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elahom de Plenara C.C al P.C.R
OMMtt PERMANENTAZi de zi. In toate compartimentele vieții economice și sociale se verifică adevărul de necontestat că succesele în făurirea noii orinduiri sociale, ritmul înaintării noastre se află în nemijlocită legătură cu gradul de educare revoluționară, cu înrădăcinarea convingerilor comuniste, cu progresele realizate in formarea multilaterală a omului nou, factor primordial în întreaga operă de transformare a societății.în acest sens, apare tot mai limpede excepționala importanță principială și practică pe care o reprezintă pentru întreaga activitate a partidului, ca și pentru dezvolta- 1 rea ascendentă a societății noastre, programul adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 pentru îmbunătățirea activității ideologice. ridicarea nivelului general al cunoașterii și educarea socialistă a oamenilor muncii, pentru a- șezarea relațiilor sociale pe baza principiilor eticii și echității socialiste. După cum noscut, în Inițierea' rarea acestui program, tuturor acțiunilor j prinse de partid în perioada marcată de congresele al IX-lea și ăl X-lea, o contribuție determinantă a revenit tovarășului Nicolae Ceaușescu. Expunerile secretarului general al partidului la consfătuirea de lucru din aceeași lună a activului de partid din domeniul Ideologic, ca și-,1a Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971; au îmbogățit considerabil tezaurul ideologic al partidului ; pentru toți mi- litanții de pe frontul ideologic, pentru întregul nostru partid ele s-au verificat ca documente de covîrșitoare însemnătate, exemple însuflețitoare de spirit revoluționar, de înaltă principialitate comunistă și exigență partinică — inepuizabilă sursă de concluzii prețioase pentru orientarea practică și ridicarea la un nivel superior a întregii activități politico-educative, ideologice și culturale.în concordanță cu această orientare, Conferința Națională a P.C.R.

și-a însușit în întregime programul adoptat de plenara din noiembrie 1971, oonsiderindu-1 propriul său program, parte integrantă a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Pe această bază, Conferința Națională a cristalizat proiectul de Norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste ; supuse unei ample discuții publice, aceste norme dobîndesc valoarea unui adevărat cod moral al societății noastre. >Răstimpul de, un an și jumătate care ne desparte de pi-enara din noiembrie 1971 a fost marcat de un

din mH 1871
ACȚIUNE

„Programul adoptat de plenara din noiembrie 1971 
depășește cadrul activității ideologico-educative ; pornind 
de la ridicarea nivelului politico-ideologic, a conștiinței so
cialiste a maselor, el stabilește căile pentru afirmarea hotă- 
rîtă și consecventă în societate a principiilor de viață co
muniste. Sarcinile stabilite în domeniul activității ideologi
co-educative deschid perspective minunate pentru afirma
rea personalității umane, pentru dezvoltarea umanismului 
și democrației socialiste".

NICOLAE CEAUȘESCU
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este bine cu- și elabo- ca și a majore între- amplu efort pentru aplicarea prevederilor programului de educare comunistă", pentru îmbunătățirea activității de formare a conștiinței socialiste, ridicarea nivelului de pregătire marxist-leninistă și de cunoaștere al maselor. Roadele acestei activități își găsesc ilustrare grăitoare în nenumăratele fapte cotidiene care vorbesc despre încrederea și entuziasmul cu care masele înfăptuiesc politica partidului, despre munca lor harnică, plină de abnegație, pentru devansarea realizării cincinalului, pentru creșterea eficienței întregii activi- ilustrează mai fermă comuniste,tăți economice ; ele sugestiv afirmarea tot a trăsăturilor moralei __________ .sporirea combativității împotriva tendințelor individualiste, a concepțiilor retrograde și mentalităților înapoiate, a influențelor ideologiei și. moralei burgheze, a oricăror manifestări străine idealurilor societății noastre.Evident, formarea omului nou, înarmat cu cunoștințe multilaterale, caracterizat printr-o conștiință revoluționară fermă, spirit de respon-

