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COMUNICAT 
cu privire la îndeplinirea planului 
de dezvoltare economico-socială

a Republicii Socialiste România în anul 1972
In anul 1972, oamenii muncii, sub conducerea 

organelor și organizațiilor de partid, angajați 
în marea întrecere socialistă pentru îndepli
nirea planului cincinal înainte de termen, au 
obținut noi și importante realizări în înfăp
tuirea programului stabilit de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale Partidului 
Comunist Român.

Obiectivele fundamentale ale dezvoltării 
economico-sociale pe anul 1972 și pe primii doi 
ani ai cincinalului au fost îndeplinite în bune 
condiții : a crescut potențialul economic al 
țării ; a continuat procesul de modernizare a 
structurii producției materiale ; au fost mai 
bine valorificate resursele economiei națio
nale ; au sporit productivitatea muncii sociale 
și eficiența economică generală ; s-a extins 
participarea României la schimburile econo
mice internaționale, la colaborarea și coope
rarea economică și tehnico-științifică. Pe baza 
dezvoltării producției materiale, a creștet ii 
susținute a venitului național, a continuat să 
se îmbunătățească nivelul de trai al întregii 
populații.

Dezvoltarea de ansamblu a economiei na
ționale în anul 1972 și în primii doi ani ai 
cincinalului este caracterizată sintetic de ur
mătoarele date :

Nivelul anului 1972 
în % Iată de :

în principalele ramuri ale industriei, pro
ducția globală a sporit astfel :

Nivelul anului 1972 
în % față de :

Energia electrică și ter
1970 1971

mică 124,2 110,7
Combustibil 107,3 103,5
Metalurgia feroasă 122,0 113,4
Metalurgia neferoasă 110,0 103,5
Construcții de mașini

și prelucrarea meta
lelor 134,3 116,1

Chimia 129,1 112,1
Materiale de construcții 121,4 109,6
Exploatarea și prelu

crarea lemnului 109,7 104.7
Industria ușoară 129,0 113,5
Industria alimentară 117,6 107,9

ci creștere mai mare a producției s-a 
înregistrat în subramurile : metalurgia oțe
lurilor speciale, electrotehnica și electro
nica, mașini-unelte, mecanica fină și optica, 
construcții navale, fibre și fire chimice, mate
riale plastice și rășini sintetice.

în anul 1972 a continuat procesul de îmbu
nătățire a repartiției pe teritoriu a industriei, 
sporind în ritm superior mediei pe economie 
potențialul industrial în județele mai puțin 
dezvoltate din punct de vedere economic. 
Producția industrială realizată în 1972 depă
șește nivelul celei din anul 1970 cu : 87 la sută 
în județul Mehedinți, 42 la sută în Sălaj, 41 
la sută în Vîlcea, 40 la sută în Olt, 39 la sută 
în Ialomița și Buzău, 36 la sută în Harghita, 
35 la sută în Vrancea și Covasna. 32 la sută în 
Dîmbovița

La principalele produse industriale creșterea 
producției se prezintă după cum urmează :

Realizări
Realizări 1972 în */# față de :

1972 —————————
Realizări Realizări

1970 1971

ȘEDINTCOMITETULUI EXECUTIVAL C.C. AL P.C.
In ziua de 13 februarie 1973 a avut loc șe

dința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român.

Comitetul Executiv împreună cu guvernul au 
luat în dezbatere Informarea preliminară cu pri
vire la îndeplinirea planului de dezvoltare eco
nomico-socială a Republicii Socialiste România 
în anul 1972. Comitetul Executiv a apreciat că, 
în cursul anului care a trecut, s-au depus efor
turi susținute de către oamenii muncii, de orga
nele și organizațiile de partid, ministere, consilii 
populare și au fost obținute rezultate remarcabile 
în toate domeniile activității economico-sociale, 
realizîndu-se și depășindu-se planul pe anul 
1972. Succesele obținute în primii doi ani ai pla
nului cincinal dau garanția că se vor îndeplini 
angajamentele asumate de oamenii muncii de a 
înfăptui sarcinile cincinalului înainte de termen.

Comitetul Executiv adresează mulțumiri oa
menilor muncii, organizațiilor județene de par
tid și tuturor comuniștilor, ministerelor, consi
liilor populare județene, tuturor organizațiilor 
economice pentru activitatea rodnică desfășu
rată în vederea realizării planului pe 1972.

Apreciind că există toate premisele ca planul 
pe 1973 să se realizeze în bune condiții, Comite
tul Executiv stabilește să se ia în continuare mă
suri pentru aplicarea consecventă în viață a sar
cinilor prevăzute de Plenara Comitetului Cen
tral al P.C.R. din noiembrie 1972.

în continuare, Comitetul Executiv a dezbătut 
raportul comisiei guvernamentale care a anche
tat cauzele accidentului de la exploatarea mi
nieră Uricani din 2 noiembrie 1972. Din analiza 
împrejurărilor care au condus la producerea ac
cidentului rezultă în mod cert că acesta a fost 
determinat de o explozie de gaz metan, datorită 
încălcării normelor de securitate a muncii.

Comitetul Executiv a stabilit — pe baza ana
lizării situației de la mina Uricani și în lumina 
concluziilor și indicațiilor date de secretarul ge

neral al partidului la întîlnirea cu minerii din 
Valea Jiului din cursul anului 1972 — măsuri 
care să ducă la îmbunătățirea activității gene
rale, la întărirea disciplinei și a simțului de răs
pundere atît al cadrelor de conducere, cît și al 
fiecărui muncitor în parte. S-a stabilit ca Mi
nisterul Minelor, Petrolului și Geologiei să 
treacă la întocmirea unui program pentru toate 
minele din România în care să se prevadă mă
suri concrete care să evite în viitor astfel de si
tuații. Programul respectiv să fie discutat cu mi
nerii, cu centralele industriale, precum și în co
legiul ministerului și supus spre aprobare Con
siliului de Miniștri.

Analizînd răspunderile care au dus la declan
șarea accidentului, Comitetul Executiv a apro
bat recomandările comisiei privind sancționarea 
unor cadre de conducere care se fac vinovate. 
Pentru răspunderile care le revin, Comitetul 
Executiv dă avertisment conducerii Ministeru
lui Minelor, Petrolului și Geologiei și atrage 
atenția Ministerului Muncii și Inspecției de Stat 
pentru Protecția Muncii. De asemenea, Comite
tul Executiv atrage atenția Comitetului munici
pal de partid Petroșani și Comitetului județean 
de partid Hunedoara în legătură cu neajunsurile 
în activitatea lor și le obligă să ia toate măsurile 
pentru îmbunătățirea vieții de partid, a muncii 
politico-educative în rîndul minerilor. Comite
tul Executiv recomandă Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din România să 
analizeze activitatea organizațiilor sindicale din 
exploatările miniere în vederea îmbunătățirii 
muncii educative și urmăririi mai ferme a mo
dului cum se respectă normele de securitate a 
muncii în acest sector.

Comitetul Executiv a hotărit să convoace ple
nara Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român pentru ziua de 1 martie 1973.

Comitetul Executiv a rezolvat, de asemenea, 
probleme ale activității curente.

1970 1971
Produsul social 122,0 109,8
Venitul național 124,0 110,0
Volumul total al Inves-

tițiilor din fondurile
centralizate ale statu-
Iui 122.6 110.5

Numărul salariaților 110,2 104,7
Producția globală indus-

trială 124,7 111,7
Producția de construe-

ții-inontaj 119.5 107,5
Producția globală agri-

colă 130,0 109,0
Volumul total al mărfu-

rilor transportate cu
mijloace de folosință
generală 114,5 105,6

Volumul comerțului ex-
terior 125,8 114,0

Productivitatea muncii
pe un salariat in in-
dustria republicană 113,4 107,1

Veniturile din salarii 115,1 106,4
Veniturile bănești ale

familiilor de țărani
obținute de la secto-
rul socialist 119,0 107,4

Veniturile totale reale
ale populației 120,6 106,5

Vînzările de mărfuri cu
amănuntul prin co-
merțul socialist 116,0 106,3

Cheltuieli pentru ac-
țiuni soclal-cuiturale
de la bugetul de stat 117,8 109,5

Energie electrică mil. kWh 43 387 123,7 110,0
Cărbune extras mii tone 25 271 110,7 110,1
Țiței extras mii tone 14 128 105,6 102,4
Gaz metan extras mii. mc 22 287 111,6 104,3
Oțel — total
, din care':

mii tone : 740Ț -J U3,6 r 108,8

— oțel aliat
Aluminiu primar și aliaje de a-

mii tone 529 127,6 119,1

luminiu
Produse ale industriei electroteh

mii tone 122 120,0 109,7

nice și electronice 
din care :
— produse ale industriei elec

mii. lei 16 722 136,9 118,7

tronice mii. lei 5 105 143,4 119,4
Mașini-unelte pentru așchierea

metalelor mii. lei 1 196 151.6 120,4
Tractoare
Locomotive Diesel și electrice

buc. 34 883 119,1 114,7

magistrale
Autocamioane, autobasculante și

buc. 286 107,9 107,5

autotractoare buc. 36 100 103,1 102,7
Autoturisme de oraș buc. 28 004 172,3 136,6
Construcții navale 
îngrășăminte chimice (100% sub

mii. lei 2 092 132,8 117,7

110,9stanță activă) mii tone 1 200 134,0
Cauciuc sintetic
Materiale plastice și rășini sinte

mii tone 73 119,7 103,2

tice (100%) mii tone 274 132,8 109,3
Fibre și fire chimice mii tone 100 130,1 104,5
Hîrtie și cartoane mii tone 548 106.8 103,1
Ciment
Plăci din particule aglomerate și

mii tone 9 212 113,4. 108,1

fibrolemnoase mii tone 585 136,7 115,8
Mobilă mii. lei 6 960 124,1 113,1
Țesături mii. mp 733 120,6 110,0
Tricotaje mii. buc. 189 135,0 111.8
încălțăminte mii per. 78 934 120.0 110,5
Aparate de .radio mii buc. 527 115,7 108.8
Televizoare mii. buc. 324 115,8 108,0
Frigidere mii buc. 196 145,4 102,6
Carne mii tone 489 115.0 117,1
Preparate din carne mii tone 123 117,9 104,3
Unt mii tone 32 105,8 110.1
Brînzeturi mii tone 80 117,4 114,3
Ulei comestibil mii tone 315 114,9 102,4
Zahăr mii tone 520 138,1 107,4

SCRISOAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

adresată tuturor celor ce l-au felicitat cu prilejul 
celei de-a 55-a aniversări a zilei de naștere și împlinirii 

a 40 de ani de activitate în mișcarea revoluționară

Cu prilejul celei de-a 55-a a- 
niversări a zilei de naștere și îm
plinirii a 40 de ani de activita
te în mișcarea revoluționară și 
în rîndurile partidului nostru 
comunist, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit un mare număr de

scrisori și telegrame din partea 
organelor și organizațiilor de 
partid, a organizațiilor obștești, 
a instituțiilor de stat, a oame
nilor muncii din întreaga țară 
— muncitori, țărani, intelectuali, 
tineri și vîrstnici, bărbați și fe
mei, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, membri 
și nemembri de partid — care 
au ținut să-i adreseze felicitări

și urări de sănătate, fericire, via
ță îndelungată și putere de mun
că pentru a conduce partidul și 
statul nostru spre gloria și pros
peritatea patriei și a poporului 
român.

Tuturor celor ce i-au scris cu 
acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le adresează următoa
rea scrisoare de mulțumire :

,,Doresc să mulțumesc pe această cale tuturor activiștilor de partid și de stat, orga
nizațiilor de partid și obștești, instituțiilor de stat, tuturor oamenilor muncii care, prin 
telegrame sau scrisori, m-au ielicitat și mi-au adresat urări cu prilejul celei de-a 55-a ani
versări a zilei mele de naștere și împlinirii a <10 de ani de activitate în mișcarea revo
luționară din țara noastră.

Consider toate aceste manifestări drept o expresie a dragostei șl încrederii comu
niștilor, a întregului popor, în Partidul Comunist Romăn — în rîndurile căruia am cres
cut și m-am iormat ca militant revoluționat — a hotărîrii oamenilor muncii de a înfăptui 
și în viitor politica internă și externă a partidului și statului nostru, de a asigura triumful 
mărețelor idealuri ale socialismului și comunismului în România".

NICOLAE CEAUȘESCU

I. INDUSTRIE

în anul 1972 industria a continuat să se dez
volte în ritmuri înalte ; s-au îmbunătățit struc
tura și calitatea producției ; a crescut gradul de 
prelucrare și valorificare a materiilor prime 
și materialelor.

Producția globală Industrială realizată în a- 
nul trecut a fost de 373,7 miliarde lei, cu 39 
miliarde Iei mai mare decît în 1971 ; planul a 
fost îndeplinit în proporție de 101,4 la sută, cu 
o depășire de 5,1 miliarde lei. Ritmul mediu 
anual de creștere în anii 1971—1972 a fost de 
11,7 la sută.

Principalele ministere și unitățile industriale 
ale consiliilor populare și-au îndeplinit planul 
la producția globală pe 1972 astfel :

în % față 
de plan
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Omul față în față cu
EXIGENTELE 

ETICII SOCIALISTE

Sosirea unei delegații a Mișcării
Populare pentru Eliberarea Angolei
(M.P.L.A.) condusă de tovarășul

Ministerul Energiei Electrice 100,3
Ministerul Minelor, Petrolului și

Geologiei 100,3
Ministerul Industriei Metalurgice 101,6
Ministerul Industriei Construcțiilor

de Mașini Grele 101,0
Ministerul Industriei Construcțiilor

de Mașini-Uneltc și Electroteh
nicii 101.0

Ministerul Industriei Chimice 101,9
Ministerul Economiei Forestiere și

Materialelor de Construcții 101,2
Ministerul Industriei Ușoare 105,4
Ministerul Agriculturii, Industriei

Alimentare și Apelor (activitatea 
industrială) 96,9

Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor 103,2

Unitățile industriale ale consiliilor
populare 103,2

In anul 1972 s-a intensificat procesul de 
promovare a progresului tehnic, de moderni
zare și ridicare a calității producției în toate 
ramurile și subramurile industriei.

A fost asimilat un număr însemnat de noi 
tipuri de mașini, instalații și utilaje, materiale 
și bunuri de consum ; pe ansamblul industriei, 
comparativ cu anul 1970, ponderea produselor 
noi și reproiectate a 1’ost de 22,l°/o.

în industria metalurgică a sporit și s-a diver
sificat producția oțelurilor de calitate superioa
ră. S-au produs laminate din noi mărci de oțe
luri, noi sortimente de profile din oțel laminat 
la rece și noi aliaje metalice.

în industria construcțiilor de mașini. în anul 
1972, ponderea produselor noi și reproiectate a 
fost de 32,7 la sută comparativ cu 1970. Au 
fost asimilate în fabricație autocamionul de 
8 tone cu motor Diesel, o nouă instalație 
autopurtată pentru forat sonde de țiței și gaze, 
tractorul cu motor Diesel de 55 CP,: cargoul de 
6 000—7 500 tdw, aparate electronice de măsură 
și control, circuite integrate logice.

în celelalte ramuri ale industriei au fost in
troduse în fabricație noi sortimente de : uleiuri, 
solver.ți, lacuri, vopsele și coloranți, anvelope, 
cimenturi, prefabricate, placaje, plăci aglome
rate și fibrolemnoase înnobilate, mobilă, țe
sături, încălțăminte, produse din sticlă, utilaje 
electrocasnice și produse alimentare.

în toate ramurile industriei s-a intensificat 
aplicarea unor tehnologii moderne de fabrica
ție, a crescut gradul de mecanizare și automa
tizare a proceselor de producție.

Au fost aplicate procedee tehnologice noi în 
fabricarea aluminiului, uleiurilor minerale, 
geamurilor trase, firelor de bumbac și s-au 
extins procedeele moderne în producția de 
fontă și oțel, piese turnate, în extracția țițeiu
lui, în obținerea alcoolilor din hidrocarburi, în 
fabricarea clincherului, a plăcilor fibrolem
noase.

A crescut gradul de automatizare a produc
ției de ; fontă, amoniac, polietilenă, tuburi de

azbociment, laminate finite, acid sulfuric, an
velope, geamuri trase, celuloză, ulei rafinat și 
zahăr. Industria constructoare de mașini a fost 
dotată cu un număr însemnat de mașini-unelte 
cu funcționare automată și mașini cu comandă 
program.

în anul 1972 s-au obținut rezultate pozitive în 
creșterea eficienței economice a unităților in
dustriale, s-a îmbunătățit rentabilitatea pro
ducției. Productivitatea muncii în industria re
publicană a sporit cu 7,1 la sută. Planul pro
ductivității muncii în industria republicană a 
fost realizat în proporție de 99,5 la sută. Ni
velul cheltuielilor de producție la 1 000 lei 
producție-marfă a scăzut cu circa 15 lei față 
de 1971, obținîndu-se pe ansamblul industriei 
republicane economii în valoare de aproxima
tiv 4,4 miliarde lei. Față de anul precedent 
s-au realizat economii prin reducerea normelor 
de consum la : energie electrică, cocs metalur
gic pentru furnale, metal, cherestea de răși- 
noase, lemn de mină.

II. AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

în agricultură au fost înregistrate noi pro
grese în dezvoltarea și modernizarea bazei teh- 
nico-materiale, în perfecționarea organizării 
producției și a muncii, în creșterea cointeresă
rii membrilor cooperatori, obținîndu-se pe a- 
ceastă bază sporuri însemnate de producție.

Eforturile de investiții au fost îndreptate 
spre o producție intensivă prin extinderea me
canizării, chimizării, lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare și construcția de complexe și combi
nate agrozootehnice de tip industria] și sere 
legumicole moderne.

La sfîrșitul anului 1972, agricultura dispunea 
de 115 mii tractoare fizice, aproape 97 mii 
pluguri pentru tractor, peste 35 mii combine 
tractate pentru păioase, 4 800 combine tractate 
pentru porumb, 4 600 autocombine și alte ma
șini și utilaje agricole.

Agostinho Neto

(Continuare in pag. a IlI-a)
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ÎN ZIARUL DE AZI:

• „O AMPLĂ BĂTĂLIE 

SOCIALĂ - SEMNAL 

Șl EXEMPLU REVO
LUȚIONAR" - 40 de 

ani de la desfășurarea 
eroicelor lupte munci
torești din februarie 

1933 (pag. a IV-a)
® ANCHETA NOASTRĂ 

PRIVIND EDUCAȚIA 
FIZICĂ ÎN ȘCOLI 
(pag. a Vll-a)

Marți după-amiază a sosit in Capitală o delegație a Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, condusă de Agostinho Neto, președintele M.P.L.A., care va face o vizită în țara noastră la invitația C.C. al P.C.R. Din delegație fac parte tovarășii : Lucio Lara, Filipe Floribert, Pascal Luvualu, membri ai Comitetului Director al M.P.L.A., Ruth Neto, Antonia Silva, activiste ale organizației de femei din Angola, și Manuel Suarez da Silva, reprezentantul M.P.L.A. la Alger.La sosire, pe aeroportul interna

țional Otopenl, delegația M.P.L.A. a fost salutată de tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei și Ion Dincă, secretari ai C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., Constantin Matei, membru supleant al C.C. al P.C.R., Silvia Ilie, secretar al C.C. al U.T.C., de activiști de partid.
Excelenței Sale Arhiepiscopul MAKARIOS

Președintele Republicii Cipru
Nicosia

Cu ocazia reînnoirii mandatului dumneavoastră de președinte al 
Republicii Cipru, am deosebita plăcere să vă adresez, în numele poporu
lui român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al 
meu personal, cordiale felicitări și calde urări de succes în înalta dum
neavoastră misiune, pentru prosperitatea poporului cipriot prieten, pen
tru dezvoltarea continuă a relațiilor între țările noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

în pagina a ll-a: O NOUĂ RUBRICĂ 
A „SCÎNTEIP LA DISPOZIȚIA DV.:

„REGISTRUL PUBLIC 
AL CONTROLULUI OBȘTESC”
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Cu propriul
singe

șbsssREGISTRUL PUBLICVERS CONTROLULUI OBȘTESC• ••

apli-

de muncăLitigiu
privind desfacerea reintegrarea lor în competența instan- domeniul jurisdic-

con-Altfel

Alexandru BUCULEI 
muncitor la Institutul 
de cercetări pentru ma
teriale de construcții

primă la „Re- contro-
TOMORI G<&za 
corespondentul „Scinteii

Publicăm mai jos observații 
gestii ale primilor colaboratori 
bricii.

de actuala regle- jurisdicției noul cod și in competența organelor

• Se sîlrgg înainte de a se aprinde Chibriturile produse de fabrica din Brăila, datorită ne- respectării procesului tehnologic — capetele de fosfor nu sint trecute prin baia de parafină — se aprind greu și se sting înainte de a putea fi folosite.
str. str.

„ KREM CA UNITĂȚILE CONTROLA TE

DE NOI SĂ DEVINĂ MODEL"

Ffaptul

cumnătie»în februarie 1971, Ia IJECOOP Brașov se înregistra o cerere. Autorul, Ion Rîjnoveanu, din Vulcan, solicita postul de gestionar al magazinului „Metalochi- mic" al cooperativei din comună. Cererea purta apostila An- gelei Neacșu, contabil-șef, și a lui Ion Dumitru, merceolog la cooperativă, care aduceau în favoarea angajării lui I.R. un argument „forte". 11 cităm : „Solicităm această angajare deoarece sus-numitui I.R. este cumnat cu președintele cooperativei" (Șerban Ștefan). Și, în ciuda faptului că nu îndeplinea nici una din condițiile cerute de lege, I.R. a fost numit șef de magazin. Ulterior, angajarea sa a fost confirmată și de o comisie autorizată la nivel de IJECOOP. Dar I.R., care pină atunci lucrase doar ca muncitor silvic și timplar, habar n-avea de ceea ce se cheamă un magazin. Epilogul : cu ocazia unui control i s-a găsit o lipsă in gestiune de 15 431 lei. Desigur, pentru aceasta I.R. va trebui să suporte consecințele. întrebarea este însă : cei care l-au tîrit aici și au încălcat legalitatea nu vor trebui oare să răspundă și ei ?

La policlinica din Alba Iulia 
s-a desfășurat in urmă cu citeva 
zile o acțiune de recoltare a 
singelui. S-au prezentat 63 de 
donatori. Printre ei, opt cadre 
medico-sanitare din secția de 
chirurgie a spitalului din loca
litate, venite in frunte cu me
dicii Nicolae Igna, șeful secției, 
și loan Mureșan. Firește, dat 
fiind faptul că lucrează intr-o 
asemenea secție, nu este exclus 
să efectueze (sau să fi efec
tuat) transfuzii pacienților chiar 
cu singele donat de ei. Mai cu 
seamă că nu este pentru prima 
dată cind cei doi medici parti
cipă la asemenea acțiuni. Un 
fapt care vorbește de la sine 
despre noblețea exemplului 
personal.
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Inaugurînd, în numărul de astăzi, noua rubrică : 
„Registrul public al controlului obștesc", redacția 
„Scînteia" adresează tuturor celor peste 150 000 de 
membri ai echipelor de control obștesc invitația de 
a fi autorii ei permanenti. Experiența, opiniile și su
gestiile lor, devenind publice, vor căpăta mai multă 
putere de pătrundere, o mai mare audiență, atît în 
unitățile de servire controlate direct, cit și la factorii 
de conducere ai acestora.

Noua dumneavoastră rubrică, stimați controlori 
obștești și viitori corespondenți ai „Scinteii", Iși pro
pune să răspîndească larg experiența pozițivă acu
mulată într-un sector sau altul, să supună criticii 
neajunsurile constatate, să facă loc sugestiilor judici
oase, contribuind, pe această cale, la formarea unui 
spirit de sporită exigență în toate unitățile speciali
zate în servirea cetățeanului, fie ele comerciale, sa
nitare, de reparații, de iransport etc.

Invităm, de aceea, pe toți cei care au ceva de spus, 
să ne scrie, in „Registrul public al controlului obștesc" 
vor fi notate toate faptele și sugestiile interesante 
semnalate de reprezentanții obștei.

RUGAM, TOTODATĂ, MEMBRII ECHIPELOR DE 
CONTROL OBȘTESC DIN CAPITALA Șl DIN PROVIN
CIE SĂ NE INDICE ADRESA LOR, PENTRU A LE 
PUTEA TRIMITE PLICURILE IN CARE SĂ NE EXPE
DIEZE SCRISORILE.

PE FIECARE SCRISOARE SE VA FACE MENȚIUNEA : 
PENTRU „REGISTRUL PUBLIC AL CONTROLULUI 
OBȘTESC".

încep această corespondență de gistrul public al lului obștesc" printr-o a- preciere generală, caracteristică, cred, nu numai unităților de reparație a locuințelor pe care le verifică echipa noastră. Este vorba de o anumită sensibilizare a lucrătorilor din sectorul serviciilor publice la observațiile și propunerile trolului obștesc, spus, funcționarii publici au înțeles acum tea și necesitatea trolului cetățenesc, tind să-l mai pe... un ghimpe. 1 noastră controlează trele nr. 3 și 4 aparținind de I.C.R.A.L.-Cotroceni. La ultima verificare am încercat să facem o comparație între situația in- tilnită aiti la primul control și cea de acum. îmbunătățirile sînt evidente: toate cererile de reparații solicitate de cetățeni sint acum ordonate in- tr-o evidență clară și precisă ; in centre există un grafic in care se înscriu Zilnic locurile de (le- : a meseriașilor, pentru a putea fi astfel

utili ta- con- ince- trateze ca Echipa cen-

mai ușor controlată activitatea lor. Evidența clară a cererilor cetățenilor și a capacității de satisfacere a acestor solicitări asigură, în cele mai multe cazuri, respectarea termenelor de execuție a lucrărilor, salariații din cele două centre urmărind acum, la fața locului, fiecare lucrare.La ultimele verificări, membrii echipei noastre au controlat, prin sondaj, zece lucrări : Sabinelor 23 și 85,Uranus 23 și 45, str. Ario- noaiei 18 ș.a. La fața locului, cercetînd lucrările, stind de vorbă cu cetățenii, ne-au fost confirmate aprecierile pozitive la care m-am referit in rindurile de mai sus.Sintem conștienți de faptul că în activitatea u- nităților pe care le controlăm există incă loc de mai bine. Vom continua, de aceea, să urmărim cu exigență perfecționarea sistemului lor de lucru cu cetățenii.
Ing. V. N1CULESCU
Direcția generală 
de gospodărie locativă

cetățeanul să poată confrunta tariful cerut cu lista de prețuri (atunci cind e afișată) ; c) nu se exercită un control riguros de către resoartele de prețuri, de toți cei care au obligația, din partea cooperativelor, să vegheze la aplicarea corectă a tarifelor.Am făcut aceste obser-

vații cu intenția trage atenția tuturor cooperativelor meșteșugărești în care se manifestă deficiențe legate de carea tarifelor.

PE SCURT DIN OBSERVAȚIILE 
Șl PROPUNERILE FĂCUTE DE CĂTRE 

ECHIPE DE CONTROL OBȘTESC 
DIN BUCUREȘTI

• închis pentru inventar.In Iuna ianua- rie, controlorii obștești din sectorul patru au găsit închise ușile a 43 de unități — datorită inventarelor prelungite și altor cauze — timp de 302 zile. Unitățile sînt ale O.C.L. Alimentara, O.C.L. Universal, O.C.L. Textila 1, T.L.C.R. 1.
® Spiritul gospodăresc... în pană.Unele unități de servire publică ale cooperației meșteșugărești și ale altor instituții au un aspect deplorabil, fiind nesocotite cele mai elementare norme gospodărești ,: îpcăperi degrațlgțe^ pereți ■ afumați, podele .murdare și nemăturațe" etc. (unitatea cooperativei /.Igiena" III din șos. Olteniței 71—73, policlinica „Dditnul i Taberei"-, unitatea nr. 24 a cooperativei „încălțăminte^", unitatea nr,. 27 a cooperativei „Muncă și Artă", unitatea din Cosmonauților nr. 45 a cooperativei ,,A- vintul-Imbrăcămintea" etc.).

Orașul Sf. Gheorghe întinerește văzind cu ochii. Se construiesc zeci de noi blocuri, se modernizează vadurile comerciale. Cartierul de locuințe Simeria a devenit un adevărat orășel. Blocurile-turn, cu zece etaje, construite aci pe o platformă naturală, dau impresia unei fortărețe. O „fortăreață" in care locuiesc peste 6 000 de cetățeni. Și cartierul de locuințe Ciueului, situat in partea de nord a orașului, iși conturează, pe zi ce trece, personalitatea. Este vorba de completarea, în acest an, a șiragului de

blocuri ce definesc conturul acestui nou cartier, al cărui act de naștere a fost semnat in urmă cu mai puțin de patru ani de zile. Astfel, numai in primul semestru al acestui an vor fi construite aici peste 225 de apartamente, realizate conform unor tehnologii moderne de construcție.Pe șantierul noului cartier a avut îoc recent o semnificativă premieră: s-au început lucrările de montare a primului bloc de 40 de apartamente din panouri mari, confecționate la noua „fabrică de case

Intreprinderii județene de construc- ții-montaj. Alături de noile blocuri de locuințe din acest cartier se află intr-un stadiu avansat de construcție o creșă-grădiniță, cu un total de 340 de locuri, iar institutul județean de proiectări a predat comerțului proiectul unui modern complex comercial, ce urmează a fi amplasat în zona centrală a cartierului.

