oamenilor muncii la con
ducerea treburilor obștești.

Pe această bază a avut ioc în ul
timii ani o amplă dezvoltare a de
mocrației economice, punctul do 
plecare nl acestui proces constlluln-

vo.

Ioan ERHAN

cinema
• Ancheta do la hotel Excelsior g 
FESTIVAL —
1B.20; M.«.
a Cmd eo Ivesc zorile g LUMINA 
— 9; n,is; 1343; 19; tijă: 13.43.
• Trafie : PATRIA — B,W; 11,15;
15; 17,45; CAPITOL - 9.15;

" 16,13; 18.53; SI, FERO-
: 11,19; tija; is,«; is.18;

e; 11.13; 1340: 19

11.»; 14;
vi ah — 0
S3J®.
a Felix șl Otllla I CENTRAL - 
B.1B: IX»; 19; »,», DUCEGI — ÎS

19.48, ta srflfflna — 19,43, FLAMU
RA — 10; 18; 19,3®.
• Inlnie ® un vinilor ntngurallc ■ 
SCALA — S,W; H; 13.3J; 19; 
19,35; SL
• Goya ! FLORKASCA —18»; 18. 
a Robin Hood 1 LUCEAFĂRUL — 
Staî: 11; 13,35; IS; 1B.S0; 31, BUCU- .

JJ:' 1,J3: 19: 1S1JS: - 31, FAVORIT — 10; >«): 13.K; 18; 
»,». GRADINA DOINA — Jă, . i 
GRADINA CAPITOL — ».
a Axtă-scară clanafirn tn faratU® g , 
VICTORIA — 0,43; 11; 18.10; 18; 
18,30; 31, DACIA — 9; 11,13; 11,39; |
18; 18,13; M,M, VOLGA — 0; 11,18; 
13.15; 19; 18.13; J5.K, MIORIȚA — I 
8; 11,13; li,’!: ia; 18,18; M.W, GRA
DINA SELECT — ta. |
• Dnjrona șl vașabomlul ; SALA I 
PALATULUI — 17.M (seria de bi
lele — 45M), 30 (scria de bilete — I 
4030), F.XCEI.S1OH — ®: 11.13; 13,S5;
Mi 18,15; M.n MODERN — ®: 11.15; I
13, K>; 18; 18,15; SO,S3, la grădină

. . — Sl I
a Silvia g nUZEȘTT — 1B.Î0; 18, ta , 
grădină — ta.is. I
a Toamna eheyennllor g GRTVI- , 
TA — 13,15; 18; UJ0, MELODIA ’
— 9; 12,35; 16; 19,30, GLORIA — 
8.13; 18,30; 16; 1B.S3, TOMIS — B; 
12,30; 19, la grădină - 19,«.
a Oameni un majori — ;g; iș:
14, Aparatul eare-1 uelde po tică
loși — IS; 18,18, Slnbad — ®,S3 g 
CINEMATECA (aala Union).
a Puterea șl Adevărul g MUNCA
— 15,20; 19.
a Program do desena animata 
pentru copil : DOINA — 19.
a Stary Poppins g DOINA — 11,13; 
14,15; 17,15; sa.
a Un minut de reculegere i VII- 
■TORUL — 15.45; 18; 20,15.
a Evadare din Planeta maimuțe
lor : URA - 18,S3; 18, la grădină 
— S3.1B, GIULESm — 15,15; 19; 
20,53. '''
a Preria i DRUMUL SAIUI —
15, M; 17,45; 20, MOȘILOR — 13,30; 
17,43. 1a grădină - sa.
a Poloneza de OglilnsA! i CR1N- 
GASI — 13,55; 18; M,1B.
a Starea dragoste i UNIREA — 
15.30: 1B, la grădina — sa.
a Pentru că se Iubesc g COSMOS
— 15,30: îs: so.iă
a Aventuri tn Ontario g TIMPURI 
NOI — 9—E3.15 in continuare.
a U fete șl uu marinar g FLA
CĂRA — 15,53;. 17.45;, 53.
a Ultimul domiciliu cunoscut g 

’AURORA — 9: 11.13; 18.20; 15,45;
18; S3,13, ARTA — 13,55 .............
grădină — M.
a Cinei pentru Infern 1 
AURORA — 80.
a ^erotrlle dragostei 1 VTTAN 

a Omul din Sierra 1 
VITAN - 50,15.
a Love Story 1 
1SJ.3: 17,43; 53.
a Taina Soliei Gruako g RAHOVA
— 15,20; 19; 83,13.
a Adio, domnule Chips g POPU
LAR — 1540; 19.
a Pădurea pierdută 1 I.AROMET
— 1845; 17,20; 10,53.
a Steaua Sudului 1 PROGRESUL
— 1540; 19; 53.15.

17,45, la

GRADINA

gradina
FERENTARI —

teatre
■ Conservatorul de murieă ^Ct- 
prlan Porambescu" (sala G, Enes- 
cu) : Concert simfonie. Dirijor 1 
Radu Ghlsu — 89.
a Opera română : Seară do balet 
Gerahnin — 19.53.
• Teatrul National „t. r. Cara- 
Kialc" (sala Comedia) ! Cui l-o 
frică de Virginia Woolf 7 -; ja; 
(sala Studio) .- Dulcea pasăre a ti
nereții — sa.
a Teatrul „C. L Notiara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 194a; 
(oala Studio) : Q lună la țară — w.
■ Teatrul „Ion Creangă” : Snoave 
cu măști — 15.
■ Teatrul „Țăndărică" (sala ■ din
Calea .victorie! “ 
clnteo — 17; ( 
miel) : nai șl______
a Teatrul saUric-țnuzlcal 
nașe" (sala Savot . . 
cuvtntal — 1043.
• Teatrul de revistă țl comedie 
hlon Varilescu" :
— 10.53.
a Ansamblul artlstlo „Rapsodia 
română* : Gh!ocel_ mărgăritare
— 1940.
• Circul „București" 1 Inler-clrcua
— 19,51

de!) : O poveste cu 
(asia din sir. Acade- 
năiărăl — 17.

g-muzlcal „C. T3- 
>y) : Revista aro

revista țl comedie ) 

: Ducurețti-Variătâ ț 
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. Un constructor de la Porțile de 
Fier, ajudndu-mă ®ă Înțeleg dte 
ceva din uriașul sistem hidroenerge
tic — ecluză, centrală electrică, ba- 
'rajul deversor — a tlnut să-ml a- 
tragă atenția că cel puțin două 
treimi din operă nu se vede. Ve
deam barajul — dar barajul era Încă 
de două ori pe atita In fluviu șl in 
aținea de sub fluviu ; vedeam blocul 
elegant al centralei electrice — 
dar două părți din trupul uriaș al 
centralei străbateau fluviul mult In 
adine, sub stlndle de sub fluviu. 
Constructorul încerca să mă ajute 
să Înțeleg ce a însemnat construc
ția. montarea unul hidroagregat — 
dar din aceste hldroweaate nu se 
vedea aproape nimic la suprafață — 
totul era închis In ndlnclmea beto
nului. După ce am cutreierat singur 
prin Întregul sistem al Porților de 
Fler am simțit că. lntr-adevflr. 
cea mal mare parte a opere! nu se 
vede : ea rămjne adine închisă in 
beton, in apele Dunării, străpunglnd 
adine In stindle de sub fluviu. Inăl- 
ț!ndu-șl deasupra fruntea 
țoare.

Așadar, există partea 
a operei, 
rel forță, perfecțiune șl strălucire la 
deducem 
dem. din .
Există partea nevăzută s operei — și 
parcă simți o stringers do inimă că 
această Însemnată parte a operei nu 
va fl văzută niciodată, rămlnlnd de
finitiv Închisă împreună cu toate 

' eforturile omenești care su creat-o.
Totuși — partea de deasupra, partea 
care se vede, are in ea șl fiorul, mă
reția oporel care nu ne vede : In 
•trăJudrea șl măreția operei de dea
supra trăiești șl admirația si respec
tul. măreția pentru ceea ce știi han 
simți că ce află In adine.

. *
Am străbătut Dobrogea prin 

rele filstem de Irigații Cnrasu, gtn- 
dtndu-mă tot timpul șl la el. fără 
«ă-ml pot aminti cum se numesc eh 
ce nume poartă el Am trecut pe 
urmă peste arcul cuplu, elegant a.l 
noului pod pesta Dunăre, la Vadul 
OU, glndlndu-mă tot timpul, și mal 
Intens, să-mi aduc aminte cum se 
numesc el. fără să-mi pot aduce 
aminte ce nume poartă ! Am străbă
tut in continuare. Bărăganul prin 
marele sistem de irigații — și din 
nou am Încercat cu Înverșunare 
să-mi aduc aminte cum se numato 
ei. fără aft reușesc să-ml amintesc ce 
nume poartă acești oameni ! M-am 
gindlt mult la uriașele lucrări ds la 
Sistemul hidroenergetic șl de navi
gație PorțUo de Fler, unde oamenii 
aceștia au făcut eforturi colosale, In 
felul acesta poate să-ml aduc aminte 
cum ea numesc, ce hume poartă el I 

Mă bucur trăind privilegiat de 
lumii, căreia 

numele acestor 
face I Cum se

pre munca lor j ara amlnnt mereu. 
Nu am știut cum. nu am găsit cu
vintele. A fost foarte greu eă ocriu 
despre ci. Am stal do vorbă cu el. 
cind au Ieșit la suprafață: oameni 
oblșnulți. bl!nzl. liniștiți — poate 
chiar cu un culm, cu o slăpînlre. cu 
o liniște deosebite. în Bărăgan, pe 
șantierul untd asemenea construcții, 
responsabilul cantinei refuza ,aă la 
vlndă pline la ora cind teșeau acești 
oameni din schimbul lor fantastic — 
pentru că responsabilul cantinei pre
tindea că la ora aceea el avea drent 
la odihni l-am rugat pe conducăto
rii • șantierului să-l lămurească p« 
acel cantlnler că ar trebui să se 
ocoale și dLn morii cind Ies acești 
oameni din muncă șl ®ă-I aștepte cu 
pline șl cu o ciorbă caldă pe acești

Dar cită lume cunoaște că toata 
aceste construcții speciale, rldlcln- 
du-fte ca niște lujeri de beton șl otel 
deasupra fluviului șl deasupra dm- 
plilor, «e prelungesc vertlglrUM șl 
trainic In adlncul pămlntuluf încă de 
cinci, de zece ori înălțimea ce stră
lucește colorată, deasupra pămlntu- 
lu! I Puțină lume cunoaște propor
țiile adevărate — văzute și nevăzute 
— ele uriașei opero do construcție I 

„.Străbat sistemul Carasu, zbor ca 
un porumbel peste podul de otel, 
peste Dunăre. In Vadul OII : umblu 
ca un fluture fascinat de lumină șl 
de minuni, la Porțile de Fler. Șl. mă 
gîndesc la acești oameni. Ia munca 
lor.

Ce nume poartă această muncă pe 
eare au o vede nimeni, care se com

bloc deci ce trebuie fmpltntat In nS- 
mlnt, străbătlnd adlndmoa ml’ritini- 
lor. ■ riurllor. b zonelor cu plnza de 
apă subterane, dnri-zece-dndspro- 
zece etaje de buton armat. Iar acolo, 
dedesubt, la baza acestui bloc, mun
cesc chesonlștlt ChesonlștU. înainte 
mergătorii. spărgătorii de stlncl. ex
ploratorii adlncurilor. deschizătorii 
do drumuri In adine, pe urma cărora 
coboară pe temeliile Iul. ca Intr-o 
fintlnă. uriașul bloc. Pe măsură ce 
constructorii de deasupra toarnă be
tonul. construiesc ca la im bloc obiș
nuit — la celălalt capăt al blocului, 
rab pămlnt sub bloc, chesonlstli II 
deschid calea, eapfi. ndtncefic locul In 
care blocul coboară plai la temelia 
eol'dfi.

Să cinstim partea aceea uriașă,

străluci-

partea grandlowa
rievăzutfi 
sl a cfi-

di n partea pe care o ve- 
eeea ce ajunge plnă la noL

ma-

eforturile uriașe ale 
nu-1 țin minte nld 
eforturi pe care le 
numesc 1 Nu numele lor. zeci, sute 
de nume. Ion, Vaslle. Nkțolae. Iile. 
Gheorgbe. Poire etc. — care si a- 
esstea merită săpata tn betonul la 
care trudesc — dor cel puf in nu
mele muncii lor I

Am vrut de atitea orl aă scriu des-

oameni a! sdlncuriJor' muncind sub 
presiune enormă». în împrejurări In 
care cantlnierul nici măcar In via nu 
ar fi vrut «ă coboare vreodată.

Dacă treceți prin sistemele de Iri
gații din Dobrogea. din Bărăgan, din 
Oltenia ; dacă riațl șl priviți o clipă 
stațiile de pompare ale sistemelor : 
dacă zburafl cu mașina peste podul 
nou eare leagă Dobrogea de țoală 
țara : dacă admirați monumentalul 
Sistem hidroenergetic și de naviga
ție Porțile de Fler, sau Combinatul 
siderurgic Galați, sau sistemul de pe 
Lotru — sau multe alte opere În
drăznețe alo tării — nu se ponte să 
nu vă glndlil șl la el. la acești oa
meni. la munca lor si să simțiți ne
voia să le rostiți numele!

Călătorul neprevenlt nu are cum 
să observe, nu are' cum «ă bănuias
că, măcar, opera acestor 
opera acestor constructori. Munca 
lor este partea din operă care nu se 
vede — partea din operă Îngropată, 
înrădăcinată adine, plnă Ia temeliile 
cele mai trainice ale nămintuM. 
Opera din adine. Partea care dă trăi
nicia ; uriașa rădăcină a operei — 
uriașa ei trăinicie. Partea nevăzută 
a operei 1 Călătorul neprevenlt poa
te admira stațiunile de pompare ale 
sistemelor de Irigații — acele blocuri 
colorate, elegante, pitorești șl care 
Împodobesc Cimpla Bărăganului, pla
tourile DobrogeL Călătorul poate 
admira eleganța acelor picioare — 
coloane alo arcului de otel peste Du
năre si atltaa coloane masive avln- 
tlndu-se din clocotul fluviului, de-a 
lungul barajului, la Porțile de Fier. 
Totul este elegant3jfrtțmos.-,llnlștit -s .
creează pelsaiul, Watlul- modem-Bl ■ deasupra-ci <un bloc- ce cre$t«u etaj s.
Românie! moderne.’X . ' ‘

oameni.

ramă.« e uriașă ardere subterană 
— dar pe care o preslmțim șl o re
cunoaștem In strălucirea operei care 
se Înalță la lumina zilei !? Ce numa 
poartă această muncă mealtfi a ră- 
mlno veșaic nevăzută — ca șl legen
dara Ana Iul Manole zidită la teme
lia lumii I

Clmd admirați barajul șl centrala 
Porțile de Fler. încercați să vă Ima- 
glnațl Jncă șaizeci de metri, in adine, 
șl acolo, jos. Jocul de muncă a mii 
de oameni care au consHult acele 
fundații Si drumul parcurs de el cu 
cazmaua, cu lopata, cu perforatorul, 
cu tlmăcopul. cu furtunul de apâ 
aub presiune, sfiplnd pămlntul. ali
pind fundația»; Intr-d cameră cu pre
siune uriașă a cărei menire este sfi 
împiedice năvălirea apelor — și 
avlnd deasupra lor blocul uriaș că
ruia el 11 tale drumul spre nd'r.ciml. 
ajut!ndu-l 'să coboare cu încetul, pe 
măsură ce el sapă In adine șl pa 
măsură ce tovarășii lor de deasu
pra toarnă betonul, construiesc che- 
eonul. Chetonul I

Chesontștl I Chesonlștl m numesc 
acești meseriași, acești consrtructori, 
acești oameni Muncitori chcsonlstl. 
maiștri chesonlțtl. Un fel de «ca- 
fandri». Muncă <fe «sa tandri și de 
mineri dar altfel. .In condiții cu 
totul speciale, Impuse de aee'istfi teh
nică a chesonulul. Nle! acum nu pot 
să descriu exact munca lor. E o teh
nică ingenioasă șl drăcească de a 
construi In zone mlăștinoase, sub ni
velul apelor, prin zone cu plnze 
freatice.

CInd auzim <5e cheson — să ne 
jîiich'pulm o cameră de beton avlnd 

'cu etaj, ca orice construcție — un'

operd Iul. Partea aceea a muncii, a 
eforturilor In rare fiecare om coboară 
singur în adlncul strădaniilor, al 
pregătirii Iul, In adlncul conștiinței 
lui — el cu el însuși, tn adlncul 
muncii. Partea aceea a muncii, a o- 
E‘re‘ — între patru pereți, la lumina 

mpll, la masa Iul de lucru, labo
ratorul Iul, In atelierul Iul, la bancul 
lui de probă. Savant, cercetător, in
giner. constructor. profesor, uritet. 
muncitor, medic, in orice loc de mun
că — în flecare există — sau trebuie 
că existe — acest chesordst.. aceri om 
al adinculul, pregătind opera lui. pro- 
gătîndu-și cu tenacitate desăvârșirea. 
Flecare este, sau trebuie să He, pa 
rlnd, în schimburi de zl șl de noapte 
— pentru sine însuși și pentru socie
tate — un chesonlst. In adlncul mun
cii Iul, In adlncul nevoii de deaă- 
vlrșlre.

In această zonă sacră a eforturilor 
la temeliile ' țării, în temeliile lumii 
— și- la temeliile fiecărei meserii, 
profesii, fiecărui om — munca, efor
tul, tenacitatea șl dăruirea nu mal 
au, de fapt, nici un nume : devin o 
categorie morală, categorie a con
științei. categorie filozofică : atitudi
ne filozofică șl poUtlcă fată de viață, 
față de propriul destin șl față de 
lume. Rațiunea de a exista I

Admirăm furnalul cu temeliile Iul 
adinei — dar șl rădăcinile adinei ala 
ideii, ale ecuațiilor îngrămădite sub 
lumina lămpii — șl din care s-a înăl
țat ideea, sclntala, descoperirea. Ad
mirăm Porțlie de Fler — dar șl uria
șul efort ai glndlrll. al inteligențe
lor, al geniului creator caro a tru
dit tot timpul șl ca un chesonlst, In 
mil de oameni — la înălțarea acestei 
opere monumentale.

★
Partea aceasta nevăzută a o- 

porel tei trimite strălucirea, tel 
afirmă existența In perfecțiunea, 
In forța’ Șl In rațiunea operei da 
deasupra. Opera care sa vede nu 
este un dar al hazardului, ci fructul 
fierbinte al unui Imens lanț de efor
turi, de căutări, de îndrăzneli ale 
minții creatoare — o muncă uriașă. 
Partea nevămtă a operei lsl trans
mite, ca pe un aînge cald, uman, 
forța șl strălucirea In opera care se 
vede, trăiește dearapra. întreaga o- 
perâ este străbătută, din adine plnă 
In înălțimi, de cureat'd de glndlre. de 
eforturi, de muncă, din care s-a înăl
țat. Admirăm opera desăvlrșllă — a 
constructorului, a omului de silință, 
a educatorului sau a medicului, a ar
tistului — dar ceea ce emoționează 
șl convinge cel mal mult In această 
operă este Intuiția eforturilor, a 
munci! uriașe duse Intr-o mare dis
creție șl prin care a-a ajuns la aceas
tă operă.
" Partea nevăzută i operei ne ur
mărește, ne obsedează, ne transmite 
fiorul el.din adlncul din care ne pri
vește ; din adlncul din care ne tri
mite mesajul el profund, uman, bine
facerile d : mesajul ei de ardere 
continuă, de modestie; de severitate 
morală — de forță creatoare și de 
umanitate.

FIȘIER SOCIAL

casa...
ș
li

3'

partea nevăzută a operei — țl pe car® 
unii dintre noi nld n-o bănuim sau. 
In orice caz, nu medităm nici
odată destul asupra eL Să fa
cem din acest nume, de cheso- 
nlsi, să facem din toate aceste efor
turi uriașe, care nu se văd. dar stau 
la baza operei care se vede, o cate
gorie filozofică, o categorie morală a 
mundl șl a existenței noastre.

*
Constructorul de te Porțile de Fler, 

care ținea să nu uit că două treimi 
din operă nu se văd, afllndu-se In 
adine — nu ml-a povăștlt nld despre 
viața' iul, n!d despre munca lui mal 
mult declt clteva cuvinte. Șl am în
țeles că sub acele clteva cuvinte so 
află pe o mare adlnclme viața Iul; 
munca Iul uriașă — viața Iul, ca o 
operă, care — nici ea — nu se vede 
— nu poate fi văzută. Prin urmare, 
ajungem să descoperim șl In exis
tența fiecărui om, In, munca Iul, 
partea nevăzută a operei, partea a- 
dîncă șl trainică a eforturilor crea
toare șl despre care răzbat ulnă la 
suprafață rfteva cuvinte.

în flecare dintre noi există un om 
ale cărui eforturi șl stil de muncă șl 
ntod de existență amintesc m 
discretă o chesontetulul, la baza 
rel, la partea nevăzută a opi 
dltorul, chesonlstul din fiecare om, 
lucTÎnd neobosit, In adine. In uriașă 
discreție, pregătind îndelung' teme- 
,l!Ue operei ce va Izbucni apoi în 
plină strălucire.

Chesonlstul, muncitorul temerar șl 
perseverent, tn- adlncul fundațiilor. _ _____
ftecaSe tXllndJsiib _ nc^’ • s Trebuie să rac închipuim ac<UriMțu#muncll. . ș-pâ^eriț • J ta°fo3Î’‘®S -

stins al sufletelor In continuă ardere 
creatoare, Ia temeliile lumii pe care 
o făurim.

Tralan COȘOVEI

munca 
T—a ope- 
lerei. Tni-
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Un bălai de pal- petrecut ? Cu cine 
sprezece ani este in- te-al destrăbălat ? 
temat tntr-un sanato- Scandal o noapte In- 
riu de ps. litoral, treagă intr-un aparta- 
DiagnosUcul: leuce- ment din Balta Albă,
mie. Cițiva medici fac Spre dimineață, «oful 
eforturi disperate ca «ț»unc ața : Dacă nu 
să-i prelungească via- ‘ -< ■-
ța. Taidl, bucureștean. 
nu se duce șd-și vadă 
băiatul. Cere să-i fie 
adus bălaiul acard. 
Urgent, urgent sd-i fia 
adus, ca «a-l vindeca 
el eu slănină ți vin 
roțu. Ce poate fi ailt 
de grav 7 Alții au 
ulcer perforat ți sa 
vindecă nu In spitale, 
cu pilule ți Injecjit, d 
acasă, cu coniac. Leu
cemie 7 Doctorii ăștia 
sini nebuni, Sd-1 fia 
adus băiatul, urgent.