sabilitate civică și înaltă comportare etică, reprezintă una dintre cele mai complexe sarcini ale operei de făurire a noii orînduiri sociale. De aceea, sarcinile și obiectivele prevăzute de programul adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 sînt de o neștirbită actualitate, trebuie înțelese ca re- ferindu-se Ia o amplă perioadă de timp și la o largă perspectivă, realizarea lor impunând o acțiune sistematică și perseverentă, combativă — străină stilului de „campanie", înfăptuirea neabătută a hotărîrilor plenarei'C.C. din noiembrie 1971, a - programului de educare comunistă trebuie să se situeze cu continuitate, în mod constant, în centrul preocupărilor întregului partid, ale tuturor organelor de stat, în primul rînd din sferele activității educative, ca și ale organizațiilor de masă. Subliniind , necesitatea unei . preocupări permanente pentru îmbunătățirea activității ideologice și educative, Conferința Națională a cerut tuturor organelor și organizațiilor de partid să asigure, folosirea deplină și îndrumarea unitară a tuturor mijloacelor de care dispune societatea noastră pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, relevînd totodată sarcinile sporite care revin în desfășurarea activității educative Frontului Unității Socialiste,. organizațiilor de masă și obștești,.sindicatelor, Uniunii Tineretului Comunist, organizațiilor de femei,, uniunilor de creație, instituțiilor cultural-artis- tice. în acest sens, toate organizațiile de partid, organizațiile de masă și instituțiile cultural-artis- tice trebuie să analizeze periodic modul în care își .îndeplinesc atribuțiile ce le revin în îndeplinirea prevederilor programului de educare comunistă ; orice bilanț de activitate sau plan de acțiune pe care îl întocmesc să fie raportat în mod obligatoriu la exigențele Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971.începînd de la Ministerul
(Continuare în pag. a Vl-a)
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Există unii artiști plastici, scriitori sau muzicieni care afirmă că succesul de public nu-i greu rința ces, nemărturisită, oarecum proprie cărui artist creator. Personal, cred că nu există artist care . să nu dorească această victorie. Iar cei care afirmă că le este indiferentă, o fac, cred, fie din orgoliu, fie din nesinceritate. Ii consider pe asemenea artiști chiar foarte dornici de glorie !Acest succes este imperios cerut și necesar avind în vedere creația perenă, mesajul său uman și educativ, cu funcție estetică și obligații de comunicare Am în vedere, gur, nu mercial, ci fond ; am elaborarea autentice, sincere, fel între creația artistului și colectivitate se va face o legătură strînsă și trainică de comunicare. Căci ce ne dorim noi mai mult 7 deschidem de pictură, sculptură etc. pentru 

a arăta oamenilor rezultatele muncii noastre 7 Nu ne înfățișăm noi, cu tot ceea ce am adunat mai bun în gîndirea și sentimen-

nu-i interesează, Vorbe Do- I suc- sau este fie-
privește, de crezut ! de a avea mărturisită

directă, desi- scopul co- succesul de în vedere unei arte organice, Numai ast-
Căciartiștii Oare nu expoziții gravură,

I

tele noastre, așteptînd înțelegere de la popor ? Dacă nu este așa, atunci pentru cine am picta 7 Pentru cine am cărți, poezii, etc. 7 Numai noi 7 Pentru ția noastră ?Cu alte cuvinte, este vorba de a emoționa, de a răscoli sufletul omenesc, făcîndu-1' să

scrie romane pentru satisfac-

vibreze, să participe cu bucurie la ideile și sentimentele existente în lucrările noastre. Avem nevoie de opere în care societatea să se recunoască ; de opere care să-i fie familiare, căci astfel se pot prețuirea și gerea celor cărora ne adresăm, publicului. Opera de artă autentică trebuie să fie în primul rind comunicativă, accesibilă, să aibă girul sincerității, al emoției autentice; Se întîmplă așa ceva? In mare măsură, da ! Dar într-o oarecare măsură, nu ! Sînt artiști plastici — mai ales printre tineri — care par, după ceea ce expun, că nu- se gîn- desc îndeajuns la frumusețile patriei, față de care au obligații, a-

numai căpăta înțele-

vînd în vedere sprijinul neprecupețit ce-1 dă statul nostru socialist atît pentru ei, cit și pentru toți artiștii. Astăzi nu ne putem plinge că n-avem libertate deplină ! Nu se-amestecă nimeni în procesul de creație. Lucrăm cum dorim, pictăm cum vrem. Dar oricare artist patriot trebuie aceas-conștient folosească libertate nelimita-Și să tâ tă pentru a-și sluji poporul din care a luat naștere și-n mijlocul căruia trăiește. După cum spunea ' și secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu ocazia uneia din numeroasele in- tilniri cu oameni de artă și cultură : 
„Arta este cu adevă
rat valoroasă cind o- 
mul ascultind-o, citin
d-o, privind-o simte 
că ea ii devine nece
sară, indispensabilă, 
il transformă, il edu
că, ii lărgește orizon
tul spiritual. Aseme
nea opere de artă cere . 
societatea de la dum
neavoastră, iar aceste 
cerinfe vor crește tot 
mat mult in anii care 
vin".Așadar, artistul — pictor, sculptor, gravor, compozitor etc. — este chemat să se afle în centrul acestui nou univers uman, să-1 difuzeze, să-i asculte ritmul, urmîndu-i sensul și aspirațiile.
Nicolae BRANA