Litigiile de muncă sint acele litigii dintre persoane și unități care se nasc in legătură cu încheierea, executarea și încetarea contractului de muncă. Soluționarea lor este dată in competența unor organe — obștești sau de stat — care alcătuiesc sistemul organelor de jurisdicție a muncii. Consecvent caracterului său de cadru legislativ general, codul precizează numai organele care au com- instanța _ șj a- judccată, judecă-

lui persoanelor care, potrivit vechiului cod, nu se puteau adresa judecătoriei cu litigii contractului sau muncă a crescut țelor juridice in ției muncii.Modificări față mentare in domeniul muncii sînt aduse de legătură cu administrativ ierarhic superioare ori cu organele de conducere colectivă.

de 30 de zile, termen unic pentru toate litigiile de muncă. Sint exceptate doar litigiile referitoare la pretențiile bănești ale persoanelor încadrate in muncă față de unitate — rezultînd din prejudicii suferite sau drepturi neacordate — in care termenul de sesizare a fost ridicat prin noul cod la 3 ani (calculat de la data producerii pagubelor sau de la data cind drepturile trebuiau să fie acordate).In sfirșit, o datăpetență în primă nume, comisia de teri a și organul administrativ ierarhic superior sau organele rle conducere colectivă — in timp ce organizarea și funcționarea lor, stabilirea procedurii ori precizarea căilor de atac sint reglementateVeriga de bază ; constituie comisia i obștesc de influențare și jurisdicție înființat prin Legea nr. 59/1968. In competența acestei comisii — ai cărei membri sint aleși de adunarea generală a oamenilor muncii — intră rezolvarea tuturor litigiilor dintre unități și persoanele încadrate in muncă âl căror obiect nu depășește o anumită valoare stabilită de lege sau este neevaluabil in bani, și care se referă la încheierea și executarea contractului de muncă ori la pretenții privitoare la drepturi în legătură cu desfacerea sau reintegrarea in muncă (dacă nu se contestă temeinicia și legalitatea acestor măsuri).Instanțele Judecătorești — a căror competență in domeniul jurisdicției muncii este reglementată de legile nr. 53/1968 și nr. 59/1968 — soluționează contestațiile împotriva desfacerii contractului de muncă ori litigiile privind reintegrarea in muncă, precum și litigiile de muncă născute in legătură cu încheierea și executarea contractului de muncă, al căror obiect depășește o anumită valoare stabilită de lege. Trebuie subliniat că prin restringerea număru-

cu stabilirea principiului că in litigiile de. muncă dovada, temeinici- , ei si’ 'legalității dispoziției măsurii unitate sarcina codul scutirea de timbru rerilor în fața oricăror organe instanțe, precum și a tuturor actelor procedurale în legătură cu soluționarea litigiilor de muncă ori cu executarea hotăririlor.In încheierea capitolului IX, Codul muncii prevede unele dispoziții in legătură cu reglementarea controlului aplicării legislației muncii, stabilind importante sarcini pe această linie ministerelor și celorlalte organe centrale de stat și obștești, precum și comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București. Un rol deosebit revine Ministerului Muncii — organ central de specialitate în problemele muncii — care, potrivit art. 181 din cod, „exercită controlul aplicării dispozițiilor legale referitoare la raporturile de muncă ale persoanelor incadrate în muncă, din toate unitățile socialiste de stat, cooperatiste și celelalte organizații obștești, precum și a celor referitoare la raporturile de muncă stabilite cu persoanele juridice, altele decit unitățile socialiste, și cu persoanele fizice", și sindicatelor, care — potrivit legii și statutului lor — organizează și e- xercită „controlul obștesc asupra respectării dispozițiilor legale privind raporturile de muncă".în încheierea acestor sublinieri despre controlul aplicării legislației ■ muncii nu se putea să nu amintim de recenta Lege cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale — care prevede numeroase și deosebit de importante reglementări in sensul în care am discutat pină aici.
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Nicută TANASEde ce ?

miei, pensionar din satul

dinsul, ceasuri
mecanicii ir al ajutorilor

prin legi speciale, a acestui sistem o de judecată, organ

sad de intaxea ce-sau

4 chei de 16 vorba Nu e

integrală acordarea

Maria FLORESCV
Institutul de cercetări juridice

turmă

penală afișării aceasta unise se

— Dacă are, atunci focul ca să iasă știți că dacă nu cui nu iese fum ?

responsabilului tariful aplicat, de- i s-a părut exa- suma pretinsă. Te- cetăteanului

faceți fum. Nu faceți lo-

© Cartofi degerați. unitatea ILF- nr-367 din piața Cringași au fost depistate 2 400 kg de cartofi degerați din cauza lipsei de preocupare pentru protejarea, pentru depozitarea în condiții optime a mărfii.

„Recoltă"

luate cade acesteia, prevede de

recent30 din nr. 6, a- coopera-controlat

n;

CUM SE AJUNGE LA... SUPRAPREț

Intr-una din zile, Neculai loan Roșu din comuna Hudești (Botoșani) a aflat, cu surprindere, că... a decedat ! Faptul era consemnat negru pe alb în certificatul de constatare a decesului, semnat pentru conformitate dr. I.C. de la circumscripția sanitară din localitate. Mort de spaimă, Neculai loan Roșu și-a revenit însă in fire abia cind a aflat că decedatul (care, după acte, incă mai trăiește !) era, de fapt, loan Neculai Roșu. O simplă inversare de nume, dat in nici un caz de trecut cu vederea.

Șoferul Gh. Chirulete, de Autobaza de transporturi auto Vilcea, cu domiciliul in comuna Vitomirești (Olt), se făcuse negustor de griu. De unde atita griu la Gh.C. — și-au zis sătenii — că doar nimeni nu l-a văzut la munca cimpului 7 Misterul n-a durat multă vreme. In urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că „recolta" sa provenea din... transporturile efectuate de la baza de recepție Riureni. Acasă la Gh.C. s-au găsit „în stoc" 5 000 kg griu sustras de aici. Acum râmine de stabilit cum a putut ieși de atitea pe poarta bazei de recepție mașina

Deși sintem abia in februarie, 
cooperatorii din Dobra (Dîmbo
vița) ne pregătesc incă de pe 
acum cele dinții semne de pri
măvară. La sfirșitul acestei luni, 
ei vor livra primii miei 
la greutatea de 15 kg. In 
nul cooperativei zburdă 
sub privirile atente ale 
dierilor și îngrijitorilor 
Muscalu, Ion Matache și 
xandru Sima, 800 de „bucălăi". 
Datorită celor trei crescători, 
evidențele turmei de miei arată 
un rezultat demn de laudă : pro
centul de mortalitate este 

la sută.

ajunși 
saiva- 
acum, 
briga- 
Marin

Ale-

Rubrică redactată de 
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID 
si corespondenții „Scinteii

N.R. Observația corespondentului nostru privind 
creșterea receptivității lucrătorilor din sectorul 
serviciilor publice la observațiile controlului obștesc 
am intilnit-o și in alte scrisori primite la redac
ție. De altfel, dintr-o statistică pe care am consul
tat-o la comisia de control obștesc din cadrul con
siliului municipal București al F.U.S., am reținut 
că, pină in prezent, dintr-un număr de 32 042 pro
puneri făcute de echipele cetățenești, peste 27 000 
au fost deja rezolvate.

unitatea strada Colței parținind de tiva meșteșugărească „Me- talo-casnica". Dintre aspectele semnalate cu a- cest prilej mă voi referi la unul care mi se pare simptomatic și cu un caracter mai general. Tocmai verificam actele de control, cind in unitate a intrat un client. Cu cele două chitanțe în mină (30 329 și 30 330 din 7 II 1973) acesta i-a cerut explicații pentru oarece gerată merea justificată. în urma cercetării cazului am statat că i se ceruse

plus — pentru cele executate — suma lei. Desigur, nu e de o întimplare. prima dată cind la cooperația meșteșugărească se percep tarife neconforme cu lucrările executate efectiv. M-am prit totuși asupra acestuicaz, în aparentă mărunt, întrucît el pune în lumină o anumită stare de lucruri mai generală, care favorizează apariția unor asemenea abateri. Iată pe scurt care sint condițiile la care mă refer : a) deși exis.tă obligația listei de tarife.lipsește din unele tați ; b) atunci cind execută o lucrare nu trec pe bon, detaliat, toate operațiile pentru

UN BLOC CU CITEVA 
ETAJE, REMORCĂ 

DE TRAMVAI ?

Blocul nr. 9, din strada Unirii din Tg. Jiu, cică a fost dat în folosință acum 10 ani.- Și ?— Pe 10 bulgări de zăpadă foarte albă că nu ghiciți ce a uitat constructorul acum 10— A uitatrevedere.— Mai rău.
ani. să-și ia ladecaLocuim atunci pe beton pentru a uitat să pună parchet. A mai uitat să trimită și apa la etajele superioare-și fondurile s-au cam dus.— Sinteți slabi. Eu am văzut un bloc început de constructori de sus în jos. Cind să ajungă să toarne temelia s-a oprit finanțarea. Blocul este și acum in aer. Se încearcă reprof’la- rea lui pe mijloc de transport ori măcar ca remorcă

® Nu sînt pe recepție.In timp ce 6chipe,e de control obștesc sesizează, fac o serie de observații și propuneri utile, unii factori responsabili nici nu se sinchisesc, nu iau măsuri pentru valorificarea lor (la policlinica „Vitan“ nu au fost aplicate propunerile privind repararea unor utilaje sanitare, T.L.C.R. nr. 2 n-a intervenit pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate cu prilejul controalelor anterioare la unitățile nr. 79, 45, 83).
© De ce este evitat controlul medical? Unii lucrători din unitățile comerciale, care vin in contact cu produse alimentare, au obligația să se prezinte periodic la controale medicale. Este lesne de înțeles de ce. Și, totuși, nu o fac ! (Centrul de pîine , din Calea Griviței 192, unitatea de produse_lactate din str. Occidentului. 42, unitatea de si toane
® „N-avem registru". Aceasta este explicația pe care o dau unii responsabili de nu pot oferi echipelor cetățenești registrele unice de control, prevăzute de lege. Astfel, observațiile și propunerile ocazionate de control nu pot fi consemnate, nu pot fi luate in considerare pentru aplicarea măsurilor cuvenite. (Unitatea cooperativei meșteșugărești din str. Lipscani nr. 72, Policlinica cu plată nr. 3).

în calitatea lor de organe de jurisdicție a muncii. Astfel, ele rezolvă contestațiile împotriva sancțiunilor disciplinare — a căror soluționare nu a fost dată prin prevederile codului ori ale altor legi în competența judecătoriei sau a altor organe — contestațiile împotriva desfacerii contractului de muncă și litigiile privind reintegrarea persoanelor cu funcții de conducere (sfera acestora fiind restrinsă acum numai la cele numite de organele ierarhic superioare, la directori, directori generali și asi- milații acestora din organele centrale). contestațiile împotriva redistribuirii făcute cu prilejul reducerii personalului din administrație sau din producție, precum și contestațiile in legătură cu unele probleme de salarizare (acordarea de trepte și gradații, diminuarea salariului tarifar pentru neindeplinirea a sarcinilor de serviciu, premiilor și gratificațiilor).Termenul de sesizare ade jurisdicție a muncii, calculat de Ia data comunicării — cind legea prevede necesitatea unor comunicări ori, pentru celelalte cazuri, de la data cind cel interesat a luat cunoștință de măsura sau împrejurarea care a determinat litigiul — este
AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!de tramvai, dar se opune întreprinderea de transporturi. Este prea „nesilen- țios“ !

PREMII 
PENTRUElisabeta membră i C.A.P. Valea

ÎN OBIECTE 
BIROCRAȚIi Ducu a fost cooperatoare la „1 Mai“ din comuna Stanciului-Dolj. A ieșit la pensie și fiul ei din Sibiu a invitat-o să stea la el. S-a mutat în Sibiu și a anunțat pe cei care trebuiau anunțați să-i pensia la noua adresă, făcut și o cut două. Nimic.

Dacă s-ar da premii in obiecte celor mai birocrați dintre birocrați, tovarășilor în chestie cu siguranță că li s-ar înmîna cîte două, trei, patru plicuri cu sare de lămiie, ori dacă nu cîte o râzătoare de morcovi și țelină. Drept premii, cum spuneam.

racordarea la rețeaua electrică. Avem toate instalațiile pregătite, dar sintem cu ochii la bec și lumina vine de la feștilă. Oamenii I.R.E.-ului se duc în Ioc să vină. Cum să facem să vină in loc să se ducă 7Plantați viță de vie și stropiți-o la timp.

trimită A cerere. A fă- Nu se poate așa ceva. Trebuie să se ducă la Valea Stan- ciului in fiecare lună să-și ia pensia. Acest drum este destul de obositor și mai ales costisitor. A spus asta acolo unde trebuie și a- tunci i s-a făcut o favoare. Să dea procură la cineva pe o perioadă de 6 luni, dar procura să fie vizată de Sibiu cu garanția că... va muri in aceste

CU OCHII LA BEC, 
DAR CU LUMINA 
DE LA FEȘTILĂ

FACEȚI FOCUL 
CA SĂ IASĂ FUM

MERELE DIN
NEȘTI Șl ȘARPELE 
ĂLA CARE ȘTIM NOI 

CE-A FĂCUT

In toamna anului 1971. in satul Buleta — Vilcea a fost amenajat un dispensar unde au fost aduse aparatură modernă și cadre medicale bine pregătite.— Dispensarul n-are -di Eu dacă aș vedea toate dispensarele, spitalele, dacă i-aș pe medici șomînd ș’ lumea sănătoasă face cinste. Care vă
enți ? pustii toate vedea toată mi-aș este nemulțumirea ?— De atunci, din 1971 așteptăm să vină o echipă la I.R.E. să ne fac?

Pe Valea Oltului, între Sibiu și Vilcea, există o așezare ce se numește Robești. Acum vreo 14 ani, după cum ne informează scrisoarea lui Nicolae Ro- bescu, s-a construit prin contribuție voluntară un cămin. Construcția s-a început, pretinde intr-o zi cu trei rele. Pentru că inaugurarea lui nu azi. Placa s-a turnat tivități a luni, nuPoate de rușine ! S-a făcut anchetă. Constructorul a fost penalizat cu o sumă de bani. Acești bani au intrat în bugetul comunei Ciineni de care aparțin0 acest sat și cu asta basta. Cu toți banii cheltuiți, ro- beștenii au acum doar c firmă pe care min cultural.— Căminul are sobă 7Are. Dar

învățătorul Vasile I. Dinu Bălănești, județul Olt, zice că prin partea locului, acum vreo 10—12 ani, s-a pornit la o acțiune extrem le gospodărească. S-au adus de la diferite pepiniere pomi tineri altoiți și s-au distribuit obligatoriu

uitat de combaterea dăunătorilor. Cad merele din pom, înainte de a se coace, pline de viermi.— Cad chiar toate 7— Destule !— Dacă mai rămin totuși mere in pom, aveți grijă dumneavoastră, vă rog frumos, să nu se aciueze pe acolo vreun șarpe care să-i ademenească pe cei care au uitat de combaterea dăunătorilor să muște dintr-un măr din ăsta și să pățească cine știe ce.
POLUAREA Șl SEM
NALUL DE ALARMĂ

s-a făcut nici de mozaic care in sala de fes- crăpat după 6 se știe de ce.
fiecare gospodărie cîte 10—15—20 de astfel de pomi. Au fost „școlarizați" ci ți va cetățeni pentru a da îndrumări de sădire și întreținere. în primii ani s-au inițiat citeva acțiuni de stropire și combatere a dăunătorilor, dar pină la urmă... Pină la urmă

In numele de locomotivă, de mecanici, al fochiștilor, am primit o scrisoare. A- ceastă scrisoare vine de la depoul C.F.R. Dej și are 57 de semnături. Ce cer dumnealor ? Volumele I și II din lucrarea intitula'ă : „Locomotiva Diesel electrică". Spun că le este de mare ajutor, dar nu o găsesc. Cer să fie reeditată.Ne-am sfătuit cu un grup de specialiști in materie și am cluzia că tei probleme de noi, ci cineva. Cu în materie vom trage de alarmă, comotive cu aburi.

ajuns la con- rezolvarea aces- nu depinde de cu totul alt- toate restricțiile de poluare, noi totuși semnalul Dar al unei lo-

La 18 februarie 1973

TRAGERE EXCEPȚIONALĂ
PRONOEXPRESAdministrația de Stat Loto- Pronosport organizează la 18 februarie 1973 o tragere excepțională Pronoexpres Ia care se vor atribui, în număr nelimitat, premii in bani (de valoare fixă și variabilă), autoturisme „Dacia—1100“ și „Dacia—1300“. De asemenea, la această tragere excepțională Pronoexpres se vor atribui, în număr nelimitat, excursii in U.R.S.S. pe ruta Moscova — Alma-Ata — Taș- kent — Buhara — Samarkand — Dușambe — Așhabad (durata circa 21 de zile) și excursii în Turcia, cu autocarul, (durata circa 8 zile)La tragerea excepțională Pronoexpres din 18 februarie sint valabile biletele de cite 3 lei (pentru extragerea I), de 6 lei (pentru primele două extrageri) și de 15 lei pentru toate extragerile. Se vor efectua 5 extrageri de cîte 8 numere din 45. Așadar. în total, vor fi extrase 40 de numere cîștigătoare
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cu privire la îndeplinirea planului de dezvoltare 
economico-socială a Republicii Socialiste România in anul 1972
(Urmare din pag. I)

Agricultura a primit în anul 1972 o cantitate 
de 757 mii tone îngrășăminte chimice — substanță 
activă, cu 4,8 % mai mult decît în 1971.

Au fost amenajate pentru irigat 190 mii hectare ; 
din acestea, 164 mii hectare sînt în sisteme mari. 
Suprafața amenajată pentru irigat a ajuns la 
sfîrșitul anului 1972 la 1 144 mii hectare. S-au 
pus în funcțiune noi sere legumicole cu o su
prafață de 76 hectare ; la sfîrșitul anului supra
fața ocupată cu sere a fost de 1 057 hectare. S-au 
plantat peste 7 300 hectare cu viță de vie și 6 000 
hectare cu pomi fructiferi.

în întreprinderile agricole de stat au intrat în 
producție complexe de creștere și îngrășare in
dustrială a porcilor cu o capacitate anuală de 488 
mii capete, grajduri pentru vaci de lapte și tine
ret taurin cu o capacitate de 51 mii locuri, 2 259 
mii locuri în complexe avicole, noi fabrici de nu

Producția 
realizată 
în 1972

Diferențe (+) față de :

Realizări
1971

Realizări 
medii anuale 

1966-1970

Cereale boabe 16 657 4-2 127 4-3 930
din care :

— grîu-secară 6 097 4- 436 4- 1 348
— porumb 9 548 4-1 698 4- 2 309
Floarea-soarelui 848 4- 57 4- 121
Sfeclă de zahăr 5 309 4- 1 334 4- 1 796
Cartofi de toamnă 3 136 — 164 4- 641
Legume de cîmp 2 447 — 35 4- 394
Fructe 1 286 4- 291 — 36
Struguri 1 053 — 58 4* 57

Potrivit rezultatelor recensămîntului animalelor din 3 ianuarie 1973, efectivele de animale se 
prezintă după cum urmează :

— mii capete —

Efectivul 
existent la 

3.1.1973

Creșteri față de :

Efectivul 
existent la 

4.1.1971

Efectivul 
existent la 

3.1.1972

Bovine — total 5 766 550 238
din care :
— vaci, bivolițe și juninci 2 837 212 95

Porcine — total 8 782 2 423, 1 040
din care :
— scroafe de prăsită 881 199 93

Ovine — total 14 442 624 371
din care :
oi și mioare 10 961 306 20

Păsări — total 64 458 10 125 3 196

în anul 1972 s-au obținut producții superioare 
de carne, lapte, lînă și ouă, față de realizările 
anului 1971 și față de media anuală din perioada 
1966—1970.

Creșterea producției agricole a asigurat intra
rea în fondul de stat a unor cantități sporite de 
produse vegetale și animale, asigurîndu-se astfel 
resursele necesare pentru mai buna aprovizionare 
a populației cu produse alimentare și a indus
triei cu materii prime.

în silvicultură s-au executat lucrări de împă
duriri pe o suprafață de 72 mii hectare, iar în 
plantațiile tinere s-au executat lucrări de între
ținere pe o suprafață de 336 mii hectare.

III. TRANSPORTURI 
Șl TELECOMUNICAȚII

în activitatea de transporturi au continuat extin
derea și modernizarea mijloacelor și a căilor de 
transport, s-a îmbunătățit procesul de exploatare. 
Volumul mărfurilor transportate a crescut cu 
5,6%, iar numărul călătorilor transportați cu 
10,7% față de 1971.

în transporturile pe calea ferată s-a intensifi
cat acțiunea de modernizare a mijloacelor de 
transport ; calea ferată a fost dotată cu 182 loco
motive electrice și Diesel de diferite tipuri, 10 500 
vagoane de marfă (în echivalent 2 osii), 336 va
goane pentru trenurile de călători. S-au efectuat 
noi lucrări de electrificări și dublări de linii, de 
centralizări electrodinamice în stații, de dezvol
tare a triajelor. Din volumul total al transportu-

TOTAL
din care :

Industrie
Construcții
Agricultură
Transporturi și teleco
municații
învățămînt, știință, cul
tură, ocrotirea sănătății 
Construcții de locuințe 
Gospodărie comunală 

trețuri combinate cu o capacitate de 554 mii 
tone/an și altele. Cooperativele agricole de pro
ducție și unitățile intercooperatiste au dat în fo
losință din fondurile de investiții proprii și din 
credite acordate de stat un număr însemnat de 
construcții zootehnice.

Producția globală agricolă realizată în anul 
1972 a fost de circa 89 miliarde lei, cu 9 la sută 
mai mare decît cea obținută în 1971 și cu peste 
25 la sută mai mare decît media anuală din pe
rioada 1966—1970.

Producția de cereale obținută în anul trecut 
s-a ridicat la 16,7 milioane tone, recoltă care 
depășește de peste două ori producția celor mai 
buni ani antebelici, în condițiile extinderii su
prafețelor destinate culturilor de plante tehnice 
și furajere.

La principalele culturi, producția totală obți
nută se prezintă astfel :

— mii tone —

r'ilor de mărfuri și călători 86,1% s-a efectuat cu 
tracțiune Diesel și electrică.

Transporturile auto de folosință generală au 
fost dotate cu 5 900 autovehicule de marfă și 
1 400 autobuze ; s-au modernizat și reconstruit 
drumuri în lungime totală de 370 km și s-au 
aplicat îmbrăcăminți asfaltice ușoare pe 1570 
km.

în transporturile maritime a sporit capacitatea 
flotei cu 36,5 mii tdw ; au continuat lucrările 
pentru modernizarea și dezvoltarea portului 
Constanța ; s-a dezvoltat capacitatea flotei fluviale 
și a celei aeriene.

Poșta și telecomunicațiile și-au dezvoltat și 
perfecționat în continuare baza tehnico-materială. 
A fost extinsă telefonia automată urbană și in
terurbană ; au fost date în funcțiune 5 stații de 
radiodifuziune și o stație de televiziune.

IV. INVESTIȚII-CONSTRUCȚII
în anul 1972 a continuat înfăptuirea ampluiui 

program de investiții pentru dotarea economiei 
naționale. cu noi capacități de producție, pentru 
ridicarea economică și social-culturală a județe
lor și localităților, țării. Volumul investițiilor 
realizate în anul trecut, din fondurile centrali
zate ale statului, însumează 83,8 miliarde lei, cu 
8 miliarde lei mai mult decît în 1971, planul 
fiind îndeplinit în proporție de 96,1%.

Pe principalele ramuri ale economiei naționale, 
volumul investițiilor realizate se prezintă astfel :

Realizări
Realizări 1972 în % față de :

1972 
mid. lei Realizări

1970
Realizări

1971

■ 83,8 122,6 110,5

48,2 129,3 115,1
4,1 126,9 102,2

10,8 123,0 104,5

9,3 111,9 106,7

2.6 112,4 111,8
3,0 95,0 112,3
2,3 133,9 115,9

în anul 1972 au fost date în exploatare 336 noi 
capacități de producție industriale și agrozooteh
nice ; de asemenea, au început să producă cu o 
parte din capacitatea prevăzută un număr de 80 
obiective. Printre cele mai importante capacități 
industriale date în exploatare în cursul anului 
1972 sînt :

— în industria energiei electrice și termice, 
primele două grupuri de cîte 200 MW la Centrala 
termoelectrică Rovinari, două grupuri de cîte 200 
MW la Centrala electrică de termoficare Brazi.

— în industria metalurgică, noi capacități la 
combinatele siderurgice Galați, Hunedoara și Re
șița, la Uzina metalurgică Iași, la Uzina de alu
miniu Slatina.

— în industria construcțiilor de mașini, Fabrica 
,,Romlux“ și Uzina de strunguri din Tîrgoviște, 
Uzina de utilaj alimentar Slatina, Fabrica de ca
zane mici și arzătoare Cluj, Fabrica de aparate 
electrice de măsură și contoare electrice Timișoa
ra și Fabrica de aparataj electric de instalații Titu. 
S-au dezvoltat capacitățile de producție la o serie 
de uzine constructoare de mașini.

— în industria chimică, instalația de anilină 
la Combinatul chimic Făgăraș, instalația de acid 
sulfuric la Uzina chimică Valea Călugărească, 
instalația de anhidridă ftalică la Combinatul pe
trochimic Ploiești, noi capacități la combinatele 
chimice Tîrnăveni și Victoria.

— în industria materialelor de construcții. Fa
brica de produse din beton celular autoclavizat 
Oradea, Combinatul de materiale de construcții 
Cîmpulung Muscel, noi linii de producție de 
ciment, produse ceramice și geamuri.

— în industria lemnului, fabricile de mobilă 
Beiuș, Gheorghieni, Mediaș și Nehoiu.

— în industria ușoară, Fabrica de textile nețe
sute Bistrița, filaturile de bumbac Baia Mare și 
Vaslui, noi capacități la fabricile de tricotaje „1 
Iunie" — Timișoara și „Tricoul roșu" — Arad.

Au continuat lucrările de construcții pe șantie
rele unor mari obiective de investiții pentru in
dustria energetică, metalurgică, chimică, pentru 
industrializarea lemnului și altele.

De asemenea, a început construcția unor im
portante obiective care creează frontul corespun
zător de construcție pentru susținerea ritmurilor 
de creștere economică prevăzute de actualul plan 
cincinal.

V. CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

în anul 1972, cercetarea științifică a avut o 
contribuție șporită în realizarea sarcinilor dez
voltării economice și sociale a țării.

Au fost încheiate, cu rezultate bune, cercetările 
Ia o serie de teme din cadrul programelor prio
ritare și speciale și au fost aplicate în producție 
rezultatele unor cercetări.

în industria extractivă au fost descoperite noi 
zăcăminte de minereuri neferoase și au fost puse 
în valoare zăcăminte noi de țiței și gaze ; au fost 
elaborate noi metode de exploatare a zăcăminte
lor și de preparare a minereurilor neferoase.

în domeniul construcțiilor de mașini s-au în
cheiat cercetări referitoare la noi tipuri de echi
pamente electrice pentru mijloace de transport, 
diversificarea gamei de cazane energetice, turbo- 
agregate de 150 MW, tractoare de 180 CP ; s-au 
produs noi tipuri de mașini-unelte cu comandă 
program numerică, noi aparate optico-mecanice, 
echipamente electrice în curent continuu cu ti- 
ristoare pentru instalații de foraj de mare adîn- 
cime, mașină electronică de calculat de birou cu 
imprirhantă.

în metalurgic s-au încheiat cercetări privind 
utilizarea în proporții mărite a gazului metan la 
aglomerarea minereurilor de fier, obținerea unor 
noi tipuri de oțeluri pentru construcții cu carac
teristici superioare.

în domeniul chimiei s-au realizat, prin concep
ție proprie, tehnologii de obținere a polieterilor 
și poliesterilor pentru poliuretani, elaborarea de 
rășini, lacuri și mase organice pentru industria 
electrotehnică, tehnologii de obținere a hormoni
lor steroizi, noi tipuri de îngrășăminte complexe.

în domeniul construcțiilor și materialelor de 
construcții s-au terminat cercetările cu privire la 
extinderea maselor plastice în construcții, s-au 
elaborat tehnologiile de fabricație a unor cimen
turi rutiere, materiale refractare, a fibrelor de sti
clă pentru armarea maselor plastice.

în industria lemnului și celulozei s-au aplicat 
cercetări pentru extinderea utilizării sortimente
lor inferioare de masă lemnoasă și a deșeurilor, 
precum și folosirea unor noi specii lemnoase ca 
materii prime pentru producția de celuloză.