După zile de chin 
(scandaluri, bătăi). 
mama băiatului urca 
In tren, pentru a în
deplini porunca so
țului ți stdplntiltri ei. 
Bănuind că nu va a- 
junge la o înțelegere 
cu medici.!, încearcă 
să-țl fure băiatul™ 
încearcă ți nu reu
șește. Medicii li ex
plică omenește că ie
șirea’băiatului din sa
natoriu, Intr-un mo
ment critic, ar echi
vala cu o catastrofă... 
îți asumă, ea, rfii- 
punderea 7 Vrea «d-ți 
încarce conții in-a cu 
o faptă atlt de grea 7 
După ce le mulțu
mește medicilor pen
tru strădanie ți bună
voință, femala face 
cale întoarsă cu toate 
expUcafille necesare. 
Băiatul! Unde-i bila-

mal. 0 fl, n-o fi, »-a- 
vem de unda fii. Se 
duce la lucru, se' duca 
la cri/md, vine aca«d 
fi face icandal. $i 
scrie «criiori pe adre
sa medicilor ae la sa
natoriu. El, tatăl, el 
este singurul in mă
sură si ia hoWrlri cu 
privire la soarta fiu
lui sdu. Poate că după 
atltea insistențe, do
rința H va fi tndepli- 
niid.„

Cu ochii In lacrimi,

«pune ața : Dacă nu 
placi imediat de aid, 
te omor I Șl femeia 
pleacă. Pleacă la mai- 
cd-sa. După două zile 
prea ’d revină — ?i 
nu este primită. După 
alta două zile, o nouă 
Încercare. I se pune o 

r condiție : dacă aduce 
băiatul, va Ji bine- femela continuă să se 
venită si ea ; dacă nu, ’ 
să dispari...

Internarea bălaiului 
Intr-un sanatoriu de 
pe litoral, judecă soțul, 
a j' 
tru ____ _ .
pleca din București 
cind are chef ?i, să 
poată cheltui cu vreo 
haimana din provincie 
banii munciți de eL.. 
Mandatele poștale pe 
adresa băiatului nu 
pot fi o dovadă, astea 
se aranjează ușor. Bi
lețele de tren nu pot 
fi dovadă, astea se 
cumpără eu dol-trel. 
lei In Gara de Nord, 
bilete folosite de alții. 
Unde merge ea sim- 
Mtd de stmMtă ? 
Daci vrea s-o pri
mească acasă să-i a- 
ducă băiatul.

Nu o dată /emela 
l-a rugat s-o înso
țească la sanatoriu. 
Nici gtnd : are de lu
cru, e obosii — ji-apoi, 
cum să chellulascâ-a- 
tlfia bani cu trenul, 
cu cc-o mai fi ,p« ia- , _

, , eolofl Declt să plar- hotăriretul ? Soțul are ne- gOU!j j, I(j cAel-

, adreseze unuia fi al
tuia, cerind 'un sprijin 
— fi nimeni nu se 
grăbește să ifiteruind. 
Cu ce drept să inter-

to«7 ™ ircterf n«n- v!! ? argumente^caVa T^d ttre el 1 A zi. soțul 
cd dacă nu părăsește 
locuința imediat, o o- 
moartl ? A zis, n-a ris, 
nu se poate stabili, ea 
n-are nici un martor, 
poale că a zis, la mare 
«updrare — și-apoi.» 
și-apoj i-a pdrut rdu... 
Nu o mal primește tn 
caid. Dar a fost nă- 
zută de vecini intrînd 
în.catii in iipia «olu
lui. Treburi încurca ie. 
Sîi se adreseze tribu
nalului, dacă are ar
gumente. Cit despre 
copil — sigur, situa
ția este tragică. Dar 
poate că tatăl {ine a- 
tit de mult Ia copU. < 
Incit nu mai are li
niște știtndu-l depar
te— Tatăl, o fi, n-o fi, 
normal, nu putem ști. 
Ciudat este faptul că 
nu se pdsetc, din d/i 
«int, doi trei oameni 
teferi — care să ia o 

In favoarea

vindece el cu slănina 
ți vin roșu. Dacă nu 
i-a adus băiatul, În
seamnă că ea nJci n-a 
fost la sanatoriu, cl în 

1 altă parte, ctae știe 
unde jt eu cine. Bile
tele de tren nu pot fi

Le ferif,.’?c£i™^r leucemie. Nu ‘se pă
zește ,Jorma legali* de 
a interveni tn relațiile 
dintre doi soți care 
n-au cerut divorț, nu i 
«-au pline tribunalu
lui, n-au dirimal casa, 1

n-au altă treabă deci! 
să facă experiențe ps 
băiatul lui. Experien
țe, că de vindecat — 
nici vorbă ! De ce nu 
l-au vindecat dâ-alita

Poa‘e. el. •?
l? ne-4 de la “BaI ™re ,!}‘ “wnu,‘ "vc\fiprea tteziuta.

fr-cdeitar a fost la ăsta, veți spune, nu ‘tr-adevăr a /ort 
Conttanja» Cu cine al ... ..... . “•"!ului prevăzutul: din rana 

text investigată tișnesc. In 
ritmul pulsului tot , 
mai slab, jeturi de verificat fi 
singe a căror prove- prejurdri 
nlențd nu putea fi o 
enigmă pentru cei 
strînșl la cdpdtliul bol
navei. Inima străpun
să. Lungă, subțire, as
cuțită. lama cuțitului 
care nu lăsase la su
prafață declt o tăietu
ră de doi centimetri, 
perforase pericardul și 
«trăpunaesc mușchiul 
inimii, Pc ma«a de o- 
peratie, slngele itrlns 
in pericard a imobili
zat cordul care, cu un 
ultim zvlcnet, le-a iri- 

' mii doctorilor semnul 
unei sentințe ce părea

Deși titlul acestui 
cursiv sună ca un l 
de muzici ușoară, el 
mi s-a părul cal mai 
capabil a 
timplaraa pe 
vreau s-o relates 
jos.

Exista _

Krui medic., mal _
1 cea a chirurgilor 

și a doctorilor aneste- 
zlști. chemați să in
tervină in cazuri limi
tă, cu măsuri radicale 
care implică hotdrire, 
curaj si neclintire In 
decizia luată, momente 
critica cind discerni- 
mintui și forța de a 
acționa tint determi
nante pentru salvarea 
vieții pacientului. 
tunel, omul cu 
bisturiul devine 
sumumul știin
ței despre trupul 

■c- și sufletul omu- 
* lui, altfel nu 

și-ar putea asu
ma răspunderi 
de apăsătoare 
gravitate. Toc
mai prin conști
ința acestui fapt 
școala româ
nească de chi
rurgia și-a că
pătat binemeri
tata faimă In 
lumea medicală, 
înscriind în cele 
mal cutezătoare 
și mat moderne 
ramuri ale ei 
clteva nume ds 
rezonantă inter
naționala. Cel 
cinci despre 
care vreau să 
povestesc Încă 
nu sint celebri, 
dar au avanta
jul tinereții și o 
temeinică școalâ 
parcursă cu brio. Mo
mentul „critic” pe cars 
l-au trăit poate părea 
banat Un caz ds ur
gentă, rezultat al unei aaia, mesona parca cu 
Inltmpldri de fapt di- ii aparține. Iar țzblnda 
vers. Două fete de In morțil avea de partea 
un combinat de indus- "' ’ ~J '
trializarea cărnii se 
ceartă disputlndu-și un 
scaun șt, mai In joacă, 
mal in serios, una din
tre ele o amenință pe 
cealaltă cu unealta do 
lucru : cuțitul. In hir- 
joand, temperamentul 
coleric al uneia de
clanșează furia și ame
nințarea aste pusă pa 
loc in aplicare. Victi
ma ăsta adusă la spi
tal cu o împunsătură 
de cuțit In sinul sting. 
Aparent, o rană ușoa
ră eare. deși necesita 
o intervenție imediată, 
nu părea a pune celor 
cinci medici de gardă 
al. clinicii de chirurgie 
din Cluj, doctorii Mir
cea Nano, Sorin loneș,

me- 
Tl- 

Emll 
de 
Șl, 

pre-

exprima hi
rers 

lies mal

tn practica
a-

de fată

Cinci
bărbați

și-o

rllă ? moartea, 
nu ea era cca 
trebuia să 

triumfe, dețl. deocam
dată, victoria părea cd

Ovldlu Pereni șl 
dicii anesteziști 
bariu Meșter șl

’ Cârdan probleme 
mare dificultate, 
totuși, in timpul 
gătirli pacientei pen
tru „banala” 
rație, te produce ne-

ope-

morii! avea de par.ea 
el timpul, deruta posi
bilă a medicilor, ezita
rea fia și de secunde 
In adoptarea unei de
cizii imediate. Erau 
cinci. Nu l-am cunos
cut declt pe unul din
tre ei: pe llndrul doc
tor Mircea Nana, fiul 
celebrului chirurg clu
jean, prof. Aurel Nana, 
care abia se întorsese 
de la Lyon, unda lu
crase timp da un an 
alături de chirurgii 
francezi. O fată pre
lungă. parcă desprinsă 
din plnzele lui ăfodi- 
piiani, trup firav, de 
care nu se lipește ar&- ■ 
simea, ochi cil. ner
voși. o frunte bogată, 
acoperită plnd ia ju
mătate de boneta albi, 
ntlini cu degetele lungi, 
sensibile ca antenele 
de fluture. Nu știu 
cum ar fi reacționat 
dacă ar fi fost singur. 
Dar te afla acolo ală
turi de alți patru doc
tori tineri pentru care 
a hotărî In comun ji a

acționa 5n deplin con
sens constituia eiența 
spiritului de echipă 

I in alte im- 
nrejufdri decisice. 
moartea !ri mira Jocul 
pe timp, pe mîhufc. pe 
secunde. Si tocmai 
timpul nu trebuia fd-i 
/le Idsal ca aliat. O o- 
perație pe Inima des
chisă impune Înaltă 
autorifatc medicală și 
ea nu este rezervată 
declt marilor practi
cieni ai unei chirurgii 
strict specializate. A 
aștepta Insă sosirea u- 
nui profesor însemna 
a face jocul marții. Si 
atunci au trecut la ac
țiune. cei cinci O.SU- 
mlndu-și întreaga răs

pundere. Sudoa
rea frunților i- 
nunda lumina 
ochilor. Golită 
da slngele în
chegat. cu rana 
cusută In grabă, 
inima inertă a 
fost prinsă in
tre palmele doc
torului care a 
început să-i sti
muleze cofiirac- 
tiita pulsației. 
Va reîncepe sâ 
bată singură ? 
Vd puteți ima
gina finind in 
propriile dum
neavoastră mlirsi 
o inimă 
pe care 
cafi cu dispera
re s-o faceți 
să-ți reia bă
tăile ii, dupd 
clteea zeci do 
secunde, lungi 
cit o veșnicie, 
să simfifi intre 
palme «vlcnetul 
vieții reîntoarse 

tn trupul intrat tn 
stdplnirea morfii 7 Asd 
ceva nu se poate po
vesti și nici măcar 
imagina. „Nu puteam 
s-o tesâm, nu pu
team permite ca moar
tea sd ne ridă In 
față — tml spune doc
torul Mircea Nana — 
eram cinci, o echipă 
încercată, trei tineri 
chirurgi si doi aneste- 
ziști de înaltă califica
re. cum să fi fost In- 
fnnți?“. Da, glndesc 
ascuUlridu-L ar /i fost 
posibilă si In/rlnperea. 
Cursa aceea contra 
cronometrului morțll 

an părea că durase ore 
■pil IntrepL Istovitoarea 

tensiune a luptei dila
tase timpul, deși totul 
nu durase declt clteva 
minute.

Acum fata este sănă
toasă. Are 22 de ani. 
A uitat că, Intre timp, 
dintr-o hlr}O:a.nă stupi
dă, murise. Aș putea 
să-i divulg numele. 
N-o fac. Trăiește. Șl 
doar asta contează ca 
supremă recompensă 
pentru cei cinci băr
bați In haiate albe.

tinără 
incer- 

•a-

loan 
GBIGORESCU

Bătălia pentru consolidarea unul 
cUrnai de muncă potrivit exigențe
lor nonatre etice, caracterizat de o- 
b'ectlvltatc ' șl principialitate, are 
drept jpunct de pornire felul In rare 
flecare salariat Înțelege să-șl fa
că datoria, să-șl onoreze sar
cinile socialo care l-au fost încredin
țate. Este o realitate, un adevăr În
țeles șl respectat In Imensa ma’ 
taie a Întreprinderilor, Instltuț 
sau cooperativelor noastre.

Nu o dată IntUnlm Insă șl altfel d« 
cazuri : un om semnalează că, in
tr-un anumit loc. Intr-o anumită aoc- 
țle 6au Întreprindere lucrurile nu 
merg tocmai b!ne. Mal midi, arată șl 
c-iuzde. Maistrul, șeful secției, direc
torul II ascultă cu Intere», II dau 
dreptate, promit să Înlăture In ce! 
mal scurt timp deficienta. Semnalul 
critic — rcaj, ln tlmp, obiectiv — sa 
pare a fi găsit terenul

— Să plece din Întreprindere. Daci 
nu pleacă el. plecăm noi 1

Stop. Replica do mal sus nu mal 
ține de Hutrtrarea unei mentalități, 
ața, pur teoretic Ea are un autor, ea 
demonstrează o anume mentalitate.

Datorită rolului pe care II Joacă In

profesional, wedallst In 
eme!e laptelui, muncitor, de o 

corectitudine exemplară. Deși fabri
ca lsl desfășoară activitatea In tred 
schimburi, iar el este, deocamdată, 
singur, 1?J Împarte în așa fel timpul 
incit controlează Întreaga producție”. 
Dr. Emil Peicu, șeful serviciului con
trol alimentar din cadrul Inspectora
tului zooveterlnar — București).

SI tota-șl, replica de ma! sus — 
„Să plece din Întreprindere™” — a- 
parțlnlnd directorului tehnic al In- , 
treprinderlî -- ing. Stcllana Bălan — 
la el fie referea. $1 nu e singura de 
acest fel ; directorul întreprinderii. 
Inginerul Tudorel Lențoîu, ne-a de
clarat. la riadul său :

— Ar fl bine să plece de la noi ; 
mline — poitnltae U. bata careva™

— ?!
Cine se apropie cu atenție de a- 

cari caz vede limpede : nu este Bln- 
gura dată când 1 so fac Iul Marian 
Drăgullcl asemenea „propuneri îm
bietoare”. Ceea ce I eo spune astăzi 
prin viu grai l-a mal fost spus sl 
altădată, prin fapte. E drept da 
alțlL

Cu ma! bine de un an în urmă, 
o mașină a dat eă lasă pe poarta fa
bricii încărcată cu marfă nocorefi- 
punzfitoare. Inspectorul î-a cerut ac
tele. Șoferul s-a făcut efl nu-1 aude. 
Doctorul a Insistat. Irednd in fața

Blzeazfi conducerii întreprinderii ori
ce Încălcare a legii, solicită lua
rea acelor măsuri menita să du
că la prevenirea șl înlăturarea 
deficientelor, 11 sancționează 
contrnvenftotal — pe vtoovațl, o- 
prește punerea In circulație a pro
duselor necorespunzătoare ș.a.m.d.

AHt I .
Restul sînt numai vorbe, vorbe șl 

Iar vorbe. Vorbe menite să acopere 
tolerarea unor, abateri de la lege, 
vorbe mealte aă acopere olaba caH- 
tata a unor produse, vorbe menite să 
acopere Indisciplina unor salariat!. 
Vorbe care detnowi.'.reazfi lipsa da 
retep'Jvltate In fața semnalelor cri
tico, Incapacitatea de efort In vede
rea depășirii porițlllor subiective In 
rezervarea problemelor curenta. Pen
tru edificare, să privim mal de a- 
proape dtava ..eșantioane”.

I se reproșează reprezentantului 
Inspectoratului zooveterlnar că prea 
vede totul in negru, că Întocmește 
prea multe acte de constatare.

intr-adevăr : în decembrie anul 
trecut, de exemplu, unul din docu
mente certifică : s-au Întocmit,.. 17 
note de constatare a unor deficien
țe. Buletinele de analiză certifică 
!n.«ă : toate deficiențele «S.â# reale. 
Concluzia :. nu adele de constatare 
sini numeroase, d deficientele, nere
gulile do un fel sau altul Vinovat

pare a fi găsit terenul necesar : o 
receptivitate veșnic trează, o Înțele
gere promptă.

Dar lucrurile rărntn șl pe mal de
parte la fel. Drept care omul ridică 
din nou problema care Ii fcămîntă. 
De data asta mai sigur, mul hotârit. 
Deficiența e evidentă ; a recunos
cut-o Șl maistrul, șl șeful secției, șl 
directorul. Consecvent, rostește șl 
dteva fraze critice la adresa celor 
caro au tergiversat luarea măsurilor. 
Criticați! recunosc : Intr-adevăr, s-a 
da: dovadă de lipsă de operativitate.

Ș! timpul trece : săplămlnl, luni 
trimestre... Urmează o a doua, o a 
treia, o a „N“-a ședință. X se „Incă- 
pățlnează” eă semnaleze ; detldența 
nu este Insă înlăturată. Cel criticat! 
Iau din nou cu’rirituL Numai că...

— Tovarășe X, dumneata ești un 
reclamagiu ; lucrurile astea ni le-ai 
mal spus de o mie de ori. Șl de o 
mie de ori tl-am explicat... Dumnea
ta ne faci greutăți...

Inexplicabil, contrar oricăror nor
me de conduită, o discuție obiectivă, 
principială, da lucru este transfor
mată. uneori, prin abuz de putere, 
!ntr-una subiectivă, cu consecințe 
imprevizibile. Implicații văd In fap
tele semnalate — un mod cu totul 
și c-j totul eronat ! — nu o critică 
la adresa activității desfășurate de 
el. d o critică la adresa persoane! 
lor, un atentat la funcția lor. Conse
cința ? Tn loc să fie puse la punct 
Instalația sau utilajul defect este 
aPttș la punct” X. Sau, gl mal grav.-.

vtața omului bunurile «igroallmenta- 
re. producerea, prelucrarea și desfa
cerea lor slnt supuse. In afara con
trolului Intern de calitate, unul con- 
trol sporial. efectuat de perBoane din 
afara unității. Printre altele, In fle
care reț«!ln;fi de județ funcționea
ză un Inspectorat zooveterinar în
zestrat cu un corp do speclafișil ale 
căror atribuții de control și !n- 
cpecțle permit acestora desfășurarea 
unei activități capabile să asigure 
protecția populației împotriva orică
ror lncâfcări ale normelor tehnlco- 
sanltare Intr-o unitate «au alta, îm
potriva oricăror Încălcări ale "norme
lor privind calitatea șl igiena produ- 
eejor In cauză.

Medicul Marian Dr&gulld face par
te din riadul acestor apărători al aă- 
nătăfil publice șl !țl desfășoară acti
vitatea pe lingă Întreprinderea, „In
dustria lapteJul’-BucureșU în de
cursul anilor — lucrează nld din 
1M7 — nu o dată Intervențiile nala 
prompte ți competente au dezvăluit 
deficiente care, necurmate, ar fl pu
tut pune plnă la urmă In pericol 
cănătatea unora sau a. altora dintre 
beneficiarii fabricii — a dumnea
voastră, stimate dator, a copilului dv. 
B^.m.d.„ Nimeni nu a contestat vreo
dată realitatea constatărilor sole. 
Nimeni nu l-a contestat niciodată 
capacitatea profesională. Nimeni nu 
l-a pus la Îndoială cinstea. („Fjțte bine

mașinii. Atunci foferul a apăaat pe 
accelerație, Incerclnd să plece cu for
ța. Doctorul a rămas pe poziție. Pu
țin a lipsit să nu fie accidentat grav. 
Actele nu le-a putut obține dedt la 
intervenția organelor de miliție»

Biroul în caro Iți desfășoară acti
vitatea Marian DrăguBd m aGa, ca 
toate celataHo birouri. In incinta fa
bricii, In văzul tuturor factorilor cu 
muad do răspundere din Întreprin
dere, cub supravegherea organelor 
do piază. In februarie anul trecut, bi
roul a fost devastat Geamurile au 
fost aparte ; în încăpere s-au arun
cat bare de fier, pietre, acid sul
furic... Acte do o deosebită gravita
te. huliganice : arabele au rămas insă 
fără ecoul cuvenit in fața conducerii 
Întreprinderii.

Cum s-a ajuns aid 7 Ce ee aseun- 
de In spatele unor asemenea atitu
dini ostile, unele Intri nd sub Inci
dența codului penal ? Răspunsul este 
de-a dreptul uluitor prin simplita
tea sa, prin mentalitățile pe care ni 
io dezvăluie. Pe scurt, sună astfel : 
in calitate de inspector Igienlsi, doc
torul Marian DrăguUd trebuie să 
vegheze la respectarea neabătută a 
normelor tehui co-sanl tare. la respec
tarea neabătută a normelor privind 
igiena si calitatea produselor tn În
treprindere. Șl el veghează la res
pectarea neabătută a acestor nor
ma ; potrivit atribuțiilor gale, eo-

este nu autorul sesizării, d ..autorul” 
lipsurilor.

I se reproșează, de asemenea, că 
«ta „prea rigid”, ,țprea aspru” ; do 
cirrind a sancțfonat-o pe Inginera 
Stellana Bălan cu o amendă do 2 OM 
lei numai pentru faptul că aceasta 
a dat ordin să «! desigileze o mașină 
încărcată cu brinză șl ză se Introdu
că produsul In magazia frigorifer, 
fără avizul medicului.

Intr-adevăr: pentni desigilarea 
unei mașini eu brinză, directorul 
tehnic a fost sancționat cu amenda 
de mal sus. Ceea ea nu- nl ne «pune 
este faptal că brinza era depreciata 
— aproximativ 10 tone — șl că, po
trivit legii, ea nu mal putea fi pusă 
In consum. Drept care, medicul re
comandase întrebuințarea el Indus
trială, pentru caselnă. S. B. nu a fost 
insă de acord șl _ „ _ 
ordin fiă ec deslgUeze mașina.