în agricultură s-au obținut noi soiuri de grîu 
și cartofi, noi tipuri de hibrizi de porumb, floa- 
rea-soarelui și alte plante. Rezultate bune s-au 
obținut și în celelalte domenii ale științei.

CONSILIUL CENTRAL DE CONTROL MUNCITORESC 
AL ACTIVITĂȚII ECONOMICE Șl SOCIALE

COMITETUL DE STAT AL PLANIFICĂRII

VI. RELAȚII ECONOMICE EXTERNE

Ritmul susținut de dezvoltare a economiei, lăr
girea, diversificarea și ridicarea nivelului tehnic 
și a calității produselor au permis ca țara noas
tră să-și extindă relațiile economice externe și 
să ia parte activă la schimbul mondial de valori, 
la diviziunea internațională a muncii.

în anul 1972, volumul total al comerțului ex
terior a crescut cu 14,0% față de anul 1971 și cu 
25,8% față de anul 1970. Au fost promovate rela
ții largi cu țările socialiste membre ale C.A.E.R. 
în cadrul Programului complex al adîncirii și 
perfecționării în continuare a colaborării și dez
voltării integrării economice socialiste adoptat în 
anul 1971 ; s-au întărit și dezvoltat legăturile 
economice și de cooperare tehnico-științifică cu 
toate țările socialiste, s-au lărgit relațiile econo
mice cu celelalte state ale lumii, fără deosebire 
de orînduirea socială, pe baza deplinei egalități 
în drepturi și avantajului reciproc.

Volumul exportului realizat în anul 1972 a fost 
de 14,3 miliarde lei valută, cu 13,7 % mai mare 
decît în 1971 și cu 29,1 % mai mare decît în 1970. 
S-a îmbunătățit structura exportului, îndeosebi 
pe seama creșterii exportului de mașini și utilaje 
și alte produse industrializate.

Pentru asigurarea nevoilor economiei naționale, 
în anul 1972 s-a realizat un volum sporit de im
porturi față de anul 1971 ; o pondere însemnată 
în cadrul importului o dețin materiile prime și 
materialele pentru industria prelucrătoare, pre
cum și utilajele și instalațiile destinate realizării 
programului de investiții.

în anul care a trecut s-a lărgit activitatea de 
cooperare economică, tehnică și științifică prin 
încheierea de noi acorduri de cooperare în dome
niul industriei energetice, în producția de nave, 
mașini-unelte, autoturisme, aeronautică, în indus
tria chimică, minieră și petrolieră, în executarea 
unor sisteme de irigații, în efectuarea de cerce
tări geologice ; a continuat procesul de constituire 
a societăților mixte de comercializare a produse
lor românești pe piețele externe. S-au încheiat 
aproape 50 acorduri, Convenții și alte aranjamente 
privind schimburile comerciale și acțiuni de coo
perare economică și tehnică cu diferite țări.

S-a dezvoltat turismul internațional, numărul 
turiștilor străini care ne-au vizitat țara în anul 
1972 a fost de aproape 3 milioane, cu 7,1% mai 
mare decît în anul 1971.

VII. POPULAȚIA Șl NIVELUL DE TRAI

Dezvoltarea forțelor de producție, modernizarea 
structurilor economiei naționale și creșterea în 
ritm înalt a venitului național au creat condiții 
pentru ridicarea continuă a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor.

Populația țării a fost la 1 ianuarie 1973 de 20,8 
milioane locuitori, în cursul anului 1972 înregis- 
trîndu-se un spor de circa 194 mii persoane.

Au continuat să se producă schimbări calita
tive în structura populației ocupate ; ponderea 
populației ocupate în ramurile neagricole a cres
cut de la 53,6% în 1971, la peste 55% la sfîrșitul 
anului 1972 ; numărul mediu al salariaților în 
economia națională a depășit 5 600 mii persoane ; 
au fost create 250 mii noi locuri de muncă.

Veniturile bănești ale populației obținute de Ia 
sectorul socialist au fost în anul 1972 cu 7,5% 
mai mari față de anul precedent și cu 16,7°/o 
mai mari decît în anul 1970.

Veniturile din salarii au crescut față de anul
1971 cu 6,4%.

Politica partidului și statului nostru de îmbu
nătățire a raportului între salariile diferitelor ca
tegorii de salariați și-a găsit expresia în ridica
rea, începind cu 1 septembrie 1972, a salariului 
minim de la 800 lei la 1000 lei și corectarea sala
riilor de 1000—1 180 lei. Prin aplicarea acestei 
hotărîri, salariații au beneficiat, în perioada 1 
septembrie — 31 decembrie 1972, de venituri su
plimentare de peste 1,1 miliarde lei. S-au realizat 
prevederile referitoare la creșterea salariului real; 
indicele general al prețurilor și tarifelor s-a men
ținut practic la nivelul anului precedent.

S-au îmbunătățit în continuare condițiile de 
viață ale țărănimii ; veniturile bănești ale fami
liilor de țărani, provenite din retribuirea muncii 
în unitățile agricole cooperatiste și din vînzarea 
produselor agricole către unitățile socialiste, au 
fost în anul 1972 cu 5,7% mai mari față de 
1971. De la 1 august 1972 s-au luat măsuri de 
asigurare a unui venit minim lunar garantat de 
800 Iei cooperatorilor zootehniști. De la 1 ianuarie
1972 membrii cooperativelor agricole de producție 
beneficiază de ajutoare pentru incapacitate tem
porară de muncă, precum și de ajutoare lunare 
pentru fiecare copil în vîrstă de pînă la 16 ani.

In anul 1972 fondurile acordate de la bugetul 
de stat pentru acțiuni social-culturale au însumat 
40,1 miliarde lei, cu 9,5% mai mult decît în 1971.

DIRECȚIA CENTRALĂ DE STATISTICĂ

în anul 1972 au fost majorate pensiile de asigu
rări sociale, pensiile I.O.V.R., pensiile militare de 
stat și ajutoarele sociale.

A sporit sprijinul material pe care îl acordă 
statul familiilor cu copii și în mod deosebit celor 
cu mulți copii și cu venituri mai reduse, prin ma
jorarea alocațiilor de stat pentru copii și acor
darea de ajutoare bănești. A crescut cu 13 000 
numărul locurilor în grădinițe cu cămin, creșe și 
case de copii.

Măsurile luate de partid și de stat în scopul ridi
cării nivelului de trai material și cultural sînt 
reflectate sintetic de creșterea în anul 1972 cu 
6,5 % a veniturilor totale reale ale populației.

Volumul total al mărfurilor desfăcute prin co
merțul socialist a fost în anul 1972 de 112,4 mi
liarde lei ; comparativ cu anul 1971, volumul 
desfacerilor a fost mai mare cu 6,3 % pe total, 
cu 4,3 % la mărfurile alimentare, cu 8,5 % la ali
mentația publică și cu 7,2 % la mărfurile neali
mentare.

Desfacerile prin comerțul socialist la principa
lele mărfuri au crescut în anul 1972 față de 1971 
cu : 6,7% la carne, 37,3% la păsări vii, 5,7% la 
preparate din carne, 2,0% la ulei comestibil, 9,3% 
Ia unt, 6,4 % la lapte de consum, 13,8 % la pro
duse lactate proaspete, 12,8% la brînzeturi, 4,3% 
la zahăr, 7,1 % la țesături, 8,1 % la confecții, 
13,5 % la tricotaje, 7,7 % la încălțăminte, 6,4 % la 
frigidere și 6,7 % la mobilă. Deși la majoritatea 
mărfurilor alimentare și nealimentare desfaceiile 
au sporit, totuși, în unele perioade, cererea popu
lației nu a fost satisfăcută integral la unele sorti
mente de carne și produse lactate, unele sorti
mente de țesături de bumbac, confecții și încălță
minte, televizoare, unele materiale de construcții.

Condițiile de locuit ale populației s-au îmbună
tățit ; au fost date în folosință aproape 135 mit 
locuințe. Din fondurile statului și ale organizații
lor cooperatiste au fost construite 47 000 ; aparta
mente, iar din fondurile proprii ale populației cu 
sprijinul statului 37 500 apartamente. Populația a 
construit din fonduri proprii peste 50 000 locuințe. 
Au fost date în folosință noi cămine pentru nefa- 
miliști cu 22 400 locuri.

în anul 1972 a sporit dotarea tehnico-edilitară 
a localităților ; rețeaua de distribuție a apei s-a 
extins cu peste 440 km, rețeaua de canalizare cu 
peste 240 km, rețeaua de distribuire a gazelor cu 
peste 200 km. Parcul de mijloace de transport 
urban în comun de persoane a fost mărit cu încă 
750 vehicule.

Baza materială a învățămîntului s-a dezvoltat
prin darea în folosință a peste 3 200 săli de clasă, 
noi spații pentru laboratoare și ateliere-școală, 
43.5 mii mp spații pentru învățămînt '. superior, 
peste 9 mii locuri în internate școlare și'cămine 
studențești. ‘ 

în anul școlar 1972/1973 frecventează jînvăță- 
mîntul obligatoriu de 10 ani peste 2 700 000 elevi, 
liceele de cultură generală și liceele de speciali
tate aproape 500 000 elevi, învățămîntul profesio
nal peste 330 000 elevi, iar institutele de învăță
mînt superior aproape 144 000 studenți ; numărul 
de elevi și studenți din instituțiile de învățămînt 
de toate gradele a ajuns Ia aproape 3 800 000.

în cursul anului 1972 au fost pregătiți în școli 
104,7 mii muncitori calificați, iar un număr de 213 
mii s-au calificat ori și-au ridicat calificarea la
locul de muncă.

în domeniul culturii și artei au fost date în fo
losință teatrele din Craiova, Tîrgu-Mureș, noi case 
de cultură și cămine culturale la sate. Studiourile 
românești au produs în cursul anului 1972, 19
filme artistice de lung metraj, 29 filme artistice 
de scurt metraj și 239 filme documentare și jur
nale cinematografice. Au fost editate aproape 
4 100 titluri de cărți și broșuri cu un tiraj de peste 
72 milioane exemplare. Tirajul ziarelor a crescut 
cu 2,3% față de anul precedent.

S-au asigurat condiții tot mai bune pentru 
servirea medicală a populației prin înzestrarea 
unităților sanitare cu aparatură modernă, prin da
rea în folosință a 7 noi spitale cu 4 600 locuri. Au 
fost date în folosință noi spații în sanatorii și 
complexe balneare.

★

Succesele obținute în dezvoltarea economico- 
socială a țării în anul 1972 sînt rodul activității 
pline de devotament și spirit patriotic al clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectualității, al tuturor 
oamenilor muncii care înfăptuiesc neabătut poli
tica partidului de dezvoltare multilaterală a țării, 
de înaintare hotărîtă a României pe drumul pros
perității și civilizației. Realizările obținute con
firmă realismul obiectivelor stabilite de Congre
sul al X-lea și Conferința Națională ale parti
dului și dau garanția îndeplinirii angajamentului 
clasei muncitoare, al tuturor oamenilor muncii de 
a realiza cincinalul înainte de termen, de a în
făptui programul de accelerare a dezvoltării eco
nomice și sociale, de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate în patria noastră.

BRAILA (Corespondentul „Scînteii", N. Gr. Mărășanu). — Cu o lună și jumătate in urmă, harnicul colectiv al constructorilor de nave brăileni încheia bilanțul unui an de eforturi cu un spor de producție în valoare de 40 986 mii Iei. Anul acesta a debutat cu aceleași frumoase succese : in curind primul cargou de 4 500 tdw va fi lansat, iar de citeva zile navaliștii din sectorul 1 construcții — șef sector ing. Ion Ghionu — au atins un avans de două luni față de grafic la cargourile 2 și 3 de 4 500 tdw.Intr-un viitor apropiat, de pe noua cală de lansare a Șantierului naval din Brăila vor fi lansate, luind drumul mărilor și oceanelor lumii, cargouri de 7 500 tdw, 12 000 tdw și chiar de 20 000 tdw.
„DANUBIANA" — o puternică și complexă unitate a industriei chimice, o marcă de prestigiu. Anvelopele produse aici, cu care sint echipate majoritatea autovehiculelor ce străbat arterele țării, se remarcă prin înalta lor calitate, prin caracteristicile funcționale superioare, fapt pentru care sînt intens solicitate și de beneficiarii externi



PAGINA 4 SCINTEIA - miercuri 14 februarie 1973O AMPLĂ BĂTĂLIE SOCIALĂSEMNAL ȘI EXEMPLUREVOLUȚIONARîn perspectiva celor patru decenii care au trecut de la desfășurarea lor, eroicele lupte din ianuarie-februarie 1933 ne apar în plenitudinea importanței lor, nu numai prin efectele lor imediate, dar și prin implicațiile de durată asupra evoluției sociale și politice a României în perioada următoare. Detașamente înaintate ale proletariatului român, muncitorimea ceferistă și cea petrolistă s-au manifestat în cursul acestor mari bătălii sociale ca exponenți ai aspirațiilor întregii clase muncitoare, ai celor mai largi pături ale poporului.Unul dintre rezultatele acestor lupte a fost maturizarea și călirea politică a organizațiilor Partidului Comunist Român, dezvoltarea experienței cadrelor sale, afirmarea unui șir de militanți revoluționari, activiști de partid și sindicali care, sub îndrumarea Comitetului Central al P.C.R., fie in partid, le sauret, fie în organizarea directă a acțiunilor muncitorești ca. de pildă, Gh. Gheor- ghiu-Dej, Dumitru Petrescu, I- iie Pintilie, Constantin _ Gheorghe ca, Chivu ca, Gheorghe Vasilichi, Ion Mețiu, Ion Tur- cu, Pavel Bojan, Emil Popa, Tă- nase Avrames- cu, Vasile Bigu, Panait Bogăto- iu, Mihai Cri- vei, Mirza, Gheorghe Ghica ...............Experiența bindită de lid in cursul telor din 1933. afluxul de cadre provenite din rindurile clasei muncitoare, legate strins de masele populare, au contribuit in mod considerabil la creșterea rolului său in organizarea luptelor politice și sociale din perioada următoare.

au avut un rol conducerea sindica- de tine- important, organizațiilor de

Lipsa de consistență a explicațiilor date de autorități cu privire Ia represiune era atît de evidentă încit unii deputați au pus la îndoială veridicitatea comunicatelor oficiale ; dr. Nicolae Lupu a propus instituirea unei comisii parlamentare de anchetă, propunere respinsă insă de majoritatea reacționară din Adunarea deputaților.Eroicele lupte muncitorești din 1933, precum și puternica mișcare de solidaritate cu acestea au produs o adîncă răscolire a opiniei publice. în aceste condiții și sub influența vastei activități politico-organizatorice a P.C.R. s-a dezvoltat în anii următori o amplă acțiune de masă care a frl- nat ofensiva capitalului împotriva nivelului de trai și drepturilor oamenilor muncii și a adus o contribuție de prim ordin — intr-un context istoric mai larg — Ia întîrzierea ascen-
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PROGRAMUL I

Gh. Petrașcu
20,30, TOMIS
18 ; 20,30.
a Trilogie : CAPITOL — 8 ; 10,15
12.30 ; 14,45 ; 17 ; 19,15 : 21,30.
a Zestrea : CENTRAL — 9 ; 11,15 
13,45 ; 16 ; 19,30 ; 20,45, VOLGA —
9 ; 11,15 : 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30. 
a l’e aripile vintului : PATRIA —
10 ; 14.30 ; 19,15.
a Explozia : LUMINA — 9 ; 11,15 ;
13.30 : 16,15 ; 18,30 ; 20,45, MUNCA
— 15,30 ; 18 : 20,15.
a Drumul spre Vest : SALA PA
LATULUI — 17 (seria de bilete — 
4403) ; 20,15 (seria de bilete — 4410), 
SCALA — 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,30 ;
20.30, BUCUREȘTI — 8.30 : 11 ;
13.30 : 16 ; 18,30 : 21, FAVORIT — 
10 ; 12,30 : 15.30 ; 18 ; 20,30.
® Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30.
a Arena aeriană: DOINA — 11,15;
13.45 : 15,45 ; 17,45 ; 19,45.
a Poliția mulțumește: FEROVIAR
— 9,15 : 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, GLORIA — 9 ; 11,15 13,30 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,30. FLAMURA —
9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 : 18,15 ; 20.30. 
a Războiul lui Murphy : EXCEL
SIOR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, MIORIȚA — 9 ; 11,45 ;
17.45 : 20,30.
a Nunta de piatră : BUZEȘTI
15.30 : 18 : 20.15.

Am intîlnit țigani fericiți — 10 ; 
12 ; 14. Tăcerea e de aur — 16.30, 
A fost prietenul meu — 18.45,
Știri false — 20,45 : CINEMATECA 
(sala Union)
a Queimada : GRIVIȚA — 9 ;
11,15 : 13,30 : 15,45 : 18 ; 20,30, ARTA
— 15,30 : 18 : 20,30.
a Capcană pentru general : GIU- 
LESTI — 15.30 : 18 ; 20,15.
o Marea evadare : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15,30 ; 19.
a Silvia : BUCEGI — 15,30 ;
20.30,
a Pescărușul : PROGRESUL
15.30 : 18 : 20,15.
0 Filiera : DACIA — 9 : 11,15 :
13.30 ; 16 : 18.15 ; 20,30, LIRA —
15.30 : 18 ; 20,15.
a Ursul Yogi : UNIREA — 15,30 ; 
18.
a E o poveste
20.15.
a Ferma din 
SĂRII — 15,30 
a Săptămina 
RE A SC A — 15.30; 18.
o Căldura mtinilor tale : FLO
REASCA — 20.30.
a Domnului profesor, cu dragoste : 
COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20.15.
n Lupul mărilor : Răzbunarea
POPULAR — 15,30 : 19.
a Tora ! Tora ! Tora ! : FEREN
TARI — 15,30 : 19.
a Ultimul tren din Gun Hill : 
CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 10,15.

desenator și gravoril,M Curs de limbă engleză. Lec
ția a 40-a. Prezintă prof, 
univ. dr. Dumitru Chițoran.

9,30 De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru 
Telex.
Publicitate. 
Moment folcloric i 
Moldovan, Maria 
Ion Milu (taragot) 
Iordache (țambal). 
La ordinea zilei. Azi, In ju
dețul Galați.
Revista literară TV. „Nu 
mărla-sa Publicul cl — pur 
șl simplu — cititorul". Emi
siune de Adrian Păunescu. 
Film serial „Pe urmele lui 
Caplja" (ep. III).
Moment coregrafic cu Rodi- 
ca Simion și Ion Tugearu. 
Telex tehnlco-știlnțlflc. 
Telejurnal.
Curs de limbă germană. Lec
ția a 40-a.
Telex.
Tragerea Pronoexpres. 
întrebări și răspunsuri. 
Tineri interpreți de muzică 
populară : Marla Sabău, Va
sile Maxim, Lucreția Horț, 
Floarea Tănăsescu șl forma
ția instrumentală condusă de 
George Vancu.
Timp și anotimp In agricul
tură.
1001 de seri.

19,30 Telejurnal, a Cincinalul îna
inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Cîntecul săptămînii : „Fru
museții tale" de George Gri- 
goriu, pe versuri de Angel 
Grlgorlu șl Romeo Iorgu- 
lescu. Interpretează Doina
Moroșanu.

20,05 Avanpremieră.
Teleobiectiv.
Telecinemateca : Ciclul Jean 
Gabln. „Virsta ingrată". în 
distribuție : Jean Gabln, Fer- 
nandel, Marie Dubois. Regia 
Gilles Grenier.
24 de ore. • România 
lume.
Luminile rampei. Muzica și 
scena. Muzica la piesele lui 
Shakespeare.
Baschet masculin : steaua — 
Juventud Badalona în sfer
turile de finală ale „Cupei 
Cupelor". Crainic comenta
tor Adrian Vașillu. înregis
trare de la Sala Floreasca.

elevi.

cu Angela 
Păunescu, 

I și Toni

ia emoționantul „Autoportret" din 1939 — ultimul pe care l-a realizat — notația presupune prezența realității obiective.Datele concrete de Ia care pornește, de fiecare dată, relieful variat și policrom al zărilor românești sau frumusețea unei siluete feminine la malul mării sint parcă ridicate din obiectivitatea lor materială și proiectate in fabulos. In fiecare din peisajele notate Petrașcu a operat parcă anumite decupări cu intenție semnificativă, rcținind doar elementele capabile să ne ofere, din citeva linii, un tablou complet, fixind repere menite să ne sugereze un întreg periplu. Restrinse ca a- . rie tematică la universul cotidian, aceste desene, în marea lor majoritate aduc încă o dată, ca și pictura, dovada u- nui realism poetic de o deosebită elevație spirituală. Prețiozitatea de smalț a ceramicii populare, bogăția cromatică a covorului moldovenesc, graiul dens, elocvent al materiei colorate păstrează in aceste compoziții contactul cu specificitatea tradiției noastre artistice.Gravura este un alt gen pe care Petrașcu il cultivă, incepind din 1918. cu unele intermitențe. Numeroase autoportrete, portrete ale membrilor familiei sale, scene de interior, peisaje. prezentate acum in expoziție, fac o dată mai mult dovada științei atit de fine a desenului, dovada percepției lui ascuțite și pătrunzătoare. Faptul că artistul a revenit, de multe ori, asupra planșei imprimate cu accente conferă un plus picturalitate și de u- nicitate gravurilor sale. Forța concentrată, reală și unică prin efectul pe care-1 produce răzbate acum și din gravurile reimpri- mate de prof. Iu ea după artistului.Expoziția muzeului Socialiste este încă a faptului i a explorat, a încercat multiple modalități de expresie, a creat, cu asiduitatea sa liniștită, lucrări în care a făcut vocea și a Căci, vieții minunat exprimate de acest simplu, curajos, răbdător și puternic artist. Vigoarea desenatorului Ressu. fluiditatea coloritului palladian, știința și rigoarea desenelor lui J. AI. Steriadi sint astfel completate armonios, în cadrul tezaurului de artă românească, de grafica Iui Gh. Petrașcu.

senului — pe care o dobindește asociat soluțiilor pe care ar fi putut să le ofere u- nul sau altul dintre aspectele creației plastice contemporane lui — nu a făcut decit să accentueze caracteristici esențialmente personale, să-1 contureze, relevîndu-i individualitatea creatoare. Retras și taciturn, așa cum ni-1 descriu numeroase mărturii de epocă, acest artist, supranumit din această cauză și „baciul", a știut întotdeauna să-și adecveze sensibilitatea sa frustă motivului propus, să asculte parcă creșterea tainică a naturii, să facă, în același pologie a bane.Desenelele prezentate acum in expoziție, contruntate cu lucrările In ulei,

Numeroasele manifestări artistice prilejuite nașterii trașcu te zile matorilor de artă un aspect mai puțin cunoscut al operei pictorului sa de gravor. Artă al cialiste nu de mult, ne-a oferit o remarcabilă in- tilnire cu pictura lui Petrașcu, a deschis, de curind, în sălile de Ia etajul II, o expoziție de desene și gravuri in mare parte inedite, care, de această dată, completează chip semnificativ armonios imaginea conținută vitalitate care ne obișnuise pera pictorului. . centul cade și acum asupra densității, a puterii formative a u- nor lucrări asimilate de multă vreme de patrimoniul nostru de artă, a unor lucrări proprii tradiției românești deLingă Petrașcu, în sălile II aleArtă, ca și lingă pictura sa expusă la parter, încerci parcă aceeași senzație de plenitudine, aceeași impresie că lumea se adună statornic sub ochiul, sub gîndul artistului. Intîlnești aici aceeași bogăție de forme, aceeași carnație a culorii vii, dense, vitale. Răminind transparente, desenele sale se întunecă parcă pe dinăuntru de opacități inexplicabile, fluența se rupe intr-o încordare bruscă, in suspensia dramatică a negrului. Și, pentru a continua similitudinile cu pictura, știința de a comprima emoția, este parcă răspunzătoare în toate aceste desene de secreta neliniște ce străbate culoarea, de dramatismul ei in atitea rin- duri subliniat de xegezele ce i-au închinate.„îmi plăcea să desenez, dar niciodată nu m-aș fi gindit că voi deveni pictor. Pe vremea aceea pictura nu era considerată o profesiune" — mărturisea Petrașcu. expri- mind in aceste citeva cuvinte lupta pe care a fost nevoit să o poarte cu o întreagă mentalitate : luptă ale cărei victorii (numeroasele premii la saloanele oficiale ca și titlurile și medaliile obținute — o a- testă), dar mai ales consecvența, tenacitatea in urmărirea scopului propus i-au asigurat un echilibru

uniuni și mitinguri in cadrul cărora au fost adoptate moțiuni de solidaritate cu lupta muncitorilor români și de protest ei crunte, proeminenți Jean RichardCouturier, Louis Aragon, Marcel Villard, Paul Signac, Charles Vildac și alții și-au exprimat simpatia și solidaritatea cu lupta muncitorilor români, cu conducătorii lor arestați.In marile centre muncitorești din Cehoslovacia, Anglia, Belgia, Olanda, Danemarca, Finlanda, Suedia au fost organizate, de asemenea, acțiuni de solidaritate. Marea bătălie revoluționară a proletariatului român, se arăta într-o moțiune a muncitorilor din Brno, „a zguduit întreaga Europă", iar un manifest editat de Partidul Comunist din Ungaria precia că ea „va rămîne întipărită pe veci în memoria proletariatului mondial ca o pildă demnă de urmat".Organul de presă al Partidului Comunist Italian, ziarul „Unită",care apărea ilegal, reliefa că a- ceste mari bătălii „înseamnă serioși făcuți proletariatul mân, care va să învingă și instaureze un vern al muncitorilor și țăranilor". Mesaje ale solidarității proletare soseau și din alte continente, din numeroase țări ale Asiei, Americii și Africii. Calde sentimente de solidaritate internationalists au fost exprimate de ziarul „China roșie", organ al guvernului central muncitoresc-țărănesc, constituit in regiunile eliberate ale țării prin lupta revoluționară condusă nez.

împotriva reprimăriiIntelectuali ca Henri Bloch, Paul Vaillant- Louis Aragon,

w de ani de la
desfășurarea

eroicelor lupte
muncitorești din
februarie 1933

siunii spre putere a grupărilor fasciste.
MESAJE DE SOLIDARITATE 
DE PE TOATE MERIDIANELE

PROGRAMUL II

veche : UNIREA —

Arizona DRUMUL 
; 19.
nebunilor : FLO-

în

în Și de ! CU0- Ac-
colorate,

Pătrunderea în conștiința maselor argi a adevărului că proletariatul upta nu numai pentru propriile sale nterese, dar, totodată, pentru interesele fundamentale, de ordin social ii național, ale întregului popor, a :onferit mișcării de solidaritate cu uptele muncitorești din ianuarie-fe- iruarie 1933 și, apoi, cu procesele in- entate conducătorilor acestor lupte, in caracter mult mai larg decit in iumeroa.se alte acțiuni ale proleta- iatului din țara noastră.
SPRIJIN ACTIV DIN PARTEA 
CELOR MAI LARGI PĂTURI 

ALE POPULAȚIEISolidaritatea maselor populare cu uptele proletare din 1933, protestul or împotriva represiunii sălbatice de a „Grivița" și a condamnării la ani jrei de închisoare a conducătorilor icestor lupte au îmbrăcat forme din •ele mai variate : greve și demonstra- ii de stradă, campanii de presă, aju- orarea celor loviți de actele represive ile guvernanților, strîngerea a zeci de nii de semnături pe moțiuni de pro- est etc. Venind să depună ca martori n apărarea acuzaților in procesul de a Craiova din iunie 1934, Nicolae leaușescu, muncitor comunist, atunci n virstă de 16 ani, Vasile Pogăceanu, Zasile Gabor și Ion Brad au fost a- estați, confiscîndu-li-se „corpurile lelicte" : 15 liste de subscripție pen- ru ajutorarea militanților arestați, iroteste semnate de numeroși cetă- eni din Capitală și alte orașe.Luptele muncitorești din 1933, ex- iresie a procesului de radicalizare a nașelor populare, au contribuit, ele nsele, la intensificarea acestui pro- •es. O ilustrare a efervescenței revo- uționare ce cuprinsese toate stratu- ile societății a constituit-o crearea, a începutul anului 1933, a organiza- ici democratice țărănești, Frontul ■lugarilor, sub conducerea dr. Petru Iroza, a cărei strinsă colaborare cu Jartidul Comunist Român a adus, n perioadele următoare, o contribuie însemnată la închegarea alianței nuncitorești-țărănești.La creșterea influenței P.C.R. în îndurile maselor a contribuit crea- ea unui șir de organizații de masa are și-au desfășurat activitatea sub onducerea nemijlocită a partidului, n acest context a luat ființă Comi- etul Național Antifascist, organiza- ie democratică a clasei muncitoare, ărănimii, intelectualității, ca și a ltor categorii sociale.Luptele proletare din 1933 au avut ezonanțe vii și in rindurile intelec- ualilor, funcționarilor, meseriașilor i altor categorii sociale, accentuind trocesul de apropiere a acestora de lașa muncitoare. Reprezentanți mar- anți ai intelectualității, ca Lucrețiu ’ătrășcanu, Petre Constantinescu- ași, Radu Cernătescu, Tudor Ar- ;hezi, N. D. Cocea, Iorgu Iordan, Zictor Ion Popa, Mihail Ralea, Geo îogza, Demostene Botez, Victor Efti- niu, Ilie Cristea, Al. Sahia, Scarlat lalimachi, Al. Mihăileanu, Tudor lugnariu, Cicerone Theodorescu, Eu- ;en Jebeleanu ș.a„ au militat activ >ri și-au exprimat în presă sentimentele de solidaritate și simpatie lentru cauza mișcării muncitorești.Toate acestea denotă că — sub in- luența marilor lupte muncitorești lin 1933 — s-au înregistrat importante leplasări in raportul forțelor de clasă, n favoarea clasei muncitoare, în runte cu partidul ei marxist-leni- dst.Luptele muncitorești din 1933 au ontribuit la demascarea in fața opi- tiei publice a politicii antipopulare și intinaționale a claselor exploata- oare. In cadrul dezbaterilor par- amentare din acel timp au avut oc ample și runtări de zvorite din lominante în :ării revoluționare și din deosebirile le ordin tactic privind căile de a icționa pentru stăvilirea acesteia.

Desfășurate la scurt timp după instaurarea dictaturii hitîeriste in Germania, marile lupte muncitorești din 1933 au căpătat și o deosebită semnificație internațională, constituind un exemplu însuflețitor pentru toți cei care, in diferite părți ale lumii, erau amenințați de primejdia fascismului. Aceasta explică amploarea și intensitatea, de-a dreptul impresionante, ale acțiunii internaționale de solidaritate cu luptele revoluționare din România.Reliefind că muncitorii feroviari români „dau un frumos exemplu", Comitetul internațional al muncitorilor feroviari arăta într-un apel : „în această perioadă, lupta eroică a feroviarilor români este un semnal. Pentru muncitorii feroviari din toate țările, ea este' dovada că forța clasei muncitoare este imensă și de neînvins bază atunci cînd este unită, avînd la frontul unic revoluționar".Uniunea Sovietică mitinguri de eroică a Reliefind au avut loc solidaritate proletariatu- amploarea șiîn ample cu lupta lui român, spiritul combativ ale luptelor revoluționare din România, ziarul „Pravda" conchidea că ele „sînt menite să joace un rol hotărîtor în istoria poporului român". Organul de presă al feroviarilor sovietici, „Gudok", scria la rîndul său că acțiunile feroviarilor români „au o importanță extraordinară".în Franța, ziarul „L’Humanite", relevind că „revoluția se face auzită" pe teritoriul României, lansa chemarea: „Nici un proletar nu sepoate sustrage de Ia datoria sa de solidaritate activă cu frații din România". La chemarea organizațiilor muncitorești au avut loc re

de Partidul Comunist Chi- Relevînd că „in România a început un val de lupte greviste, care în prezent se dezvoltă și mai mult și care au zdruncinat dominația burgheză", ziarul sublinia rolul determinant al P.C.R. în organizarea și conducerea luptelor muncitorești din 1933.Veștile despre epopeea luptelor muncitorești din România anilor ’33 au făcut astfel înconjurul lumii, contribuind la stimularea elanului combativ al forțelor progresiste, antifasciste de pretutindeni ; formele de organizare și metodele dc luptă ale proletariatului român au slujit la îmbogățirea patrimoniului comun de Experiență revoluționară al mișcării muncitorești mondiale.Cinstim amintirea marilor bătălii proletare de acum patru decenii in condițiile în care idealurile pentru care au luptat și s-au jertfit generații de luptători revoluționari au biruit în țara noastră. „Un popor cu o asemenea istorie glorioasă— releva tovarășul Nicolae Ceaușescu— va fi întotdeauna animat de dorința de a trăi liber, independent, stă- pin pe destinele sale, de a avea relații frățești, de prietenie și colaborare cu vecinii săi, cu toate națiunile lumii".întregul nostru popor, strins unit în jurul Partidului Comunist Român, înfăptuiește cu elan și abnegație politica sa marxist-leninistă, îndreptată spre edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și croirea drumului spre comunism, cu convingerea că în felul acesta iși îndeplinește deopotrivă înaltele obligații patriotice și internaționaliste, se dovedește continuator demn al luptei înaintașilor.

O viață pentru o idee : Ing. 
Ion lonescu — unul dintre 
fondatorii școlii matematice 
din țara noastră.
Program de circ. 
Agenda.
Portativ ’73 — Revista muzi
cii ușoare.
Bucureștlul necunoscut. Ora
șul — un caleidoscop (I). 
Emisiune de Maria Preduț. 
Cintece de dragoste. Soliști: 
Ion Dolănescu, Gheorghe La- 
zăr. Simion Pop.
Roman foileton „Destăinui
re", ultimul episod. „Urmă
rirea".

teatre

Gheorghe MATEI

un adevăr binecu- câ televiziunea con- teatrul cu cei mai spectatori. De ase-

uneori virulente con- opinii, in esența lor îngrijorarea cercurilor fața intensificării miș-

Este noscut stituie mulți menea, ca un fapt cert, teatrul TV este o emisiune a cărei popularitate este în continuă creștere. O demonstrează sondajele de opinie, statisticile care situează teatrul TV pe locul al doilea ca audiență după emisiunile politice. O arată însă și mulțimea scrisorilor care au lost expediate după premierele unor lucrări românești ca „Zestrea", de „Întoarcerea tor" de I. mai recent, te ani" de trius.Dală fiind fenomenul ziune al emisiunilor teatru — atit calitatea cit și ecoul lor spiritual trebuie să rămină constant în atenția noastră.Emisiune consacrată, Teatrul TV se arată, în mod evident, conștient de locul pe care îl joaca la ora actuală in viața culturală, de înalta sa răspundere față de milioanele de spectatori care o urmăresc : marți seara și, din doua in doua săptămini, joia sau vinerea (Teatrul scurt).Bilanțul anului 1972 este unul pozitiv. Date fiind Și marile posibilități de care dispune (ne gîndim îndeosebi la forțele artistice la care poate face a- pel), televiziunea și-a consolidat in stagiunea trecută nu numai una dintre cele mai bogate și diversificate, ci și una dintre cele mai interesante „scene" ale țârii — reușind să se constituie într-un adevărat „Teatru național". Programul „teatrului" de care vorbim a reușit să fie din ce în ce mai demn de apreciere : un program cu pronunțate valori educative, de propagare a unei culturi autentice, care se adresează unui public deo-

Paul Everac, tatălui risipi- D. Sirbu sau, „întilnire pes- Lucia Deme-ponderea și de largă difu- de

sebiț de numeros — cu grade de cultură diferite și care trebuie, deopotrivă, satisfăcut în exigențele sale și stimulat către un nivel estetic superior. Impune efortul televiziunii în realizarea unei palete dra- maturgice cîț mai variate și cuprinzătoare, bogate în premiere absolute. Impune consecvența orientării ideologice a direcția tentice a unor ții ale versate din alte țări puternic sist. i torului1 kowski, „Pledoarie pentru un răzvrătit" de Robins, „Singurul martor" de Fra- tu Tur etc.). De remarcat, de asemenea, echilibrul judicios între autorii clasici și contemporani, între dramaturgia universală și autohtonă ; seriozitatea cu care este preluată tradiția altei dramatice și regizorale românești.„Mincinosul", „Torquato Tasso"... Ibsen, Gorki și Romain Rolland... Fără să se lase derutat de unele opinii contrarii, micul e- cran a perseverat in a ne favoriza „zborul în paradisul clasicilor". Cel mai a- desea, cu măsură și inteligență. Au fost desigur și cazurj cînd clasicii ne-au apărut drept scriitori pentru care „studiul în clasă" e arhisuficient ; al căror univers de preocupări, a căror viziune sumbră nu ne mai poate interesa (a- cel Ibsen care a scris „Micul Eyolf", de pildă). Și gindindu-ne la asemenea situații, nu putem decit milita pentru o mai atentă, riguroasă selecție a valorilor moștenite în perspectiva cerințelor contemporane, exigențelor numerosului public pe care televiziunea trebuie să-l influențeze spiritual.
Cel mai adesea însă, pro-

repertoriului în celor mai au- creații originale, valoroase crea- dramaturgiei uniși a unor scrieri cu un conținut progre- („Moartea guverna- de Leon Krucz-

® Marla Stuart : MELODIA —
11.45 ; ii ; 13,30 ; io : 13.30 : 20.45,
MODERN — 8,30 : 11 ; 13.30 ; 16 ; 
13,30 ; 21. (
o Tn umbra violenței : FESTI
VAL — 8,45 ; 11 ; 13,15 : 15:30 ;
17.45 ; 20, LUCEAFĂRUL — 9,30 ;
11.45 ; 14 : 16,30 : 18,30 ; 21.
• Anul carbonarilor : AURORA

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;

• Opera Română : Boema
o Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.
o Teatrul Național „I.L. Caragi- 
ale" (sala Studio) :■ SA nu-ți 
prăvălie cu scară — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza 
landra1' (sala din bd. Schitu 
gureanu) : D-ale carnavalului 
20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Valentin și Valentina — 20.
n Teatrul Mic : Vicleniile lui 
pin — 19.30.
a Teatrul „C.I. Nottara" 
Magheru) : Adio Charlie — 
(sala Studio) : Bărbați fără ne
veste — 20.
a Teatrul Glulești : Casa care 
fugit pe ușă — 19.30.
o Teatrul „Ion Creangă": Cele 
luni ale anului — 16.
® Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru 
— 17. (sala din str. Academiei) : 
Răi și nătărăi — 15.
a Teatrul satiric muzical ,.C. 
Tănase" (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) :Groapa — 19,30.
e Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Crizanteme mu
zicale — 19,30.
o Circul „București" : Aprindeți 
stelele

I

Luna februarie deschide, potrivit tradiției, acțiunea de repartizare a absolvenților promoției 1973 din diferitele sectoare ale invățămîntului nostru superior. Pină acum au fost repartizați absolvenții secției instalații pentru construcții din Institutul de construcții Facultății de din Institutul în continuare, vor mai fi secțiilor de tehnologie mecanică tricotajelor și confecțiilor și de tehnologie chimică a piele din Institutul Iași, ai

din București și ai industrie alimentară politehnic din Galați, pină la sfirșitul lunii, repartizați absolvenții a
secțiilor de confecțiilor din politehnic din statistică indus-

trială și agrară ale Academiei de studii economice, ai secției de regie de teatru din Institutul de artă teatrală și cinematografică „Ion Luca Caragiale". 'Potrivit datelor furnizate de Ministerul Educației și învățămintului, repartizarea studenților din ultimul an de la celelalte secții și facultăți existente in cele 19 centre universitare ale țării va continua in lunile iunie, iulie și septembrie. In conformitate cu normele in vigoare, repartizarea se realizează pe baza locurilor comunicate de uzine, întreprinderi și instituții centrale.(Agerpres)
a însemnat contempo- pre- „John Gabriel spectacol care într-un întreg consacrat marelui norvegian. Pe-

pagarea culturii valorificarea ei rană. Iată, de pildă, miera cu Borkman", se înscrie ciclu dramaturg nultima piesă a lui Ibsen, de sumbru lirism autobiografic, a fost descifrată de

reției omului. Am putut constata că timpul i-a dat dreptate lui Hugo, că „tot ce ar părea exagerat, poate emfatic, naiv, sînt picături anume strecurate să ne învăluie într-un dulce extaz, să ne amintească de frumusețea fără egal a poeziei" că „Hernani" este „un strigăt, o chemare care

a iul D. R. Popescu sau „îndrăzneala" lui Gh. Vlad, sau „lancu de la Hălma- giu“ de Paul Everac.Ultima perioadă ni s-a părut mai ales fructuoasă datorită spectacolelor inspirate din actualitate; serilor în care micul ecran a devenit un loc de întîlnire cu propria noastră viață, cu

lasă o dată mai mult impresia că opera sa stă sub semnul unor complexe obsesii tematice. Peisajul însuflețit de cele mai multe ori de prezente u- mane, autoportrete, portrete sau studii — crochiuri realizate după personaje surprinse intime lor in — iată în momentele ale relaxării cadrul familial tot atitea teme predilecte ale artistului. Deși, in folosirea creionului, a tușului, cărbunelui, acuarelei, pastelului sau guașei, ca și in abordarea u- neia sau alteia din marile categorii tematice care i-au animat opera pot fi depistate mai multe etape de creație — esențială și constantă este parcă îmbinarea unui sentiment primordial al naturii cu o expresie plastică subtilă și atit de caracteristică.De la primele desene, situate din punct de vedere cronologic in jurul anului 1900 — in marea lor majoritate studii după model, autoportrete, peisaje — la aspecte ale călătoriilor la Veneția, Assuan (Egipt), sau la contactul cu lumina Balcicului, surprins in crochiuri rapide ; de la peisajele din Vitre (Bretania), Sighișoara sau Turtu- caia realizate in marea lor majoritate in tuș cu accente de crete colorate sau acuarelă realizate după primul război mon-

de culoarede

S. A. moartea
i din sălile Republicii România o mărturie că Petrașcu

să vorbească acestui pămint oamenilor lui. manifestările telurice au fost
dinamic, miraculos in dial, la lucrările deînaintarea sa pe calea după 1930, cînd Pe-artei. Căci nici șco- trașcu realizează a-Iile academice pe cuarele inspirate decare le-a urmat (ate- mediul familial șilierul lui George De- grădina casei de lametrescu Mirea și al lui W. A. Bougureau), nici influența timpurie a lui N.nu și-au autoritate opera sa. Grigorescu instituit cu prezența in Știința de-

Tirgoviște, de peisajul marin sau de malul Ialomiței ; de Ia desenele anilor 1931—1935, în care intîlnim mai ales figuri feminine în interioare, și pină Marina PREUTU

pozitiv în coloanele ziarului nostru), „Timp și adevăr" de Eugenia Busuiocea- nu (montarea Teatrului Mic), „Citadela sfărîmată" de Horia Lovinescu și „Tn- tîlnire peste ani". îndeosebi această adaptare pentru televiziune a piesei Luciei Demetrius — un îndemn la autoexaminare e-TEATRUL TV
propagator și creator 
de valori spirituale

• UN ATESTAT AL CALITĂȚII - POPULARITATEA • PREOCUPAREA NUMĂRUL UNU - 
PROMOVAREA PIESEI ORIGINALE DE ACTUALITATE ® „SCENA CU CEI MAI MULȚI 
SPECTATORI" POATE FACE MAI MULT PENTRU ÎMBOGĂȚIREA PATRIMONIULUI 

CULTURAL

regizorul Petre Sava Bă- leanu (scenografia : Teodora Dinulescu), judicios, convingător din perspectiva lucrări gheze ; tat pe unor ambiții nejustificatc. pe subtila condiționare socială a dramelor. Am urmărit, de asemenea, foarte recent, „Hernani". Am petrecut o seară minunată. redescoperindu-1 pe Hugo, clocotul pasiunilor, curajul nobleții sau armonia poeziei dramatice, retrăind acea altă „premieră" — a anului 1830 cu „bătălia pentru Hernani", adică pentru o artă eliberată de canoane în reflectarea ma

arh.înnoitoare a unei profund antibur- montarea a insis- refuzul moștenirii
să ne îndemne să căutăm o mare taină pierdută — poezia".Teatrul TV s-a afirmat și ca un notabil creator cultură, adoptînd și zentînd, în premiere solute, pe țară, piese inspirate nemijlocit din realitatea spirituală a acestor ani. Acesta este un punct de onoare al activității sectorului de care vorbim. Așa sînt cele două realizări de care aminteam la început — la care am mai dori să adăugăm : „Piticul din grădina de vară" de D. R. Popescu. Să nu omitem remarcabile valorificări ale unor texte mai vechi, bine cunoscute. Să amintim, de pildă, „Acești îngeri triști"

de pre- ab-
semenii noștri — de sondare a mentalităților lor, a modului lor de a gîndi și acționa, care ne clarifică aspirațiile și ne accentuea- : voință.„întoar- risipitor" .Nopți înză resurse de Trebuie amintite cerea tatălui de I. D. Sirbu, „1 care nu se doarme" de Al. Voitin, „In vîntul de primăvară" de Letiția dar îndeosebi cele premiere ale Lunii maturgiei TV (din decembrie), inspirate din lupta poporului nostru pentru libertate socială, demnitate națională, viață nouă: „Coroană pentru Doja" de Aurel Gheorghe /ârdeleanu (adaptare TV a spectacolului timișorean semnalat

Popa, patru dra-

xigentă, la etică profesională și generozitate umană ; o rememorare nostalgică a idealurilor tinereții" și un îndemn cald la respectarea și ducerea lor mai departe ; un elogiu adus maturității lucide și lipsite de orice blazare și egoism — a avut un puternic și durabil ecou in mințile și sufletele telespectatorilor.Aspirația de a deveni un adevărat teatru, cu o cit mai largă difuziune, și de a da o maximă eficacitate spirituală ideilor, sentimentelor reînviate pe micul ecran se traduce prin preocuparea alcătuirii u- nor distribuții cit mai fericite. Grație televiziunii am putut jalona evoluția

unor actori al căror farmec, talent și măiestrie sînt binecunoscute, dar care apar destul de rar pe scenă, in raport cu dorința noastră de a-i urmări evoluînd : Dina Cocea, Radu Beligan, Kovacs Gydrgy, George Constantin, Ion Marinescu, Ștefan Mihăilescu-Brăila, Marga Anghelescu, Olga Tudorache. Datorită televiziunii am fost martorii unor evoluții spectaculoase ale actorilor noștri mai tineri : Victor Rebengiuc, Margareta Pogonat, Sanda Toma („Zestrea"), Popovici, Mariana („Acești îngeri triști"), E- manoil Petruț („întoarcerea tatălui risipitor"), Virgil Ogășanu, Violeta Andrei („Singurul martor"), Irina Petrescu, Iiinca Tomoro- veanu, Dora Chertes, Ștefan Iordache, Ion soiu, Ion Caramitru, diu Iuliu Moldovan mulți alții. Să totuși la capătul înșiruiri succinte că imperativul valorificării rilor de prestigiu din treaga țară rămîne chis. Kovacs Gyorgy, Leahu, Teofil Vîlcu au cut doar începutul.După cum este de teptat ca televiziunea ofere posibilități de mare mare talent din teatrele talei, ca și din alte teatre ale țării.De altfel, în aceeași ordine de idei, sîntem informați că va continua seria de „Teatru scurt" mulă ce se bucură de simpatia publicului, în sînt prezentate lucrări reprezentative ale genului.’ Spectacolele acestei emisiuni vor fi realizate in tinuare cu ajutorul trelor din țară, ceea sperăm, va fi un bun lej de descoperire a unor noi talente. (Am urmărit pină acum nu o dată, cu satisfacție, evoluția unor Interpreți ai Teatrului Na-

Silvia Mihuț

Be- Ovi- Și observăm acestoracto- în- des- Gh. fă-aș- să afir- unui număr mai de tineri interpreți de din teatrele Capi-
for-care

con- tea- ce, pri-

țional din Timișoara, sau a celor din Galați, Brăila, Arad, Pitești).Paralel cu contribuția la sporirea fondului dramaturgiei originale, teatrul TV are și meritul de a fi stimulat crearea și, apoi, de a fi impus spectatorilor săi un gen nou : scenariul TV. Apariția lucrărilor de această structură, mai a- decvată specificului camerelor de luat vederi, constituie un bun exemplu de colaborare rodnică intre redacția televiziunii, regizori, actori și autori. După cum s-a anunțat, televiziunea a premiat, in cadrul celei de-a doua ediții a concursului de scenarii pe care l-a constituit, un măr însemnat de texte lecționate din peste primite). Lucrările tinse au fost puse în cru și cea dinții a și supusă judecății publicului prin spectacolul cu dentul" de Cristian teanu. Dezbatere sântă asupra responsabilității etice, „Accidentul" a fost primit cu interes.Este de așteptat ca, valorificând experiența dobîn- dită, dînd mai multă vigoare actelor sale viitoare de cultură, alegîndu-și un repertoriu de largă ' audiență, cu puternice ecouri educative, televiziunea să realizeze un număr sporit de spectacole al căror mesaj să se adreseze nemijlocit conștiinței omului contemporan, mobilizîn- d-o la înfăptuirea unei societăți noi. îndeosebi scenariile concepute special pentru T V și promovate ca atare vor trebui să devină tot atitea atestări ale înregistrării unor noi succese în folosirea mijloacelor specifice ale teatrului TV ; să ducă și mai departe efortul de definire a artei teatrului TV și de consolidare a unej scene de mereu crescînd prestigiu.

nu- (se-160 dis- lu- fost„Acci-Mun- intere-

Natalia STANCU

iumeroa.se
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în ampla dezbatere pe marginea proiectului de Norme ale vieții 
și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste

Idei să fie! Vorbitori sînt,
uneori, prea mulți

„Ori ești comunist in toate 
împrejurările, ori nu ești deloc"Pe șeful de secție de Ia „mecanicul șef“ din cadrul uzinei „Vulcan" — tehnicianul Nache Rădan — l-am întîlnit la comitetul de partid al uzinei.Stăm de vorbă despre spiritul critic și autocritic, despre cinste, sinceritate, minciună, falsitate, ipocrizie, despre felul cum trebuie sâ se comporte un comunist la locul de muncă, în familie, in societate. Sint citeva probleme asupra cărora comunistul Nache Rădan a insistat in adunarea comuniștilor cu prilejul dezbaterii proiectului de norme.— Eu nu zic că aceste lucruri pot fi mai bine exprimate decit în acest document. Sint trei articole distincte — dacă nu mă înșel, articolele 29, 32 și 33 — care vorbesc despre ele. Dar, după cum am spus-o și la adunare, eu cred că ar fi foarte potrivit ca toate aceste trăsături să fie cumva sintetizate într-un singur articol...— De ce ?— Vedeți, eu cred că un comunist nu poate să se dedubleze, să facă o diferențiere netă între comportarea lui la locul de muncă și comportarea în societate, în familie. Să vă dau două exemple chiar de la noi din uzină. Primul vizează spiritul critic și autocritic pe care unii tovarăși nu-1 înțeleg sau nu vor să-1 înțeleagă așa cum tre

buie. Cu citva timp în urmă, un comunist, bun muncitor, a fost criticat în adunarea de partid de un alt comunist. Critica era întemeiată și se părea /că cel criticat și-o va însuși, o va privi ca pe un ajutor tovărășesc. Parțial, așa s-a și în- timplat. Zic parțial, pentru că cel criticat și-a îndreptat comportarea, dar... relațiile dintre cei doi, pînă atunci excelente, s-au deteriorat. A trebuit să intervenim noi, ceilalți, ca totul să revină la normal.— Și al doilea exemplu ?— Al doilea este mai dureros. Sint oameni care la locul de muncă au o comportare exemplară, dar care în familie sint de nerecunoscut : își maltratează soțiile, nu dau bani în casă sau au viciul beției ori al jocului de noroc. Am întîlnit citeva femei la poarta uzinei in ziua de salariu, care-și așteptau bărbații, ca nu cumva să apuce drumul spre crîșmă sau spre nu știu ce neisprăviți ce i-ar fi curățat de bani la zaruri sau la cărți. Am stat de vorbă cu ei aici, la comitet, i-au discutat și tovarășii din secții și cei mai mulți s-au îndreptat. Din păcate, alții...Tocmai de aceea zic eu că ar fi bine ca toate aceste trăsături morale să fie sintetizate într-un singur articol. Să iașă în evidență ideea că un comunist nu se poate comporta decit ca un comunist. In toate împrejurările.
Munca —izvor de apă vieCu 5 ani în urmă ieșea la pensie unul dintre cei mai vechi muncitori ai uzinei de construcții de mașini „1 Mai" din Ploiești.Lui Dumitru Dragomirescu, căci despre el este vorba, participant activ la luptele revoluționare din 1933, îi venea greu să se despartă de colectivul în care lucrase, de

uzina de care îl legau, prin mii de fire invizibile, eforturile, succesele, întîmplările neobișnuite sau de fiecare zi a 35 de ani de muncă neîntreruptă. Dar vîrsta își cerea binemeritata odihnă. Despărțirea a fost emoționantă....Dar, numai după 3 luni, la conducerea uzinei s-a prezentat... bă-

trînul Dumitru Dragomirescu. Motivul ? Să ceară reîncadrarea cu orice chip în muncă. La început a fost refuzat. Apoi, avind în vedere drepturile garante prin lege, i s-a acceptat să lucreze cite 4 luni pe an. Apoi...La 66 de ani, Dumitru Dragomirescu, „nea Mitică", cum îi spune toată lumea, este cel mai vîrstnic salariat al uzinei „1 Mai". încadrat ca specialist la secția de utilaj complex, tehnicianul principal Dumitru Dragomirescu răspunde de citeva luni de zilp de executarea unor u- riașe mașini de scos din depozit și mașini de stivuit, pînă acum importate din străinătate cu prețul a milioane de lei valută. Primele două exemplare executate aici au și fost expediate Combinatului siderurgic din Galați.L-am căutat cu citeva zile în urmă, la sugestia mai multor comuniști din uzină, pe bătrinul Dragomirescu, membru al partidului comunist din 1933. L-am găsit la serviciul tehnologic, preocupat de corectarea unui proiect de execuție. Din una în alta a venit vorba și de bătrinețe și pensionare.— Nici nu vreau să aud, ne-a spus el, privindu-ne țintă în ochi. Ce am simțit eu acum cinci ani, cînd venise vremea să plec din u- zină, n-aș vrea să se mai repete niciodată.— Dar... ce s-a întimplat ?— Păi, în cele citeva luni cit am stat atunci acasă, departe de uzină, de oamenii de care mă leagă o viață, am trăit, cred, clipele cele mai insuportabile pentru mine. In- chipuiți-vă un om care muncește de Ia 12 ani, adică de cînd deschide bine ochii și începe să înțeleagă firea lucrurilor, și care, după a- proape 50 de ani de activitate neîntreruptă, se vede deodată trimis undeva la periferie, în afara cursului firesc al vieții.Apoi, văzînți nedumerirea noastră, continuă :— îmi vine destul de greu să mă explic și pot să spun că nu numai la început, dar și acum, după 5 ani, ; mai sint încă mulți care nu mă în- țeleg. Vreau să știți insă că, bene- .' ficiam de o pensie de 2 500 de lei

și că nici vorbă nu putea fi de interesul de a ciștiga mai mult. Acasă nu-mi lipsește nimic, copiii sint la locul lor, își au rostul lor. Cu toate acestea, sentimentul lipsei de activitate utilă societății este de nesuportat. Eu nu zic, există legi care ocrotesc bătrînețea, care ii asigură un trai liniștit și fiecare e liber să facă ce vrea. Dar munca e crezul meu de o viață și nu pot să concep o clipă fără a face ceva folositor — însă nu ceva auxiliar, ceva „pe măsura bătrînețelor", ci munca directă, bărbătească, întreagă, pe care am depus-o de cînd mă știu. De aceea, gîndindu-mă la

propria experiență, eu aș propune ca in proiectul de norme, la articolul 16, să se specifice neapărat adevărul că „munca este izvorul supremei satisfacții umane". *In paranteză fie spus, în ultimii ani, cei de după pensionare, bătrinul Dragomirescu a devenit autorul unor remarcabile inovații și raționalizări, fapt care a adus importante beneficii uzinei ploieștene. In clipele pe care le-am petrecut împreună ne-a vorbit și de alte proiecte, la fel de îndrăznețe și de valoroase, unele deja în curs de realizare, toate izvorî te din suprema satisfacție a vieții : munca.
„Poftiți la verificarea 

cunoștințelor" !Zilnic, în fiecare secție a Uzinei petrochimice din cadrul G.I.P.-Plo- iești, cite doi salariați, indiferent de vîrstă sau funcție, sînt supuși unui control de verificare a cunoștințelor profesionale.— Este o măsură luată cu cîteva luni în urmă, în cadrul dezbaterilor asupra proiectului de norme, ne spune inginerul chimist Silvestru Bodale,. secretarul comitetului de partid pe uzină. Scopul ei ? Să stimuleze interesul oamenilor, să-i oblige să se informeze, să se pregătească permanent.— Cum s-a născut ideea acestei măsuri ?—■ în dezbaterile la care m-am referit, noi nu ne-am limitat la discuții de principiu, ci am fost și sintem în continuare preocupați, in egală măsură, de acțiunile concrete ce decurg din dezbateri.Pentru noi, petrochimiștii, una dintre cerințele de bază formulate în proiectul de norme este cuprinsă în articolul 20, articol în care se vorbește despre necesitatea ca fiecare comunist „să-și perfecționeze necontenit pregătirea de specialitate, competența profesională, să depună eforturi neslăbite pentru a-șl însuși tot ce este nou și înaintat în

țară și pe plan mondial In profesia sau meseria lor"...Măsura pe care am luat-o nu admite nici o excepție : de la operatorul abia ieșit de pe băncile școlii pînă la inginerul șef al uzinei, cu toții, membri sau nemembri de partid, tineri sau vîrstnici trebuie să se pregătească, să studieze și să-și împrospăteze mereu cunoștințele.— Cum a fost primită această inițiativă ?— Nu e greii de înțeles că aceia care se pregăteau și pină acum, care manifestau un interes mereu viu pentru profesiunea lor au fost de acord de la bun început. Și n-au fost puțini. Am avut în schimb și dintre aceia care, o dată ce se văzuseră cu o diplomă de absolvire in buzunar, considerau că și-au încheiat și datoria de a mai învăța ceva nou, de a se mai pregăti. Sistemul nostru de a le acorda după fiecare verificare note și de a li se arăta lipsurile din bagajul de cunoștințe este stimulator. Rezultatele de pînă acum sînt bune. In curînd insă efectul lor pozitiv se va face simțit în rezultatele activității productive a fiecăruia. Iar acesta este lucrul cel mai important.
Emil MAR1NACHE 
Ion POPA

Se făcea o listă, o 
sumară trecere in re
vistă a ideilor care
au revoluționat, la 
Hunedoara, in ulti
ma vreme, unele teh
nologii și sisteme de 
organizare, idei care 
au adus și mai au de 
adus foloase funda
mentale in produc
ția combinatului si
derurgic. Lista aceas
ta se făcea in or
dinea de idei a lup
tei de opinii... Se dis
cuta despre 
cerile, dar și 
avatarurile 
rii libere a opiniilor, 
despre conflictele și 
seismele care se nasc 
obligatoriu o dată 
apariția unei 
noi.