O sancțiune nu enle aspră sau blîn- 
dă — așa, în sine. Ea trebuie jude
cată In raport de faptele eăvirslte. 
de gravitatea acestora. Mal mult ; 
acerați măsură poale apărea diferii 
în climate de muncă diferite : juxta 
și pe deplin meritată Intr-un climat 
de muncă normal, caracterizat de o- 
blecilvltatc, exigența și autoexigen
ță ; „prea aspră”, nemeritală, Intr-un 
climat caracterizat ,dc toleranță, de 
cocoloșlrea abaterilor, viciat de su
biectivism. Esio cazul do față. Cind

- ilegal — a dat

exigenta nu este acceptată dedt In 
anumite Umile, adevărata exigență 
Lasâ Impresia de duritate. Deși, după 
cum se vede, realitatea e alta 1

I se reproșează. In al treilea rfnd, 
că Iți depășește atribuțiile, că la mă- 
euri i,pe*Ke capuT conducerii?.

Intr-adevăr : nu mal departe declt 
luni. 8" mal. dnd no aflam In Între
prindere, a interzis zugravilor «ă 
vârulască Intr-una din halele de pro
ducție, deși aceștia aveau ordin ex
pres din partea conducerii «ă ee a- 
puce de treabă In hala respectivă. 
Ceea ce ®e trece din nou cub tăcere 
«sie faptul că In aceeași hală, la nu
mai dnctsprezece-douăzecl de pași 
de Jocul cu pricina, într-una din 
vane, descoperită, ce aflau clteva 
sute de kilograme de Mnlnllnă. Cum 
să nu treci peste „capul conducerii” 
In asemenea situații 7 I Ce să fi fă
cut 7 Să lase să se zugrăvească șl a- 
poț să Întocmească un proces verbal 
de constatare? - Nld măcar așa n-ar fi 
fost,-bina — după cura am văzut mal 
sus ; iar 1 ®e reproșa că Întocmește 
prea multe acte de constatare I

Câni acnșlea slut faptele; Față da 
alo conducerea întreprinderii nu gă
sește Insă o altă soluție declt... ple
carea Iul Marian Drilgullcl din în
treprindere. în loc să sa sllngâ focul, 
1 60 astupă gura colul care strigă 
„foc”. Or, firesc or fl fost altfel : să 
se Înlăture deficiențele din procesul 
de producție, să se imbanătațească 
calitatea produselor, să se înlăreucâ 
disciplina in muncă. Firesc Si obliga
toriu 1 Consecințele unei asemenea 
optic! ? Unii dintre salartați! cau co
laboratorii Întreprinderii, eancțtonațl 
contravențional pentru nerespectarea 
normelor da Igienă, refuză eă-1 lase 
pe M. D. &l-șl exercita atribuțiile 
cu care a fost învestit, II devastează 
biroul. Încearcă >®ă-l Intimideze prin 
mijloace ntaipră cărora nu putem 
6ta.-al aid. Șl nimeni nu mișcă nici 
măcar un deget. Nici pentru depis
tarea și Bancțlonarea vinovățiilor, nld 
pentru prevenirea unor asemenea 
fapte. „Mllne-polrollne o că-1 bată ca
reva” — no spune cu un aer profeții: 
Tudorel Lențolu. De parcă ar rasll 
„Mllne-poJmllne o să plouă, ce pot 
face ou” ?! De parcă faptele «-ar pe
trece undeva în pustiu, nu în Între
prinderea al cărei director este.

între activitatea desfășuratei intr-o 
Întreprindere sau Instituție șî clLma- 
tul ife muncă din acea unitate extolă 
o legătură strinsă, o interdependen
ță. Conducerea unei Întreprinderi sau 
instituții presupune atlt capacitatea 
de a"moblllza șl folosi la; adevărata 
sa valoare. Întreg potențialul de mun
că al cotectlvuluL -cit șl capadtatea 
de a recepta fl rezolva — obiectiv 
șl prompt — toate problerhelo legate 
de aeeasiă activitate, toate semnalele 
critice. Tolerarea deficiențelor în 
procesul de producție se răsfrlnge, 
după cum am văzut, în optica oame
nilor, în comportarea lor. Ea gene
rează situații străine normelor noas
tre de muncă șl de viață, lcglloi 
noastre. înlăturarea protnplă si fer
mă a unor asemenea anomalii «sie 
datoria" conducerii Întreprinderii, 
a tuturor factorilor de răspundere 
din unitate. Iar dacă aceștia nu În
țeleg șă-șl exercite toate drepturile 
șl al-șl îndeplinească toate obligații
le pe caro le au, organele Ierarhii 
superioare trebuie aă Intervină neln 
Urzlat

Este ceea ce ee cuvine șl tn cnzu 
de mal sus.

Tllun AM)REI
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în cuvlntul- său; -Dociul loan Ale- -- -edltorulul.fl .șl e _ __ _____
xandru a arătat câ generația sa este așa, roiul acestor foruri fliîid a- nlat. tendința nestăvilită a omului
chemata aă răspundă de destinele de cela de a stopa pe drumul sare d- către o lume mereu mal bună, ca în-
mltne ale culturii, că scriitorii- ei rit tltor literatura proasta, nocivă. Uto- ’
„responsabili al graiului in țara ratura bună însă nu poate șl rru tro-
noaslră®. plodind pentru situarea bule «A fie oprita, pentru că — tdcolo-
creatorulul intr-un dialog continuu gla partidului nostru ne învață asta—
cu vechile culturi, pentru'așezarea 
omului de'Hicro ;la Izvoarele'culturii' 
91 confruntarea activă cu acestea.

încep prin a caracteriza docu
mentul publicat- ln , Intimplnarea 
conferinței naționale pe care il so
cotesc o sinteză descriptivă șl critica 
a principalelor ‘aspecte ale "literatu
rii actuale — a spus prof. Al. Dima, 
directorul institutului de Istorie ȚșIV_______ _______ __ _
teorie literară „O. 'COUnescu". Con- responsabÎLitate'în niijîocul 'cărata ea 
ceput în spirit cumpănit, ded efi- desfășoară dezbaterile noastre este o 
cient, tarii formule de protocol șl dovadă dară că respectul șl prețuirea
clișee, va rfimîne. după opinia mea. acordate breslei noastre nu încurajat
un document, "de «anta al tetoriei ■ ■■ ■ ■■ .... .
contemporane a literaturii noastre.

■ In Intervenția mea mă voi referi 
la clteva probleme generale :

Nu trebuie să fim preocupați 
numai de actlritatea Internă a Uniu
nii scriitorilor, d și de relațiile el 
cu celelalte Instituții analoge. Zilele 
trecute e-a desfășurat adunarea ge
nerală a Academiei de silințe so
ciale șl politice cu care pzllel <s-a 
preconizat colaborarea acesteia ca 

.uniunile de creație Sl prin urmare 
îndeosebi cu Uniunea scriitorilor. A- 
ceastă colaborare a lăsat plnă acum 
da dorit, mal cu geanta ln sectorul 
periodicelor, și de aceea ne permitem 
o propunere : ln planul de măsuri eă 
se prevadă colaborarea Uniunii 
scriitorilor cu Academia de stllnt® 
sociale și politice șl Îndeosebi cu in
stitutul de istorie și teorie literară 
„George Căllnescu". Se pot organiza 
dezbateri comune cu privire la pro
blemele ideologice șl artistice con
temporane. colaborării reciproce la 
reviste, conferințe reciproce.

Altă problemă : ne referim la 
reviste. Apreciem rezultatele pozitive 
ale multor reviste, dar. Intrucit de 
multe ori s-au Ivit disensiuni Intro 
scriitori șl redacțiile de reviste, so
cotim că cate necesar ca Uniunea 
Bcriitorllor. așa cum prezenta lucru
rile șl tovorârtd Zaharia Stancu In

bine eă te mea, poetul Leonid Dimova aubli-

gla: partidului nostru no învață asm — 
.niciodată'*literatura bună, n-a , fost1 
reacționară, nu s-a opus progresului. 
Literatura universală ne osie, In 

’ ac®ft seiM, martoră. A noastră la fel.
Intre altele. Rotnuiun Vulposcu a 

adus in discuție probtemai competen
ței criticii, ia judecății de valoare Sn 
aprecierea unei.lucrări artistice, a fe
nomenului literar in general

Climatul de profundă «ertoxltate sl

tr-o cursă între virtuți,- precum ti ne
cesitatea cn știința șl tehnica efi-țl 
facă, pentru aceasta, un aliat din 
artă.

Ne raportăm neîncetat la trecut — 
a «pua vorbitorul — la tradiție, după 
cum, tot neîncetat, ne raportăm la 
viitor, la acea epocă de miine pe care 
o făurim. Determinările zilei de nzl 
slnt insă, deopotrivă valabile pentru 
acriilor șl pentru țăran, pentru sa
vant și pentru muncitor.

Scriitorul .este, In egală măsură cu 
cititorul. modelat de eodfelate. a gnus 
intre altele vorbitorul." Intre cititor 
Sl autor nu se poate Institui disclt un 
dialog plin de sinceritate < șl resnect 
reciproc, pentru că arta mu e apana
jul unei pături supra mise mu al unul

' ‘ " " J a filn-

-IsI 4ru«wTi»n /vrrrr.Ăî^.4 vuirurate maaaisre an Homn-;
nla “ de critic» prime! YncercArl de un comisei de arbitraj permanent. sinteza a istoriei literaturii. consa-

țl nutrit in toți respectai de sine, 
demnitate șl ținuta la înălțimea nw necesitate
mentalul — a arătat ln'cuvlntul său „ufnfțn<7 
Ifiîoricul literar Dan Zamflrescm MtH 7...'..i-.Jl.. „ L_ 
dul in care ne-am reunit aid eștelun diferit de receptare a creației ar-
exempiu elocvent de aplicare a de- tistice. ta necesitatea educației rol- 
mocrnțlel In viața literară : absolut’ ’* - • **— -
'flecare membru al uniunii a fost în, 
ecotașl timp candidat șl alegător 
voiul fiind strict secret și dele
gați! fiind aleși in ordinea voiu
lui; Breasla In ansamblu a avut astfel 
posibilitatea ®ă aleagă, fiindcă a alege 
nu înseamnă doar a opta pentru cine
va. ci șl a putea respinge. CUmatta 
pozitiv ce s-a Instaurat, sper pentru 
multă vreme, este o urmare directă 
a acestei’democrații reale.

tn încheiere, două cuvinte despre 
Istoria literară, - specialitatea mea : 
progresele tint considerabile,, dar ceea 
ce mal rflmtne să facem aste a .ra
corda istoria literară ta aspirațiile si 
nevoile prezentului, a căuta In deve
nirea literară a poporului nostru acu
mulatorul de energie șl experiență 
care să alimenteze efortul de creare 
a unei mari literaturi românești : a 
prezentului șl viitorului.

Afirmlnd că glodurile expuse In 
fața conferinței slnt legate de. teze
le Uniunii scriitorilor, discuție care.» 
ta rindul ei. a fost foarte firau șl 
Inspirat legată — tn revistele 'ite- 
rare șl culturale maghiare din Romă-

I Sl n ’ ' ■ ’’ ' awrJÎ H i A<n< i rw fl _ B —

Roferlndu-ae In continuare la gra
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Voi mal ridica citeva probleme 
de istorie șl critică literară :

Urmărim mal Intli dezvoltarea 
viguroasă a Istoriei literare sl a cri
ticii literare. In raport cu epocile 
din trecut Explicația constă In parte 
în faptul că istoria literară nu mal 
este considerată ca o disclDlină na
sc Istă. d concepută In strinsă legă
tură cu actualitatea no cure In mod 
parțial o sprijină prin valorile el 
progresiste. Reținem unele lacune 
ale istoriei literare : a) Deficientă da 
informație cu privire la viata șl o- 
pera scriitorilor din trecut si chiar - -----a---------- — ■
a celor de azi. Șl de aceea propunem El a arătat că orientările favorn- 
ca asociațiile de «șUtorl; șl uniunea 
sâ contribuie la culegerea de date cu 
privire la aceștia, b) Semnalăm im
portante deficiente metodologice: 
căderea în Impresionism sl. paralel, 
uneori literaturizarea istoriei litera
re. C) Constatăm rtmtnerea in urmă 
eu jft^Jylre la utlj&nrea jj meăbflahțr 
moderne ale crltIcU.b> îd)li Utilizarea 
în critică a istoriei literare efite ne
cesară pentru a scoate în 
pectele noi ale literaturii 
cu cele vechi. '

Pe marginea .raportului prezentat 
de Zaharta Stancu, prozatorul de 
illmM maghiară Szasz Jinos a adău
gat clteva idei'' legate do fenomen-il 
literar pe care-1 numim literaturile 
naționalităților conlocuitoare din 
țara noastră.

Noi, eu toții, tintem factori activi al 
aceleiași realități, a patriei comune 
— a apus vorbitorul.

Enumerlnd o serie de realizări care 
Împlinesc condițiile în care fși des
fășoară activitatea ecrHtoril din rir.- 
dul naționalităților conlocuitoare. 
Szasz Janos a subliniat'că tot ceea ce 
s-a realizat — cadru do creație, cli
mat literar etc. — este rezultatul u- 
nul climat- Iar acest climat a fost 
ti este determinat de conducerea ăe 
partid, de tot c® s-a realizat In do
meniul soclal-economlc-CTiliural In 
țară, datorită Congreselor al IX-len 
Sil al X-laa ale Partidului Comunist 
Român.

Activitatea noastră de viitor nu 
poate să se mărginească tn mod bl- 
rowatlc la vtaia literară desfășura
tă in cadrul Uniunii scriitorilor. Și 
In trecut s-au făcut simțite Initiati
ve care vizau interdependențe, fără 
de care o viată literară riscă Bă de
vină scop ir» sine, aristocratică, rup
tă de dinamica vieții

în continuare. .Szasz Janoa « citat 
cttevu din obiectivele care trebuie să 
stea tn atenția Comisiei pentru li
teratura naționalităților din Unluma 
Bocitorilor : viața editorială, activi
tatea presai. emLsliuille radio etc.

După ce a evocat contextul gene
ros sub toate aspectele. In oara 
creează ssîltorul în România socia- 
.l‘.%ti». prozatorul Aurel Mlhale a sub
liniat că o literatură ca a no-jsir.1 
trăiește In primul rind prin forța 
expresiva n Ideilor el revoluționare, 
înalt umanitare, ale progresului 
unnn sl social, prin flacăra vie na 
care o aprinde ti cu care încălzește 
ti înalță mințile șl Inimile oamenilor, 
fn definitiv — a precizat în eo;-.'.i- 
nuaro vorbitorul — mijloacele artis
tice șl tehnic!te. literare pot fi ala 
altora, dar idealul nostru estetic nu 
poate fi d©dt al nostru, al ra.rtlto-!k'r 
comuniști, In manifestarea dt mnl 
strălucită a oricăruia dintre stilurile 
literare. Șl a^ta, pentru ci în scrisul 
nostru noi g&dm mal mult dedt o 
prolaiuna, găsim Întruchiparea nă
zuințelor noastre de ocriltori angajat1, 
da mfiltanțl pentru cauza poporului, 
© patriei noastre socialiste, 
i Umanismul oodallst, ca concepție 
’care afirmă cu tărie Idealurile socie- 

țll noastre, societate oe asigură tot 
mult dezvoltarea multilaterală, 

srmonloasă a omului, înflorirea per- 
tățll umane. Indude organic sal

varea senii meniului patriotic, al 
de popor ?i țară, a patrio- 

soctaUst Nu cred ded că
^oate exista o literatură umonlut-so- 
rialSnlâ fără ca șa să nu albă d un 
profund caracter patriotic. Șl arta cu 
itit mnl mult, cu dt patriotismul so
cialist devine o trăsătură caracteris- 
Ică, dominantă, generală, conștientă 

» omului contemporan, a spirt luai! ță- 
11 Întregului popor.

Tn continuare, Aurel Mlhale s-a re
ferit ia unele probleme ale vieții sodî- 
oriceștl, critldnd o seamă de aspecte 
lin activitatea Uniunii scriitorilor.

Tn cuvlntul său, scriitorul Romulus 
lulpescu a arătat că raportul scril- 
orulul cu cititorii are loc prin inter- 
nedlul forurilor do avizare, al

erată primului 6fert de vpac de după 
eliberare al scrisului maghiar d‘n 
tara noastră scriitorul Lelay l.ajos 
a spus. Intre altele : „Orictifl Impor
tantă am acorda autonomiei relativa 
a domeniului literar și, tn general, 
a celui estetic In cadrul vieții noas
tre spirituale sl culturale, nu esto 
îngăduit să uităm nici un moment că. 
In ultimă analiză, legile fundamen
tale ale mișcării șl orientărilor lite
raturii nu le trasează literatura In- 
«ăsl. d forțele sociale mal vaste care 
— direct sau Indirect — modelează; 
și căile vieții spirituale".

relief as
in raport

rituale. a învățăturii in timp ș! cu 
-răbdare, eu pasiune a artei, vorbito
rul a prezentat In încheiere unele, 
considerații - despre libertatea do ex
presie. lnseronlnd centru creator 
conformitatea cu propria sa viziune, 
tar pentru cititor tatlt de divers ca 
«eaalblUlate. înțelegere.! cultură) li
bertatea de a alege.

Subliniind că este firesc ca Întru
nirea scriitorilor eă fie fixată dt mal 
bine In contextul generaj oolitic, să 
se desfășoare sub semnul ideilor de 
Înaltă Drindplnlltate ele plenarei 
partidului din 3—3 noiembrie 1871. 
scriitorul Cornelia Leu a aoredat că 
In viata scriitoricească ti literară nu 
«-nu luat tonte măsurile necesare 
pentru îmbunătățirea activități! Ideo
logice. nentru așezarea relațiilor ce 
baza principiilor eticii ti echității so
cialiste. Vorbitorul a făcut, în conti
nuare. oropuneri nentru ca In spiritul 
propunerilor tovarășului . Nicolae 
Ceausescu pentru Îmbunătățirea ac
tivității poUtlco-ldeoloaice și cul
tural-educative să se facă șl mal 
puternic simțit suflul înnoitor al 
acestora. Eî a criticat unele fe
nomene ,7
domeniu] critici! literare, adesen 
eclectică. 
rente ti subcurente filozofice. Se' 
cere în acest moment — a spus Cor
nelia I.A’U — un efort din partea cri
ticii de a încerca o înțelegere filozo
fică exactă a fenomenului Utcrar ti 
de a ®e dedica Iul ca atare, pre- 
lulndu-șl funcțiile de Importantă 
pîrghl-e teoretică.

De ademenea, vorbitorul a făcut re
comandări consiliului ce urmează a fi 
ales, privitoare la viața obștească a 
flcriltorilor. la crearea clima tulul mo
ral In care să se Impună adevăratele 
vplori Literare, evîtlndu-re practicile, 
perpetuate încă, prin care «a con
fundă valoarea operei cu funcția ocu
pată In ierarhia administrației lite
rare.

tn Intervenția sa; dramaturgul LI- 
vln Bratoloveanu, după ce a expus 
unele considerații asupra procesului, 
de creație literară, asupra, noțiunii

*<Jețcurent'literar etc., i-a referlf’ln o 
problemă asupra că reia “tezele'conf ej- 
riale! au -stăruit cu precădere, nceeă 
a dlmatulul literar In care ne desfă
șurăm munco, a -eticii titriltorlcețlL 
Etica, a arătat vorbitorul — nu este 
expresia unor norme de conduită mo
rală obligatorie pentru unii, facwia- 

. l!vâ pentru alții. Potrivit conținutului 
el de.clasă, corespunzător clase! că
reia 11 apart!! .?! rolului istoric pe care 
îl Joacă In dezvoltarea societății, ca 
este obligatorie pentru toți, șl deti, 
șl pentru noi, scriitorii. Fiindcă. Îna
inte de a fi scriitor e,fil cetățean. Iar 
calitatea de scriitor,'orieit de genial 
a! fi. nu-U dă dreptul de a Ignora le
gile și normele de conviețuire socială, 
ci *— dimpotrivă 
mult

Dacă, de pildă, lnto-o uzină oare
care, un membru al colectivului de 
producție contravine regulamentului 
de ordine Interioară, el este chemat, 
numaldecit, in fața comisie! de jude
cată tovărășească, spre a da socoteală 
de faptele sale. La noi, la scriitori, nu 
bo înHmp’ă așa. Spun acest lucru, de
oarece tn ultimii ani. In viața noastră, 
a ceriitorilor,. s-au petrecut o serie de 
fapta care nu ne fac cinste șl împo
triva cărora nimeni n-a mișcat un de
get nimeni n-a luat nici o măsură.

Eu cred, stimați colegi — a subli
niat Urlu Bratojoveanu — că a fic- 
xlî vremea ® punem capăt oclcâr-w 
manifestări care contravin etic!! noas
tre «xiltorlccș'J. Avem un juriu de 
onoare al UnlunH scriitorilor, dar nu
mai pe hirtle. Avem un statut al 
ecrlltorijor, pe care 11 Ignorăm. Dar ia 
eă le facem, stimați colegi.' ®ă func
ționeze și o să vedeți că lucrurile se 
vor schimba In bine. Fiindcă dacă 
este să alegem Intre un Ins turbulent 
și "obștea n&asiră. eu cred că trebuie 

alegem obștoa. . .

A intrat In obișnuința prbfesluhli 
noastre — a spus scriitorul Ma
rin Preda ca din L-el in tec! ani 
să părăsim la un .moment";dat majKj 
de ' scris sau sarcinile oifetestl' 03 
-care le avem ș! să răspundem In o 
------bz-j: Are loc o I adunare gene- 1 

o scriitorilor iau- o conferință. i 
ce avem a’ ne spune care n-a fost 
spus In cărțile noastre, sau In mâr- 
tisrinlrlle convingerilor

negatîve manifestate tn

osrrllind Intre diferite cu

V.-.„ '-,5, «SS.' i.'A !.-<J

Iul cea mal bună că e carte proasta 
Zaharla Stancu crede, și nu fără ne- 
rioas© îndreptățiri, că romanul său 
„Ca mult țe-am iubit", e cea mal bună 
carte a șa. Eu ered, fără s-o compar 
cu Desculț, că e un document umnti 
plin de patetism. Șl totuși am citit 
If.-.r-o revista din Cluj un protest 
critic gălăgios că de ce această carte a 
fost, publicata. Apelul meu — a spus 
In continuare vorbitorul — e să nu-1 
uităm pe cititorul român, căruia aș 
vrea șă-1 aduc, de ta această tribu
nă. un elogiu plin de recunoș
tință.' Am mal avut prilejul să 
vorbesc despre curiozitatea Iul vie 
și mereu proaspăta pentru îlte- 
raturA îmi reafirm șl acum con
vingerea că e unul din col mal burii 
dia iume șl că ajțl «scriitori, de pe 
alte meridiane, ne pot, invidia că-ne 
citește un ostiei de cititor auroape 
IdeaL JLa el mă glndeșc totdeauna in 
momentele de slăbiciune sau de eroa
re șl Im! amintesc mereu. In felul 

cu el In acel moment al vieții mele 
dnd m-am decis să rămln scriitor : 
să nu-1 plictisesc. Bă; mă străduiesc 
mereu să nu-1 spun ceea efe ei deja 
știe, să nu foc din cartea ne caro l-o 
dau o simplă .marfă, , i V) ,

Tn încheierea cuvlntulul său, seri- ’ 
llorul Marin Preda a înfățișat preo- _____ _____________ .
cupărlle edituri! „Cartea Româneas- diferențiat.,- cu dlscemBmînt. 
că“. I ni’.?cărei ^director este.’ Editura ' : >Reîerfadu-se,’V'ln’conț,!nunre,; Ia ........... ..........
a:, fost înființata — a spus el — porturile din sinul Uniunii seri I to- _ ctad un singur scriitor sau doi stra
ta Inițiativa Uniuni! scriitorilor' rflorr la unele adversități exteten- hat printr-o propulsare, fie ca șl bina

a prese- ic Intre membrii acesteia, Adrian organizată, diverge meridiane alo
0 literatură se împuno prin

*. .■ i .?

partidul a înlesnit condiții omenești 
de muncă șl de trai, acordindu-se 
pensii. InmulțLndu-se numărul case
lor de odihnă șl creație. adonlindu-SB 
noua lege a drepturilor de autor. In- 
jnulțindti-ee numărul editurilor și 
revtetelor literare etc. Toate acestea 
au fost făcute cu Înțelegerea con
ducerii de partid, a tovarășului 
Nicolae Ceausescu personal.

Referitor la climatul literar, vor
bitorul și-a exprimai insatisfacția 
fata de disputele neprincipiale, hră
nite de orgolii, de lupta pentru pos
turi și poziții în ierarhia literară.

Noua conducere, care vn fi'aleasă 
— a spus Dumitru Corbea ln Înche
iere— are ca sarcină să transforme 
Uniunea scriitorilor intr-un "stup de 
albine lucrătoare.Tntr-o reuniune de 
oameni care să nu uite că Romnin 
Rolland l-a numit conștiința lumii.

După ce. în începutul cuvlntulul 
„. ...........—........... ... său, a, Tăcut unele, referiri critice ta

aceeta. de* pactul pe car® l-am făcut modul'In care o fost pregătita con
ferința. poetul Adrian .Păunesra s-a 
referit ta necesitatea- consolidării a- 
celui cllmaMTni corfe fenomenul lite
rar să fie. Judecat ln mod dialectic, 
țlnlndu-8c seamă de faptul că in li-; 
teratură.. în Întreaga viață a sbcie- 

’ lății pot apărea contradicții, tmpra-' 
jurări. cazuri care ,@e_ cer analizate 

îu-ee, în continuare, la ra-
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de ceea ce numim scriitori ctaaldzațl. 
în viață, mltitind pentru ideca între
prinderii unor studii obiective asupra 
creației de ansamblu a dasidior Tn 
viață, dt incă creatorii din această 
categorie ®a află in plină activitate.

Exista — a arfltat vorbitorul 
—- o prejudecată mai veche, ca despre 
ecriltoril ctasldzațl in viață să nu sa 
scrie dedt In mod foarte elogios, ca 
și dnd toate operele lor ar fi egale, 
ca și dnd n-ar fi cunoscut și ei mo
mente de <a-)ză șl reveniri pline de 
vitalitate. Așa s-a Intlmptat foarte 
multă vreme cu Sadoveanu șl Arghezl 
care sint niște titani al culturi! ro
mâne, dar la fel ca și Voltaire, Goethe 
șl alții, aceștia au scria șl opere slaba, 
manieriste, care șe aituează la peri
feria activității lor. Modul acesta de 
comportament continuă și astăzi, dașl 
aduce mari prejudicii scriitorilor do 
reală valoare. Iar dnd anumlțl cri- 
tld sau Istorid literari nu optează 
pentru aceasta atitudine apologetică, 
preferă să’tacă.'

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la condițiile promovării valorilor, ’ 
la rolul editorilor In depistarea și 
promovarea talentelor autentice.

O altă problemă abordată de vor
bitor â fbgț aceea; a ' căilor de propa- 
Ka valorilor noastre literare peste 

e, apreciind că o literatură nu 
ajunge să fio receptată în mod orga-' 
iile și; in ălie orii de cultură atunci

buio șl ponte fi cel mal aspru cri
tic in propria sa operă.

După prezentarea unor opinti pri
vitoare la activitatea editorială, la 
responsabilitățile editorului camu- 
ntot, vorbitorul a apus in încheiere : 
Scriitorul contemporan trebuie 
fie pe deplin convins că numai ta
lentul și cultura, gLndlrea limpede, 
modeatla II pol face stimat șl pre

stat străine 
Întreaga sa

țuit Orgoliile deșarte 
celui care ,tșl dedică • 
croație. Întreaga sa energie năzuinței 
da progres In domeniul artei. Un 
ecrlitor autentic respinge veleltarts- 
mul, arivismul agresiv, egotismul 
exacerbat Blind aplecat ca un bene
dictin asupra mesei sale de’ lucru, 
dorind ca opera Iul să poarte em
blema de aur a epocii, a timpului 
Clnd poți trăi plenar satisfacțin de 
cetățean al unei epod noi, socialiste.

In cuvlntul său, criticai Alexandra 
Pnleologu a insistat asupra respon
sabilității ce revine deJegatllor la 
conferință prin mandatul cu care au 
fost învestiți. ReferinduTSe la Ideile 
expuse In cuvlntul unor antevorbi
tori. la aspectele privitoare la 
climatul ln care bo dezvoltă 
creația literară, vorbitorul a a-; 
prectat că vor trebui găsite ln 
continuare (talie prin care eă «e 
ajungă la soluționarea cea mal cores
punzătoare. De asemenea, el a făcut 
citcvo succinte considerat!! asuDrn 
profesiei de editor, o criteriilor care 
guvernează editarea unor cărți, 
tldnd tendința de simplificară 
vulgarizare a acestor criterii.

în cuvlntul său. poetul Toanld __ 
manescu a apreciat că tn ultimii ord 
s-au scris la noi numeroase cărți do 
prestigiu. El a artthL totodată, că. In 
același tlmn. nu fost publicate șl 
multe scrieri' mediocre, situație, după 
părerea sa. firească, lntrudt nld o 
literatură nu este constituită numai 
din opere de extroordlnnră valoare : 
chiar șl In creația linul singur au
tor, orlctt do mar® ar fi el, există 
'sinuozități. Aceasta nu înseamnă că 
nu trebuie eă ne Dreocupe procentul 
de ficrierl nereușite tipărită la un 
moment dat

De asemenea, vorbitorul a apreciat 
că. pe bună dreptate. în tezele nubll- 
cate ln tatîmplnarea Conferinței na
ționale n scriitorilor un capitol dis
tinct a fost consacrat .reaUamulul, 
umanismului, de ia care trebuie In
tr-adevăr ®ă plece scriitorii In crea
ția lor, ca. de altfel, și tn relatdla 
umane dintre eL

El 0 pledat totodată, pentru In
troducerea unor criterii mat rigu
roase. atit In stabilirea scătfi valo
rilor. rit și In acordarea premiilor 
literare.

„A spune despre cineva că este 
scriitor este euflclent pentru a . de
numi în primul rind șl un om : un 
om generos, conștient de rolul său, 
de dăruirea pe care o implică mun
ca sa nobilă" — ■ afirmat ln înche
iere vorbitorul.

După ci iova succinte referiri gene
rale ta dlscujSlle purtate In cadrul 
conferinței, criticul și Istoricul lite- 

Rlra.r5«; »pys:
sumez .toată lumea scriitorilor șl cl-

ciudat ca

ta Inițiativa Uniuni! 
rai aprobarea personală _ __ _
dintelui Consiliului .de Stat, tovnrâ 
șui Nicolae Ceaușescu. care șl in 
aeeat caz ne-a sprijinit cu aceeași 
dragoste pentru cultură pe care l-o 
cunoaștem. El a Informat, da aseme
nea. . asupra sprijinului primit din 
partea secției de resort din cadrul 
C.C. nl P.C.R. ș! a Consiliului Cultti- 
riî ei Educației Socialiste.- precum șl 
asupra pasiunii cu care se străduiește 
colectivul editurii rt-yl todenllnaas- 
că nobila rftsmtndere ce-i revine.

în Luările de cuvint care g-nu 
succedat plnă tn aceasta clipă — a 
spus scriitorul Radu Bourcanu — 
am avut cu toții prilejul de » con
stata că membrii uniunii noastre 
slnt animați de dorința de n discuta 
șl ajuta la limpezirea laturilor speci
fice ale vieții spirituale, creatoare șl 
de organizare a instituției care no 
înglobează Intr-o unitate cu Interese 
și Idealuri de breaslă.

Pledînd pentru exactitate sl adevăr 
ln expunerea punctelor de vedere, 
pentru raporturi de Înaltă etică uma
nă, vorbitorul a spus fn continuare : 
Societatea are latitudinea rt se 
ocupe de laturile, uneori diferențiate, 
ale ființei umane, plnă ln așezarea 
postumă in Istoria literară, să se o- 
cupe de virtuțile sau defectele insu
lui car® osie dăruit. șl lucrează In 
linia artei, ln speță, scriitorul, poetul, 
dramaturgul. Nu de critică trebuie să 
ne temem — critica cinstita ne a- 
juta, ajută cllențll literaturii — de 
judecata mulțimii asupra unora din 
gesturile noaotre, ;de Judecata ulti
mă a conștiinței noastre trebuie sS 
ne temem. Faptele noastre stat, tre-

de.Tegltail . 
taică țjitesc- ți- guveras

bile survenite și tn literatura maghia
ră din România. In ultimul deceniu, 
au fost posibile înainte de toate cLi- 
torită faptului că Partidul Comunist 
Român — în frunte cu conducătorii 
săi. adept! al spiritului marxist crea
tor, ș! fn primul rind cti tovarfiv.il 

«Nicolae. Ceaușascu — a luat-în mod 
consecvent atitudine ‘împotriva’ a" tot 

’ea obișnuim să denumim „boala co
pilăriei” mișcării noastre, dar si îm
potriva a tot ce — datorită unor ve
deri voluntariste oau unor subiecți-’ 
viame — a suferit deformări în gin- 
dlren noastră publică șl In practica 
noastră socială.

Ăș putea să dtez aici un sir în
treg de documente ; lngffdulti-ml. 
insă, ca de data aceasta țfl evoc .doua 
cuvlntărl rostite de cfttrc secretarul 
general al partidului nostru, două cu- 
vlntari adine Impregnate in memo
ria mea. Una din ele a țlnut-o to
varășul Nicolae Ceausescu în vară 
anului 193-8. în sala mare a Cașel u- 
nîversltarllor din Cluj. In fata unul 
public aicătalt din circa o mie de 
profesori ti educatori universitari șt 
eecundari. redactori, scriitori, artiști 
șl oameni de stlintă. Cuvlntarea a- 
coasta a fort o minunată profesiune 
de credință față de marxismul ■ 
creator, acceatulnd posibilitățile si 
perspectivele experimentării, des
chiderii de drumuri. strădaniei spre 
nou șl combătind orice anchilozare, 
orice scolsatlclsm. Nu voi uita nici
odată nemăsuratul enturtiwm pe care 
cuvtntarea aceasta l-a giirnlt sl In 
rindul confraților mei scriitori. As 
mal cita apoi o altă cuvlritare. eaa 
de la începutul amilul 1671. cu-oea- 
zia plenarei Consiliului oamenilor 
mundl de naționalitate maghiară din 
România ; pentru noi. cuvtntarea c- 
ceasta a fost o dovadă In plus pentru 
faptul că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Partidul Comunist Ro
mân lr-i Înfăptuiesc In mod, mar
xist creator vederile șl practica in- 
flușite In problema națională, spre 
a răspunde ti problemelor ridicate 
de destinele naționalităților, conlo
cuitoare din România. Cuvlntarea a 
deschis noi perspcrilve In fața scrii
torilor maghiari .din patria noastră.

Afirmlnd că nu e Îngăduit aă nu 
știm tot ce‘se petrece in jurul nos
tru In literatura 'universală, a spus, 
de asemenea., vorbitorul; or - trebui' 
eâ enunțăm concomitent ți făptui’că* ....... „
trebuie să vorbim. In ultimă «ana- inlrebare
liză, despre ceea ce se o'etreeo în rală’o s:
universul nostru exterior ti interlo-;, 
să scriem Inspirați, de propriile 
noastre trăiri,-căci din reproducerea turbilrile convingerilor moature ori revistele noistrejrticrteo * do' oâmeni 
opiniilor altora, din repetarea nstlnată 'în confesiunile cele innl Intime fă- difer IU la toate'nivelurile, cu privire
a unor mode iții s-a n&sciit rdcicind ejîe ctitorilor și , publica te' in re- ' ’ .... .
și nu se’vu naște nld de acum Th- ■“ viate sau volume? Mie' ml se pare
colo o literatură mare. că ® penlru no! cel mal poirivlt prl-
' După ce a prezentat cllcva dlfi lej ds a examina cte un ochi.mal £a-:
preocupările actuale ale reviste! 
„Ulunk“, rezultatele irnor consfătuiri 
cu cititorii șl exigente formulate de 
aceștia, vorbitorul a spus va tre
bui să facem totul pentru a , strings 
și mal mult legătura vie cu șantie
rele do muncă scriitoricești, pentru 
a palpă dt mai sistematic șl mnl 
multilateral exigențelo diferitelor 
pături de dtitori.

Iată-ne, de fapt, ajunși la alfa ti 
omega tuturor discuțiilor literare 
dlntoîdeauna : care este relația din
tre realitate și literatură, care "este 
și cum poate fi Influența lor reci
procă. De-acum, factura noastră mo
dernă se determină pșlo răspunsul 
pe care sîntem capabili să-1 dăm la 
această Întrebare; cu operele noas
tre ®1 In operele noastre. Se deter
mină prin măsura In care acest răs
puns al nostru vn fl in mod specific 
actual — un răspuns deapro care că 
se poată afirma și cu mult mal Tlr- 
ziu că s-a cristalizat tn. România so
cialistă a anilor "ÎO — in ini
ma scriitorilor roraârd sau ma
ghiari gau germani din România.

; După ca a exprimat dieva ctmti- 
derațll. dieva opinti privind modul 
cum Înțelese arta, relația sa cu iu-

onvletalre socială, 
te obligă la mal

mlltar situația nrofeslunii noastre in 
raport cu lumea. Ce este lumea neu
tru no! ? Este acea realitate wcta’ă 
din care apare datorul nortru. omul 
pentru. care scriem șl fără de caro 
ar trebui să fim altceva dorit ceea 
ce sîuterh, căruia ne-am Iwtărit. încă 
de pe .vremea clnd aveam două zed 
de ani. să-l’ dedicăm ; ce avem no! 
nial. bun. gindlrea ei eensîblUtetea 
noastră, rodul Imaginației sl a! me- 
dltațillbr noastre. ș

Referindu-s® In continuare la na
tura complexă a relației dintre o- 
perfi și cititor, la necesitatea de a 
nu-1 Ignora pe ncarta, Ța datoria cri
ticului de a-ți pâstra demnitatea, 
responsabilitatea opiniei, scriitorul 
Marin Preda a insistat asupra nece
sității ca actul critic să fie exercitat 
în condițiile unei depline încrederi 
în noblețea profesiunii noastre. Mie 
rol se pure nefiresc — a spus vorbi
torul — să dorească cineva să facă 
parte d,lntr-o profesiune tn a cărei 
misiune nobilă nu crede, numai ca 
s-o ponegrească, cu sau fără intenție, 
ln ochi! cititorului. Putem să nu moi 
avem nld o simpatie - pentru cutare 
scriitor, ea om. șl asta n-are nici o 
Importanță, dor nu putem (ta nu 
fim alarmați silind despre cartea

cr!" 
fi

ala 
. «.<■**’-*’ “ a-Y LiuiLÎptă IIBJ '

sclfltod care sânt exponențU unor 
ecoJI nat!anale, a unor direcții lite
rare
resc
JI.Y - .ț! .. ... ...„ ., , ... . ;...

în scurta sa, Intervenție, scriitorul 
Mihai rtenluc a pledat pentru parti
nitatea literaturii, subliniind deose
bita însemnătate a conducerii de că
tre partid a întregii activități eco
nomice. sociale și cultural-educative 
din patria noastră. Tn arest sens, re- 
ferindu-iBe la afirmația poetului Dan 
Deșllu. potrivit căreia In literatură. 
In profesiunea literară, partidul «in
tern noi, scriitorii, Mihai Benluc a 
subliniat că privind In nces* fel pro
blema. lucrurile se îngustează toarta 
mult șl se poate chiar greși. Patria 
de miine. mol frumoasă, mal bogată 
detft cea de azi. va fi opera clasei 
muncitoare, a întregului popor, In 
frunte cu Partidul Comunist Romăn. 
a cărui prezență este o vie perma
nență In toate domeniile, inclusiv In 
profesiunea literară. Partidul este 
absolut In toate; el reprezintă forța 
conducătoare a societății noastre, el 
hotărăște cum trebuie să se desfă
șoare activitatea In Industrie. în 
agricultură, in literatură, el hotă
răște drumul nostru sore o patrie 
fericită — a subliniat în înche
iere vorbitorul.

Trebuie subliniat un fapt pozitiv 
privitor ta lucrările acestei confe
rințe — :a spus scriitorul Alexandra 
Ivasiuo — acela că a-a putut discuta 
liber șl s-au spus foarte multe lucruri 
interesante. In mod firesc, pe II.no A 
probleme de literatură, in conferința 
noastră s-au discutat și probleme so- 
țlalrt»ollllcei între .rare raportul /lin- 

in Ibiiultatea Iul. Estla cu adevărat 
o problemă escnțlalăr pentru creație 
problema libertății de expresie, for
ma cea mai specifică In care noi ne 
raportăm la societate. Sl ml se pare 
firesc să se fi discutat o asemenea 
problemă.

Mă obsedează un titlu de capitol 
din Istoria literaturii române a lui 
Căllnescu. cel In care vorbește despre 
strămoșii spirituali. Mi se pare, in 
aceiași timp, sugestiv «pentru cft In
dică in mod deșdMs o atitudine si 
anume o atitudine politică, o atitu
dine și pozitivă, și constructivă, caro 
duce la crearea unul curent de opinie.

Dar pentru ca o idee să-și afle 
întreaga împlinire este necesar un 
permanent efort pentru aplicarea ei. 
Acest lucru se poate realiza numai 
p.-In renunțarea la o serie de ra
cile care există ti în obrteo noaJtrâ 
literară. Tată de ce consider necesar 
«fi ne întrebăm justificat despre do- 
sibflltătlle noastre de expresie. s& 
luptăm pentru lărgirea lor continuă. 
In al doilea rind. să vedem ce fa
cem noi acolo unde «Intern nirtl 1b 
Jocul nostru de muncă, astfel Incit 
principiile în care eredem «a știm 
a le apăra cu toată fermitatea.

Funcția artei este aceea de a scoa- 
, te chiar din efemer clementul de du
rată — a spus scriitorul Llviu Călin. 
Din acest punct de vedere, .scriitorul 
contemporan aspiră la fixarea In for
me perene a faptului semnificativ, , 
propriu reliefului realităților socla-

exlâta mal- multe uniuni ale ecriilo
rilor. slntem siliți să facem parte 
dintr-o aceeași uniune cu adversarii 
noștri personali, tar singurul lucru 
caro ne consolează este că aceștia 
so alms șl ei, sililL la rindul lor. 
facă parte dlntr-o aceeași uniune 
a scriitorilor cu noi. Dar Imprețura- 
rea aceasta schimbă șl esența 
porturilor dintre noi. «crlitoril din 
România. Ne aflăm !ntr-o barcă In 
care contează atitudinea fiecăruia, 
pentru că de flecare depinde dacă 
barca «e răstoarnă, sau dacă va atin
ge țărmul spre care merge. în con
tinuarea argumentării sale, vorbi
torul a tăcut apel la simțul achi
tații. la respectul colegial șl a 
respins goana, ca preocupare ce 
caracterizează pe unii membri al 
breslei scriitoricești, de a acapara o 
poziție cit mal favorabilă ln Ierar
hia Instituției. Aceasta conduce la 
sltuatia ca tn Uniunea scriitorilor 
dorința de a discuta deschis proble
mele creație! să nu fie Îndeajuns 
Împlinită, iar dialogului elevat să 1 
ea substituie, uneori, nreocunări mă
runte.

Dacâ vrem Intr-adevăr ca noi. 
scriitorii din România, să fim itplrite 
ale acestei țări, dacă ne Interesea
ză serios condiția scriitorului ln so- 
cialtan afund e eazul să spui: 
nem c8 așteptăm nu numai un 
consiliu de conducere nou. un consi
liu mal drept sl nial echitabil pen
tru toată lumea, dar poate sl o nouă 
Biruclurt iInterioară a uniunii noasfe 
tra insAșl. a spus în încheiere vor
bitorul.

Dramaturgul nori» Lovinesen a 
spus : Se vorbește de ani de zile cu

- im tel de grijă șiTudulortare ,păteroit- 
■ltafâ de\.rtmlnerea ln tarata?‘a'dra^
- mâlursleP noastre. Fraza a deveiut'p- 
fomiulă rituală, tieconformă adevhru-

ra-

bule să fie. ala unei societăți condute 
de. legități marxiste. Acosta legl etlcp 

®lcăț,utesc..șL guvemejză T-structuni 
Jnifnofiulul, rvaloricultii a^șy^țoi)-. 
cepul-pe aceste data, cu finalități ?i 
poratanențe. Specificul, sensul mun- —- ------------------------------
cil scriitorului, 'sarcinile, obiectivele Iul. ;Proțtorttonal vorbind — și nu șa 
categorie! noastre xint aceste compo
nente ale structurii artei, scrisului, 
valorile etice ș! estetice, care expri
mă culoarea, tensiunea, profunzimea, 
dramatismul sau lumina epocii pe 
care o străbatem, pe care trebuie s-o 
urmărim, s-o amendăm, s-o mobilăm 
șl s-o înnobilăm lot mal Intens. &a li
nia umanismului șl frumosului, decit 
au făcut-o înaintașii, dacă putem, și 
cum o realizează alte categorii ale 
societății noastre soci aii.sie.