Pentru că nici 
dintre ideile 
ce. amintite nu s-a 
ivit și nu s-a impus 
lin. Ba, dimpotrivă, 
destui au fost cei 
care nu le-au înțeles 
și s-au împotrivit, 
destui au fost și cei 
care au înțeles din 
ele doar faptul că vor 
tulbura oglinda 
stătute in care 
simțeau minunat 
s-au împotrivit, 
mai fost și dintre 
care le-au înțeles

binefa- 
despre 

exprimă-

cu 
idei

una 
tehni- 

nu

apei 
se 
și 
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Cînd oamenii nu se mai văd, 
ci doar se... vizionează

OCAZIE RARA

„Fiecărui comunist ii revine o înaltă răspundere în întemeierea relațiilor de familie pe principiile moralei socialiste" — se spune in proiectul de Norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. Se înțelege, deci, că întregii societăți ii incumbă datoria de a asigura un asemenea climat, incit fiecare familie să fie o celulă trainică și sănătoasă a societății, capabilă ia rindul ei să influențeze pozitiv climatul social. Căile și problemele acestei influențări reciproce vor constitui subiectul de atenție al ciclului de anchete pe care îl inaugurăm astăzi. Vom expune — cu respectivele menajamente față de ceea ce constituie intimitate gingașă — cîteva cazuri-repere ale problematicii familiei, urmînd să extragem răspunsurile și concluziile pe baza largii participări a cititorilor. Așteptăm opiniile lor.Am citit la o gazetă de perete studențească un serial științifico-fantastic. Acțiunea se petrece pe planeta botezată „Solaris", unde — află pămintenii la sfirșitul primului episod — zadarnic ai încerca sâ sari în ajutorul celui de lingă tine. Subiecții — oameni, ființe spațiale, roboți — oricit ar fi de aproape unul de altul, oricit de direct ar comunica, orice senzație le-ar provoca vecinătatea, trăiesc numai aparent împreună. Doar li se pare că se văd, cînd ei, de fapt, se... vizionează. Comunicarea dintre dînșii nu e mai strînsă decit cea a crainicilor din studio cu telespectatorii care stau acasă în papuci.Jocul de cuvinte e tulburător și nu interesează imposibilitatea lui teoretică. Importantă este, pentru autori, fantezia. Important e pentru noi că aveam să ne trezim peste numai citeva zile în plină planetă „Solaris".
PRO ?...Măsurăm cu piciorul sălile unei alte facultăți, de data aceasta fără interes pentru gazetele de perete. Mă preocupa exclusiv in- tilnirea cu persoana pe care o așteptam să apară, căutam o soluție pentru jena de a aborda un subiect atit de delicat. Iat-o... Cită distincție ! Cu cită considerație o salută studenții, cu cît respect îi ies înainte ! Abia face cițiva pași și altcineva o abordează cu întrebări mai mult sau mai puțin importante, dar în mod evident dornic să fie băgat în seamă. Este tipul ideal al îndrumătorului didactic, in același timp călduros și demn.Lipsită de convingere din capul locului, „problema" pusă de mine alunecă pe clisa unor vorbe fîstîcite :— ...în legătură cu soțul dumneavoastră...— Mă veți înțelege că nu doresc să dau nici o relație.

Era de așteptat. Este opțiunea -ei, căsnicia ei, eșecul ei. Cu ce drept am demonta un mecanism atit de intim, mîine, în fața studenților spre exemplu ? Sau a oricui... Refuzul e surîzător și rece. Educație austeră. 33 de ani sub privirile severe ale unui tată, îndrăgostit de fiica lui dinainte de a se naște, dar sever prin structură, ca un colonel, 33 de ani nu sînt o glumă. Și scaunul pe care stă tînăra devine demn. Ne retragem cu

venită între autor și victimă), la 25 mai mireasa era internată în spitalul nr. 9, in următoarele 8 zile i se descopereau vicii ascunse, la 27 iunie divorțul era de mult introdus, se și stabilea o pensie de întreținere, iar pe 11 noiembrie, același an, căsătoria avea să fie gata radiată.Din aceste experiențe, doctorul R s-a ales cu cunoștințele de viață evident îmbogățite, dar și cu pasiunea marilor diferențe de vîrstă. De prima soție

reroasă cu cit se producea mai tirziu ? Pățitul mire se arăta foarte patetic in declarații. Ce săpa el oare, cu agitația lui, groapa unei temelii ori a unei ambuscade ? Putea fi această căsnicie durabilă ?
...CONTRA ?Severul socru, ca un colonel, a zis : nu ! Dumnealui, care, pentru orice plecare din oraș, studia harta larg desfășurată și întocmea tabele minuțioase, ca la statul major, nu putea fi de acord cu programul incert al ginerelui, suspect de des solicitat pentru serviciul de gardă. Mama, care a îngrijit fata aproape trei decenii, și-a simțit inima săgetată vă- zînd cum între rugămintea soției de a i se face

deplin, dar se sim
țeau incapabili să 
suporte o schimbare 
in felul lor de a mun
ci și s-au impotrivit...

Au fost, desigur, și 
lupte de opinii. Dar 
în unele cazuri, nu
mai puține dintre ex
primările la adresa 
noilor idei s-ar fi pu
tut numi, cu adevă
rat, opinii.

— Pentru că — îmi 
spunea tovarășul
Gheorghe Vasiu, pri
mul secretar al 
mitetului 
de partid 
ra — unii

Co- 
municipal 
Hunedoa- 
nu au i- 

deile și opiniile lor, 
n-au o idee proprie 
pe care s-o opună i- 
deii autentice 
te, dar, ciudat 
ca să ascundă 
adevăr despre 
dau 
in legătură cu 
le altora, le 
le pun sub 
întrebării, 
ză așa-zise motive o- 
biective care, chipu
rile, n-ar admite noul 
care se propune...

Lucrurile intră de- 
acum in sfera atitu
dinii morale.

— Noi 
mai departe Gh. 
siu — trebuie

apăru- 
lucru, 
acest 

ei, își 
cu... presupusul 

idei-
critică, 
semnul 

inventea-

spunea
Va- 
să-i

u-

stimulăm pe cei cu 
idei originale, să-i în
demnăm să perseve
reze, să nu se spe
rie de opoziții, să știe 
să distingă intre o- 
poziția obiectivă, ar
gumentată temeinic 
și intre clevetirile 
izvorite din anemia 
morală a unora.

Puse la un loc, re
zultatele aplicării
nor idei tehnologice 
noi se adună la Hu
nedoara (și nu numai 
aici) intr-un substan
țial sipet de aur... El 
constituie, totuși, 
mai încurajator 
demn, 
material, ____
decit convingător, 
insistenței intr-o 
dee, al dezbaterii 
cestei idei...

Pentru că — și 
cesta este iarăși 
fapt de necontestat 
— multe din opiniile 
exprimate, multe din 
ideile derivate din și 
adăugate ideii pri
mare au lărgit-o, au 
imbogățit-o și, mai a- 
les. au trecut-o prin 
proba de foc a. gin- 
dirii colective.

Idei să fie ! Vorbi
tori sint, uneori, prea 
mulți.
Mihai CARANFIL

cel 
in- 

argumentul 
mai mult, 

al
i- 
a-

a-
un

Colocviul de cultură
al unui șofer, cu ajutorul lui
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mentele învățării, 
procesul însuși tre
buie să fie unul de 
natură socială, el se 
petrece in unitățile 
productive, in uzină 
și laborator, pe stra
dă, la televizor, pe 
calea cea mai fireas
că. Chintesența aces
tor forme se află insă 
intre coperțile de cele 
mai . multe ori mor, , 
dește ale cărții. Falsa 
antinomie intre carte 
și viață este de do
meniul trecutului, in 
termenii săi se află 
numai vuietul gol și 
prejudecata stupidă a 
unor privilegiați ai 
culturii. Marele ade
văr al șoferului de 
care vorbeam este de 
a 'înțelege lumea ca 
sistem, de a avea in
tuiția faptului că ele
mentele universului 
nostru fizic și moral 
sint intr-o relație u- 
neori imprevizibilă. 
El avea cultul știin
ței, ca om evoluat, și 
de aici provenea și 
demnitatea lui. Ce 
legătură putea fi in
tre necazurile familia
le ale ajutorului său 
și faptul că nu citeș
te ? Se referea la 
certa lipsă de suplețe 
psihologică a omului 
necultivat, la cine 
știe ce subtil element 
de psihologie socială. 
Spunea de fapt că
răspunderea față de 
tine și față de cei
lalți se măsoară in
amploarea lecturii șl 
a pregătirii fiecăruia. 
Dacă nici cu nevasta 
nu te mai poți înțe
lege decit prin inter
mediul cărților !...

Era un șofer și cu 
ajutorul lui...

tăindu-și cu grijă ceea 
ce avea in farfurie și 
mincind cu aplicație, 
destul de puțin 
venitor. tntr-un 
ziu se îndreaptă 
spate și-i spune : „ 
măi băiețică, vezi că 
tot la vorba mea a- 
jungi !■? Nu se poate 
trăi așa cum vrei 
Mai ia și citește 
broșură, un ziar, 
vață ! Caută să 
despre lume, altfel nu 
te mai poți înțelege 
nici cu nevasta, ține 
minte de la mine". 
Cu aceasta se ridică 
și-l părăsi, lăsindu-l 
puțin descumpănit pe 
tinărul negricios și 
neliniștit, care nu a- 
vea casă bună cu so
ția lui. Abia atunci 
am observat că sin
gura neglijență in în
fățișarea șoferului 
consta in diformita
tea buzunarului drept, 
întotdeauna umflat de 
o carte. El învăța tot 
timpul și îndemna și 
pe. alții să facă la fel.

j. ajuns 
societății 

Totul

pre- 
tir- 

de 
„De,

Am asistat odată, 
involuntar, la o con
versație edificatoare 
pentru un anumit ni
vel de conștiință și 
pentru creșterea gra
dului de responsabili
tate socială. Mă
flam la masă cu un 
șofer și cu ajutorul 
său. Șoferul era inalt 
și spătos, cu ochelari 
negri și creion cu 
pastă in buzunarul de 
la haină. Avea o grijă 
evidentă pentru ți
nută și vorbea puțin, 
cu glas 
11 cunoșteam 
trei zile și 
surprins de 
mi se părea 
aerele sale, 
cum își purta sacoul, 
de aplombul și dezin
voltura raporturilor 
cu ceilalți. Băiatul de 
lingă el era, dimpo
trivă, iute in mișcări 
ca un șarpe, 
ochii vii și 
genți, era glumeț 
suferea vizibil de lip
sa prietenilor de 
ceeași vîrstă. Își gă
sea tot ■ timpul treabă 
și fredona cintece de 
muzică 
miinile 
clipă.

De 
ajutorul era 
Vorbea incet, greoi și 
întreba mereu : „Ce 
să fac, nene ? Ce să 
fac ?“ Am înțeles ime
diat, din povestea lui, 
că se hotărise să îm
părtășească celuilalt 
dificultățile sale ma
trimoniale și să-i cea
ră un sfat. Nu era. 
prea limpede, dar mi 
se pare că se căsăto
rise de curînd și nu 
reușea să stabilească 
o formă de viață ar
monioasă cu soția sa. 
Celălalt il ascultase 
parcă puțin neatent,

tu. 
o 

in- 
afli

convingător, 
de vreo 
fusesem 
ceea ce 

că sint 
de felul

— Hai, că ești primul !...

avea 
inteli-Forțele unite ale familiei fetei au reușit să impună decizia simțită, dorită și gindită de ei, cei de pe margine : divorțul.între îndrăgostiți (nimic nu contrazice că soții R s-au mai iubit mult timp după intentarea acțiunii) s-a lăsat pe neobservate ecranul transparent și dur al răcelii afective. Vorbeau, dar nu comunicau, se a- propiau, dar rămineau departe. Nu se vedeau, se vizionau, cum ar zice autorii povestirii fantastice.Mai grav și paradoxal este că acel ecran nu e numai un ecran separator. Spectacolul proiectat pe el a devenit, fără voia regizorilor, public. Distinsa familie n-a ținut seama de toate complicațiile și implicațiile morale ale transportării familiei in pretoriul justiției. Acțiunea trebuia motivată, martorii — învățați ce să spună, amintirile — transformate in proiectile, documentele intime să fie multiplicate, incidentele umflate, rufele scoase în stradă. Discuția ce se refuză cu delicatețe acum a fost purtata de zeci de ori in fața persoanelor străine de familie, cu avocatul, cu notarul, cu grefierul, cu arhivarul, cu medicul legist, cu judecătorul, cu justițiabilii intil- niți prin sălile instanței. Principiile au cedat de cite ori faptele trebuiau împinse pe jgheabul probelor. „Defectele" reciproce s-au dezvăluit cu demnitate, dar la proces ! Problema copilului a fost tratată cu distincție, dar prin notificări notariale 1 Castelanii și-au continuat reverențele fără să observe că unul dintre ziduri e căzut.Dar nu neplăcerile procesului constituie marea problemă a familiei R. Rămine nelămurită — și interesantă pentru eventualele învățăminte — întrebarea dacă rolul părinților soției a fost binefăcător sau nefast. Trebuia oare corectată această căsătorie sau trebuia lăsată să se verifice in timp ? Cine era competent să a- precieze și să' rezolve di- ferendurile soților ? Pot membrii familiei — și dacă da, cit ! — sâ intervină în căsnicia rudelor lor ? Dar alte categorii de oameni ?Sint întrebări vechi și dificile. Preferăm să răspundem după ce vom completa datele problemei cu alte cazuri.

Sergiu ANDON

LAURE... ALTUL

a-

ușoară, 
nu-i

iar 
stăteau o

data aceasta, 
abătut.

învățătura a 
dominanta, 
contemporane, 
se deprinde, totul 
este codificat in sfera 
de acțiune a omului. 
Înveți să trăiești, să 
minuiești unelte, să 
iubești, să te porți cu 
semenii, să-ți exer
ciți îndatoririle și li
bertățile cetățenești. 
Societatea este ea în
săși o imensă școală, 
iar raportul dintre 
instituția creată 
nume pentru a instrui 
și viață se inclină tot 
mai mult in favoarea 
celei din urmă, in 
ceea ce privește vo
lumul de cunoștințe și 
abilitățile cu care ne 
înzestrează. Școala 
pune la îndemâna o- 
mului numai instru-

a-

Aurel Dragoș
MUNTEANU

pălăria scoasă în fața interlocutoarei necomunicabile.Soțul, în schimb, e gata să se destăinuie. Altă stofă. Pare om cumsecade, în orice caz — dezinvolt. Copilărie pe marginea portului, moravuri „fără prejudecăți", carieră ca de alpinist, în echipă, cu cap de coardă, echipa fiind familia, adică frații, toți răzbătători, toți arși de ambiția depășirii propriei condiții. Pornire lăudabilă. Dar lui. doctorului R, ii mai fugeau cîteodată ochii dinspre piscurile realizării către o căprioară ce-i tăia calea. Viața sentimentală cam dezordonată s-a transformat cu timpul tn obsesie. Gusturile se opreau tot mai mult Ia nivelul ambalajului. Prima căsnicie a durat un an (inclusiv dispariția de șase luni a soției, care, ia înapoiere — culmea ! — i-a reproșat tot lui că e... prea gelos). A doua căsnicie a durat șapte luni și două zile, cu un ritm derutant de evenimente judiciare : la data de 9 aprilie 1964 s-a oficiat cununia, la 19 aprilie a fost clasat dosarul de viol-seducție. format împotriva doctorului (motivat tocmai pe căsătoria inter

i Prăpastia dintre critică și bîrfă

(CAZUL R.)

îl despărțeau 9 ani, de-a doua — 22 de ani, de-a treia — 12.A treia constituia însă mutația către intenții serioase. Sfatul timpului neiertător. Expresia disperării de a întemeia o familie. De a sfirși lanțul mariajelor. ghinioniste. Bărbatul care, în ziua de 2 martie 1968, zicea pentru a treia oară „da" in fața ofițerului stării civile, împlinise cu două luni in urmă vir- sta de 40 de ani. „Doi poli" risipiți ca la un chef cu lăutari.Merita oare doctorul R o femeie de talia ultimei lui soții, diametral opusă de el, ca seriozitate, ca factură in general ? Co- titulara noului certificat portocaliu, avind toate calitățile morale, intelectuale și fizice, așteptase totuși 28 de ani, in nădejdea unui bărbat deosebit. Putea fi chiar el alesul ? Merita să mai spere si să mai încerce o partidă strălucită? Prezenta el suficiente garanții ca să pretindă extragerea tinerei din fami- lia-mamă, cu atit mai du

o frecție și sfirșitul meciului Dinamo—Rapid, intrusul a ales transmisia sportivă. Părinții, care și acum își așteaptă fiica să iasă seara de la cursuri, nu puteau concepe ca soțul ei să primească telefoane de la femei necunoscute, fie ele și paciente. Morala castă a familiei era intolerantă, ceea ce, luat ca atare, merită toată lauda. Dar șirul „defectelor" noului rr.mbru al clanului s-â dovedit nesfir- șit : mergea duminica la pescuit, minca fără furculiță, ba uneori era cuprins și de tandrețe, luindu-și in plenul familiei — vai ! — nevasta in brațe, plus alte asemenea „mitocănii".Ultima căsnicie a doctorului R a durat trei ani și a fost împărțită între două domicilii — modesta garsonieră conjugală și casa spațioasă a părinților fetei, în care îndrăgostitul tomnatic era primit cu : „stai pe verandă. golanule !“ Copilul, pentru că a intervenit și un copil, n-a rezolvat. ci a complicat problemele familiei. Trebuia îngrijit, supravegheat, in asemenea treburi soacrele sint de neînlocuit, iar bătrîna doamnă știa să-și manifeste devoțiunea, dar și să practice șantajul sentimental. Desene de Adrian ANDRONIC

Nu e nevoie 
monstrăm că 
pentru „birfâ" 
stins cu totul, 
refer, desigur, 
cerea in revistă a unei 
zile de muncă sau a 
unor probleme reale, 
legate, să zicem, de 
creșterea armonioasă 
a copiilor, de „recen
zarea verbală" a unor 
manifestări culturale. 
Mă refer, in schimb, 
la birfa răutăcioasă, 
izvorită din invidie, 
din ciudă, din dușmă
nie, uneori din fudu
lie, de cele mai multe 
ori din intoleranță și 
neînțelegere.

Există, in aceste ca
zuri, dacă ne uităm 
bine, și un simbure de 
simț critic (mai rar 
autocritic). Numai că 
subiectivitatea cu care 
se discută devine pă
timașă, adumbrind 
chiar și posibilele ju
decăți drepte. Cred 
insă că pe lingă su
biectivitatea dusă la 
exces, necunoașterea 
sau cunoașterea frag
mentară, parțială (ceea 
ce e aproape tot una) 
reprezintă componen
ta cea mai șubredă și, 
pînă la urmă, penibi
lă și periculoasa a 
„birfei" răutăcioase. 
Prindem din zbor ci
teva fripturi de păreri,

să de
gustai 

nu s-a 
Nu mă 
la tre-

situații 
mai pu- 
scoatem 
in care

de pseudo-caracteri- 
zări, citeva 
mai mult sau 
țin episodice, 
din contextul
au fost exprimate ci
teva afirmații etc. și 
reconstituim pe baza 
lor „portretul" moral 
al omului părelnic a- 
nalizat. Totuși, de cite 
ori nu ni s-a intim- 
plat, fiecăruia dintre 
noi, să avem surprize, 
dacă nu adevărate „re
velații", atunci cind 
am cunoscut mai bine, 
mai îndeaproape un 
om. Ceea ce socoteam, 
de exemplu, că e in- 
gimfare, la el se do
vedește a fi timidita
te ; il credem antipa
tic și ursuz și consta
tăm că, văzut in plan 
apropiat, e deschis și 
comunicativ ; il știam 
nepăsător sau intole
rant și ne dăm seama 
că se străduiește să 
fie drept și corect 
ș.a.m.d. (Bineînțeles, 
pot avea loc și surpri
ze inverse : ceea ce ni 
se părea 
dezvăluie a fi defect).

Mai e
in focul discuției, ra
reori avem conștiința 
că „bîrfind" pe cineva 
ne birfim și pe noi 
înșine. Asta pentru că 
omul nu e doar suma 
virtuților și metehne- 
lor sale „înnăscute", ci

calitate se

ceva insă :

mai ales e „complexul 
raporturilor sale so
ciale" : adică indivi
dualitatea, caracterul 
său sint formate în 
strins contact cu cei
lalți oameni, cu noi. 
Dacă un ins se dez
voltă intr-un anumit 
sens și nu intr-altul, 
aceasta ni se datorea
ză și nouă, celor din 
jur. De aici responsa
bilitatea reciprocă, 
mutuală, care ne leagă 
pe unii de ceilalți și ne 
face să fim o colec
tivitate mai mult sau 
mai puțin omogenă.

tn lumina acestei 
responsabilități — in
dividuale și deopotri
vă colective — e bine 
să nu vedem birna din 
ochiul altuia înainte 
de a vedea paiul din 
ochiul nostru, adică să 
fim, întotdeauna, și autocritici. Iar critica s-o scoatem din cer
cul sufocant și otrăvit 
al „birfei" pe șoptite, 
și s-o practicăm des
chis, răspicat, cu se
ninătate și cu răspun
dere, in arena publică 
sau. cum ar spune un 
poet contemporan, în 
„agora", în multiplele 
locuri și ocazii pe care 
ni le oferă organizarea 
socialistă a vieții noas
tre colective.

Florian POTRA
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Prognoza sociologică

Editurii to-

dinrevoluției

MHiail PÎRLOG

Ion 1ANOȘ1

obiective socială.

conducerii cerințelor

manifes-- enu-

valoarea valoare.Roșea, Kallos,

sau Vaslui, nave de la revelație • pe melea- cu diverse

am- teh- con- impu- a-

investigațiileaspectelor

„Po-

ac-Un me- pa-re-

desociologică din

decenii, utilitatea fi fost dacă în ar

include, studii i prog- unghi

șase este nu-unghiu- este ca Și

acțiu- pro- teo-

„Axiologia

propriu de stu- o inevi- eterogenitate

ale de so- socialistă dezvol-

și condiția umană"

o-teoriei

FILOZOFICĂ

AL. PHILIPPIDE : „Poezii" (seria 
„Arcade" — antologie, 
postfață și bibliografie 
de George Gibescu)

C. DOBROGEANU-GHEREA: 
„Corespondență" (seria 
„Studii și documente" — 
ediție, studiu introductiv 
și note de Ion Ardeleanu 
și Nicolae Sorin)

TRAIAN CHELARIU : „Necu
noscuta" (povestiri)

PETOFI SANDOR : „Poezii și 
poeme" (în românește de 
Eugen Jebeleanu, prefață 
de Aurel Martin)

CICERONE THEODORESCU : 
„Platoșa duratei" (versuri)

ION TALOȘ : „Meșterul Mano- 
le" (seria „Confluențe")

Intre aparițiile tarte ultima vreme, un loc aparte ocupă rea „Prognoza logică1*, publicată colecția ciologice"
lucra- socio- in „Sinteze so- a Științifice.Specificul unei culegeri dii imprimă tabilă cărții, rezidind în diversitatea rilor din care privită prognoza demers teoretic activitate practică. în acest context, unul din studiile care rețin în mod deosebit atenția este cel intitulat „Lenin și previziunea socială", semnat de Constantin Io- nescu și Ioan M. Matei. Relevind importanța contribuției lui Lenin la accentuarea caracterului predictiv i- nerent marxismului, autorii se opresc pe larg asupra aspectelor legate de verificarea prognozelor in condițiile socialismului, condiții deosebit de propice activității de prognoză datorită însăși esenței noii o- rinduiri bazate pe planificare și conducere conștientă a tivității sociale, larg interes sint nite să stirnească ginile consacrate levării caracteristicilor prognostice conceptului cietate multilateral tată, contribuției specifice a sociologiei (prin utilizarea unor concepte funcționale) la investigarea realității sociale în condițiile socialismului, la depistarea tendințelor viațaîn condițiile plorii nico-științifice temporane, se ne cu deosebită cuitate corelarea prognozei (obiect de 1 stu- . diu interdisciplinar) cu aspectele distincte ale vieții social- economice, precizarea domeniului de cercetare și aplicare a fiecărei prognoze. O contribuție inte-

resantă la abordarea acestor aspecte aduc studiile' „Prognoza social-economică" de Roman Moldovan și „Prognoza modurilor de organizare social- umană" de Cătălin Zamfir. Ample analize consacrate implicațiilor activității de prognoză în domeniul problematicii cu care e confruntată știința societății, economico-sociale specifice cărora trebuie să le răspundă prognozele, ele aduc sugestii privitoare la criteriile elaborării și utilizării modelelor cibernetice bazate pe prognoză, la modalitățile de analiză a structurilor organizațiilor sociale, a tendințelor unor tipuri organizaționale și a stilurilor de conducere a diferitelor organizații, precizin- du-se, totodată, limitele prognostice biective ale organizației.Culegerea i de asemenea, care abordează noza fie din strict metodologic — cum fac M. ~ji Paul Dimitriu interesantul „Cercetarea lui în | sistemică** - prisma prognozei nea socială, cu cesul explicării retice etc.Ni se pare însă că, uneori, asupra particulare ale prognozei, a domeniilor ei de aplicare devin atît de specioase incit pun sub întrebării i lor într-un i consacrat unor oecte generale prognozei. Ne rim la studiul „Structura prospectivă praxiologică testărilor— Repere „sociologie" pozioanelor greselor— de Nicolae S. aiitru. Lăsind parte faptul că tui studiu i se

Botez în studiu viitoru- perspectivă — fie prin corelațiilor cu

> semnul includerea volum as- ! ale refe-și a mani- științifice. pentru o a sim- și con- științifice" Bula o aces- alocă

mai mult de jumătate din volum (care include șapte studii), credem că țările științifice drept, tot mai meroase, tot mai importante — sint, tuși, departe' de a constitui asemenea aspecte fundamentale ale vieții sociale, care să justifice tratarea lor pe un spațiu atit de disproporționat (celorlalte studii laolaltă le rezervat același măr de pagini).în aceeași ordine de idei, atrage atenția tendința autorilor spre abordarea exclusiv teoretică a problemelor (remarcă valabilă, din păcate, și pentru alte culegeri sociologice din ultima vreme). Se vorbește doar despre prognoză, tipurile ei, concepte utilizabile, cadru teoretic etc., fără o singură referire concretă la modalitățile practice de a aplica teoriile despre prognoză enunțate in diverse sectoare (industrie, procedee tehnologice etc.). în condițiile in care în țara a început să se fășoare o activitate noză, de importanță dezvoltării conomice și sociale în următoarele credem că volumului ar și mai mare cuprinsul acestuia fi fost abordate și u- nele din multiplele aspecte decurgind din această problematică sau dacă el ar fi inclus studii distincte de prognoză socială.Dincolo, însă, de a- ceste limite, lucrarea „Prognoza sociologică", bogat documentată, depășind stadiul pur informativ, utilă deopotrivă factorilor de decizie și sociologilor, contribuie la umplerea ținui gol mult timp resimțit in bibliografia sociologică românească.