Pentru a duce la îndeplinire gea- .---.j. >» 
turile eștetlec creatoare avem nevoie , Dar fie. că e voriaa de greutăți fer- 
do acel acord, acel echilibru moral 
la raporturile dintre ..contemporanI. 
Nu avem: dreptul, «ă consumăm 
timpul prețios și fugar Tțt« hărțu
ieli sterile. Ln competiții altele ,dedt 
cele care compun gesturi creatoare. 
gesEur! eflco-eirtetice.

în încheierea cuvlntulul său. pos
tul Radu’ 'Bourcanu. pretlgurlnd 
oportunitatea unul ..Statut moral al 
creatorilor de[ .frumos" a făcut o. 
seamă de. propuneri de ordin etic 
privind raporturile dintre scriitori, 
■înlăturarea*Bolr'*”?’! J_ 
ylnd .principala datorie de comunist 
a omului de litere, aceea do a fi un 
dt mal bun scriitor.

#' ’"'?T ?/»■); T .-s/. t’r» ’
Ce! mal multi dintre noi. a spua 

!n cuvlntul său scriitorul Dumitra 
Corbea — slritem scriitori angajați, 
fie comuniști, fie necomunlștl. Însu
flețiți de ideile generoase ale mate- 
rlaltemulul dialectic. Prin urmare, 
majoritatea dintre no! dhtem scrii
tori realiști. Sintem realiști, dor nu 
copiem realitatea. Transfigurăm 
realitatea. Poezia noastră conține 
realitatea ; transfigurata, materialul 
de viață înnobilat de sentimentele 
șl ș Im ț Aminte le noastre. Nu știu 
care mare poetgfrancez spunea că 

"-poezia .esteișțttciffiț din cuvinte, nu 
din idei.- Eu -.ai adăuga că poezia 
este făcută din cuvintele care redau 
gîndurUe. sentimentale ®! simțămin
tele noastre.

Citind materialele clin ziarele șl

<
i

repiît-pe aceste date, cu 7108111411

poate vorbi realist dedt astfel — dra
maturgia roataneoscă actuală < arfe 
cJicva Izbtnzl co nu stau cu nimic ln 
urma reușitelor din celelalte domenii; 
ale literaturii. Adevărul este că dacă; 
literatura noastră dramatică nu șl-n 
realizat In amploare *1 profunzime 
ambițiile ta care ar avea dreptul să 
rivnoască. aceasta se datorește servir 
taților deosebit de grele șl de tot felul 
la cere e supus genul. Unele din a- 
ceate senTluț!,' scriitorul de teatru le 
accepte, ba chiar le revendică ca un 
titlu de mlhdrie.

i Daj* fie, efi e voiba de greutăți fer-, 
‘ tile, care fac noblețea genului, fie că 
e vorba de carențe ce trebuie înlă
turate, cineva trebuie să le cunoască 
bine, să le Înțeleagă, să pună umărul 
pentru a susține ceea ce e bun d a 
dărlma ceea c® e rău, în conduzte, 
vorbitorul a militat pontau Împlinirea 
aspirației scriitorilor de teatru de n

■ tul. Radu'vBoureanu.^ prefigurin'd vedea^rafăcutaivpchea „Societate a 
oportunitatea unul „Statut moral al autorilor dramatici"..
creatorilor de: .frumos" B făcut o, , , , , - , , _ _ ■

propuneri de ordin etic în cuvlntul său, poetul Dan Des-, 
««mu (iioico wnuen. Iu n atex-xtaj o ganta largă de pro-

. înlăturam'spiritului de «rup^uri-i bleme țlnlnd de etica profesionala,
. ■. do, ridicarea măiestriei artistica1 a

scriitorului, de ancorarea preocupă
rilor «criîtocllor ln realitatea ardentă 
a zilelor noastre. El a enunțat unele 
'srorecleri negative cu privire ta te
zele conferinței, preclzlnd că .ana-; 
liza operată de teze asupra fenome
nului literar nu pAtninde' totdeauna' 
în miezul problemelor, in esența lor.

Vorbitorul a arătat in continuare 
că aprecierea de suprafață o uneia 
enii alteia dintre creațiile Uterare 
poate duce ta condamnarea pripită 
c unor lucrări, și 
gindlrea matură, re;, 
lor .chemați să emită judecăți de 
valoare asupra operei literare.

Partidul, conducerea sa superioară, 
prin documentele sale, prin ncțlu-

la fenomenul literar din tara noas
tră — a fipus In continuare vorbito
rul — ml-am putut da seama că s-a 
produs un salt calitativ,tn maso citi
torilor noștri. Multi dintre acești citi
tori leu poziție critică fata de cârti 
sl autori. Se pare ciî nu mal slut dis
puși să ..ingh’ta” orice. Este un lu
cru bun. Asemenea cititori nu citesc 
pentru a se distra sau a-si pierde 
vremea' el pentru o se instrui.

Cititorii ne cer opere pătrunse de 
sentimente, de patos revoluționar, 
de adevăr, omenie, de frumos. Aces
te cuvinte au .constituit întotdeauna 
lin îndreptar pentru esiltoril din 
toate timpurile, din toate colțurile 
lumii. Toți slntem de acord că arta, 
literatura tn special, «re ca fiuoort 
acesta cuvinte scrise cu majuscule : 
Adevăr. Omenie. Dreptate. Dragoste, 
Slhceritâtfe! Dar nu-1 suficient a Ut. 
Cărțile se mal scriu șl cu talent. Cu 
talent, cu adevăr șl sinceritate. Nu-i 
vorba de orice adevăr, do orie® sin
ceritate. Este vorba de expresia Li
terară a adevărului si sinceritotiL 
Adevărul vieții coate fi reflectat, 
transfigurat transformat ln arta 
prlntr-un proces asemănător, albine
lor lucrătoare care prefac nectarul 
florilor In miere.

în Încheierea cuvlntuhiî său. vor
bitorul a subliniat faptul că există 
az! in Uniunea ecri! tori lor un climat 
iu general bun. prielnic creației, că

_ jnarea pripL- 
, a făcut apel la 

. responsabilă a ce
lor .chemați să omită judecăți C_ 
valoare asupra operei literare.

Partidul, conducerea tai nuperloară, 
prin documentele sale, prin acțiu
nile hotărî te, aduse la cunoștința
opiniei . ’’ . „ '
va rămășițelor vechii mentalități, 
pentru purificarea morală a socie
tății noastre — o arătat vorbitorul. 
Cine oare să se ocupe de bidulreâ 
năravurilor din societatea ijohtem- 
'poiană î Societate fără vieiL fără 

. defecte, fără erori n-a extatat. șl e 
greu de presupus că va exista vreo
dată.- -Datoria scrlUoralul este - eă 
vorbească ■ despre ele fără teamă, a 
spus Dan Deșllu. nubllnllnd prin a- 
causta că scriitorii - tint pe deplin 
responsabil! pentru ceca co aștern 
pa hirtle "1 adăugind că pe terenul 
lor de activitate ei'. reprezintă tn 

. fond, partidul.

Tn alocuțiunea sa, scrii torid Sergiu 
Dan s-a referit la condiția — nt®a- 
tfefăcătoare uneori —a difuzării peste 
hotare a cărții șl culturii române, 
subliniind faptul că unii dintre ata
șat!! culturali, de1 pe lingă ambasa
dele noastre n-au pregătirea cultu
rală necesară pentru a-ti putea Înde
plini. în condiții optime, mandatul de 
mesageri, de factori de legătură între 
cultura romfină și culturile altor po
poare. . .

Eu știu că nu literatura numește 
atașațll culturali, dar tocmai de aceea 
vreau să adresez o întrebare viitoa
rei conduceri a uniunii, dacă nu s-ar 
putea ca șl Uniunea scriitorilor ®ă fie 
consultata de forurile care numesc 
atașați! culturali, tocmai pentru că 
tini culturali — a opșis Serglu Dan.

■El ș!-a exprimat convingerea că 
Uniunea scriitorilor trebuie să albă 
un cuvkit de spus în alegerea acelora 
care reprezintă In'poslurlle acestea, ia 
ambasade, cultura noastră. ’

In cuvinte.! său. Istoricul literar 
Romul Munteanu s-a ocupat pa larg

rs

publlce. luptă îmnolri-

. JUAiim, <1 UASVii 
care pot întreține 
al dtitorllor din

un interes fi- 
oite țfirL

no-

_____________  cineva să-ți dea singur un calificativ 
de geniu. Șl au fost cazuri clnd «-» 
făcut aceasta.

Chestiunea valorii este foarte Im
portantă. Uniunea scriitorilor poate 
da multa lucruri utile șl bune pentru 
scriitori. Un singur lucru nu poate 
da — talent. S-nu Invocat dieva 
cărți pe care puțin! le-au citit. Eu, 
care «înt obligat să citesc mal 
mult decis alții, Io cunosc șl mă 
întreb de. ce so face atlta caz de niște 
opere mediocre. Stat multe cărți 
despre caro nimeni nu scrie nimic, 
nimeni nu vorbește despre ele.

Personal stat perfect do acord cu 
ace! editori care resping pe te

meiuri ideologice anumite cărți, pen
tru că noi nu putem să publicăm 
orice șl trebuie să fim de acord cu 
acest lucru. A publica niște cărți du
bioase ln ceea ce privește, conținutul 
cred efl este de neacceptat. Șl toți 
trebuie să aderăm la acest punct de 
vedere. Nu putem îngădui să aport 
asemenea •cârti- Dacă ele ou fost re
fuzate de un editor, mă declar per
fect de acord. ȘI eu as fi făcut la 
feb Dacă s® iau măsuri de a nu re 
încuraja autori care vor ză facă pitpjț 
(gjztl _ scandal, nu literatură,, ele vor 

perfect de acord cu ele.

_ Amintind că „fon” n fost scris de
....... j uu tu,,., vu mu
rele nostru Cnragiale a scris „O 

. . . ------- ~ ..... j
liste. Cred c3 flecara dintre noi re- „O scrisoare pierdută" ta 32 de ani, 
flectează și va reflecta mai Intens fa 
acest adevăr esențial, din dorința In- conferinței co In . perioada ce 
dritulta cn vocea sa, ca scrisul efiu urma aă se meditez© cu atenție ... 
sta nu rflniînă.in anacronicul tura de faptul că astăzi, tineri scriitori pînă 
ivoriu. Stat convină că flecare scrii- ■ — - .... . ..
lor a meditat asupra tezelor confe
rinței șt a raportului, Ințeleglnd spi= 
ritul înaltei responsabllltați ce na 

primul rind- este vorba de

■• ►-*.■ - ■ n» -wp-  , »«.«-...».«

fi pricind justificate. Mă voi declara

1.1 viu Rebroanu la 33 de ani, că ma
rele nostru Cnrogiale a scris „O 
noapte furtunoasă” la 27 de ani șl 
wsțj ........ cu,|8
poetul Darie Novăceann a propus 
.conferinței co în perioada ce va «-•■..., ...... — .. - .. s_ . !a

revine. In primul rind- este vorba do 
aspirația comună de a contribui prin 
scrisul nostru In Îmbogățirea cultu
rii cu opere durabile in rara să vi
breze de la primo pagină pulsill 
epocii contemporane. Numai Tn fe
lul acosta* devine legitimă ‘ mlndria 
da a fi scriitor atașat Idealurilor,, no
bile ale societății socialiste. Avem 
toate condițiile, așa cum s-a văzut, 
pentru a dezbate oricare problemă 
majoră a literaturii, care știm cit 
valorează. tn modelarea conștiințe
lor,- prin mesajul ei umanist, prin 
însușirile artistice deosebite. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, no-a vorbit cu 
deosebită căldură șl de nenumărate 
or! despre îndatoririle șl drepturile 
noastre, a făcut toiul pentru a-I 
simț! preocupat fierbinte da sensul 
șl finalitatea activității noastre. Rea
litatea vremii oferă Infinite.subiecte 
și ele trebuie să-și găsească expre
sia elevată, demnă de un popor înzes
trai, din mijlocul căruia s-bu ridicat 
scriitori do valoare universală. Clima
tul vieții literare are nevoie de mai 
mult oxigen, însă — șl aceasta trebuie 
Bă rămlna mereu In atenția condu
cerii uniunii noastre — are nevoie 
de mai mult spirit de răspundere 
pentru a releva echitabil, așa cina 
spuneau unii din antevorbitori, mul
tiplele sale sarcini. Afirmăm că bctI- 
itorulu! 1 se oferă subiecte și tema 
da o mare complexitate. Modalita
tea abordării artistice poate și tre
buie sâ fie d’vcruă. Dar modalitatea 
o determinămateria vie. clocotitoare, 
"care se vrea cristalizată estetic șl 
nu risipită In zed și zeci de pagini 
inutile, amorfe, mimetice, exerciții 
desuete, cum întllnlm nu rareori In 
’cărți sau mai eu seamă tn numărul 
enorm de manuscrise prezentat edi
turilor. Iată de ce tml îngădui să 
cred că însuși creatorul matur tre-

la 33 de ani șl chiar mai mult nu au 
oferit literaturii noastre titluri de 
valoare egală cu cele citate. Este o 
întrebare la care nu se poate da un 
răspuns imediat. Dar este o între
bare pe care avem obligația să ne-o 
punem.$ ’’>■' ■ ;■ i;' '.■.■■.ii- ;

Tn acest spirit vorbitorul a expus 
o seamă de opinii privitoare la o 
mal eficientă Promovare a literaturii 
valoroase, contemporane. In edituri 
și In reviste, la condițiile de creație 
ale tinerilor scriitori, precum șl la 
crearea unui climat moral oe măsura 
nobtețll implicate de misiunea scrii
torului

Scriitorul VinlIIă Corbul a făcut In 
cuvlntul său tutele referiri la munca 
editorială, a propus să existe mal 
multă rigoare In Încheierea contrac
telor cu editurile sau alte lastitulii 
culturale, eă oe calau re respectare a 
prevederilor acestora.

Despre tendința nefirească de a se 
crea un regim preferențial În jurul 
unor autori, despre prezenta In unele 
lucrări a unor pasaje licențioase, a 
vorbit poetul Cezar IvSnescu. EI. * 
Insistat, de asemenea, asupra necesi
tă ții de n se sprijini si încurala 
creația tinerilor, de a au g© pro
duce Imixtiuni extrallterare. func
ționărești in domeniul, creației. „In 
numele colegilor mei. tineri poeți 
— a spusa vorbitorul — dorefic eă 
afirm că participăm cu tot sufletul 
la lucrările acestei conferințe".

Venind tn fața conferinței, poetul 
Dumitru 31. Ion și-a exprimat sa
tisfacția participării la lucrările a- 
cesiela, a adresat mulțumiri celor 
care, lulad cuvlnîul, au adus-In dez
batere probleme reale ale vieții lite
rare și au militat pentru buna lor 
soluționare.

tovarfiv.il
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naționale, a întăririi ualtflfi! de ac
țiune a frontului antllmpertallst, a 

Irigații. Lupta popoarelor africane tuturor forțelor progresiste șl re
voluționare ale contemporaneltfițiL 
această virilă o constituit un nso-

A. BUMBAC

șeaua națională care duce spre Ro-

muzlcă populară și ușoară,

popas pentru turiști

fortant.
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Prezentarea de condoleanțe9 
la Ambasada R. F. Msuragofe

în legătură <ra încetarea din viată 
a tovarășului Jatnsaranghlln Sambu. 
membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, președinte
le Prezidiului Marelui Hural .Popu
lar, ta cursul dimineții zilei de 23 
mal, la sediul Ambasadei R. P.* Mon
gole «fin București au venit pentru M.al^UIU1 OU1)1UU „ au 
’,?PrifSi1C^1îM,te,r5?7“5!îi”1 cartea condoleanțe.
al Consiliului Central al Uniunii Ge- _. , ,
nernle a Sindicatelor din Rtxnfinta,
Comitetului Central al Uniunii Tl- 

j rseretuluf Comunist. Comitetului mu- 
.. n’clpal București al P.C.R.. Comite

tului executiv al Consiliului popular 
el nnmidplului București..' precum ®î

delegațl! de oameni a! munci! 
întreprinderile șl Instituțiile Capi
talei.

După c» au exprimat condoleanțe 
ambasadorului R. P. Mongole. Dam- 
dinnerenghlln Bataa, cel prezent! au 
păstrat un moment de reculegere Ln 
fata portretului îndoliat ol Iul Jom- 
earanghita Sambu șl au, semnat ta

De asemenea, la sediul Ambasadei 
R. P Mongole au venit pentru o ex
prima condoleanțe, șefi de misiuni 
diplomatics? airredltat! Ia București si 
alțl membri al corpului diplomatic.

(Agerpres)

La Fabrica de confecții șl tricotaja 
București a avut loc un simpozion 
pe tema „Perspective șl orientări noi ai 
in proiectarea imbrăcămlnțel și or- îhî 
ganlzarea proceselor de fabricație 
modeme ta icd'irtr'a de confecții*, ta 
cadrul căruia au fost adoptate noi 
măsuri de perfecționare a activității 
în arest domeniu. în încheiere, par- 
tidpanțli au adoptat textal unei te
legrame edreiate Comitetului Central 
al partidului, tovarășului NIcotae 
Ceaușcseu, în care ee nrută că Întrea
ga desfășurare a simpozionului a 
fost în mod fundamental, determlna- 

' tă de importantele Idei expune re
cent de secretarul general al parti
dului ta fața forumului național al 
inginerilor șl tehnicienilor.

„Am înțeles mal bine — se spune 
telegramă — că avem datoria ph- 

leă șl Internationalists de a no
în teii

7 trloi!.. ____ ________
pune talentul, capacitatea de o-eațlo. 
cunoșllnțols in slujba accelerării pro
gresului economic al tării. Conclu
ziile la care am ajuns ne permit c« 
în multe domenii să trecem neîntlr- 
zlat la acțiunile propuse. Astfel, vă

Marți • părăsit Capitala, lr.drep- 
tlndu-se spre patrie, delegația Aso
ciației de prietenie Bovleto-române, 
condusă de Muhamedov Abdula, 
membru al conducerii centrale a b- 
Eodațlel, adjunct al ministrului cul
turii din R.S.S. Uzbecă, core, la In
vitația Consiliului General A.R.L.U.S., 
a făcut o vizita In țara noastră.

La plecare, pe aeroportul O toper. 1, 
oaspeții au fost salutați de acad, 
iorgu Iordan, vicepreședinte ai 
Consiliului General AR.L.U.S., de 
activiști a! A.ILL.U.S.

Au fost prezențl membri al Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

' , * ■
Marți au început ta Capitală lu

crările simpozionului romăito-suedez 
privind mștode- șț îTtJla!)e< 'nușderna 
pentru industria de laminare, mani
festare organizată ? ln cadrul general 
al acordulul’ de rooperare» ecoitomîcă’ 
și tehnlco-șlîlnțitlcă dintre România 
și Suedia.

La deschiderea lucrărilor au rostit 
alocuțiuni Per Ofto Rathsman, am- 

■ basadorul Suediei la București, șl tag. 
Stefan CoMtantlnesru, adjunct al 
ministrului Industriei metalurgice, 
care au subliniat evoluția ascendenta 
a relațiilor româno-suedeze, a extin
derii cooperării dintre cele două țări 
ln domeniul industriei matalurglre.

Timp de două zile, slderurglștl 
«uedezi, reprezentanți al unor firme

amlnată, ptaă clnd acestea riscă aă-și 
piardă caracterul de noutate. Iată un 

-penea exemplu. Uzina construc
toare de mașini din Reșița a luat în 
studiu, la propunerea ministerului, 
construcția unor mori cu acționare 
directă, care reprezintă un produs 

, r.ou, bazai pe o soluție tehnologică 
rte perspectivă După ce a acceptat 
tema, uzina a propus, firește, și ter
menul «te finalizare a cercetării, dar, 
la scadența acestuia, a carat un alt 
termen, caruse’ui acestor tergiversări 
contlnulnd șl ta prezent

Din ce cauze se ajunge Ia o atare 
atare da lucruri ? Intr-un șir de cen
trale (bunăoară. Centrala Industrială 
pentru utilaj cnlmlc și rafinării,

UDEIEAN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

Noutăți edilitare
la Cugir

La Cugir, ln apropierea liceului 
Industrial de construi '"
a cărui clădire a fost

irțil de mașini, 
t inaugurată cu

șiorii de Vede și Craiova, a-a con
struit un ntracllv han turistic. în
conjurat de pădure, hanul dispune 
de un restaurant amenajai ta stil 
popular, un hotel modem $1 căsu
țe camping. Cum denumirea aces- 

Hanu! cu noroc", dorimtuia este
gazdelor ca nici unul din musafirii 
care le vor trece pragul să nu poată
H>une că n-au avut... noroc de un 
serviciu bun sau de un sejur recon

rta cu toată răspunderea 
acest nn ne putem dubia 

ingajumentiil luat in chemarea la 
^ntrecerea socialista adresată între
prinderilor din industria ușoară. I<« '
30 Decembrie 1973. ln această z! me- 1 
raorabllâ, clnd vom, «3 r IVI tort 25 de i 
ani dc la Murirea republicii; colec- i 
tivul Fabricii de confecții șl trlco- , 
taje București ee va prezenta cu o 
producție peste planul inițial ta va
loare da 2ăOOTO(MK) lei. fata de
130 8M GOT lei. la dt ne-am angajat 1 

Metodele și soluțiile pe care le ' 
vom aplica nelntirzlat ta unitatea din ' 
București vor fi extinse. - încă în i 
acest an, în toate, unitățile compo- ( 
îîenfe ale centrale! noastre, vor fi , 

■împărtășite șl Centrate! de confecții , 
de ta Sibiu,

Staîem ferm hotariț! să răspundem ' 
prin fapte îndemnurilor pe care nl 1 
le-ațl adresat, să contribuim cu ( 
toate forțele la areeferarea dezvoltă- i 
ri! economice a patriei noastre so- < 
claltste. la 'realizarea programului ( 
însufleților adoptat do Congresul al , 
X-iea al partidului.

d® reputație Internațională, prezintă 
comunicări științifice Însoțite de pro- 
iecțlL

Marți au părtait Capitala delegațiile 
organizațiilor de feme! din Angola, 
Mozamblc, Somalia șl Yemen, care, 
Ia Invitația Consiliului Național ol 
Femeilor, au tăcut o vizită de priete
nie în țara noastră.

îa timpul șoderil lor ta România 
au fost vizitate unități economice și 
eocial-culturalo din București, . jude
țele Brașov, Argeș și Ilfov șl au avut 
loc convorbiri cu reprezentante ale co
mitetelor femeilor din localitățile vi- 
ritate.

puțin timp ln urmă, au început lu
crările. Ia un nou ansamblu de lo
cuințe. El va cuprinde 2 COO apar
tamente șl unită comerciale. în 
prezent se_____ __ curs de execu

te primul lot alcătuit din 220 apar
tamente, Beneficiarii acestora vor
ti mundterii uzinei mecanice din 
localitate, cel care realizează mași- 

' ni-unelte de lnnltă tehnicitate, 
• precum șl mașina de cusut „Ileana"
> și mașina de spălat rute „Alba
> lux".k r ' . ' n ' i

MUREȘ?;

Supermagazin

în
Ieste 
lat c

comuna Gurghlu se consiru- 
un modern supormagazln. do- 

lat cu mobilier adecva'; șl Drevăzut 
cu încălzire centrală. Noul edificiu 

1 cuprinde raioane de încălțăminte, 
• confecții, textile, tricotaje, papetft-
> rie, librărie, un magazin de mobilă, 
» un altul cu articole melalo-chlmlce
> șl electrotehnice. Supormagaztaul 
. va fi aprovizionat de; asemenea. «1

numeroase articole provenite din 
’ secțiile cooperative! din localitate: 

covoare, eoislumc naționale, obiecte
de artizanat mobilă țărăneasca și 
de lux, confecții pentru bărbați, fe
mei si copil. Supermngazlnul dlspu-

Floare albă
de salcîm

Mli de locuitor! al orașului R!m-
nlcu-Sărat șl din Împrejurimi au 
participat la serbarea cimponenscă
denumită „Floare aibă de saldm*.
Serbarea a avut loc Intr-o Unărfl
plantație de salctml înfloriți șl ■ 
fost arntohloo completată de un bo-

artlstlc susținut de for-

ARGEȘ;

80 de societăți
culturale

în comunele Valea lașului. Udo 
șl Negraș au fost Înființate noi (so
cietăți culturalo, menite aă lnstițu- 
(lonnllzeze pe baze obștești întrea
ga viață spirituală a satelor. Cu a- 
cestea, numărul societăților «rultu- 
ralo constituite ta comunele sl În
treprinderile județului a' aluna la 
80. în programele lor de actlvLtate 
figurează. Intre ai:ele. organizarea 
de stagiuni teatrale permanente, 
de ansambluri de artiști amatori, 
CTearea de muzee sătești.

VILCEA
Sat turistic

în apropiere de Rlmnlcu-VIlcea, 
în decorul pitoresc de pe malul 
drept al Oltului, s-a organizat un 
atractiv sat turistic. Noile edificii, 
vaioriflclnd ‘ 'arhitectura gpsdfl'că
locului, au foit pus© la dispoziția

le-nuorganelor comerciale rare __ 
aprovizionat cu un bogat sortiment 
de mărfuri alimentare, confecții, 
textile, legume și friicte etc. în ren-

■teul satului a fosl omenn
nltate de alimonlațle publică de
numită inspirat „Hanul haiducilor*, 
în afară de locuitorii ■ orașului și 
din împrejurimi, numeroși turiști 
ai Val! Oltului găsesc aici încă un
popas reconfortant

Prestări de servicii
la sate

în ultimul timp, cooperația de con
sum a lărslt «atna de servicii pen-

îa^i s-âu 
rile celui 
internațional organizat da Socie
tatea „Mihal Emlnescu" a ca
tedrei de romanistică a Univer
sității din Freiburg — R. F. a 
Germaniol, cu tema ..Cultura euro
peană — cuiturn românească ta se
colul al 19-lea*. Au participat cadre 
'didactice de la universitățile din 
Freiburg. Mainz. KOln, Heidelberg — 
R. F. a Germaniei, «le ta cele din 
București, Craiova șl Teși, precum șl 
spedailșfi din India. Italia sl R. P. 
Ungară.

(Agerpres) ■<

cu camping, agreabil loc dc

La Ieșirea dta Alexandria, pe fo-

... ____  ._ In localitățile rurale
prahoveno li s-au adăugat, In ulti
mul timp, site 23 : ateliere de tim-
plărle. croitorie, tapițeria sl altele.

numărulPinfl ta sfirșllul anului, ......... .
unităților prestatoare de servicii In 
satele prahovene va ajunge la 880.
Vor lua ființă noi cărămidarii, ate
liere de vulcanizare, secții de repa
rat obiecte de uz casnic, ceasoralcă-

A devenit o tradiție ca, la 25 mal, 
popoarele africane fi. alături de 
ele. forțele progresiste din întrea
ga lume sl sărbătorească Ziua e- 
lîberării Africii. Această zi evocă 
prima conferință la nivel Înalt de 
la Addis Abeba a țărilor Indepen
dente. de pe continent, care a ho- 
tărlt 'crearea Organizației UnltfitU 
Africane, dl nd astfel expresie nă
zuințelor popoarelor africane 'le 
întărire a solidarității lor ta lupta 
pentru apărarea libertății Si suver 
ranltățll. consolidarea independen
tei naționale, dezvoltarea economi
că, Borială șl culturală, pentru li
chidarea oricărei forme de colonia
lism.

Apariția celor 41 de state Inde
pendente din Africa este rezuitaiul 
profundelor transformări revoluțio
nare pelre-cuto ta lusne-a contempo
rană. a creșterii fără precedent a 
mișcării de eliberare națională.care 
a dus ta prăbușirea, fostelor Impo
rt! coloniale. Cu toate progresele 
realizate In domeniul decolonizării, 
lupta de eliberare nu s-a încheiat 
Încă. Pe o zecime din suprafața A- 
tridl. patrloțll luptă cu. arma ta 
mină pentru cucerirea independen
tei naționale. Desfâșurindu-®® in 
condițiile afirmării tot mai puter
nice a forțelor mondiale ale socia
lismului. mișcarea de eliberare na
țională. lupta tinerelor state pen
tru dezvoltare de sine stătătoare 
constituie un Imeiw proces progre
sist, revoluționar, o parte insepara
bilă a uriașului front anUImoorta- 
Ust ■ cărui existență Infiuenfcază 
în mod botflrltor destinele omenirii.

Tării® Independente ale Afridi 
Joacă un roi activ pe arena Inter
națională. ca militante anti Imperia
liste. sduclndu-și contribuita ta pro
movarea cauzei libertății popoare
lor, colaborării șl destinderii, dez
armării și coexistenței pașnice, 
consolidării păcii. Ele se află astăzi 
angajate Intr-un amplu efort pen
tru depășirea stării de înapoiere 
moștenite de ta colonialism, pen
tru făurirea unei vieți noi. o preo
cupare primordială pentru înain
tarea pe calea progresului constl- 
tu!nd-o valorificarea bogatului lor 
potențial material sl uman. Ca Ur
mare a aceator oforturl, pe harta e- nul țării noastre ta direcția promo-
conomlcă n statelor Africii au ană- văril înțelegerii șt cooperări! inter
cut numeroase fabrid șl urine, 
baraje, hidrocentrale, sisteme de

solldarea economică a noilor etate. 
Evoluția evenimentelor de pe con- 
tlnmt demonstrează Insă că. în 
pofida tuturor greutăților, popoa
rele africane nu pot fl întoarse «le 
pe drumul pe care au pornit.

Animat de puternic© sentimente 
Internaționaliste, poporul român a 
urmărit și urmărește cu «simpatie 
6i solidaritate nedezmințită lupta 
popoarelor africane pentru inde
pendență, împotriva colonialismului 
șl nitocolonlallsmului. pentru dez
voltare de sine stătătoare, aalutînd 
cu bucurie vlctorllla înregistrate 
de ele în această luptă. Ponorul 
nostru sprijină cu căldură măsurile 
progresiste întreprinse de tinerele 
etate africane pentru afirmarea su
veranități! asupra resurselor națio
nale. pentru recuperarea, sl valori
ficarea acestora ln Interesul pro
priu. penlru crearea unei economii 
viabile șl prospere.

Relațiile de prietenie șl colabo
rare româno-a fricane, așezate ps 
ternei ta trainică a principiilor inde
pendenței «ri suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecu
lui In treburile Interne, avantajului 
reciproc, nu' înregistrat un curs 
mereu ascendent. Dacă ln 1980 
Romănln avea relații diplomatice cu 
4 state africane, astăzi ea întreține 
relații cu 33 de țări de pe continent 
Un imputa deosebit l-au «rano^cut 
legăturile economice. în perioada 
1930—1071. schimburile comerctaîe 
romfino-afrirane nu crescut de 5.0 
ori. Țafa noastră construiește o ae
rie de obiective industriale și «so- 
dol-economlce ln Africa. Totodată, 
specialiști români contril.ni'e la pu
nerea în valoare a bogățiilor natu
rale dlntr-un șir de țări africane, 
In timp ce studenți african! se for
mează sau Ișl d®ăvir?esc pregă
tirea ln institutele noastre. ■

O Hust-are din cele mai eloc
vente n bunelor relații de prietenie 
și colaborare romăno-africane o 
constituie recenta vizită ta opt atatș» 
africane a secretarului general al 
partidului, președintele Consiliului 
de Stat al României, tovarășul 
Nlcolaa Ceaușoscu. înscriindu-se în 
cadrul larg ai activității multilatera
le desfășurate de partidul șl guver-

PARIS 23 (Agerpres). — Agenții!» 
de presă anunță câ delegațiile Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud șl gu
vernului R. D. Vietnam la conferința 
cryadrlpariltă In problema Vietnamu
lui de la Paris au adresat delegațiilor 
S.U.A. ș! regimului de la Saigon me
saje In care propun ca Joi» 25 mal, 
să albă loc cea de-n 150-a ședință a 
conferinței, relulndu-se astfel con
vorbirile suspendate în mod unilate
ral, la 4 mal, de către delegnțliia 
americană și saigosneziL

în mesajele lor, delegația Guver
nului Revoluționar Provizoriu șl ds- 
legațla R. D. Vietnam Iși exprimă do
rința da a relua eforturile ta vederea 
găsirii unei soluții pașnice a pro
bleme! vietnameze.

HANOI. — Forțele aeriene ameri
cane au bombardat, la 22 mal. mal 
multe regiuni populate din provincii
le Nam Ila. Ntah Bînh. Nghe An, 
I-In Tinh șl Quang Binh din 
R. D. Vietnam — ®o arată inir-o de
clarație dată' publicității de Ministe
rul Afacerilor Externe ai R.D.V.i,

*
SAIGON. — Forțele F.N.E.. «us- 

țlnute de tancuri, au atacat din 
nou. marii dimineață, enclavele 
salgoneze din zona An Loc. con
trolată aproape în întregime de 
patrioțL Se relatează, de aseme
nea. din Saigon că oale două divizii 
raigoneze. ellopurtata de aviația ame
ricană plnă Ia o distanță do circa 2 
km de An Loc, continuă să fie Imo
bilizate șl Bint Bupuae permanent 
atacurilor palrioțllor. Agenția Asso
ciated Press Informează că partea 
sudică a provinciei Phuoc Thuy, din 
Delta Mekong, precum si capitala 
districtuală Dat Do sini, aproape in 
întregime, controlate de palrio’,1.

Au continuat, de asemenea, atacu
rile forțelor patriotice împotriva a 
divorce puncte întărite cm consti
tuie perimetrul exterior de apărare 
al garnizoanei ealgoneze din foaia

pentru suveranitate asupra bogă
țiilor lor constituie, unul din as- .. . . . _
pectole cele mal caracteristice ale ment .de importanță majoră, o ex- 
jiltimilgg : ard. In «md,-uJ.-taee8Ui! preisiajațșJMpcJtA a solldaritatlLppr»'

----------- --------------------------------------------------------1-“ —-

Irecute ta proprietate de. stat bunu
rile tutor mari fw:' etăți sl compa
nii străine, in®tllutadu-se con
trolul statului ta principalele 
ramuri ala producției O atenție 
deosebită sa acordă formării de ca
dre naționalei, lichidării uneia din 
«teIe mal grele moșteniri ale colo
nialismului — înapoierea culturală, 
factor de agravare a decalajului 
față de țările avansate economic.

Fără îndoială că procesul de dez
voltare a tinerelor state africane nu 
este rectUlnlu. Aceasta se datorează 
unui șir de factori. Intre caro, pe 
de o parte, persistența sechelelor 
trecutului colonial. Iar. pe de alta. 
Încercările cercurilor imperialist® 
de a-șl menține sub diferite forme 
vechile poziții, de a Împiedica con-

porului român cu popoarele care au-- 
Bcuttlrat jugul colonialist, cu mișc® 
rile de eliberare națională. .JFădnd 
bilanțul acestor vizite — sublinia 
tovarășul NIcotae Ceausescu — 
putem spune că ele an fost deose
bii de rodnice,' că rezultatele sînt 
mal mult decît bune, că ele an a- 
șezat relațiile României eu aceste 
țări pe baze noi, coiislilnînd o 
nonă etapă ta dezvoltarea relații
lor între țările șl popoarele noas
tre”.

Cu prilejul Zilei eliberării AJrl- 
' cil. poporul român urează popoare
lor africane no! succese ta lupta 
lor pentru făurirea unej vieți li
bere șl Independente, pentru pace 
gi prosperitate.

al orașului Ruse
SOFIA 23 (Agerpreș). — Fldsl 

Cajstro Ruz, prim-secretar al C.C. al 
P. C. din Cuba, primul ministru al 
Guvernului Revoluționar, care se află 
tntr-o vizită oficială ta R. J’. Bulga
ria, n fost marți oaspetele localității 
Ruse. Fidel Castro a fost însoțit «ie 
T«xior Jivkov, prim-secretar al CC. 
al P. C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat

Fidel Cutro, relevă agenția B.T.A., 
a avut o Întrevedere cu cadre de con
ducere locale care au informat despre 
preocupările privind dezvoltarea ora
șului Ruse, șl a vizitat, apoi, un cen
tru electronic de calcul șl o expoziție 
•pedal organizată, care prezintă as
pecte ale aplicării alittemelor auto
mate de calcul ;

el asigurării unei baze materiale 
necesara- lucrărilor de cercetare. 
'AatfeL nu apar disproporții talre 
potențialul uman dc cercetare, do
tarea materială a Institutiiiui șl re- 
zai Satele efective ale activității da 
cercetare.

Tot ta conformitate eu prevederii® 
legii, «rentrata industrială axe datoria 
de a organiza, urmări- si controla 
activitatea de cercetare (atît pentru 
nevoile proprii, cit șl pentru 
unități) penlru asimilarea de 
duse șl procedee tehnologice 
Urmărind îndeaproape mersul 
lucrări de' cercetare, conducerea 
tralef are posibilitatea «ta 
eventualele Impedimente care, la 
un moment dat. nu nr permite trans
punerea în practică a soluției wu 
nr genera ta pr«x!uctio o eficacitate 
economică redusă. Ce b® talreprln- 
de ta acest' caz 7 Normal nr fi ori 
Bă se renunțe la tema propusă, pen
tru a evita irosirea nnor forte de 
cercetare, mliloace materiale d a 
timpului, bineînțeles en «ILscemă- 
mînt, ori să se creeze rondlțU pro
pice finalizării cercetării respective 
în producție. Dar nu ta toate si
tuațiile se procedează ta acest mod. 
Iatfi un asemenea caz. Uzinei de 
pompe din București, apartlnind 
Centralei pentru utilai chimic s! ra
finării. 1 s-a repartizat prin planul 
departamental — cu un timp ta 
-----____________________J pompa 

cerce- 
tltular 
părtl- 

...------------ --------- ---- sarcină s-a
realizat : sarcina de a construi ro
torul a fost atribuită altei uzina. 
După numeroas» încercări s! va
riante constructive, «țx-clallștll uzi
nei bucureștene au recomandat să 
&a renunțe la această temă, neexis- _____________ ________ _
tind, cel puțini pentru moment, po- Inginerilor șl tehnlclenltor. 
____cercetării țtlihțlflce la soluționarea

■ problemelor concrete, curente șl de
perspectivă, ale producției trebuie 
simțitor sporit, ma! alea ta cazul in
dustriei "construcțiilor de mașini. Cen
tralele industriale dispun de toate 
condițiile necesare pentru a asigura 
ridicarea continuă a nivelului tehnic 
al producției, pentru a face ca produ
sele Industrie! constructoare de ma
șini să aibă caracteristici conslruc- 
tive șl funcționale cit mal taalîe. ta 
nivelul realizărilor obținute ne stan 
mondial Dar înfăptuirea unor ase
menea sarcini nu ea’.e posibilă fără 
eforturi Intense pentru . Imbunălătl- 
rea activițâtii de cercetare-dezvol- 
tare, pentru valorificarea rapidă ta 
producție a rezultatelor cercetării 
științifice proprii — In acest dome
niu.
sort 
bine 
sale

alto 
pro- 
noL 

unor 
cen- 

Beslzeza

foaie (bunăoară. Centrala Industrială 
penteu utilaj chimie șl rafinării, 
Grupul de uzine pentru construcția 
<Se mașini din Reșița) se Invocă moti
vul că ,tau dispunem de baza mate
rială necesară cercetărilor*. O astfel 
de justificar® nu este dtușl dc puțin 
plauzlbflă. în Legea cu privire la or
ganizarea și conducerea unităților bo- 
«rialtst® de otat se stipulează clar : 
centrate „îtablltrște măsuri prntrn 
<I«?xvoltarea bazei materiale a cerce
tărilor științifice proprii". Cine alt
cineva declt «tonlrnln Industrială 
trebuie efl se preocupe de crearea 
baze! materiale necesare efectuării 
lucrărilor de cercetare ?- , departamental — cu un i

.prob ?Tn.37 urmă — construirea unei
“* ' ‘ "" * ’ pentru mortar. Domeniul‘de

tare care revenea uzinei, «sa 
al temei, viza confecționarea 
lor metalice șl această ’ earcln

farurile de resort din undo centrale 
de industriei amstrucțiltor de 
ștal nu pot depăși dilema ț 
tti r.e asigurăm cadrele - de 
cetători șl apoi creăm baza 
tertală pentru cercetare mu 
vers ? Sl. ca urmare, lasă 
crurlle sA se desfășoare de la 
în cadrul Ceqtraiel Industriale

ma-
In- 

cer- 
ma- 
ln- 
lu- 

slne.
. _ , __  .__  pen

tru utilaj chlinlc eI rafinării există 
un Institut do cercetare sl proiec
tare. Numărul cercetătorilor științi
fici: 5 (clnd). Institutul de cerce
tări șl proiectări pentru utilai chi
mic și rafinării nu dispună nici de 
o bază materială adecvată cercetării 
științifice șl nld do cercetători ta. 
număr «sorespunzălor. Rezultatul 7 
Cercetarea științifică «te desfășoară 
greoi, iar termenele de finalizare a ■ 
unor teme prevăzute In planul do 
Btat nu stat respectate.

O experiență pozitivă care poate și 
trebuie să, fie generalizată (Inclusiv 
de către Centrala Industrială pentru 
utilaj chimie șl rafinării) a acumulai 
Institutul de cercetări șl proiectări 
navale din Galați, Institut încadrat ta 
centrala de construcții navale. După 
cum ne reiata ing. Ovldlu Ivnnoy. 
Inglner-șef al ICEPRON AV-uiul. 
dezvoltarea Institutului ca urmare 
a sarcinilor ce-1 stau ta fată, te face 
armonios — atît din punct de ve
dere al numărului de cadre, rit ri

elbllltatea confecționării unui rotor 
corespunzător. Ministerul. (M.I.C.M.) 
a Instalat gl tema a fost Inclusă din 
nou în plan, cu tonte că cercetările 
ajunseseră la un punct mort. Urma
rea a fost însă neașteptată, ce] pu
țin curioasă. Pentru anul 1972. uzi
na de pompe, care ta trecut a obți
nut bune rezultata In domeniul cer
cetării științifice teă amintim reali
zările consemnate prin înlocuirea 
modelelor din lemn cu rășini epoxl- 
dlco la turnarea carcaselor pompe
lor. soluție aplicată In această în
treprindere) nu și-a propus aid o 
temă de cercetare. Alealnd această 
cale a minimei rezistente, uzina ■ 
greșit. Dar nu numai ea. Pa ace
eași «tale a pășit șl centrata indus
trială de resort care — In fata unor 
dificultăți, temporar® — nu a stimu
lat încheierea cercetărilor, ta așa 
fel tacit tema prevăzută ta planul

i

departamental ră fie flnâllzată 
cel mal scurt termen.

Producția poate solicita. deseori 
urgent, „peste noapte*, cum se spu
ne, contribuția ccrcelătdrllof ta re
zolvarea unor teme tehnice deose
bite, care nu au fost prevăzute mal 
înainte. Cum se satisfac aceste ce
reri Big producției 7 Citeodată. Ino
perant. pierzindu-se timp prețios 
din cauza unul , „labirint* birocratic 
Inutil. Uzina „Indefiendența* din 
Sibiu a cerut centralei de care apar
ține (C.I.U.C.R.) suplimentarea pla
nului de cercetare cu tacă 10 teme i 
acestea urmau să fie contractate cu 
Institutul de cercetări tehnologico 
pentru construcția de mașini. In
stitutul a acceptat tS contracteze te
mele. Ded lucrurile erau clare. în 
practică Insă contractarea nu s-a 
efectuat In ritm rapid. Căci nu era 
suficient numai avizul centralei, ci 
era neresar șl acordul departamen
tului de resort din minister. S! nici, 
acest aviz nu a tost de ajuns, ce-" 
rindu-s® o „supraavlzare* de la 
direcția dez’.'oltare-ccrcetare dta 
M.LC.M. Ce se desprinde din aceas
tă situație;? Că. uneorli In loe ea 
programarea cercetărilor să fie di
namică șl pe această bază să se asi
gure «^ordonarea ludleloasă șl ope
rativi a activității de cercetare, a- 
eeasta este privită In mod rigid, 
fiind îngreunată de unele practici 
birocratice, străine de spiritul recep
tiv față de cerințele prodncllel de 
care trebuie să dea dovadă forurile 
de resort din centrale sl minister.