noastră des- susținută de prog- deosebită asupra vieții e-

Ludwig GRUNBERG

în devenirea sa, filozofia a descoperit succesiv cinci continente teoretice : ontologia, gnoseologia, psihologia, axiologia și istoria. Și, ca atare, a ajuns să fie și o formă de cunoaștere a lumii, și o modalitate de interpretare conceptuală a acesteia, și o expresie sintetică a unui proiect uman, și o atitudine — însuflețită de un ideal — față de viață ; în cele din urmă a ajuns, adică, o călăuză axiologică a omenirii, în stare să scruteze ierarhiile de valori și să susțină transformarea practică a realității.Acestea sint premisele pe care Ludwig Grunberg iși arcuiește demonstrația in recenta sa carte „Axiologia și condiția umană" apărută in Editura politică. Căci perspectiva axiologică el o consideră pe drept cuvint hotărîtoare pentru noua practică a filozofiei și noua filozofie a practicii, elaborată de către marxism.Lucrarea, densă, solid întemeiată ți argumentată, împletind informația vastă și rigoarea argumentației cu suplețea nuanțărilor și un mod de expunere eseistic atrăgător, iși propune să rediscute întreaga problematică a valorilor, de la sistematica ei întemeiere in cea de-a doua jumătate a secolului trecut și pină la sensul intim al unor acțiuni prospective, trecind prin contribuțiile decisive de reevaluare din acest veac. Planurile logic și istoric se întrepătrund și se susțin reciproc. Autorul demonstrează interacțiunea și unitatea laturilor obiectivă și subiectivă în- tr-o dialectică suplă pe care o nesocotesc cei ce supralicitează fie obiectivitatea valorii, fie subiectivitatea valorizării ; el îi propune apoi pe Nietzsche și pe Marx ca poli ai unei gindiri axiologice moderne și demonstrează justețea teoretică și eficiența practică a demersului marxist ; trece la explicitarea analitică a șanselor „reevaluării valorii** in cadrul și pe temeiul unor investigații contemporane de semiotică, informatică și structuralism ; după care revine la privirea sintetizatoare asupra coordonatelor unei ontologii particulare a umanului, adică la imaginea lui „homo aestimans" (apărut pe temeiul lui ..homo faber" și al lui „homo cogitans". dar implinin- du-i pe aceștia printr-o finalizare globală a acțiunilor practice).Axa metodologică a cărții, deosebit de actuală pentru confruntările noastre filozofice, privește raportul dintre știință și umanism. Pe de o parte, autorul este convins de imposibilitatea ignorării

vreuneia dintre cuceririle recente ale cunoașterii științifice riguroase, motiv pentru care întreprinde incursiuni minuțioase în zonele logicii formalizate sau ale lingvisticii matematice, spre a susține înlocuirea speculativismului încețoșat printr-o cit mai exactă măsurare a valorilor, printr-o „reconstrucție științifică** a teoriei axiologice. Pe de altă parte insă, el știe că pînă și evaluarea cantitativă cea mai minuțioasă va trebui integrată intr-o viziune calitativă asupra semnificațiilor umane, că o axiologie fundamentată științific trebuie să incorporeze punctul de vedere sociologic, psiho-social, de vreme ce valoarea presupune întotdeauna un context economic-politic-cultural. In fine, interpretarea valorii ca o coordonată a acțiunii umane creează posibilitatea elaborării unei ontologii particulare a umanului, schițată în liniile ei esențiale, în cadrul căreia este promovată o viziune totalizatoare și axiocentrică asupra menirii omului in societate și cu deosebire în societatea socialistă multilateral dezvoltată.Autorul ajunge ca atare să demonstreze sudura necesară dintre cei doi termeni fundamentali ai cărții sale : dintre valoare și om, dintre axiologie și condiție umană. Și, implicit, dintre diferitele forțe esențiale umane (sensibilitate, afectivitate, rațiune, voință) sau diferitele domenii valorice tuale (filozofie, știință, artă), cititori ai eseului vor putea cia în mod diferit raportul calitățile și viciile gindirii scheene, sau aportul lui Althusser, Foucault, Piaget. Sartre. Alții vor putea fi poate de părere că temerara încercare a „reevaluării valorii", cu metode științifice exacte, nu este încă pe deplin toare. Alții, in fine, considera in drept unele opinii privind obiect și subiect, sau tere și creație, sau nea „cosmocentrică1 centrică" etc.Esențială râmine insă acestei pledoarii pentru După Tudor Vianu. D D. mai demult, D. Ghișe, N. A. Roth. Al. Tânase și alții, mai recent, Ludwig Grunberg aduce o mărturie convingătoare in favoarea progreselor axiologiei românești. Studiul său ne ajută să înțelegem mai bine programul umanismului socialist.

dintre spiri- Unii apre- dintre nietz-
convingă- s-ar putea să amendeze relația dintre dintre cunoaș- dintre viziu- și „antropo-

Apărut la Editura Eminescu, volumul lapidar intitulat Azi, în România — alcătuit dintr-un mănunchi de reportaje prezentate de autori mai întii in cadrul unei emisiuni radiofonice speciale — constituie in ansamblu un vibrant documentar al transformărilor de azi din viața patriei, un atestat obiectiv al actualilor parametri de civilizație ai României socialiste. Parcurgîndu-1, fizionomia prezentă a țării îți apare in toată amploarea și multitudinea ipostazelor sale, în ceea ce oferă mai semnificativ. Ea nu rezultă insă dintr-o simplă juxtapunere de impresii. de viziuni panoramice și pitorești. Acest „azi, în România" nu este nici un moment izolat, desprins din fluxul năvalnic al timpului ce a devenit istorie pe aceste meleaguri, nu e privit așadar static, ci integrat impetuoasei deveniri a istoriei naționale. Intr-un sugestiv fragment din volumul „Priveliști și sentimente" ce servește ca preambul al cărții, cu acel inegalabil simț care sesizează grandiosul, conferind detaliului semnificativ o proiecție simbolică, Geo Bogza revelă această fecundă sinteză — rezultat al unei îndelungi evoluții — pe care o cunoaște astăzi pămîntul patriei, deopotrivă vatră strămoșească, loc cu rezonanță istorică și temelie, rea- zim al marilor înfăptuiri contemporane.Drumurile pe unde îl poartă pașii pe reporter, unele abia defrișate prin defileul munților, prin creste și văi, altele scobite adine in pă- mînt, sint tot atîtea artere în care simte tot mai energic pulsul vital al țării și tot mai stăvilită acțiunea erodantă a timpului. Sentimentul acestei perpetue geneze îl determină pe Pop Simion să considere neavenit, impropriu orice epilog la o carte despre epopeea, in necurmată desfășurare, tot mai pasionantă și mai bogată în izbinzi creatoare a muncii oamenilor de la „Paralela 45", identificată cu o „fierbinte osie de țară". Ceea ce conferă virtuți și dimensiuni epopeice acestui efort constructiv este marea, de fapt marile bătălii ale omului cu natura — despre care vorbește Miko Ervin în reportajul său — natură privită nu numai în sublimul metamorfozelor ei, dar și ca izvor de energie, de bogăție. Din aceste încordate, dramatice încleștări s-au iscat sau capătă contur mari citadele ale luminii la Bicaz, pe Argeș, la Porțile de Fier, pe Lotru — nume ce reprezintă atît monumente milenare ale naturii, cu trecut istoric, dar și învăpăiate repere Care degajă sensul incandescent al realităților de azi. în pagini sugestive, loan Grigo- rescu, Pop Simion, Traian Coșovei, Constantin Stoiciu exaltă sublimul acestor veritabile catedrale ale vremii noastre, sau surprind, precum Mircea Horia Simionescu, Radu Felix, poezia patosului constructiv (in locul monotoniei și tristeții provinciale) a unor centre unde odinioară „nu se intimpla nimic", trezite la viață in anii socialismului. Dar indiferent unde poposește, pe vaste șantiere sau hidrocentrale, pe Valea Teliței, în cîmpia Bărăganului, in mină, la Breaza i printre constructorii de Turnu-Severin, marea pentru scriitorul călător gurile țării, in contact și efervescente microclimate, rămi- ne in permanență omul, principalul factor dinamizator. Și astfel sentimentul de jubilație ce însoțește con-

templarea ctitoriilor moderne convertește, in mod firesc, intr-unui de cald elogiu adus celui care le-a făurit, omului simplu, în biografia căruia — cumautorii antologați : „vom întilni mereu marele adevăr : adevărul faptei**. Traiectoriile unor biografii u- mane pe care deseori autorii acestor reportaje nu ezită să le schițeze exprimă concludent acest adevăr. Ceea ce sporește de altfel interesul față de paginile cărții e faptul că dincolo de măreția imaginilor, de monumentalitatea realizărilor consemnate, autorii au știut, și aceasta în primul rind, să vadă chipurile neretușate artificial, autentice ale celor care le-au făurit și să arate cum în ritmul alert al construcției socialismului în patria noastră s-au fortificat moral conștiințe, s-au plămădit adevărate caractere umane care, legîndu-și destinul prin profesiune și înfruntînd cu tenacitate obstacole și asperități, au învățat să cunoască „prețul muncii și al încrederii".
Adrlan ANGHELESCU

G. E. CLANCIER: „De-a pururea 
și-o ii"

ARKADII POLTORAK : „Epilo
gul de la Nurnberg"

MIHAI NADIN : „Reîntoarcerea 
la zero"

MIHAI URSACHI : „Poezii’ 
ADRIAN CERNESCU : „Abis" 
GR. ILISEI : „Năvod pentru 

scrumbii albastre"

ECONOMICA

Dr. Lilian CREȚU

„Modalități
de determinare
a rentabilității

comerțului exterior"Este bine cunoscută importanta deosebită pe care partidul și statul nostru o acordă creșterii volumului comerțului exterior. In a- ceșt context, cercetarea economică a făcut în ultimul timp importante progrese constind in elaborarea a numeroase studii cu aplicabilitate directă in practica noastră de comerț exterior, printre care și lucrarea „Modalități de determinare a rentabilității comerțului exterior", de dr. Lilian Crețu, apărută recent in Editura politică.înmănunchind rezultatele unor constante preocupări ale autoarei în acest domeniu, lucrarea oferă cititorilor atît o izbutită sistematizare a categoriilor pe care se întemeiază studiul științific al eficienței economice a comerțului exterior, cit și un complex de tehnici și metode utilizate în analiza ei concretă.Diversitatea părerilor existente cu privire la raportul dintre eficiența și rentabilitatea comerțului exterior a determinat dedicarea primului capitol al volumului definirii categoriei economice de „rentabilitate a comerțului exterior**. Se cuvine relevată poziția combativă a autoarei față de adepții tezei caracterului static al rentabili-
EDITURA „ION CREANGĂ"

ION NECULCE — „Letopisețul 
Țârii Moldovei" (col. „Bi
blioteca școlarului")

MIHAI EMINESCU — „Basme" 
(col. „Biblioteca pentru 
toti copiii")

MIHAIL SADOVEANUSADOVEANU 
„Domnu’ Trandafir" 

(col. „Biblioteca școla
rului")

MIHAIL SADOVEANU
vestiri"

ION CREANGA — „Punguța 
cu doi bani" (română, 
maghiară și germană)

PANAIT ISTRATI — „Ciulinii 
Bărăganului" (col. „Bi
blioteca școlarului")

ION ROTARU — „Analize lite
rare și stilistice" (col. 
„Biblioteca școlarului") 

MIRCEA SÎNTIMBREANU — 
„Melcul mincinos"

NICULAE STOIAN — „20 de 
poezii pentru cei mai 
mici copii"

BARBU APELEVIANU — „Edi
son" (col. „Icar")

DIMITRIE GOGA — „La reve
dere, copiii mei"

tății comerțului exterior, apreciată ca o aplicare mecanică, dăunătoare pentru economia noastră națională, a teoriei costurilor comparative.Cu deosebită atenție sînt analizate. laturile metodologice ale determinării rentabilității comerțului exterior, făcîndu-se propuneri cu privire Ia crearea unui cadru organizatoric documentări de prețuri externe și prelucrarea țiilor culese. Paralel cu relevarea eforturilor depuse de către economiștii din diferite țări socialiste pentru mai temeinica cunoaștere a mecanismului de apropiere a prețurilor mărfurilor de cheltuielile de muncă socialmente necesare, sint prezentate preocupările organelor noastre de comerț exterior privind perfecționarea sistemului prețurilor.In strinsă amintite, în analizat pe catori folosiți rentabilității Sint meritorii in acest sens eforturile autoarei privind elaborarea unui sistem de indicatori întemeiat aproape in totalitate pe valorificarea experienței acumulate în țara noastră și in celelalte țări socialiste in privința îmbunătățirii metodologiei de calcul a acestora.Ultimul capitol al lucrări' este consacrat analizei modelelor de optimizare a comerțului exterior și a aplicabilității acestora în practica economică. Autoarea propune în acest sens soluții de îmbunătățire, urmărind in esență perfecționarea sistemului informațional al ramurii și integrarea treptată a modelelor parțiale intr-un model general de optimizare a comerțului exterior.Lucrarea se recomandă ca un promițător început al unor mai a- dinci explorări intr-un vast cîmp al cercetării economice ; ea pune la îndemina cadrelor din economie criterii utile în determinarea rentabilității comerțului nostru exterior.

adecvat unei eficienteoperativă a informa-

legătură cu aspectele cadrul volumului este larg sistemul de indi- la determinarea comerțului exterior.

Dan CUCU

Arta 1900 pare a-și fi găsit destul de tîrziu exegeții capabili a discerne, cu claritate, sub valul înșelător al aparențelor, care a fost rolul de excepțională importanță jucat de ea in istoria contemporană a culturii. Căci, fără îndoială, multe din teoriile funcționaliste ale prezentului, multe din . modalitățile de exprimare teoretizate de reprezentanți de frunte ai Artei 1900 au stat la baza schimbărilor ce au antrenat arta întregului veac, culminînd cu nașterea Industrial Design-ului. însuși Le Corbusier, înverșunatul ei inamic, recunoștea, în 1925, că ea reprezenta o „îndrăzneală foarte mare, o revoluție veritabilă**. în ce a constat „îndrăzneala" u- nei arte ce a formulat clar multe din principiile arhitecturii contemporane, care a dus mai apoi la reînvierea meșteșugurilor artistice și Ia un nou mod de a concepe acordul între formă și ornament — iată ce vrea să explice cartea profesorului Paul Constantin, apărută la Editura Meridiane. Abor- dind problema modului de manifestare a Artei 1900 in România, autorul nu ignoră faptul că, dat fiind caracterul de pionierat al lucrării sale, trebuie să o prezinte intr-un context adecvat, european. Motiv pentru

care face o nuanțată trecere in revistă a formelor specifice pe care le imbracă arta anilor 1900 pe continentul european, în America și Japonia. Subliniind caracterul ei neunitar în manifestări, lipsa unui program comun de la meridian

Paul Constantin, relevînd că la noi, ca și in alte țări, Arta 1900 a tins spre realizarea unei sinteze a tuturor artelor, pune în evidență multitudinea de componente ale ei, printre care cea raționalistă, reprezentată de

Destul de puține comentarii au fost închinate elegantei antologii, Dedicații lui Eminescu, publicate de Victor Crăciun cu concursul Comitetului de Cultură și Educație Socialistă al județului Botoșani. Masivul volum tipărit condiții grafice excepție și însoțit de un util material Iconografic, selectat cu discernămlnt, merită mai mult decît o consemnare succintă.în absența rîvmtu- lui „Corpus emines- :ian“, antologia nată de ciun are a firare a florilegiu pentru într-o sinteză cele mai reprezentative texte literare ale celor care s-au prosternat cu înfiorare în fața marelui nostru liric, adueîndu-i franda cuvîntului și a sentimentului. Desigur, alegerea „dedicațiilor" este o operație dintre cele mai dificile, multitudinea textelor posibile trans- formînd problema opțiunii într-o întreprindere deloc ușoară. Aflat în fața bibliografii i monografii, exegeze, ode, memorii, cronici, mintiri, piese de teatru, evocări, nuvele, romane — numai prin pura înșiruire a acestora s-ar ocupa spațiul câtorva volume — autorul culegerii a efectuat o muncă presărată de dificultăți. Totuși, din noianul de pagini existente a știut să rețină îndeob-

sem-Victor Cră- meritul de o prefigu- acestuia, un ce prima

unei enorme : articole, , eseuri, 
s-

ște pe cele revelatoare, să excerpteze cu siguranță citate semnificative, dispunindu- le ulterior pe repere temporale. Examinarea sumarului antologiei ar putea naște citeva, aparent legitime, întrebări legale de prezența în interiorul unei selecții de pagini literare a unor texte accentuat exegetice. însă se poate lesne observa că astfel de excerpte, precum cele din T. Maiorescu, G. Călinescu, D. Caracostea, P. Constantinescu, T. Vianu sint subsumate năzuinței de a reconstitui imaginea omului Eminescu, în care N. Iorga vedea o „sinteză a sufletului românesc".într-un amplu studiu introductiv, antologatorul iși propune să refacă metodic, pas cu pas, datele fundamentale ale efigiei literare eminesciene, urmărind in consecință pe două planuri atît receptarea critică a operei lui Eminescu, cit și — îndeosebi — scrierile în care acesta este ipos- taziat ca personaj. Firește, astfel de viziuni literare nu pot fi de- cit subiective, propu- nind varii puncte de vedere, adevărul integral ivindu-se numai prin alăturarea lor.Despre Eminescu s-au pronunțat în cuvinte de sărbătoare atît personalități ale culturii noastre, cit si scriitori de peste hotare. Transcriem. într-o înșiruire intîm- plătoare și — natural ! — incompletă, numai numele cîtorva gla-

suri din corul vocilor omagiale : Maiorescu, Creangă, Caragiale, Gherea, Goga, Lovi- nescu, Shaw. Cezar si Camil Petrescu, A. Bosquet, L. Găldi, M. Ruffini, Perpessicius, Ungaretti, Sartre, Neruda. Arghezi — pentru a sugera amplitudinea prestigiului eminescian, „traiectoria ascendentă" a destinului său literar. O traiectorie al cărei zenit îl reprezintă deceniile socialiste ale țării, cind perpetuul magistru al literelor românești este tipărit și interpretat cu o fervoare unică, cind numele său a devenit— cum afirmă și antologatorul — „sinonim cu pămîntul țării, cu marea și dragostea, cu poezia, cu viitorul". Lui îi este dedicat, ‘n vorbe care se fac ecoul adorației unanime, și omagiul secretarului general al partidului, tovarășulNicolae Ceaușescu, caligrafiat pe pagina de gardă a antologiei : „Aici, la Ipotești, unde s-a înălțat în strălucire universală luceafărul geniului poetic național, cinstim cu emolie memoria nepieritoare a celui mal iubit poet al neamului nostru — Mihai Enii- nescu.Visul Iui de dreptate. de libertate șl înălțare a României, cîntat in vers de aur, iși află împliniri în strălucirea vremurilor noastre, cind întregul popor, deplin stă pin pe propria-i soartă, construiește o viață nouă— socialismul".
loan ADAM

B. DELAVRANCEA

„Jurnal de război

pași Cu

Patriotismul fervent și continuu al Iui Delavrancea justifică includerea, în volumul de față Jurnal de război (Editura militară). a două tipuri de texte, prin natura lor intimă, total diferite. Anume: un material prin excelență al discreției, un fel de monolog în surdină, o- glindă secretă a celui care se interoghează fără martori (Jurnal de război) ; și, dimpotrivă, un material „a- gitatoric", destinat, așadar, mulțimii — trei discursuri a căror rațiune constă tocmai in larga lor audiență, în capacitatea lor mobilizatoare (Patrie și triotism, Războiul datoria noastră, gîndul pe front).Intuind, în contextul situației internaționale favorabile, apropierea clipei în care idealul de veacuri al românilor de pretutindeni — desăvîrșirea unității naționale — avea șanse să se transforme în realitate, Delavrancea militează neobosit pentru ieșirea din neutralitate („Patrie și patriotism"), conștiința tinere pentru misiunea nobilă pe care istoria avea să i-o rezerve cu- rind, scriitorul se străduiește să tălmăcească cauzele războiului, polemizează menajamente apologeții germani ai cotropirii și „blestemului", ai „crimei" potrivit cărora „forța primează .dreptul". Cind ajunge, in cursul expunerii, la situația concretă a României, frazele se înnobilează, verbul devine mai strălucitor. Chipul Pa-
1900. Meritul esențial al cărții, în ce privește arta românească, constă in faptul că ea definește, pentru prima dată, drept prezențe artistice de mare însemnătate pentru istoria artei românești moderne, monumente pînă acum ignorate,

Paul CONSTANTIN

„Arta 1900 în România"
la meridian, autorul pune în evidență acele trăsături care apropie pozițiile unor creatori ce se manifestă, cam in aceeași perioadă de timp, in spații geofizice diferite. Prejudecata conform căreia arta anilor 1900 reprezintă o etapă de decadență este cu grijă analizată : se arată că fenomenul progresist, reprezentat de Arta 1900, trebuie delimitat net de ceea ce reprezintă decadența, acel Fin de siecle propriu zis.

precursorii funcționalismu- lui modern (Henry Van de Velde), joacă un rol de prim ordin. Este luat în considerare și ecoul artei populare in arta 1900, ecou care dă uneori manifestărilor acesteia un pronunțat caracter național. Eșantioanele pe care le alege, din arta de pe teritoriul țării noastre, Paul Constantin dovedesc cu prisosință valoarea pe planul istoriei artelor a fenomenului arhitectural și artistic

pe lingă care am trecut de sute de ori cu toții fără a le aprecia cum se cuvine valoarea. Analiza acestor monumente (exemplele sînt alese, cu predilecție, din peisajul urban din București, Constanța, Oradea și Tirgu-Mureș) este dublată de relevarea modalităților de exprimare specifice Artei 1900 așa cum s-au manifestat ele în opera unor pictori, sculptori, decoratori, graficieni autohtoni. O pon-

Pregătind generației

triei și ideea patriotismului transformă oratoria în oratoriu. Ca într-o altă „cintare a României", contemplind trecutul, autorul iși înalță glasul, cu accente profetice, către viitor : „ce e Patria, ce e patriotismul ? Ce este acest sentiment care răscolește toate puterile din om și, in anumite clipe, îl ridică mai presus de existența Iui și-I face să moară dc bună voie pentru liniștea și mărirea urinași pe care va cunoaște și cunoaște ?Patria este trul nostru, și cu noi peste peste mări... Patria nu e pămîntul pe care trăim din intimplare, ci e pămîntul plămădit cu sîngele și întărit cu oasele înaintașilor noștri". Evocînd, apoi, amintirea plăieșilor, călărașilor și roșiorilor, rîndurile lor mereu secerate și mereu renăscute, oratorul ajunge Ia considerații de filozofia istoriei : „generațiile ies una din alta și se duc pe rînd, numai obîrșia stă pe lume ea o matcă fără sfîrșit !’* (Patrie și patriotism). Rostită in alte condiții, cind țara singera, deja, de pe urma atacurilor sălbatice ale armatelor nemțești, cuvintarea Războiul și datoria noastră constituie un sever „proces", un rechizitoriu cotropitorilor logiei lor Minia nu-i vorbitorului, tea. El face ție netă între poporul german, făuritorul u-

unor nu-i nti-1 vorînlăun- o ducem țări și

veritabil la adresa și a ideo- inumane. alterează, lucidita- o distinc-

nor nemuritoare valori artistice, și pătura conducătoare acaparatoare, după cum nu pune pe același plan toate războaiele, cind afirmă răspicat : „Noi nu vrem ce nu este al nostru, ci vrem unirea cu frații noștri...** Căci, adaugă el. in altă parte: „Sîn- tem o ființă pe care Carpații nu o despart, ci o întregesc !**Inedit, pină acum, Jurnalul de război al scriitorului (apărut sub îngrijirea Emiliei Șt. Milicescu) cuprinde scurte notații nervoase, sincopate, zilnice, asupra evenimentelor din perioada 22 august—12 noiembrie Scrise in Bucu- hărțuiți de rai- zepelinelor ger- de umbrele de- care eva-a-
1916. reștii durile mane, zastrului militar avea să ducă la cuarea Capitalei, ceste însemnări nude, fără artificii sau intenții artistice, permit și oferă, în același timp, un bun prilej de confruntare intre vorba și faptele unuia dintre cei mai străluciți Spre tră, urmaexemplară consonanță între cuvîntul rostit în public și gîndul intim sau gestul cotidian, nc dezvăluie, în figura lui Delavrancea, nu numai pe scriitorul cunoscut, care in operele iui referea cu măiestrie asupra istoriei, ci și pe patriotul integru și inflexibil, care știa și să trăiască, cu demnitate, istoria țării sale, de al cărei destin se simțea răspunzător.

artiști români, satisfacția noas- „examenul", în căruia sesizăm o

Nicolae BALTAG

dere corespunzătoare capătă în carte preocuparea de a situa just contribuția u- nor artiști, în special arhi- tecți aparținind curentului . internațional al Artei 1900, la definirea zorilor moderne pe teritoriul mâniei. Menținind permanent comparația între evoluția Artei 1900 la noi și în mediul internațional, Paul Constantin încearcă o determinare a limitelor mișcării, limite ce au dus la stingerea ei. El observă just că noua „sinteză a artelor** nu a depășit nivelul programator al unei omogenități stilistice superficiale, că valul decorativismului a înecat căutările funcționaliste ; că „lupta pentru frumos** a fost umbrită de prezența imaginilor Kitsch și a producțiilor de serie. Nuanțind mereu, cu finețe, autorul repune, in fapt, in valoare un fenomen artistic care, reînviind artele industriale, punînd bazele Industrial Design-ului, vehiculind și, uneori, chiar aplicînd teorii funcționaliste, a apărat cu strășnicie unicatul ca pe o condiție a artei. Conform viziunii autorului, perioada anilor 1900 reprezintă etapa cea mai importantă spre modernitate și universalitate a artei românești.

arteiRo-

Grigore ARBORE

EDITURA
ȘTIINȚIFICĂ

* * * „Dinamica structurii de 
clasă în etapa construirii 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate" (Co
ordonator : Dr. Ilie Ră- 
dulescu)

* * * Sociologia militans voi. 
V. „Sociologia geogra
fică"

C. C. GIURESCU : „Contribu- 
țiuni la studiul originilor 
și dezvoltării burgheziei 
române pînă la 1848"

ANASTASIE IORDACHE : „Via 
ta politică în România 
1910—1914"

s. G. STRUMILIN : „Scrieri e 
conomice alese" (tradu
cere din limba rusă)

MARIA MARINESCU-HIMU: „Is
toria literaturii eline"

* * * „Analiză și interpretare" 
(Orientări în critica lite
rară contemporană)
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Tovarășului NICOLAE CEAVȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Vă mulțumesc în mod deosebit dumneavoastră, precum și Comite

tului Central al Partidului Comunist Român, pentru mesajul frățesc 
pe care mi l-ați trimis cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei mele 
de naștere.

în numele Comitetului Central, al tuturor membrilor partidului 
nostru, ca și al meu personal, doresc să vă reînnoiesc cu acest prilej 
asigurarea prieteniei noastre frățești și a sentimentelor de satisfacție cu 
care privim strîngerea legăturilor de solidaritate stabilite între partide
le noastre — factor important în cadrul efortului comun pentru întă
rirea continuă a coeziunii și unității mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale și a tuturor forțelor antiimperialiste, avînd în frunte 
glorioasa Uniune Sovietică.

în lupta grea pe care o ducem pentru completa independență na
țională și pentru progresul Braziliei, împotriva agresiunii imperialiste 
și împotriva dictaturii teroriste, partidul și poporul nostru se bizuie pe 
solidaritatea și ajutorul combativului popor român, al partidului său 
comunist și pe clarvăzătoarea dumneavoastră conducere.

Cu salutările noastre comuniste,
LUIS CARLOS PRESTES

Cronica zilei DE LA NAVROM

Delegația tie activiști ai P. C. R. 
s-a întors din R. S. CehoslovacăDelegația de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Gheorghe Tănase, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Vaslui al P.C.R., care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, a făcut o vizită de schimb de experiență în această țară, s-a înapoiat marți după-amia- ză in Capitală.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a fost intimpinată de tovarășii Ion Savu, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Nicolae Spinu. adjunct de șef de secție la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, deAu fost de ambasadorul București, și

Semnarea unui protocol 
privind dezvoltarea 

schimburilor comerciale

activiști de partid, față Miroslav Sulek, R.S. Cehoslovace Ia membri ai ambasadei.(Agerpres)
și cooperării economice și 

tehnice între România si Libia

Marți a plecat la Roma delegația Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, condusă de Mircea Gogioiu, membru al Biroului Permanent al U.N.C.A.P., pentru a participa la cel de-al IV-lea Congres al Alianței Naționale a Țăranilor din Italia.