Faptele arată că nu toate cen-" 
traleie Industriale tal exercită pe

în cîteva rînduri
a Campionatul olandirz de fotbal 

s-a Încheiat cu victoria formației 
Ajax Amsterdam, care ln acest an a
dominat autoritar competiția, «ăasln- 
d'u-se pe primul loc cu un avans da 
opt puncte față «te principala sa ri
vală, echipa Fcyj&noord din Rotter
dam. Reamintim că echipa antrenată 
de românul Ștefan Covaci a cSștigat 
ln acest an șl „C "" ‘
curind, va disputa 
pionilor europeni* 
nazionale Milano.

în ultima etapă a campionatului, 
Ajox Amsterdam a surclasat pe teren 
propriu cu 12—1 (1) pe Vlteree Arn
hem.

,Cupa Olandei0 șl. ta 
ta finala „Cupei cărn
ii* cu formația Intar-

« La Varna a luat nflrșlt cr.i de-a 
8-a ediție a campionatului european 
feroviar de șah. Victoria a revenit 
echipei Bulgariei cu 83 da puneîe. ur
mata de U.R.S.S. (80 p.). Polonia
(78 p.),1 R D. Germană (78,3 p.),
România (83,5 p.). Iugoslavia (82,3 p.). 
Ungaria (57 p.). Franța (46 p.) etc.

• Pe terenurile de la Roland Gar
ros a început cea de-a 71-a ediție a 
campionatelor Internaționale de tenis 
ale FranțeL Performerii zilei ou fost 
francezul Meycr șl italianul Zugaralll. 
caro au eliminat pe americanii Os
borne (cu 8—0. 7—5, 8—1) șl. respec
tiv, McManus (cu 0—4, 3—0. 0—3. 
0—8, 6—3). Jucătorul român Petre 
Măranureanu l-a Intllnlt pe tenlsma- 
nul sovietic Kakulla, ta fața cărata a 
pierdut ta trei «seturi cu 8—8, 3—7.

Iile NSstase șl Ion Tiriac vor Intra 
în concurs joi.

ros

A
ah prieteniei

și solidarității româno-cubaneze

deplin . funcția do cercetare-dezvol- 
tare. ceea ce nu poate că fie declt 
în detrimentul activității 
domeniu. Or, așa cum s-a 
zilele trecute la Conferința pe țară a

In acest 
subliniat

aportul

centralele sl forurile lor de re- 
avlnd . de Indenllnlt atribuții 
prediate de reglementările le- 
in vigoare.

• La Bruges 8-a disputat meciul 
retur dintre selecționatele Belgiei și 
Island©!. conllnd pentru preliminariile 
campionatului mondial de foibaL Fot
baliștii belgieni au dștlgat cu scorul 
de 4—0 (2—0) prin golurile "înscrise 
de Lambert (mln. 31 și 50 — ambele 
din lovituri de la 11 m). Janssens 
(mln. S3) șl Docks (mln. 39).

Astazl se desfășoară meciurile 
etapei a 24-a a campionatului 
divizie! A la fotbal. Pe stadionul 
.,23 August* dta Capitală se va 
disputa partida dintre echlnele 
Steaua București șl Spori Club 
Bacău. In tară sini programate 
următoarele Jocuri : U.T. Arad 
— Dlnamo București ; F.C. Ar
geș PiieștI — Univcrsllatea CluJi 
Politehnica laș! — Rapid Bucu
rești ; C.F.R. Cluj - Crîșul 
Oradea : Petrolul Ploiești — 
A.S.A. Tg. Mureș t Steagul roșu 
Brașov — Universitatea Craiova 
ș! Jiu) Petroșani — Farul Con
stanța.

Toate meciurile vor Începe Ia 
ora 17.

O trecere ta revistă, 
fie chiar sumară, b e- 
voluțlel dta ultimii 
ani a relațiilor de co
laborare economică sl 
tehnleo-ștlLnUfleă din
tre România și Cuba 
evidențiază din plin 
continua șl rodnica 
dezvoltare a acestor 
relații. Rezultatele po
zitive înregistrata pe 
acest teren Ișl gă
sesc izvorul ta legătu
rile trainice de prie
tenie si solidaritate, 
bazate po comunitatea 
de orlnduire sl idealuri, 
pe scopurile comune 
alo dezvoltării sodetă- 
HI fsocla'lr.le, pe bunele 
relații statornicite In
tre guvernele, partl- 
dela șl popoarele din 
cele două țari.

Creșterea continui a 
potențialului economic 
al României sl Cubei 
a creat al creează noi 
șl noi posibilități pen
tru Intensificarea si 
diversificarea colnbo 
rărll economice ro
mă no-cubaneze. în 
scopul unei mal bune 
valorificări a acestor 
posibilități. In noiem
brie 1007 a fost creată 
Comisia mixtă Inter- 
Kuvernnmentală româ- 
no-cubaneză de co
laborare economică ?! 
tehnlco-ștllntlfică. în 
virtutea aranjamente
lor. acordurilor d 
protocoalelor semnate 

. Intre cele două țări, 
schimburile comerciale 
au cunoscut an de an 
o creștere substan- 
țlală. volumul lor 
fiind astăzi de «dteva 
or! mal mare ca ta 
ÎIM7. Rfxnflnln a livrat 
Cubei cantități mereu 
sporite do mărfuri al

produse. In ©pedal ale 
Industrie! constructoa
re de mașini.

MU de tractoare șl 
remorci romăneștl aint 
prezente la „Zafro* — 
campania . .
Camioanele „Bucegl* 
străbat drumurile țl 
șoselele Cubei din Pl- 
nar del Rio șl pînă In 
Orient©. La fel șl miile 
de vagosne. nvlnd 
scris po boghiuri 
„ROMANIA*. sintpre. 
zente pe arterele 
fler alo Cubei.

zahărului.

Cubei, Atît calitatea 
instalațiilor românești 
de foraj, dt șl compe
tența inginerilor și 
cpedailștilor români 
s-au bucurat de o 
apreciere deosebită din 
partea forurilor cu
baneze dc resort în
tre petroliștii români 
șl cubanezi s-au sta
bilit sincere șl du
rabile legături de 
prietenie. Înțelegere șl 
«tolaborere.

Cu prilejul ultimei 
BeslunJ ■ Comisiei

CORESPONDENT A DIN HAVANA

La rtndul el. Cuba 
a livret României can
tități toi mal mori de 
zahăr — principalul 
produs cubanez de ex
port — melasă, con
centrate de nichel, ci
trice. tutun, produse 
alimentare șl alte pro
duse tradiționale de 
export.

începînd dta anul 
1963, B-nu pus bazele 
unei fructuoase coo
perări In domeniul pe
trolului, Rotnfinla ncor- 
dlnd țării prietene din 
Antlle asistentă tehni
că ta explorarea șl ex
ploatarea unor zăcă
minte petrolifere. Pu
ternicele Instalați! plo- 
feștene ,.2 DH-1G0* șl 
„F-200" forează, ta mii 
de metri adlncime, 
Ungă Măriei, pe coasta 

■ de vest, la Guanabo, 
Boca del Jaraco ș! Co- 
rnlllîo. In centrul insu
lei, !n Camnguoy, In 
partea de răsărit a

mixta româno-cuba- 
neze. caro a avut loc 
In ma! anul trecut ia 
Havana, s-au «tablllt 
o serie de obiective 
concrete menite să a- 
dlncească cooperarea 
tehnico - științifică. 
Astfel s-a convenit a- 
suprs lucrărilor de 
cercetare si proiec
tare de către partea 
română ta vederea 
valorificării unor zfi- 
cămtata de cupru ta 
provincia Pînar del 
Rip. România va li
vra. de asemenea, in
stalațiile sl utllalele 
pentru o rafinărie de 
«nipru sl va acorda a- 
fllstentfi tehnică pentru 
punerea lor în func
țiune. S-au analizat 
totodată posibilitățile 
lărdril colaborării ta 
domeniul Industriei 
chimice șl petrochi
mice. pentru produce
rea de pesticide. In-

grășămlnt® chimica, 
produse sodice, maae 

'plastice etc. Subcomi
sia de colaborare tch- 
iitco-sillntlflcft a sta
bilit un program am
plu privind transmite
rea reciprocă de.Infor
mații ®i documentații 
tchnlco-ștllnțlflce. în 
special In domeniul 
industriei miniere, In
dustriei lemnului, a- 
«riculturll. precum sl 
trimiterea de către 
partea română de spe
cialiști pentru acorda
rea de asistență teh
nică In diferite sec
toare de activitate.

Fixate Intr-un cadra 
optim de colaborare I 
cooperare frâteoacă, 
relațiile economice 'si 
tehnlco-șlilnUHce ro- 
mâno-cubnnez© ocupă 
astăzi prin volumul, 
diversitatea ‘sl semni
ficația lor. un Soc do 
seamă In sfera schim
burilor multilaterale 
pe care le efectuează 
ambele țări. Ele tin 
seama de necesitățile 
specifice ale fiecărei 
părți In actuala etapă 
de dezvoltare n socia
lismului. precum sl 
de cele In perspectivă, 
Imb!nîndu-se armo
nios. In folosul șl a- 
vontaiul

Aceste 
totodată, 
prezență 
la mil șl 
metri de Carnațl. pur
tătoare a umil nobil 
meaal de solidaritate 
a poporului român cu 
poporul frate al Cu
bei socialiste.

ambelor țări, 
relaîll vin, 

sa consacre o 
românească 

mii de kilo-

Victor STAMATE
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Securitatea europeană
pe primul plan al convorbirilor

Kreisky - Brandt

Slute fcinisii, ori consM !

înfățișează acum 
nouă*.

aurfrtac

conferinței, 
conferințe, 

europeană, pregătiri

Tot marți, a avut loc o Inlilnlre
Intre Leonid Brejncv, secretar aene- 

________ _______  J Richard
Nixon, președintele S.U.A.. care au 
continuat convorbirile In probleme

,3 ■ »

Lulnd men Hor munci! de In sate. Ea Iș! pă 
sește expresia In creșterea produc
ție! agricole șl iu sprijlnJLroa, pe sca
ră largă, a apelului partidului cu 
privire la realizarea In acest an a

ln cadrul consfătuirii con-
problemelor agriculturii, care 

a avut loc fa Varșovia, Edward
țio! agricole șl ln sprijinirea, pe 
ră largă, a apelului partidului

P.M.U.P., a relevat că de ritmul .In unei producții paste plan, a spits E. 
care agricultura poloneză va accelera' Gierek.

VIZITA OFICIALA
.. : ' * •

® Convorbirile sovieto-americane
O Semnarea unor acorduri de colaborare bilaterală

rea bazelor reglementării Influenței 
activității umane asupra naturii, 
precum șl a măsurilor de preliv.lm- 
plnare a poluării acrului, apel șl so
lului. Pentru aplicarea ln practică a 
acordului va fi constituită o romiste 
mixtă sovleto-amarlcanâ.

Totodată, BorLs Petrovskl, mi
nistrul ocrotirii sănătății al U.ILS.S., 
și William Rogers au semnat un a- 
cord de colaborare la domeniul știin
țelor medicale și al ocrotirii sănătății, 
a cărui transpunere ln viață intră In 
sarcina unei comLsil sovieto-ameri- 
cane. Acordul prevede ca eforturile 
comune să fie orientate, In primul 
rind. spre combaterea celor mal răa- 
pîndite și mai grele boli, cum nr fl 
cele cardlo-vasculare șl oncologice, 
precum șl soluționarea altor proble
me Importante ale ocrotiri! sănătății. 
La semnarea acordurilor au fost de 
față Leonid Brejnev. Alexei Koslghln

MOSCOVA 23 (Agerpres). — A- 
gențla T.A.S.S. anunță că, la 23 mai, 
au avut loc la Kremlin convorbiri 
intre Leonid Brelneiv, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., Nikolai Pod- 
gorali, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem ai U.R.S.S., Alexei 
Koslghln, președintele Consiliului do 
Miniștri al U.R.S.S., și președintele 
Statelor Unite ale Americil. Richard 
Nixon. Intr-O atmosferă sinceră, da 
lucru, au fost discutate probleme' re
feritoare la ovoiuila relațiilor eo- 
vlelo-amorlcane.

La convert)'r! au participat Andrei 
Gromtko. ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., William Rogers, seoe- 
torul Departamentului do stat nl 
S.U.A., Henry Kissinger, consilierul 
special al președintelui S.U.A. pen
tru problemele securității naționale, 
ți alte persoane oficiale sovietica șl 
americane. ,  ------ --—„„„

în aceeași ri, Nikolai Podgornll și și _alte persoane oficiale sovietice.
Richard Nixon au semnat un acord S 
de colaborare Intre U.R.S.S. și S.U.A. ___________ _____________
privind ocrotirea mediului ambiant ral al C.C. al P.C.U^S.. șl 
Acordul prevede colaborarea In slu-, 
dlerea efectelor poluării asupra me- _____  ___ ______  _
cilului ambiant al omului, In elabora- alo rotațiilor sovleto-amerlcane.

ROMA

Plenara C.C. al P.SJI!U;P
SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI SE PRONUNȚA 

PENTRU 0 UNIRE A P.S.I.U.P. CU P C I

ROMA
pres, N.

.seara nu . ____  .__
plenarei Comitetului Central al Par
tidului Socialist Italian al Unității 
Proletare. A prezentat un raport 
Dario Valori, secretarul general nl 
P.S.LU.P. In prima parto a raportu
lui său vorbitorul a făcut o analiză 
a alțuallei posl-electorale din Italia, 
exomlnlnd problemele politice Inter
ne, economice șl Internaționale, tn ______
fața cărora se găsește Italia, In acest cadrul P.S.L 
cadru, secretarul general al P.S.I.U.P. 
a subliniat îndeosebi importanța ton
tului că stingă a doblndit succese cu 
prilejul alegerilor de la 7 mal și că 
Ipoteza formarii unei grupări de tip 
centrist ln parlament este ireală, 
acest grup fiind, din punct de vedere 
numeric, slab in Camera Deputaților 
șl aproape Inconsistent In Senat. '

în cea de-a doua parte a raportu
lui său, Dario Valori s-a referit, la 
problemele de partid, subliniind că 
„serioasa dare înapoi a PR.I.U.P., cu 
prilejul alegerilor de la 7 mal. creea
ză o disproporție Intre obiectivele po
litice da fond ale membrilor de par
tid șl militanților P.S.I.U.P. sl mij
loacele de a le realiza. Secretarul 
general al P.S.I.U.P. a susținut, In
tre altele, că supraviețuirea P.S.I.U.P. 
nu ar permite Îndeplinirea rolului său 
socialist șl unitar pe care partidul 
și l-a propus cu prilejul constituirii

ț-
23 — Corespondentul Agcr- 
Puicea; transmite : Luni 
Început la Roma luc-ârl!»

gale șl a adăugat că, aram, riscul ar 
fl acela al unei continuități pur for
male, plătlndu-se probabil prețul 
unei modificări substanțiale șl gre
șite a liniei partidului.

Dario Valori a susținut apoi nece
sitatea unul congres extraordinar al 
P.S.I.U.P. care s& examineze situa
ția creată șl s-a declarat Împotriva 
unei uniri a P.S.I.U.P. in cadrul 
P.S.I.. dar pentru o unire n P.S.I.U.P. 
cu P.C.L JE1 a exclus confluența tn 

’ 2 ___L din cauza platformei
generale de luptă, plasarea pe plan 
internațional, perspectivele, slructura 
șl metodele partidului socialist Va
lori a amintit apoi etapele definiri! 
treptata a rolului politic al P.C.I. — 
de la mișcarea de rezistență plnă la 
concepția Iul Togliatti despre partidul 
de tip r»ou, platforma programatică 
a Congresului al VIH-lea al P.C.I., 
conchlzlnd că nu există obiecții 'do 
principiu șl de fond pentru o unire 
a P.S.I.U.P. cu P.C.L, pentru a con
tinua, astfel, lupta pentru socialism 
și linjm'ziva imperialtanulul. Valori'a 
declarat că este vorba de o acțiune 
politică de mare însemnătate, nu nu
mai pentru patrimoniul pe care II 
reprezintă P.S.I.U.P., d ți pentru 
procesul ynst de unificare a forțelor 
muncitorești șl, socialista din Italia.

încheierea , plenarei C.C. ol 
P.S.I.U.P. este prevăzută pentru 
miercuri.

întrevederile

delegației
M.A.N. in Canada

OTTAWA 23 (Agerpres). — în con' 
t'nuarea vizitei oficiale pe care o 
face in Canada, la Invitația Camerei 
Comunelor, delegația jmrlaine.'ilari
lor români, condusă de Ștefan Voitec, 
președintele MIA.N., s-a tntllnlt "ln 
orașul Edmonton — capitala provin
cie! Alberta, cu membri al coloniei 
române. Cu acest prilej, a avut loc 
inaugurarea unei expoziții do carte 
românească.

In timpul întilniril. desfășurate tn- 
tr-o atmosferă de prietenie șl cordia
litate, cetățenii canadieni de origine 
română șl-au exprimat mlidria pen
tru marile înfăptuiri ale poporului 
■nostru șl bucuria de a avea in mij
locul lor delegația MJLN., căreia

itrla-mamă, 

viața, munca șl aspirațiile 
român.
__  .. .. I _ ___ ."_2 1 
_ orașul Toronto, capitala 
Ontario, unde delegația a 

Alien ■ Reuther, 
_________________ tagtelallve lo
cale, și cu . alțl deputațL Delegația 
români a asistat la' o ședință a par
lamentului provincial, tn cadrul că
reia a fost salutată ‘ cu o deosebită 
căldură de membrii acestui for le
gislativ.

l-au Înfățișat activitatea 1 
desfășoară, departe de pal__ ____ _.
pentru a face șl mal bine cunoscute 
In Canada vlaî 
','pppo^rulul’i

Următoarea etapă _a Itinerarului a 
constitult-o 
provinciei Onl 
purtat convorbiri cu 
președintele adunării lei

Vizita delegației P. C. R., 
condusă de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil

‘..fi . .
Prinzul s-a desfășurat intr-o atmos
feră caldă, tovărășească.

Tn cursul zilei do Ieri,' delegația 
P.C.R.. condusă de tovarășul Paul 
Nlculescu-Mlzil. a avut _ convorbiri 
Ia secția economică a _

,șr ta redacția revistei „Ecowm 
politică" cu tovarășii Henri

PARIS 23 — Corespondentul nos
tru transmite : Marți la amiază, Bi
roul Pollâlc ,al C.C. al P.C.F. a ofe
rit o masă tovflrățoanrti in onoarea 
delegației Partidului Comunist Ro- 
mfin.

Au participat Georges Marchnla, 
secretar general adjunct al P:C.F., ,-------- — -------
Etienne Fajon, Gaston Pllsșonnler, dnln. director poliție,

Politic, secretar! a! C.C. al P.C.F., , 
Jacquea Duck», Benoit Fraction, 
Franțols BILIoux, daude Popperen, 
membri al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.F.

Din partea romănă au participat 
tovarășii Paul Ntculescu-Mlzll, mem
bru a! Comitatului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.CR., 

■ Constantin Băbălău, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prlm-seerelar al Co
mitetului județean Dolj al P.C.R., 
Ionel DIcu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Constantin Po
pov Ici, adjunct al directorului In- 
stl'utuJul pentru pregătirea cadrelor 
în problemele conducerii soclal-poll- 
tlce. A fost prezent Constantin Fll- 
tan, ambasadorul României la Paria.

mân.
MSSpl'a1* Wf*** -W»:0'VL

SCIU'L |MU. MVUjiJkJ. Ați r w-vv* ©JS3.
secretar general adjuncta] P;C.F. 
Etienne Fajon, Gaston uuin, uuisiii.
Antlrâ Vlcuguel, membri ai Biroului redactor-șef. membri

„i onv P.C.F., cu activiști ai secției sl
doctori al revistei.

După amiază, delegația P.C.IL n 
’ vizitat taboratoarole Institutului de 

fizică nucleară de ta Facultatea de 
științe din Paria. De asemenea, de
legația română a vizitat muzeul „Is
toria vieții" din MonlreulL care pre
zintă aspecte ale luptei revoluțio
nare a comuniștilor sl forțelor de
mocratice din Franța.

T.n continuare, delegația P.CR. a 
depus o jerbă de flori ta Zidul co- 
munandlOT din cimitirul Pbro 
In chaise.

Scara, tovarășul Gaston FUssan- 
nler. membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.F.. a oforiț,' 
un dineu în onoarea delegației Par
tidului Comunist Român.

C.C. al P.C.F. 
.Economie și 
........ Jour-
Jean Fabre, 
al C.C. al 

re-

Delegația 
de activiști ai P.C. R. 

a sosit la Belgrad
BELGRAD 23. — Corespondentul 

nostru, G. lonescu, transmite : Marți 
a sosit la Belgrad o delegație de ac
tiviști a! Partidului Comunist Român, 
condușă de tovarășul Marin Drăgan. 
membru nl Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid Teleorman, care face o vizită 
cu caracter de schimb do experiență 
In R. S. F. IugoBtavfa, ta invitația 
Prezidiului U.C.L

Delegația de activiști ai P.C.R. a 
avut o Inlilnlre de lucru cu Kol 
ȘLroka, mombru al Prezidiului U.C.I. 
La convorbire, care 8-a deșfft’urat 

, lntr-o atmosferă deosebit de cordia
lă, au participat Stavko Fillpl, ®af 
de secție ta Prezidiul U.C.L. sl am
basadorul român, Vasil# Sandru.

de press transmit„Rc/crer.dumuJ

BONN 23 (Agorpres). — Președin
tele R.F. a Germaniei. Gustav Hei
nemann, a semnat marți legile pri
vind ratificarea tratatelor Încheiate 
de guvernul vest-german cu U.ILS.S. 
ți cu Polonia șl aprobase săplămlna,

trecuta de Bundestag și de Bundes
rat. Prin acest •act; procedura do ra
tificare a traistelor s-a Încheiat. Ele 
vor putea Intra In vigoare după 
schimbul Instrumentelor do raclflcaro 
Intre statele «semnatare.

Fâcînd uz de condițiilo creata do autorilâțilo R.D. Germano prin măsurile 
adoptate în-privința aplicării temporare o reglementărilor prevăzute în 
acordul evedriporht asupra Berlinului occidental și în acordul de trafic 
dinlre R.D.G. și R.F.G., mii de cetăjeni vest-berlinezi au posibiliîaloat pen
tru a doua oară în acest an, sâ efecîuezo vizita In capiiala și po teritoriul 

R.D.G. In fotografie s la punctul de trecere Oberbaum

viața politică 
____  __ ___  , „ J vin să con- 
cezllor abia după ce firme adevărul acgs-

— remarca, cu anu- 

francez. Intr-adevăr, 
abia după ce au 'firi . 
cuno'icufe rezultatele cadrul O.R.T.F. -(Oft 
referendumului din 23 clu! i rsnrilla 11 -d.

_____ Sn t/iafa poMîicd 
foifat’în atenția fran- franceză vin să rân
cezilor abia după ca firme adevărul acgs- 
faptul s-a consumat" tor constatări. Astfel,
— remarca, cu anu-- dezbaterea, din A ciu
ntita ironic, un ziarist narea Națională asu-

rscr, pra publicității clan-
fost destine descoperite tn

aprilie, evenimentul a 
căpătat dimensiuni 
noi, neașteptate, a- 
cesie rezultata atir- 
nind un larg interes 
în Tinderile opiniei 
publice ?i numeroase 
reacții țl comentarii 
din partea presei și 
o cercurilor politice. 
Majoritatea observa
torilor constată că 
din această experien
ță electorală se des
prind două concluzii.' 
In primul rind, faxem- 
mliil procent o! votu
rilor n- alive, numă
rul si mal mare de 
elegăh..I 
ținut de

inul să nu-și atingă

__  radiotelevlziunli 
franceze), dezbatere 
desfășurată 
mult 9»

nu de 
... prezența 

primului mfahiTu, 
Jacques Chaban Del- 
mas, a pus In lumină

Marți au început la Viena 
convorbirile oficiale alo cance
larului Willy Brandt cu premie
rul austriac Bruno Kreisky. Tot 
marți, cancelarul Willy Brandt 
a fost primit de președintele 
Republicii Austria, Franz Jonas. 
Oaspetele, care a sorit la Vie
na lntr-o vizită oficială, se află 
pentru a doua oară in acest an 
In Austria, intruclt la începutul 
lunii februarie a participat la 
conferința de la Igls (Tirol) a
partldelor socialiste șl sncia.’- 
democrate din* Austria, ii. J'.G., 
Elveția și Italia. ■

Potrivit aprecierilor presei de 
alei. întrevederile Krciskp- 
Brandt se tor desfășura sub 
semnul recentei ratificări in 
Bundestag a tratatelor R. F. a 
Germaniei cu ’ Uniunea Sovie
tică ți R. P. Polonă, problemă 
căreia i-a fost acordată ți in 
Austria o atenție deosebită. A- 
cum, W. Brandl — așa cum a 
declarat înaintea actualei vizite 
— dorește să facă un schimb 
de păreri'cu colegul său austriac 
asupra perspectivelor evoluției 
relațiilor dintre țările din estul 
ți din cestul continentului în 
lumina ultimelor evoluții. In 
acest context, cancelarul vest- 
german a relevat impor
tanța „pregătirilor multilaterale

ln vederea conferinței, sau 
șirului de conferințe, pentru 
seraritatea __Țț
care vor începe după toate pro
babilitățile Intr-o capitală nor
dică șl a căror continuare este 
dc așteptat Intr-un alt frumos 
oraș al continentului”.

Cotidianul vlenez „Kurier" 
Include Sa Iernatica convorbiri
lor oficiale și chestiunea pri
mirii ambelor state germane in 
Organizația NaȘiunUor Unite. 
DiiM stM.ezta: cunoira£..-^.no-, 
teacă ziarul ln aceeași ordine da 
idei — cancelarul Kreisky" a 
declarat sdptâmi.M trecută că 
„după ratificarea tratatelor In 
Bundestag problema recunoaș
teri] R. D. Germane de către 
Austria se 
sub o lumină _____

In sflrții, guvernul 
este preocupat de demersurile 
sale privind asocierea, sub 
o formă sau alta, la Piața Co
mună, demersuri care au in
trat în faza finalizării unul a- 
cord. tn această privinjă, ofi
cialitățile austriece contează pa 
sprijinul vest-german In vede
rea obținerii unor condiții cit 
mal favorabile.

Petre STANCESCU 
Viena, 23

. .....,5 ,

Ministrul de externe al Norvegfel, 
Andreas Cappelon, a acordat televi
ziunii române un intervlu jn care, re- 
ferlndu-eo Ia poziția guvernului nor
vegian față de convocarea unei con
ferințe general-europene de securita
te și colaborare, a declarat : „Trebuie 
că amintesc mai lntll c& atund dnd 
Partidul Muncitoresc a venit la pute
re ln Norvegia — In martie anul tre
cut — am dat publicității b declara
ție de politică generală, care se re
ferea la politica externă pe caro o 
vom urma. în acest document, pro
blemei convocării unei conferințe 
europene privind securitatea sl coo
perarea Le-a acordat o' atenție dpo- 
sebltă @1. Intr-adevăr, acestei nr<>- 
blemc'guvhrnuî meu II acordata riuira 
Importanță. Voi adăuga că in parla
ment ex’slfl o mare majoritate pen
tru sprijinirea acestei nctiiml. Noi 
slntem do părere că o conferință eu
ropeană ■pentru securitate șl coopera
re va consHtuL un cadru corespunză
tor pentru continuarea actualului 
proces de destindere ln Europa. Ea 
va netezi drumul pentru o cooperare 
mai largă Intre toate țările europene. 
Sper, de asemenea, cil această con
ferință va duce treptat la instaura
rea unor forme mal largi de legă
turi între Est șl Vest..la sporirea coo
perării ln domenii concreta do inte
res reciproc. Ișl va aduce o contri
buție importantă la destinderea ln 
Europa".

Totodată, a spus el, este evident, 
că există o legătură; foarte etrinsă 
între securitatea europeană sl cea 
mondială. ‘ i ' . I

(Agerpres)

ACTIVITATE 
POLITICO-DiPLOMATICÂ 

IN LUMEA ARABA
ALGER. — Președintele Tunisiei, 

Habib Bourgulba, care se află in- 
tr-o vizită fa Alger, șl prejwhntele 
Algeriei, Houari Boumedienc. au 
Început convorbirile oficiale. Obiec
tul principal al discuțiilor 11, cottfiii- 
tuie examinarea perspectivelor exis
tente in vederea Intensificării șl a ex
tinderii relațiilor de prietenie șl coo
perare dintre cale două țări. Slnt n- 
bordate, de ademenea, probleme pri
vind evoluția situației tnîeraațlonale. 

CAIRO. — tn capitala egipteană a 
sosit o delegație a Uniunii Socialiste 
Arabe din Libia, condusă de Baklr 
Haouadl, secretar general al partidu
lui.

în același timp, ta Cairo s® desfă
șoară convorbiri Intre o' delegație a 
Uniunii Socialiste Arabo șl membri 
de frunte al Partidului Haos din Si
ria nflaU, de asemenea. Intr-o vizita 
oficială in capitala egipteană.

-gn «S-» #.■ ți iii$-»;«• 4 0 • 'd-w is it ir 4 $-SE. Gierek despre problemele
■

agriculturii poloneze
_ VARȘOVIA 23 (Agerpres) 
cuvlntiu ln cadrul constatul _ 
nacrate problemelor agriculturii, care 
a avut — ’
Gierek, p-lm-seereîar al C. C. al

care agricultura poloneza va ac 
creșterea producției depind in maro 
măsură Îmbunătățirea nivelului da 
trai nl populație! do ta orașe șl sate, 
precum șL dinamlca generală a dez
voltării economico a țârii

Oprlrtdu-se asupra politicii agricole 
duse dc partid și fa hotăririle de stat 
adopțata^ln. conformitate cu aceasta, 
în urma,7,’cfirorafort-^creat^ccm- ' 
dițll „eitoriomlce favorabile pentru 
dezvoltarea agriculturii, vorbitorul a 
dat o înalta apredere actlvltățfl oa

Anul trecut, producția agricolă a 
crescut cu 3.0 la sută, ceea ce a con
stituit o creștere bună în comparație 
cu medio Indicatorilor din perioada 
precedentă. în următorii ani al.pla
nului cincinal actual, producția a- 
Rrlcolă trebuie să crească cu j încă 
18—18 la sută. Penlru aceasta,' va ti 
necesară o creștere anuală medie de 
pește 4 La rută, ceea .ce este o xnrtd- 
nă dificilă, dar acești Indicatori slnt 
realizabili prinlr-o bună activitate la 
sale — a subliniat Edward Glerek.

trebarea: legă
tură au aceste demi
sii cu rezultatele re
ferendumului ? Faptul 
că, in urma dezamăgi-' 
rii provocate de scru
tinul din 23 aprilie, o 
scrie de membri al 
majorității au fost o- 
bllgați șă constate că 
forțele-actualei - coali
ții guvernamentale 
suferă de o anuma u- 
zură. In consecință, a- 
ceste demisii încearcă 
să repara cil de cit 
imaginea majorității, 
ln ochii opiniei pu
blice.

Un alt aspect al 
problemei, care de
termină In mare mă
sură evoluția actuală 

cete, este succesul in
contestabil înregistrai 
cu prilejul consultă
rii referendale de că- 

. ‘ . - . . ! o 
•f I — Partidul 

Jomunist Francez — 
de Partidul socla- 
. Iată de ce con-

„statului-fermă“
Imaginea tradițlona- între ele se distinge tină. Un ritm 

lă a Argentinei e elrins prin dimensiuni corn- ‘ 
asociata cu pitoreasca 
figură a unul „gaucbo" 
călare. înconjurat do 
drez! do ,vito sl turma 
de ol. caro pasc dc în
tinderile neeflrslte ale , ___ _______ ___ ____ _ _______ ,
pampei. Era imaginea plex, cu o ca nari ta te In același dmo. inch 
tipică a unui „șlal- de 1 630 009 kW va tria automobilistică 
fermă", furnizor de reprezenta 27 ta aulă 
carne, lină, ploi și ce- din puterea energetică 
reale pentru metropo- Instalată ln tară. Tot- 
iele industrializate ale odată, se va 
lumii, de unde ctim- ț 
pâră- aproape totul. 
Inclusiv propriile nro- . 
duse prelucrate. Desi
gur. profilarea aceasta 
neavantajpasă (nu nu
mai sub aspectul pre- j- * 
țurilor neechivalente. Clin Argentina 
dar șl < prin consedn-

norma Uzarea relațiilor reciproce, 
pemnat la 7 decembrie 1870, va fl dis^- 
cutată .la 25 mal, In ședința .comună 
a comisiilor pentru afacerile externe 
și legislativă alo Seimului R. P. Po
lone. , ■

Președintele R.S.F. Iugo- 
SlfTVia losip Brbz Ti to, a primit, 
marți, pe Mured Ghaleb, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Arabe 
Egipt, care întreprinde o vizită ofi
cială de prietenie ln Iugoslavia. Cu 
acest prilej ministrul egiptean a lu
minați președintelui Tlto un mesaj 
din partea președintelui Anwar 
SadaL

•i ■ • Ț- 4
Delegojia oficiala de oh- 

servatorî a R. D. Germane 
Ia cea de-a 25-a sesiune a 
OMS. de la Geneva, a dat publi
cității o declarație, tn care se subli
niază că delegații a numeroase state 
au susținut necesitatea primirii R.D.G. 
in aceasta organizație internaționalii. 
Delegații; ale unor state N.A.T.O., 
printre care șl R.F.G., se menționea- 

■ză în declarație — au împiedicat pri
mirea R.D.G., plodind pentru aminti
rea discutării acesta! probleme. 
„Această acțiune nu este de-naturii 
să contribuie la îmbunătățirea atmos
ferei tn relațiile dintre state" — se 
precizează ln declarația delegației 
R.D.G. ț

■ ;
La Pamnunjon8 avul 500 0811 

de-a 12-a reuniune a experțllor din 
cadrul convorbirilor preliminare din
tre organizațiile de Cruce Roșie din 
nordul șl sudul Coreei, pentru stabi
lirea ordinii de zJ a convorbirilor do 
fond. în cursul întrevederii, relatea
ză agenția A.C.T.C.. discutarea pro
blemelor a continuat Intr-un stadiu 
In care punctele de vedere ale păr
ților asupra ordinii de, zi a convor
birilor de fond s-au apropiat In mod 
considerabil. Totuși, nici ln cadrul 
aeestei reuniuni nu s-a ajuna la în
cheierea lucrărilor pentru stabilirea 
respectivei ordini do zi.

Problema ratificării tra- 
tatiilui dintre R. P. Polonă și 
R. F. a Germaniei f"J ?rl'vlre

________________________________

Secretaral general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, <va 
sosi, la 17 iulie, lntr-o vizită oficială, 
la Moscova, la Invitația guvernului 
sovietic.

„Computer-72". Moscova 
ș-a deschis marț!. expoziția ameri
cană de mașini electronice dc calcul 
șl utilaj pentru prelucrarea dalelor 
— „Computer-72”., Agenția T.A.S.S. 
menționează că la această primă ex
poziție specializată a S.U.A., deschisă 
In U R.S.S., !șl prezintă produsele In 
domeniul tehnicii do calcul 23 de fir
me americane.

A încetat din viață Hec
tor Corvalan, membra al Comi
siei Politice a Partidului Comunist 
din Chile. El a activai multă vreme , 
In mișcarea, elndlcală din Chile. In 
ultL-na parte a. vieții sale a îndeplinit 
și funcții pe linie de stat, fiind mem
bru al delegației chiliene la prece
denta sesiune n Adunării Generale a 
O.N.U. șl. mal recent, al delegației 
"" ' 1 712____ 2_j
U.N.C.TJLD. .*• EâtlitC ’

Irakul a cerut Organiza
ției țarilor exportatoare de 
petrol (O.P.E.C.) convocarea 
unei sesiuni extraordinare, 
pentru a examina situația creată de 
către companiile străine, care acțio
nează tn țară șl care aplică, sistema
tic, o politică de reducere a extrac
ției petroliere — anunțA agenția Ira
kiană de presă. După cum transmit 
agențiile de presă. Venezuela și Libia 
și-au declarat sprijinul total, Irakului 
In disputa acestuia cu companiile pe
troliere străine.

le ns 
torul

_ trei - unități,, no! LJ; 
dos”, una din piesele- mează ©fi asigure 
chele ale dezvoltării viitorii etacl ani 
argentlnene. 1._ _
terminare, acest com-

plexul hidroelectric 
„El Chocon-Colora-

cunoaște gi 
siderurgiei, unda

TIn
--  ..---- .. __— ..... o 

După creștere a producției 
do oțel cu 189 la âita.

! S-a

nu s-a in-

CORESPO1VDENTA 
DLV PARIS

șl termocentralele do
țlțlllor masive orienta- șeros. ’ Alto Văile șl 

toarele. de bază ate tra’T impieta cadraiPaul

ru! ți mai mare 
alegători care s-au ab
ținut de la vot au 
făcut ca referendîi- 
declf la limită tcopu 
urmărit de majorita
tea guvernamentală : 
aprobarea de către 
francezi a lărgirii Pie
ței comune. Pe de 
altă par' , te aprecia
ză că atitudinea ne
gativă sau indiferentă 
a unei bune pdrji a 
elacloratulu! reflectă 
serioase rezerva a ie 
opiniei publice fală 
de unele direcții ala 
politicii interne, eco
nomice ți sociale, a 
coaliției guvernamen
tale.

Se pare că ultimele 
evenimente surveni-

a vieți; politice fran- 

faptul că există o se
rie de nemulțumiri 
față dc actuala po- rii referendale de c 
lificd a guvernului, tre principala forță 
chiar In sinul partidu- opoziției “ "' 
Iul majoritar — U.D.R. Comunls 
Doar la clteva zile și d 
după această dezbate- list.
re, 'aiit directorul pe- vorbirile dintre cele 
neral, cit și președin- două partide, care ou 
iele consiliului dc ad- drept scop definirea 
mlnlslrație al O.R.T.F. și realizarea unui pro- 

. . . j , gram comun dc gu-
vernămtnl, stat privite 
cu viu interes, de suc
cesul acestor convor
biri depinrind, tn lar
gă măsură, configura
ția campaniei elec
torale, precum șl re
zultatele alegerilor le
gislative prevăzute 
pentru primăvara a- 
nului 1973.

și-au prezentat demi
sia. Alte două demișii 
au survenit la începu
tul tăptdminii trecute. 
Este vorba de deputa
tul U.D.R. Rives-ilen- 
rpi, implicat, fa vara 
arsului trecut, lntr-o 
complicată afacere 
imobiliară veroasă, și 
Philippe Dechartre, 
secretar de stat, dis
creditat; de asemenea, 
intr-o mai veche afa
cere de același gen.

S-ar putea pune fa- DIACONESCU
In cadrul dezbaterilor' Începute marți tn Adunarea Națională fran

ceză, primul ministru Jncqueâ Chaban-Delmas a subliniat că guver
nul său „rămîne credincios tradiției lăsata <io generalul de Gaulle, de a 
duce. In conformitate cu interesele națiunii franceze, o politică externă rea
listă sl eficientă de cowerare si pace. Apropierea Franței de țările socia
liste d!n Europa a deschis calea dezvoltării tn continuare a cooperării 
economico ți culturale cu acosta țări. Sprillnlm dialogul politic tn scopul 
apropierii punctelor, de vedere asupra viitorului Europei gi asupra reali
zării securității pe continent". In Încheierea intervenției eale. premierul 
francez a cerut Adunării Naționale un vot do încredere In guvern.

Karim Ahmed Ad-Daud, 
membru al conducerii Par
tidului Comunist Irakian, 
n exprimat, lntr-o declarație radlo- 
dlfuzală, sprijinul partidului pentru 
măsurile adoptate recent do guvernul lrb4ll U.U1CKBUUI
Irakului față de companiile pt;too- chiliene la cea de-a IU-a sesiune 
Here străine care operează pe teri- ------- -- ~ ‘ "
loriul țării, pentru a le determina să 
pună capăt oricăror acțiuni In detri
mentul intereselor naționale.

In localitatea Zalacgerszeg. 
din ft. P. Ungară, s-a inchviat 
primul festival internațional de 
fMntomlmă din Ungaria. Alături 
de ansambluri și grupuri artisiice 
din Japonia, Olanda, R. D. Ger
mană jl din ale țări, a prazen- 
sat spectacole, fa, cadrul festi
valului, și ansamblul „Mim 7“, 
din Cluj. Spectacolele artiștilor 
români t-au bucurat de succes.

Conferința organizației 
Congresul canadian pentru 
apârarea păcii 8 Bd°Ptat re_ 
zoluțll In care participant!! salută 

■ ratificarea de către Bundestag a tra
tatelor semnate de R. F. a Germaniei 
cu U.R.S.S. și R. P. Polonă. Confe
rința a chemat tonte guvernele să 
sprijine propunerea de convocare a 
unei conferințe general-curopene In 
problemele securității și cooperării. 
La conferință au luat parte delegați 
nl organizațiilor politice, obștești, sin
dicala șl religioase din CanadA.

Lucrările conferinței re
prezentanților țârilor neali
niate P5111™ pregătirea agendei în
trunirii la nivel ministerial,' au În
ceput la Kuala Lumpur. Tun Abdul 
Razak, primul ministru al Malayezlel, 
a subliniat necesitatea ca națiunile 
nealiniata să adopte o poziție fermă 
față de orice tendință de hegemonie 
care s-ar manifesta In viața interna
țională.

cupă locul al doilea In 
America Latină, fiind 
depășită doar de cea 

™ .„ asigura, braziliană. Paralel cu 
prin irigare. Include- multiplicarea uzinelor 

șl fabricilor, oro loc o 
Îmbunătățire continuă 
a sistemului de comu- 

însemnări n lea țl 1 ln tre dlvoracie 
regiuni ale tării. Este 
în curs de elaborare 
un plan de perspecti
vă menit să scoatăj dln 
izolare șl înapoiere re
giunea Patagonlel.; In 
subsolul căreia mari 
zăcăminte de petrol si 
gazo așteaptă că fie 
valorificate.

Măsurile adoptate In 
ultimii ani de auțorl- 
tătiie argentlnene.' ca 
Si planurile actua
le, arată că aceas
tă țarăteate botarită «ă 
rupă cu destinul da 
„siat-fermă", atlt do 
convenabil marilor pu-

țele el economdco-M>-
ciale)
chelat. Insă, ca șl 
ln cazul altor țări 
aflate ta eltuatte simi
lară... Argentina caută' 
să-și modifice caracte-

< Hstleile economiei în 
unicul sans cerut de 
realitatea zilelor noas
tre : prin industriali
zare.
.In această, direcție. „„ ______ _

în ultimii ard s-au In- electrice de la NilnilI 
realstrat' pas! remar- șl termocentralele do , , ,
cablH. datorită Inves- la Barranquor». Ca- teri industriale, sl Iți 
tltlllor masive orienta- seros. ■ Alto Valle șl mobUlzenra ofo-tnnio 
te îndeosebi spre sec- j.ujan do ciiyo. Pen- •Ar,. gn. ax BA-rtxrwȚt n a OS
progresului economie. .
Poate că cea inai de e^Panslime a po- 
elocvcntă dovadă de ^Halului energetic 
■dlnaml/im o oferă ra- argentlnean se cuvine 
mura energetică.
creat o importantă re
țea de centrale, unele 
de acum In funcțiune, 
altele în construcție 
sau ln fază do proiect

rea In 'circuitul agricol 
a unul milion de hec
tare de pămtnturi fer
tile. cvltindu-se se
rioasele distrugeri pro
vocate do revărsările 
ăilt de frecventa . ale 
lui R'o Negro. Com
plexului „El Chocon 
Coloradou” 1 so adau
gă centralele hldro-

mobilizează eforturile 
spre promovarea ra
murilor de bază ale 
industriei, care ga
rantează utilizarea ra
țională a bogățiilor 
naționale șl. nrln a- 
ceasta, dezvo! tarea ar
monioasă. multliatern- 

, . lă a economiei, pbtri-
nrlma șl vu ^Iratiilor națiunii

eă menționăm' uzina 
ntomoeleclrică do la 
Atucha - yll
deocamdatfi sin.ffura a- argchtlnehe. 
flată în construcție tn 
întreaga Americă La- V. OROS
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