Direcția generală a navigației civile „Navrom" informează că au fost reluate cursele de pasageri pe brațele Dunării : Sf. Gheorghe, Su- lina și Chilia, între Brăila-Piatra Frecăței și Călărași-Ostrov.Rămin temporar suspendate traseele deservite de navele de călători pe sectorul Hîrșova-Cernavodă.(Agerpres)

de muncă deguvernamentală instituită determinării cauzelor care accidentul colectivComisia în scopul au generat accidentul colectiv de muncă ce a avut loc la exploatarea minieră Uricani la data de 2 noiembrie 1972, analizînd cu sprijinul unor specialiști din producție, din cercetarea științifică și învățămîntul superior minier toți factorii care au concurat la producerea acestuia, a stabilit că accidentul a avut loc datorită unor grave încălcări ale prevederilor normelor de tehnica securității muncii în subteran.Astfel, datorită efectuării — împotriva celor mai elementare reguli — a unei intervenții la un aparataj electric aflat sub tensiune, s-a produs o scinteie electrică ce a aprins gazul metan acumulat in abatajul respectiv, declanșind patru explozii succesive in alte abataje. Acumularea de gaze a fost posibilă datorită faptului că operațiunea de înlocuire a tuburilor de aeraj s-a e- fectuat in condițiile opririi instalației de ventilație, lucru interzis normele tehnice în vigoare.Analiza a evidențiat că cei sărcinați să efectueze controlul zenței metanului la locurile de muncă și al respectării regulilor de protecția muncii nu și-au făcut datoria, ceea ce a favorizat producerea accidentului.Comisia a elaborat un program de măsuri tehnico-organizatorice in vederea reluării lucrului in deplină , securitate in zona avariată. De asemenea, au fost adoptate măsuri pri-, vind punerea in funcțiune a unei noi • stații principale de aeraj pentru de
servirea întregii mine, încadrarea cu personal de specialitate pentru verificarea instalațiilor electro-mecanice, realizarea unei instalații pentru dubla alimentare cu energie electrică etc. O parte dintre aceste măsuri au fost executate, iar altele sint în curs de realizare.Constatările, concluziile și măsurile tehnice, organizatorice și de întărire a disciplinei stabilite de Comisia guvernamentală au fost dezbătute cu cadrele de conducere de la toate unitățile miniere din Valea Jiului in vederea prevenirii unor accidente similare.Avind in vedere răspunderea pentru încălcarea gravă a dispozițiilor legale privind securitatea muncii, unele cadre de conducere și control ale minei Uricani, inclusiv ing. N. Nicorici, fost director al exploatării, au fost deferite organelor de urmărire tenală și de justiție. Pentru abateri de la nirea

prinîn- pre-

disciplina muncii și neindepli- unor atribuții de serviciu ce Ie

domeniul protecțieireveneau în muncii, mai mulți salariați ai minei Uricani, ai Centralei cărbunelui Petroșani și ai ministerului de resort au fost amendați contravențional și sancționați disciplinar.Pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor privind urmărirea și controlul aplicării măsurilor stabilite în vederea creșterii gradului de securitate a activității in subteran, Comisia guvernamentală a recomandat eliberarea inginerului Ion Lăză- rescu din funcția de adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei și trimiterea lui în producție. Totodată, comisia a recomandat să se dezbată în Colegiul Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei și la toate unitățile miniere cauzele care au generat accidentul colectiv de muncă de la mina Uricani, precum și măsurile ce au fost stabilite pentru prevenirea unor accidente asemănătoare.

Sub semnul împlinirii a 40 de ani de la eroicele lupte ale ceferiștilor și petroliștilor din februarie 1933, în numeroase localități din țară, în uzine, cluburi, case de cultură, cămine culturale, continuă să aibă loc in a- ceste zile diverse manifestări.In Capitală Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, in colaborare cu Direcția Generală a Arhivelor Statului, a organizat expoziția documentară „40 de ani de la luptele ceferiștilor și petroliștilor din ianuarie—februarie 1933". Numeroase documente, fotografii, procese verbale ale dezbaterilor parlamentare, manuscrise, obiecte care au aparținut participanților, înfățișează amploarea luptelor muncitorești din anii 1929—1933, influența pe care au avut-o în rîndurile maselor de oameni ai muncii. Sint, de, asemenea, ilustrate solidaritatea oamenilor muncii din țară și din străinătate, cu luptele ceferiștilor și petroliștilor, acțiunile de protest împotriva lui înscenat conducătorilor lupte.O adunare comemorativă loc la clubul „Flacăra" din

la care au luat parte oameni ai muncii din centrele feroviare Adjud, Mărășești, Focșani, Odobești. Simpozioane pe o tematică asemănătoare au avut loc și în localități ale județelor Bacău, Neamț, Buzău etc.„Eroi comuniști, eroi uteciști" numit manifestarea desfășurată satul Batoți din Mehedinți, prilej evocare a unor figuri luminoase luptători revoluționari ca 7____Gheorghe, Vasile Roaită, Ilie Pintilie și alții.Cu prilejul aniversării a patru decenii de Ia luptele ceferiștilor și petroliștilor, elevi din școli s-au întîlnit cu vechi militanți mișcării muncitorești, au montaje literar-artistice, au muzee și locuri istorice.

Ca urmare a tratativelor purtate între o delegație economică română, condusă de Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, și o delegație economică libiană, condusă dq Taha Sherif Ben Amer, ministrul comunicațiilor, la 13 februarie 1973 a fost semnat la Bucureș’i un protocol privind dezvoltarea schimburilor comerciale și cooperării economice și tehnice dintre cele două țări.Protocolul prevede dezvoltarea schimburilor comerciale și cooperării economice și tehnice în industriile petrochimică, mecanică, a construcțiilor civile și industriale, în domeniul agriculturii și în alte ramuri de activitate.

Evoluția evenimentelor în lume 
reflectă întărirea forțelor 

revoluționare, a socialismului 
7 7

Raportul prezentat de tovarășul Enrico Berlinguer 
la plenara comună a Comitetului Central și Comisiei 

Centrale de Control ale P. C. Italian

procesu- acestora avut Moreni. Despre marile bătălii de clasă din 1933 a vorbit Vasile Condrea, membru de partid cu stagiu din ilegalitate, participant la aceste mișcări. In continuare, a fost vizitat noul muzeu din localitate dedicat acestui moment de seamă din istoria poporului nostru. Totodată, la cluburile petroliștilor de la Tîrgoviște, Găiești și Titu și in numeroase localități din județele Dîmbovița, Dolj, Suceava au avut loc expuneri urmate de programe omagiale.Aceluiași eveniment i-au fost consacrate o suită de simpozioane intitulate sugestiv — „1933 — pagină de glorie in istoria clasei muncitoare",
ÎN ÎNTREPRINDERILE CAPITALEI

Un succint bilanț al rezultatelor obținute de oamenii muncii din Capitală in perioada 1 ianuarie — 10 februarie a. c. relevă pregnant amploarea marii întreceri socialiste pentru îndeplinirea planului pe acest an la parametri maximali, etapă hotărî- toare in realizarea cincinalului in patru ani și jumătate. In acest sens, potrivit statistice, in amintită s-au dat peste plan economiei naționale, intre altele : tone oțel anvelope, laminate pline din
datelor perioada

5433 213 tone te6 430 kW motoare e- lectrice de 0.25 kW și peste 6 671 kWA trans-
aliat.154 fi.ni- oțol,

...........  ; ■ . I ' r și ailțo- tranSfbrrpktoare ' ‘d<‘peste 10 kVA, 34 tone mașini și utilaje pentru industria materialelor de construcții și refractare, 58 km cabluri de energie armate cu conductori din cupru și alte produse importante.Cantitățile de produse realizate suplimentar au la bază folosirea mai bună a capacităților de producție, a timpului de lucru și forței de muncă în întreprinderi din industria bucureșteană. Intre unitățile mari, care se evidențiază prin rezultatele obținute, se numără : Uzina de mașini grele, Uzina de pompe, „Re-

,’.for.mqțoa.t-c,' publica". „Danubiana", Uzina de mașini electrice, uzina de Utilaj chimic „Grivița roșie" și altele. Depășirile sarcinilor de plan la sortimentele amintite relevă eforturile rodnice ale colectivelor din întreprinderi pentru a da economiei naționale care are nevoie, lismul practică întreprinse de comitetele oamenilor muncii, organizațiile de partid, de Comitetul municipal București al P.C.R., pen tiu realizarea ritmică, potrivit eșalonării efectuate din timp, a sarcinilor planificate la producția fizică în cel dc-al treilea an al cincinalului.

produsele de rea- și valoarea a măsurilor

s-a in de de Petre
★

generale ai prezentat vizitat (Agerpres)

Marți dimineața a delegația economică dusă de Taha Sherif nistrul comunicațiilor, care a efectuat o vizită în țara noastră.Pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Nicolae M. Nicolae, minis’tru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, Constantin Stanciu, adjunct al ministrului, precum și de funcționari superiori din același minister.

părăsit Capitala din Libia, con- Ben Amer, mi-

(Agerpres)
i SPbRT • SpW

BASCHET : Ăstă-semâ, în sola Floreasca

STEAUA-JUVENTUD
Sala Floreasca din Capitală găzduiește astă-seară, cu începere de la ora 20, meciul retur din cadrul grupei B a sferturi, lor de finală ale „Cupei Cupelor" la baschet masculin, intre echipele Steaua Juventud Victorioși (disputată scorul dede la Steaua în partida de sivă pentru

București și Badalona (Spania), în prima întilnire, la Badalona), cu 81-77, basohetbaliștii pornesc cu șanse astă-seară, deci- calificarea în se-
A

In cîteva
o Turneul internațional de tenis de la Philadelphia s-a încheiat cu finala probei de simplu, între cu- noscuții jucători americani Stan Smith și Bob Lutz. Partida a durat aproape trei ore. Smith a terminat învingător cu 7—6, 7—6, 4—6, 1—6, 6—4.
O HANDBAL. — La Zagreb s-a disputat primul meci dintre echipa Partizan Bjelovar și formația olandeză Sittardia, contind pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la handbal masculin. Handbaliștii iugoslavi au obținut victoria cu scorul de 21—14 (11—7).
o în preliminariile campionatului mondial de fotbal, selecționata Tunisiei a întilnit pe teren propriu reprezentativa Coastei de Fildeș, tida s-a încheiat la egalitate (0—1).
o „Cupa Europei" la schi a gramat alte două probe de uriaș. în cursa masculină, localitateauriaș. în rată în pro- slalom desfășu- vest-gcrmană

Că educația fizică, mișcarea în aer liber, sportul ca preocupare cotidiană, contribuie direct la dezvoltarea armonioasă a organismului, la păstrarea și fortificarea sănătății — este un adevăr care (după cum se pare) n-ar mai trebui demonstrat. Numai că, practic, acest truism este neglijat sau chiar uitat cu desăvîrșire. De aceea, ne propunem să-l* mai reactualizăm — invocindu-1, într-o formă sau alta, cu prilejul abordării unor teme privind sportul de masă.Cind vorbim despre educația fizică în școli, avem, evident, în vedere nu numai ora propriu-zisă de educație fizică, ci și ceea ce se face pentru ca sportul, mișcarea, turismul să ocupe o parte — cit- de mică, dar zilnic dacă se poate — din timpul liber al tinerilor. Pentru că oricît de multe ore ar fi în programa de invățămînt, ele nu vor putea satisface nevoia de mișcare, de sport, de exercițiu fizic a școlarilor, in general a tuturor tinerilor. De data aceasta ne-am gindit să urmărim cum și cit contribuie ora de educație fizică la creșterea unor tineri sănătoși și bine dezvoltați.

măcar săpind elevii fac mișcare, se deconectează. Dar de ce nu se ține ora ? Pentru că trebuie neapărat ca elevii să sape ? Nu 1 Primim, explicațiile directorului adjunct al grupului școlar. Gh. Costescu : „Profesorul Gorduban lipsește nemotivat (!) de 3 zile, așa că am găsit aici o ocupație pentru elevi".Deși sunase de 15 minute, în curtea Școlii generale nr. 14, elevi îmbrăcați în paltoane discută de-ale lor. Cîteva eleve joacă... șotron. Aflăm că sint în clasa a VIII-a C și că au... oră de educație fizică, dar că

nătatea tinerei generații. Din noianul de însemnări, reținem — adevărat „factor comun" — că aproape peste tot rolul, importanța, sarcinile educației fizice sint bine cunoscute. în colaborare, cadre didactice și conducerile școlilor se îngrijesc de asigurarea unor spații, ca și a unor materiale necesare desfășurării orelor. Din păcate însă, desfășurarea practice arată o serie de serioase.Școala generală nr. 150.plăcut atmosfera, participarea pasio-
activității deficiențeSurprinde

asistat, zilele acestea, la maiAmmulte ore de educație fizică ale profesorilor de specialitate de la școlile din Ploiești. Peste tot unde am fost, seriozitate și o bună folosire a timpului. ,.Am dat și dau mare atenție în primul rînd pregătirii atletice — ne-a spus prof. Postelnicescu. Soco-t că atletismul — deși unii colegi gîndesc și acționează altfel — trebuie să stea la baza educației fizice. S-a constatat că un copil pregătit atletic multilateral are forță, viteză, îndemina- re, calități care apoi pot fi dezvoltate, cu prioritate, la oricare sport". Profesorii cu care am stat de vorbă socotesc că atunci cind elevii se pregătesc in plus (pentru bacalaureat, facultate) au nevoie de și mai multă destindere, de sport. „Orele de educație fizică, timpul petrecut de elevi în sala de sport, pe stadioane — făcea o afirmație, verificată de practică, directorul liceului nr. 2 din Ploiești — nu afectează cu nimic buna pregătire a tînăruluj la celelalte cipline".Școala generală nr. 15 Sibiu. într-o ținută sportivă proșabilă, elevii, aliniați in diverselor aparate, iși așteaptă rindul, urmărind cu atenție evoluția colegilor dinainte. Cuiva nu-i reușește un exercițiu : profesorul Peter Liess ii face personal demonstrația celei mai corecte mișcări... E ora de educație fizică a clasei a VIII-a D. Totul se desfășoară conform temei lecției din ziua respectivă : exersarea unor elemente acrobatice. O remarcă în plus : de la oră nu lipsesc nici elevii scutiți medical : asistă, plini de interes, stînd pe o bancă.

dis-din ire- fața

fnifinalele competiției. Antrenorul Vasile Popescu va alinia următorii jucători : Tarău,Grădișteanu, Baciu, Savu. Pîrșu, Gheorghe, Poleanu, Dimancea, Dumitru, Oczelak, Ronay, Ioneci.întîlnirea va fi condusă de cuplul de arbitri Szabo Istvan (Ungaria) — Alifragis Markos (Grecia).în deschidere, de Ia ora 17, se va disputa meciul masculin de baschet dintre echipele Rapid București și Politehnica București.

în acest nou cadru european, a subliniat Berlinguer, s-au deschis lucrările conferinței pregătitoare pentru securitatea europeană de la Helsinki.Evocînd modificări ale situației în alte zone și pe alte continente, vorbitorul a relevat victoria în Chile a forțelor unității populare și manifestarea, în America Latină, a aspirației spre independență față de S.U.A. De asemenea, raportorul a menționat tendințele spre deplină independență față de Statele Unite înregistrate in țări capitaliste dezvoltate — în Japonia, Australia, Noua Zeelandă, în Europa occidentală. A fost relevat, totodată, faptul că. în numeroase țări capitaliste dezvoltate s-au înregistrat înaintări ale forțelor de stingă și, în unele cazuri, ale comuniștilor, precum și un progres clar, îndeosebi in Franța, pe calea unității intre comuniști, socialiști și alte forțe de stînga și progresiste.Analizînd în continuare situația Internațională, vorbitorul a relevat existența unor factori negativi, departe de a fi depășiți, citind impasul din Orientul Mijlociu, acumularea în continuare de arme noi și risipa unor imense resurse pentru construirea acestor arme, persistența subdezvoltării, mizeriei, foametei în mari regiuni ale globului. Cu toate acestea, a subliniat Enrico Berlinguer, ni se pare că, în concluzie, se poate afirma că, în totalitatea lor, evenimentele amintite arată că multe obiective fundamentale, pentru care au luptat cu stăruință comuniștii, țările socialiste, forțele mișcării muncitorești, antiimperialiste și democratice înaintate din lume, au fost atinse — in timp ce spre alte obiective au fost înfăptuiți considerabili pași înainte. Aceasta înseamnă că tendința principală care acționează în [situația din lume este aceea a unei întăriri a forțelor revoluționare, a mișcărilor de eliberare, a socialismului, a forțelor păcii, căreia îi corespunde o slăbire progresivă a forțelor imperialismului și ale conservatorismului. In actualele condiții, a arătat in continuare vorbitorul, coexistența pașnică se impune din ce în ce mai mult ca o necesitate obiectivă, o condiție fundamentală, indispensabilă pentru soluționarea problemelor lumii și ale fiecărei țări și. pentru progresul, în continuare, al civilizației umane.Ceea ce caracterizează îndeosebi momentul actual, subliniază raportul secretarului general al P.C.I., este voința fiecărui popor și a fiecărui
rînduri - ’ li Zwiesel. victoria a revenit vest-ger- manului Christian Neureuther. Proba feminină de la Oberstaufen (R.F. a Germaniei) s-a încheiat cu victoria norvegienei Toril Foerland. In urma acestor rezultate, în clasamentele individuale ale „Cupei Europei" conduc — la masculin : Gustavo Thoeni (Italia), iar la feminin Martine Cout- tet (Franța).
o Campionatele europene de săniuțe s-au încheiat la Berchtesgaden (R.F. a Germaniei) cu un remarcabil succes al sportivilor din R.D. Germană. care au cucerit medaliile de aur in toate cele trei probe disputate, în proba individuală masculină — Hans Rinn ; la feminin — Margit Schumann ; proba masculină de două persoane : Hans Rinn—Hans Norbert.
o Echipa braziliană de fotbal F.C. Santos, aflată într-un lung turneu, a jucat la Kuweit în fața a 40 000 de spectatori cu formația locală Ga- disyeh Sport Club. Scor 1—1. Gazdele au condus pină în minutul 70, cînd celebrul Pele a adus egalarea.

proprii — bineînțeles, curățate de zăpadă — ar putea fi gazde ospitaliere. Este surprinzător să constați că — din proprie comoditate sau la simple sugestii din afară — profesorii de sport renunță să facă apel pentru călirea organismului elevilor tocmai la elementele cele mai indicate, adevărate polivitamine oferite de natură : aerul, soarele. Au sau nu săli corespunzătoare, profesorii preferă zi de zi, pe toată durata iernii calendaristice, căldurica, aerul închis — evident, deloc tonifiante pentru
RAID ANCHETĂ LA ȘCOLI ȘI LICEE DIN BUCUREȘTI, PLOIEȘTI, SIBIU

• CITE LUCRURI FRUMOASE SE POT FACE, CÎND PROFESORUL ESTE PASIONAT DE MUNCA SA I • TITLUL 
LECȚIEI ERA „STÎND PE MÎINI". ÎN REALITATE COPIII JUCAU... ȘOTRON • NUMAI IN SĂLI? DE CE NU IN AER 

LIBER, SĂ SE ÎMBUJOREZE OBRAJII COPIILOR? ® TEORIA CA TEORIA...aaExemple de acest fel, cînd profesorul de specialitate și școala fac in așa fel ca ora de educație fizică să constituie un beneficiu real pentru elevi, sint, firește, numeroase in județul Sibiu. Stirnește chiar admirația inițiativa catedrei de natație (condusă de profesor Herbert Wittem- berger, maestru al sportului) de la școala sportivă din oraș de a deschide la bazinul acoperit Ncptun un curs de înot pentru toți elevii claselor a Il-a și a V-a din oraș ; pentru un trimestru, orele de educație fizică din școlile respective sint afectate acestui scop....La școala profesională de construcții din Sibiu, ora de educație fizică a anului I D a inceput de mult dar. spre surprinderea noastră, sala de gimnastică (una din cele mai frumoase din oraș !) e cu zăvoarele încuiate. Pe cei 30 de elevi îi găsim in curtea școlii, Ia o activitate cu caracter practic : sapă la fundația clădirii unui nou internat. E bine că

1 . primăvară, la sfîrșitul
Im-

profesoara se află in concediu de studii. Stupoare, însă : pe scările școlii dăm de... profesoara Biscă. „Da, sint in concediu fără plată" — ne spune. Cum se face totuși că în condica școlii, în dreptul orei sale de educație fizică din ziua aceea (8 februarie), stătea negru pe alb semnătura ei și notat „titlul" lecției : „Stînd pe mîini"Zile de săptăminii trecute, în Capitală, preună cu un inspector de specialitate din Ministerul Educației și In- vățămintulul (prof. Gh. Dragomir), vizităm cîteva școli generale și licee bucureștene. Asistăm la desfășurarea orelor de educație fizică, la „pauza de gimnastică", discutăm — cu profesori, cu directori — cadrul general ce-1 are, in unitățile respective, a- ceastă activitate, acest „obiect de învățămint" de cea mai mare importanță pentru dezvoltarea, pentru să-

nată a tuturor școlarilor și cadrelor didactice Ia executarea minutelor de gimnastică din „recreația mare". In sala de sport — proaspăt zugrăvită — clasele a Il-a A și a IlI-a B, sub îndrumarea profesoarelor Zoe Ionescu și Maria Dincă. Ceea ce execută copiii (mișcări de gimnastică, jocuri cu banca) ni se pare corespunzător pentru virsta, ca și pentru spațiul destul de nestrîns în asemenea condiții. Tot in sală îi găsim, la ora de educație fizică, pe elevii și elevele din a VIII-a (A și B) de la Școala generală nr. 169. Profesorul — evident surprins de vizita noastră — recurge la improvizație : arhicunoscute exerciții gimnice de încălzire și... banale aruncări la coș. O lecție anostă, care, evident, nu-i poate interesa pe cei 30 de elevi . Sala, coridoarele sint preferate, de asemenea, și de profesorii de la Liceul nr. 42, de la școlile generale nr. 151 și nr. 11, deși curțile

ROMA 13 (Agerpres). —La plenara comună a Comitetului Central și a Comisiei Centrale de Control ale P.C.I., Enrico Berlinguer, secretar general al P.C.I., a prezentat un raport cu privire la noile perspective ale luptei pentru coexistență pașnică și acțiunea P.C.I. pentru realizarea unei cotituri în politica externă și in dezvoltarea economică și politică a Italiei.Referindu-se la situația internațională actuală, Enrico Berlinguer a apreciat că, prin încheierea acordurilor de la Paris, lupta poporului din Vietnam, dusă cu un curaj neîn- frînt și cu prețul unor imense sacrificii, a fost încununată de o mare victorie. Este o victorie a dreptului fiecărui popor și fiecărei națiuni de a-și hotărî în mod liber soarta, în pofida agresiunii și amestecului străin, o victorie a principiului potrivit căruia conflictele internaționale trebuie și pot să fie rezolvate pe calea tratativelor. Eveniment cu consecințe pozitive asupra întregii situații mondiale, încheierea acordului este totodată și o victorie a sistemului socialist, a mișcării comuniste și revoluționare mondiale, a tuturor forțelor de progres, inclusiv forțele democrate americane.Nu trebuie, a arătat raportorul, să nutrim nici o iluzie că imperialismul se poate resemna liniștit, in Indochina și în alte părți, în fața în- fringerilor pe care le suferă și că el poate renunța să se amestece, prin orice mijloc posibil, in viața altor țări. Totodată, cazul Vietnamului a confirmat că imperialismul nu mai poate face ce vrea. El poate fi în- frînt și constrâns să dea înapoi, Silit să ducă tratative, obligat să respecte drepturile altor popoare.Analizînd în continuare situația internațională, Enrico Berlinguer a apreciat divergențele existente între țările socialiste și în mișcarea muncitorească internațională ca un factor negativ, a cărui constatare nu trebuie să ducă la o atitudine de resemnare. Am afirmat în mai multe rînduri, a spus în context raportorul, că noi considerăm utopică și chiar dăunătoare ideea reîntoarcerii la unele forme de unitate existente în trecut, dar în prezent depășite în mod definitiv. Considerăm, a adăugat el, că, oricît de mari pot apărea — și sînt efectiv — dificultățile, obiectivul unei apropieri și al unei atenuări a actualelor divergențe trebuie să fie menținut ferm și urmărit cu stăruință.In continuare, raportul prezentat . stat de a fi independent, 'de a-și face de Enrico Berlinguer a analizat five- auzită vocea, de a participa -■mmente recente care au determinat ’ —*—•în situația internațională s 7.:. substanțiale? Raportorul a menționat; în context, recunoașterea drepturilorR. P. Chineze la O.N.U. și stabilirea de relații diplomatice cu R. P. Chineză de către aproape toate statele lumii. Au fost citate, de asemenea, contactele la cel mai înalt nivel dintre S.U.A. cu R.P. Chineză și dintreS. U.A. cu U.R.S.S. și acordurile care au rezultat, precum și întîlnirea la nivel înalt chino-japoneză. A fost, de asemenea, citată începerea tratativelor intre Nordul și Sudul Coreei, în perspectiva unificării pașnice și independente, precum și acordurile indo-pakistaneze de la Simla. Raportorul a analizat situația nouă creată in Europa, menționînd ca elemente încadrindu-se in această evoluție tratatele dintre R.F.G., U.R.S.S. și Polonia, tratatul fundamental dintre cele două state germane, recunoașterea R.D.G. de către R.F.G., Italia și numeroase alte țări, recunoașterea de către R.F.G. a frontierelor rezultate după cel de-al doilea război mondial și alte evenimente.
organism. Majoritatea școlilor au curți mari, asfaltate ; în foarte multe cazuri, în vecinătate sint parcuri, alei largi — propice pentru o activitate sportivă în aer liber. Degeaba, însă ! Educația fizică făcută a- fară, acum în sezonul rece, constituie — chiar și cînd soarele se arată foarte darnic ! — un adevărat eveniment. Aerul rece, frigul — care „bi- ciuiesc" și îmbujorează obrajii copiilor — sint evitate cu o insistență demnă de o cauză mai bună. Tendința generală este ca totul să se facă în săli, și cind este și cind nu este cazul!Pînă la proba contrarie, formalism față de această activitate, denotă, fără discuție, și ceea ce găsim consemnat în condica liceului „Aurel Vlaicu" — liceu cu dublă subordonare : M.E.I. și C.S.E.N. Cei trei profesori de specialitate care funcționează aci menționează, sub semnătură, că la lecțiile din ultimele săptămîni nu au făcut decît un singur lucru : „dezvoltare fizică generală" (!) Nefiresc ni se pare și faptul că, la Școala generală nr. 76,15 din o- rele de educație fizică — rămase fără titular de specialitate — au fost repartizate „frățește", pentru a li se completa norma (se spune : „cu aprobarea forurilor în drept"), unor profesori cu alte specialități de bază !

.J — cu drepturi egale — la adoptarea de de- schimbjri. cizii pe. plan, internațional. în con4" dițiile actuate, cauza păcii și a uneiiorînduiri internaționale care să garanteze fiecărui popor independența și posibilitatea de a fi stăpin pe propriul viitor necesită deplina respectare a suveranității, egalitatea [in drepturi, posibilitatea ca fiecare stat și fiecare popor să participe la rezolvarea problemelor internaționale. lin sistemul socialist, a arătat Enrico Berlingucr, experiența dovedește că nu pot fi ignorate condițiile, sentimentele și interesele naționale.în acești ani, se arată în raportul prezentat de Enrico Berlinguer, angajamentul internationalist al partidului nostru a constat în solidaritatea cu Vietnamul, pentru pace în întreaga Indochină ; P.C.I. a militat pentru o soluție justă de pace in Orientul Mijlociu, și-a afirmat solidaritatea cu popoarele care luptă împotriva colonialismului și, în prezent, îndeosebi a colonialismului portughez.în centrul bătăliei noastre, a spus raportorul, noi punem problemele securității europene, ale Mediteranei și ale Orientului Mijlociu, punem necesitatea deplinei independențe naționale a Italiei în cadrul unei Europe pașnice, democrate și independente, in perspectiva unei lichidări treptate a blocurilor militare opuse, pină la desființarea lor totală. In esență, a spus Enrico Berlinguer, blocurile, așa cum au fost ele concepute și organizate, sint depășite, lipsite de perspectivă.Pe plan intern, raportorul a relevat necesitatea înfăptuirii unui program de adevărată reînnoire națională, de dezvoltare a democrației, program care cere intilnirea și colaborarea tuturor forțelor democrate și, înainte de toate, a celor trei mari componente ale mișcării populare italiene : cea comunistă, cea socialistă și cea catolică.Lupta pentru realizarea acestor obiective și îndeosebi pentru o reînnoire. democratică și o transformare a orinduirilor sociale din țările vest- europene cere să fie continuat procesul de apropiere și de înțelegere între comuniști, socialiști, social-de- mocrați și celelalte forțe de stînga, antifasciste și progresiste. Politica pe care o propune P.C.I. corespunde atit exigențelor naționale, cit și exigențelor internaționaliste și europene.

Asemenea constatări in legătură cu orele de educație fizică au mai fost subliniate și cu alte prilejuri, inclusiv în ziarul nostru. Desigur, readucerea lor in discuție nu onorează în nici un fel pe cei care, intr-un mod sau altul, pot și trebuie să acorde întregul sprijin respectivei activități școlare. Părerea noastră este că persistenta deficiențelor din acest domeniu are la bază o slabă și superficială muncă de control și îndrumare, o receptivitate scăzută a conducerilor de unități de învățămint, a inspectoratelor școlare, preocupate adesea mai ales de acțiuni sportive „de paradă". Este absolut inutil ca pentru rezolvarea problemelor ce Ie ridică creșterea eficienței orelor de educație fizică să se invoce Ia nesfirșit „greutăți obiective", cînd — din exemplele de mai sus — rezultă că rămînerea în urmă se datorește conștiinciozității scăzute a multor cadre de specialitate, lipsei unor norme obiective, stimulative de apreciere a muncii fiecăruia (nu doar prin formarea unor echipe reprezentative de școli !), necolaborării dintre forurile de specialitate cu rețeaua sanitară, neconcordantei dintre pregătirea în facultate și activitatea practică a cadrelor didactice de specialitate.In ideea aceasta, ziarul nostru va continua să publice opinii, să organizeze anchete și raiduri. Cititorii sint rugați ca — indiferent în ce calitate (profesori, părinți, directori de școli etc.) — să-și spună punctele de vedere. Rubrica noastră le stă la dispoziție.
Ion DUMITRIU, Const. CĂPRARU, Nicolae BRUJAN

vremea
Ieri în (ară : Vremea a fost în general frumoasă, cu cerul variabil, mai mult acoperit in sudul Moldovei și în Dobrogea. In cursul dimineții a plouat slab pe litoral, iar în Oltenia, Muntenia și Moldova s-a produs ceață. Vintul a suflat slab, pină la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 a fost cuprinsă intre minus 5 grade la Joseni și plus 8 grade la Tebea Brad și Oravița. în București : Vremea a fost relativ frumoasă, cu cerul schimbător. Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de plus 5 grade.Timpul probabil pentru zilele de 15, 16 și 17 februarie. în țară : Cerul va fi variabil, mai mult noros. Vor cădea precipitații locale, la început sub formă de ploaie, apoi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vint moderat. Temperatura in scădere în a doua parte a intervalului ; minimele vor fi cuprinse intre minus 5 și plus 5 grade, iar maximele intre zero și 10 grade. mai ridicate la începutul intervalului. In București : Cerul va fi mal mult noros, favorabil ploii slabe. Vintul va sufla slab, pînă la potrivit. Temperatura in creștere la început, apoi in scădere ușoară.



CONVORBIRILE INTERLAOJIENE

Consens «r-o serie de probleme

(Agerpres). — de-a 18-a șe- dintre delega- patrioti.ee laoțiene șiVientiane, consacrate pașnice a problemei
VIENTIANE 13 Marți a avut loc cea dința a convorbirilor țiile forțelor părții de la reglementării laoțiene.Luînd cuvintul în fața ziariștilor la încheierea ședinței, reprezentantul Frontului Patriotic Laoțian a relevat că părțile au ajuns la un eonsens într-o serie de probleme legate de încetarea focului și de re

glementarea politică a situației țară. El a declarat că realizarea unui acord între cele două părți laoțiene poate deveni într-un viitor foarte apropiat o realitate.Pe de altă parte, se anunță că premierul Suvanna Fuma a avut, in a- ceeași zi, o intilnire cu Fumi Vong- vlcit, secretar general al C.C. al Frontului Patriotic Laoțian, în cursul căreia au fost abordate aspecte privind reglementarea problemei laoțiene.
HANOI 13 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al R.D. Vietnam a dat publicității o declarație de protest în legătură cu continuarea și intensificarea bombardamentelor efectuate de aviația Statelor Unite asupra teritoriului laoțian. Susținînd poziția Frontului Patriotic Laoțian de

reglementare a situației din această țară — prin aprobarea propunerilor de pace formulate de delegația F.P.L. la convorbirile care au loc la Vientiane pentru restabilirea păcii și înfăptuirea înțelegerii naționale în Laos — declarația cere S.U.A. să înceteze fără întirziere bombardamentele.

Demonstrație la Santiago de Chile în sprijinul politicii guvernului Unității 
Populare

SANTIAGO DE CHILE 13 (Agerpres). — Cu prilejul împlinirii, in a- ceste zile, a 20 de ani de la crearea Centralei unice a oamenilor muncii din Chile (C.U.T.), în capitala chi- liană a avut loc o adunare festivă, la care a luat cuvintul președintele Salvador Allende.
„Centrala oamenilor muncii și guvernul, a spus președintele, știu că numai in condițiile unei unități trainice a tuturor forțelor democratice putem să obținem independența economică deplină și să începem construirea noii societăți".

Consilierul prezidențial H. Kissinger ANGLIA URUGUAY

și-a încheiat vizita la Hanoi
HANOIKissinger, ședintelui securității Hanoiul —

13 (Agerpres). — Henry consilierul special al pre- S.U.A. pentru problemele naționale, a părăsit marți informează agenția V.N.A.
La plecare, Kissinger a fost salutat de consilierul special Le Duc Tho și de Nguyen Co Thach, adjunct al ministrului afacerilor externe al R.D. Vietnam.

GREVA LUCRĂTORILOR BIN REȚEAUA DE APROVIZIONARE CU GAZE
PARIS

fi. U. P. al Republicii Vietnamului de Sud

LONDRA 13 (Agerpres). — La miezul-nopții de luni spre marți a început greva la scară națională a celor 47 000 de lucrători din rețeaua de aprovizionare cu gaze a Marii Britanii, care protestează in acest fel împotriva legislației guvernului conservator privind „înghețarea" salariilor.în urma acțiunii revendicative. în regiunile centrale ale țării a fost sistată livrarea combustibilului gazos pentru aproximativ 500 de mari firme industriale. Acțiunile greviste nu a- fectează insă spitalele, școlile, lurile de bătrîni și așezămintele tru copii. azi- pen-

agențiile de presă transmit:
Reprezentanții a 40 de 

țări membre ale U.N.C.T.O. (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare), alcătuind o comisie, și-au început la Geneva lucrările destinate elaborării unei carte a drepturilor și îndatoririlor economice ale statelor. După cum se știe, o rezoluție în acest sens a fost adoptată în cadrul lucrărilor ultimei conferințe a acestui organism internațional, la Santiago de Chile, anul trecut.

0 moțiune prin care se 
cere guvernului iidian să 
recunoască R. D. Vieteam și să stabilească relații diplomatice cu această țară a fost prezentată Camerei Deputaților de grupul parlamentar al Partidului Socialist Italian, în frunte cu secretarul general al P.S.I., Francesco de Martino.

Conducătorul delegației 
R. D. Vietnam la Conferința în problema Vietnamului Xuan Thuy, care întreprinde o vizită în Italia, a fost primit marți de președintele Senatului italian, Amintore Fanfani. Cu acest prilej — menționează agenția A.N.S.A. — a avut loc 
o convorbire cordială.

de la Paris,

PARIS 13 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud la Conferința de la Paris privind Vietnamul, Ly Van Sau, s-a referit, în cadrul unei conferințe' de presă,, la 'atacu- rălci, lansate de forțele săigonezg, împotriva zonelor sud-vietnameze a- flate sub controlul G.R.P. Aceste atacuri, precum și încercările administrației de la Saigon de a paraliza activitatea Comisiei mixte militare cvadripartite constituie o încălcare serioasă a Acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii in Vietnam — a arătat Ly Van Sau.Purtătorul de cuvint A menționat

apoi refuzul S.U.A. de a demonta bazele lor militare din Vietnamul de sud simultan cu retragerea personalului militar american, adăugind că aceasta demonstrează intenția Statelor Unite de a spori potențialul niilitar al .administrației .saigorieze.* » - M ■■WASHINGTON 13 (Agerpres). — După retragerea totală a americane din Vietnamul prevăzută pentru 27 martie rent, cartierul general al americane a aerului pentru sud-est va fi transferat de la Saigon în Tailanda — a anunțat Ministerul Apărării al S.U.A.
trupelor de sud, anul cu- armatei Asia de

★Corespondentul nostru, N. peanu, transmite : Faza a doua a programului antiinflaționist elaborat de guvernul conservator în- tîmpină o puternică opoziție pe plan social. De citeva zile, in diverse ramuri ale economiei sînt în curs de desfășurare o serie dq greve, jitie altfel, mai multe sindicate; "grujn-nd Citeva milioane de oam'erii al n^țirijf- cii, au declarat că sint gata să decurgă la grevă în sprijinul satisfacerii revendicărilor lor. Ele reproșează programului antiinflaționist că „urmărește să arunce întreaga povară a redresării economice pe spatele celor ce muncesc, lăsind prețurile produselor alimentare să crească nestingherit, în timp ce sporul salariilor este limitat la sume derizorii".

Plo-
serie de greve, jitie sindicate; "grupînd

Delegația Camerei de Go- 
merț române condusă de secre~ tarul general, Cicerone Gorunescu, care se află în vizită oficială la Atena, a purtat convorbiri cu conducerile Camerelor de Comerț din Atena și Pireu și cu numeroși oameni de afaceri. Șeful delegației a fost primit de subsecretarul de stat. Mihalopoulos, din Ministerul Afacerilor Externe, și de secretarul general Buhotas, din Ministerul Economiei Naționale. Delegația își continuă programul de vizite și contacte oficiale la Atena și Salonic, pe linia dezvoltării schimburilor bilaterale și a cooperării economice reciproc avantajoase.

LucrârDe celei de-a doua 
sesiuni a Comisiei mixte 
soviete - vest-germang de colaborare economică și tehnico-ști- ințifică s-au deschis la Moscova. Șefii delegațiilor celor două țări au subliniat, în alocuțiunile rostite la deschiderea lucrărilor, evoluția favorabilă a comerțului bilateral. Pe agenda de lucru a comisiei figurează discutarea unor probleme legate de colaborarea dintre cele două țări în domeniile economiei, științei și tehnicii.

Președintele venezue-
ISSîl Rafael Caldera, a sosit la Lima. El va conferi cu președintele peruan. Juan Velasco Alvarado, despre principalele probleme ale cooperării interregionale, precum și în legătură cu activizarea schimburilor comerciale bilaterale.de reprezentanții forțelor armate Jumjoaghim ȚedsmM, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Mongole, urmează să facă, in intervalul 23 februarie — 1 martie a.c., o vizită oficială de prietenie în India, la invitația primului ministru al acestei țări, Indira Gandhi.

Președintele Guineei,SekuTure, a anunțat că Societatea internațională pentru exploatarea bauxitei (F.R.I.A.) va fi de acum înainte o societate economică mixtă în care Guineea va deține 49 la sută din capital, iar ceilalți acționari restul de 51 Ia sută. Șeful statului a menționat, de asemenea, că 65 la șută din beneficiile realizate de F.R.I.A. de pe urma exploatării bauxitei gui- neeze vor reveni țării sale.
în Turcia vor avea lou 

degeri prezidențiale 13 13 martie. Potrivit constituției, viitorul președinte va trebui să se angajeze că va organiza în luna octombrie a acestui an alegeri generale. Președintele Turciei. este ales, potrivit prevederilor constituționale, in cadrul unei sesiuni comune a Camerei Deputaților și Senatului.
Președintele R. F. a Ger

maniei, Gustav Heinemann, va face o vizită oficială în Italia, în luna martie, la invitația președintelui acestei țări, Giovanni Leone.

Acordul intervenit la începutul 
săptămînii între președintele Bor- 
daberry și reprezentanții forțelor 
militare pune capăt situației de 
tensiune care se crease la un mo
ment dat in viața politică a Uru- 
guayului. Exprimîndu-și satisfac
ția pentru soluția la care s-a a- 
juns, presa din Montevideo relevă, 
totodată, punctele principale' ale 
programului de reforme preconizat 
de reprezentanții militari. Pro
gramul prevede, între altele, în
făptuirea unei reforme agrare, 
instituirea controlului de stat asu
pra mijloacelor de producție, mă
suri de redistribuire a venitului 
național și de luptă contra domi
nației monopolurilor, stimularea 
exporturilor și producției națio
nale, dreptul de participare a oa
menilor muncii la conducerea in- 
trepținderilor. Majoritatea . obser
vatorilor apreciază că aceste puncte 
au,-Un „accept peruan", îi 
că sînt similare unora din 
rile adoptate în Peru din momen
tul venirii la putere a generalului 
Velasco Alvarado. Se insistă, în
deosebi, asupra combaterii corup
ției, prevăzîndu-se crearea de tri
bunale speciale in acest scop. Do-

.accept peruan", in sensul
" I măsu-

cumentul notează în încheiere că 
„forțele armate nu constituie o 
simplă forță de pază și represiune, 
ci, integrate in societate, ele tre
buie să intervină în problematica 
națională". De altfel, prezența 
militarilor in perimetrul civil a pu
tut fi constatată tot mai frecvent 
în ultimii ani, încă de la insta
larea la președinție a generalului 
Oscar Gestido, în 1966, cind impor
tante posturi administrative au fost 
încredințate militarilor. Tendința 
s-a accentuat sub președinția lui 
Pacheco Areco și apoi a căpătat o 
pondere mai accentuată sub ac
tualul președinte. Subliniind a- 
ceste aspecte, presa din Monte
video menționează în același timp 
că. in multe puncte, revendicările 
militarilor coincid cu cele formu
late de forțele opoziționiste gru
pate în „i'rente Amplio" (frontul 
larg). Este semnificativ că în 
ceste zile atît Liber Seregni
unul din principalii conducători ai 
frontului — cit și liderii Confede
rației oamenilor 
guay au relevat 
dență de poziții.

Delegația Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea Kn- 
goleî (M-P-L-A..), condusă de Agos- tinho Neto, președintele M.P.L.A., a efectuat, intre 10 și 13 februarie, o vizită in R. P. Ungară, informează agenția M.T.I.

0 conferință extrawdina- 
ră a țărilor membre ale 
O.P.EoC. (Organizația țărilor exportatoare de petrol) va avea loc, la cererea Venezuelei, începînd de la 16 martie, la Viena — sediul organizației. Conferința — indică un comunicat al O.P.E.C. — trebuie lă permită celor 11 țări membre „analiza actualei crize energetice mondiale, precum și a tuturor factorilor și circumstanțelor legate de aceasta".

Discuții preliminare la un 
acord internațional asupra 
Cafelei. RcPrezentant*i țărilor consumatoare de cafea au început, luni, la sediul Organizației Internaționale a Cafelei, de la Londra, o serie de discuții preliminare în scopul definirii unei atitudini comune, înainte de reluarea negocierilor cu privire la un nou acord internațional asupra cafelei, programate să înceapă la 26 februarie a.c. Potrivit surselor londoneze, discuțiile s-au orientat asupra stabilirii unui sistem de cote de bază asupra exportului și asupra politicii de producție și a stocurilor.

a-

muncii din Uru- 
această coinci-

V. OROS

■ Compania aeriană „Ja
pan Kir Lines" 3 hotărît sa nu mai achiziționeze trei aparate „Concorde", informează cotidianul industrial „Ikkan Kogyo Shimbun" din Tokio.

Președintele Libanului, Suleiman Frangieh, care întreprinde o vizită oficială in capitala egipteană, a conferit, marți, cu președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar Sadat, anunță agenția M.E.N. Șefii celor două state au examinat, cu acest prilej, posibilitățile de promovare în continuare a cooperării dintre Egipt și Liban, situația din Orientul Apropiat și alte probleme interesind lumea arabă.

Un nou episod al crizei monetare inter occidentale: Conferință de presa la 
Ambasada română din

DEVALORIZAREA DOLARULUI Moscova

La Lusaka și-a început 
activitatea misiunea spe
cială a Consiliului de Secu
ritate, sosită în Zambia pentru a lua cunoștință la fața locului de consecințele acțiunilor provocatoare ale regimului rasist rhodesian împotriva acestei țâri.

Ministrul apărării al Mariilordul Carrington, a con- Tokio cu primul ministru Kakuei Tanaka, și cu di- general al Agenției nipone
Convorbiri jopono-brita 

nice.Britanii, ferit la japonez, rectorulpentru apărare, Keikichi Masuhara. Au fost discutate o ale crizei monetare precum și situația Lordul Carrington miorului Tanaka un tea șefului guvernului de la Londra, Edward Heath.
serie de aspecte internaționale, din Indochina, a înmînat pre- mesaj din par-

• Cea mai puternică furtună valutară din ultimele decenii • Cursul dolarului a fost depreciat cu 10Din Washington a parvenit în cursul nopții de luni spre marți știrea că DOLARUL A FOST DEVALORIZAT CU 10 LA SUTA IN RAPORT CU AURUL. Astfel, prețul oficial al metalului galben a urcat de la 38 la 42,22 dolari uncia, de aur fin. Imediat după aceasta, Japonia și Italia au anunțat hotărîrea de a lăsa monedele lor să oscileze liber în funcție de cerere și ofertă, (curs flotant). Din Bonn s-a comunicat oficial că marca vest-germană nu va fi reevaluată.
Aceste știri marchează un nou episod in evoluția crizei monetare 

din Occident. Problemele legate de deznodămîntul produs sint deose
bit ăe complexe ; ele au un pronunțat caracter tehnic-financiar ‘și 
comportă multiple aspecte de ordin economic, politic și social. Pentru 
a. contribui la înțelegerea proceselor care au loc ne propunem ca în 
cele ce urmează să prezentăm 
ale evoluției crizei financiare, 
altor aspecte ale acesteia.Totul s-a petrecut ca și cind actuala furtună monetară din Occident s-ar fi stirnit din senin. Cu numai trei săptămîni în urmă, dolarul a- vea o poziție bună la bursele de schimb. Monedele unor țări, a căror economie este strîns legată de cea americană — marca vest-germană, yenul japonez, florinul olandez, francul elvețian etc. — se mențineau in jurul nivelului stabilit prin aranjamentele anterioare. Acalmia de pe scena valutară s-a dovedit a fi, in fapt, dintre acelea care preced furtuna. Apo! totul s-a precipitat brusc : noi valuri speculative la bursele din Frankfurt, Tokio și alte centre financiare ; stare de alarmă în cercurile economice și politice ; la începutul acestei săplămini — închiderea burselor în principalele capitale occidentale ; luni spre marți— anunțarea devalorizării. Toate a- cestea au constituit etapele răbufnirii din nou a „crizei monetare", într-o formă și cu o intensitate a- preciată de experți ca fiind „fără precedent" în suita celor care au zguduit lumea de afaceri occidentală în ultimele decenii.După cum se știe, bazele sistemului monetar care a funcționat pinâ nu de mult in lumea occidentală— așa numitul etalon-aur și vize — au fost puse la de la Bretton Woods (S.U.A.) toamna anului 1944. In virtutea cestui sistem, dolarul a dobindit poziție privilegiată (un curs schimb) care i-a permis să aibă rol important în expansiunea nomică a capitalului american peste hotare. Dar acest izvor de forță s-a dovedit ulterior și un factor de slăbiciune. Cit timp balanța de plăți externe a S.U.A. s-a menținut in echilibru, mecanismul a funcționat fără perturbații. Dar din 1958 balanța de plăți americană a ceput să înregistreze in fiecare deficite considerabile, între principalele cauze ale deteriorării progresive a balanței de plăți numă-

citeva jaloane dintre 
urmind să revenim

cele mai generale 
ulterior și asupracontinuă a volu- fir- in Și le- ba-

Ia sută

rîndu-se sporirea mului investițiilor efectuate de mele americane în străinătate, special in Europa de vest, ca creșterea cheltuielilor militare, gate de întreținerea trupelor șizelor militare ale S.U.A. în afara frontierelor lor, în primul rînd de războiul din Vietnam. Concomitent, a avut loc o întărire a pozițiilor e- conomice ale principalilor parteneri comerciali ai S.U.A., sporind posibilitățile lor de a concura mărfurile americane pe diverse piețe, inclusiv pe piața Statelor Unite, și de a-și majora in felul acesta rezervele monetare.Toți acești factori, în principal, au dus la acumularea unor mari stocuri Europa occiden- regiuni ale lumii, cantități de dolari mult rezervele de garanția monedei se găseau in

de- Conferința din a- o de un eco-

în- an

de dolari în tală și în alte Faptul că aceste depășeau tot mai aur care formau americane (în 1971 străinătate 50 miliarde de dolari, in timp ce rezervele de aur erau evaluate la numai 10 miliarde) a dus la slăbirea încrederii în dolar. A- ceasta s-a concretizat în cereri mereu mai insistente din partea deținătorilor de dolari din străinătate de a-și converti în aur respectivele stocuri de valută americană — cereri legitime in virtutea acordului de la Bretton Woods. Ca urmare a a- cestui proces, rezervele de aur ale S.U.A. depozitate la Fort Knox au scăzut de la 24,3 miliarde in 1949, la 10,6 miliarde în 1971, adică la mai puțin de jumătate. în aceste condiții, Statele Unite au hotărît, în august 1971, să suspende convertibilitatea in aur a dolarului, fapt care a dus la dezagregarea sistemului etalon-aur și devize.La scurt timp, pentru prima oară din 1934, dolarul a fost devalorizat în raport cu aurul. Concomitent, printr-un acord încheiat la Washington în decembrie 1971, s-a procedat la o realiniere generală a devizelor occidentale, în virtutea căreia

unele monede au înregistrat creșterea cursului lor (marca vest-germa- nă, yenul japonez), altele — scăderea sau menținerea la nivelul anterior. Toate acestea oglindeau, intr-o oarecare măsură, schimbările intervenite în raportul de forțe pe plan economic între țările occidentale.în S.U.A. s-a considerat că această reașezare a parităților monetare va avea un caracter de durată, va duce la diminuarea și chiar înlăturarea deficitului balanței de plăți. Dar revirimentul așteptat nu produs. Dimpotrivă, faptul că 1971, pentru prima oară după, de ani, și balanța comercială a ceput să înregistreze deficite, fundalul unui proces inflaționist care nu a putut fi stăvilit, a făcut ca deficitul balanței americane de plăți să atingă anul trecut un nivel record — 23,6 miliarde de dolari. Aceasta — în condițiile în care dolarul neconvertibil continua să îndeplinească rolul de mijloc de plată internațional — a sporit și mai mult volumul de devize americane in străinătate, care se cifrează in prezent, după estimări oficiale, la peste 70 de miliarde. Intrați în posesia unor bănci și persoane particulare, în afara oricărui control din partea autorităților naționale sau al instituțiilor internaționale specializate. acești dolari în cantități masi-y ve sînt culative bursă străine.„să hoinărească' ta în căutarea plasament. Dar la cele mai ușoare indicii de incertitudine, deținătorii acestor bancnote caută să scape de dolari prin preschimbarea lor în monede mai stabile — ceea ce declanșează perturbări pe piețele de schimb.Tocmai așa s-au petrecut lucrurile în ultima vreme. La 22 ianuarie, în Italia, pentru a se evita unele dificultăți economico-financiare, s-a luat măsura de a se institui o dublă piață de schimb (așa cum procedase anterior Franța și Belgia), adică un sistem care să mențină fix cursul lirei italiene pentru operațiunile comerciale și să-1 lase liber pentru operațiunile financiare. Deținătorii italieni de devize americane, pentru a evita pierderi la operațiunile financiare, au început să preschimbe cantități importante de do- . . o asemenea absorbție de dolari va favoriza inflația internă, Banca centrală elvețiană a suspendat tempo-

s-a in80 in- pe

folosiți pentru operații spe- — îndeosebi cumpărarea la de acțiuni ale societăților Pe această cale, ei ajung dintr-o țară în al- celui mai rentabil

lari în Elveția. Temîndu-se că

rar susținerea lăsind francul liber, în funcție Ca urmare, deținătorii de dolari au căutat să-i schimbe pe alte monede mai stabile, în special pe mărci vest-germane ; a luat naștere uriaș val de speculații asupra nedei R.F.G. «Guvernul federal s-a văzut în fața următoarei alternative : fie să revalorizeze din nou marca — ceea ce ar fi dus la scumpirea mărfurilor destinate exporturilor și, prin urmare, la diminuarea competitivității lor ; fie să asigure menținerea plafonului mărcii în limitele stabilite prin acordul de la Washington din decembrie 1971 și, pentru aceasta, să susțină cursul dolarului cumpărînd masiv din cantitățile care se ofereau. Bonnul a optat pentru cea de-a doua alternativă. Au fost luate, totodată, o serie de măsuri care vizau stăvilirea afluxului de capitaluri străine in R.F.G. Dar acest baraj nu a putut proteja marca decit 24 de ore, după febra speculativă a crescut și mult pe piețele vest-germane.Apreciind că nu poate face singur „mareei dolarilor hoinari", Bonnul a inițiat o serie de consultări internaționale care au culminat cu reuniunea de la Paris nică noaptea, la care au miniștrii de finanțe ai R.F.G., Angliei, Italiei și zentant al trezoreriei americane. Japonia și-a trimis și ea un emisar in Europa pentru a urmări evoluția ’ crizei. Deliberările au fost secrete. Ceea ce se știa încă înainte de începerea lor era faptul că atît țările europene cît și Japonia cereau Washingtonului să ia măsuri vizînd, în ultimă instanță, echilibrarea balanței sale de plăți, în special prin devalorizarea dolarului. Faptul că Statele Unite au anunțat devalorizarea dolarului in raport cu aurul denotă că ele au considerat necesar să vină în întîmpinarea acestor cereri ale partenerilor lor.Măsurile anunțate sînt menite să descurajeze acțiunile permițând redeschiderea burselor de schimb. înseamnă oare aceasta sfirșitul crizei monetare ? Experiența de pînă acum a arătat că asemenea măsuri nu au decit efecte paleative, impunînd ca. pînă la urmă, să se găsească și în acest domeniu soluții corespunzătoare cerințelor cooperării internaționale, pe bază de egalitate și avantaj reciproc.

cursului dolarului, elvețian să oscileze de cerere și ofertă.
un mo-pus

care maifață
de dumi- participat Franței, un repre-

speculative,Și

Gh. CERCELESCU

La Ambasada, română din Mos
cova a avut loc, marți, o con
ferință de presă, la care șeful 
agenției economice a țării noas
tre in Uniunea Sovietică, V. 
Bărbulescu, a vorbit despre ex
pozițiile internaționale de ma
șini și utilaje pentru silvicultu
ră, industria lemnului și a mo
bilei, transporturi, construcții și 
instalații — „Estimo" 
echipamente și utilaje 
agricultură, 
tară și a ambalajelor, accesorii 
pentru 
pescuit „Etava' 
loc la București, în anul 1973.

— și de 
pentru 

industria alirnen-

țurism, vinătoare și 
care vor avea

Calitățile tractorului româ
nesc apreciate la Praga

întreprinderea românească de 
comerț exterior „Autotractor" și 
întreprinderea similară ceho
slovacă „Motokov" au organizat, 
marți, la Praga o intilnire cu 
reprezentanții întreprinderilor 
care se ocupă cu vinzarea. trac
toarelor românești în Cehoslova
cia. Pentru modul în care au 
popularizat și distribuit acest 
produs al tehnicii românești in 
agricultură și în alte domenii ale 
economiei cehoslovace, 40 de 
participantă au primit diplome și 
premii. Partenerii cehoslovaci, 
care au luat cuvintul la intilni
re, au scos in evidență calitățile 
de fabricație și comportarea în 
exploatare a celor peste 6 600 de 
tractoare românești, relevînd că 
ele se situează la nivelul celor 
mai bune tractoare ce se folo
sesc acum în Cehoslovacia.

Filmul „Dacii" prezentat Ia
BrazzavilleLa cinematograful „Vog" 

Brazzaville a fost prezentat 
mul românesc „Dacii", care 
bucurat de o caldă primire 
partea publicului. Erau prezenți 
Justin Lekoundzou, membru al 
C.C. al Partidului Congolez al 
Muncii, ministrul industriei, mi
nelor și turismului, Saturnin 
Ohabe, ministrul finanțelor și al 
bugetului, funcționari superiori 
din M.A.E., reprezentanți ai pre
sei și radioteleviziunii, șefi ai 
misiunilor diplomatice.

se apropie de masivul Taurus

lărgește posibili- cunoaștere

V
1

*

Lunohod-2MOSCOVA 13 (Agerpres). — în ziua de 13 februarie, automatul autopropulsat sovietic „Lunohod-2“ a continuat să se îndepărteze de locul aselenizării sale din Marea Seninătății, apro- piindu-se tot mai mult de masivul continental Taurus. Principala sarcină a aparatului este efectuarea unor cercetări concludente în zona de tranzit dintre regiunile maritimă și continentală. Pînă acum, specialiștii sovietici au acumulat su-

ficiente informații privind zonele maritime, particularitățile lor morfologice și compoziția chimică a rocilor din respectivele regiuni, datorită, în special, cercetărilor e- fectuate de automatul ,,Lunohod-l“ și de stația „Luna-16" și „Luna-20“.Aparatura instalată pe „Lunohod-2“ poate cerceta compoziția chimică a solului și caracteristicile sale fi- zico-mecanice. Confruntarea unor aseme-

nea date cu rezultatele observațiilor vizuale realizate prin sistemele de televiziune de la bord considerabil tățile de ale specialiștilor.Rezultatele măsurătorilor efectuate sint transmise centrului sovietic de legături cosmice la mare distanță, Pe baza acestora, specialiștii trag cluziile toare și tomatului bil noi lucru.
con- corespunză- trasează au- selenar mo- sarcini

Trupele din Irlanda de Nord au întreprins marți un raid într-unul din districtele cu populație catolică ale orașului Belfast, unde au capturat trei ofițeri ai organizației ilegale Armata republicană irlandeză (I.R.A.). Acțiunea urmează unei campanii de violență desfășurate de I.R.A. în ultimele zile. O razie similară, efectuată dc data aceasta într-un cartier protestant, s-a soldat cu descoperirea unor cantități de arme și muniții. Agențiile de presă relevă că elementele extremiste ale celor două comunități nu au renunțat la actele de violență, ceea ce face ca situația să se mențină încordată. în fotografie : pompierii stingînd incendiul provocat de o explozie într-un imobil din Belfast
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