Noul laborator din Craiova — de unde vă prezentăm această imagine — este cel mai mare laborator de înaltă tensiune din țară. Aici se execută încercări și cercetări experimentale privind utilizarea de noi materiale și scheme de izolație în e- chipamentul de înaltă tensiune. De asemenea, tot aici sint supuse la încercări și . teste cele mai mari transformatoare realizate la uzina ,-,EIectroputere“ din Craiova. Bine dotat tehnic și dispunînd de specialiști de înaltă calificare, in acest laborator se pot reproduce aidoma și solicitările la care pot fi supuse aparatele in timpul exploatării.
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Om»/ față în față cu
EXIGENTELE ETIC!! SOCIALISTE

ÎN ZIARUL DE AZI
© EXPERIENȚA C8MEN- 
TIȘTILOR DÎN BOZ 
PREFAȚEAZĂ UN BI
LANȚ RODNIC © PROZA 
CAUTĂ SPAȚIU SI CRI
TERII ARTISTICE © DIN 
POSTA REDACȚIEI © 
FAPTUL DIVERS 
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AMPLĂ MOBILIZARE DE FORȚE PENTRU EVACUAREA APEI 
DE PE CÎMP ...și cîteva excepții nedorite

IN PAGINA A 11-A RELATĂRI ALE CORESPONDENȚILOR 
NOȘTRIr

Pe?’-șcurt, din țară ♦
Minerii exploatării 

Ploștina au extras luni 
la amiază ultimele can
tități de lignit din planul 
trimestrial, situindu-se astfel în fruntea Întrecerii cu celelalte colective ale Combinatului cărbunelui Tg. Jiu. Avansul câștigat se va concretiza în depășirea — cu peste 60 000 tone — a prevederilor maximale de producție prevăzute pentru primele trei luni, în sporirea productivității muncii și o substanțială diminuare a’cheltuielilor de producție. O contribuție esențială au adus-o minerii din sectorul 2 nord, condus de tehnicianul Nicolae Anton, precum și brigăzile lui Aurelian Matei, Alexandru Vlad, Marin Firu- lescu și Gheorghe Parmac.

Noi și valoroase teh
nologii, bazate pe cele 
mai moderne cuceriri 
ale științei,au pus la disPQ- ziția producției specialiștii Centrului de sudură și încercări la oboseală a metalelor din Timișoara. Astfel a fost elaborată o nouă tehnologie de sudură și tăiere cu microplasmă. procedeu cu multiple aplicații în tehnica de îmbinare a clementelor metalice subțiri, de mare finețe. Un alit procedeu de îmbinare a metalelor, elaborat pbnt.pu prima dată în tară, este și cd de sudură prin frecare, care, în anumite condiții tehnice și domenii de aplicare, permite reducerea consumului de energie electrică cu 25—30 la sută, față de metodele clasice.

Vaslui beneficiază de odihnă și tratamente în stațiuni bal- neo-climaterice. în acest _an au fost în stațiunile Căllmănești, Băile Herculane, Căciulata, Mangalia, Borsec ș.a. peste 375 cooperatori din satele Stănilești, Deleni de Vaslui_, Crețești, Ho- cehi și altele. Pînă la sfirșitul anului se vor bucura de odihnă și tratament Încă aiți 1 070 ță- , răni din . cooperativele agricole de producție.
Un nou microralon la 

Reșița. Cel de-al treilea mi- croraion al noului cartier reși- țean Lunca Bîrzavei va totaliza peste 3 000 de apartamente. Pînă în prezent au fost date în folosință 470 apartamente, urmînd ca pînă la finele anului el să se îmbogățească cu încă 340 apartamente.
Sistematizarea loca* 

liîăților rurale. ^«aiiștii de la Institutul de proiectări al județului Dolj au întocmit, pînă în prezent, proiectele de sistematizare pentru 65 de comune cu 225 de localități. Astfel, în comune ca Birca, Goicea, Valea Stanciului ș.a. — printr-o delimitare mai judicioasă a peri- metrelor satelor și a comunelor — vor fi atrase în circuitul a- gricol importante suprafețe de pămînt In comunele ale căror schițe de sistematizare au început să fie aplicate vor fi redate circuitului agricol peste 3100 hectare teren arabil.

Țărani cooperatori în 
stațiuni de odihnă și 
tratament. Prin filiaJa Casei de pensii a cooperativelor agricole de producție, tot mai rriulți țărani cooperatori din județul

în construcție, noi e- 
dificii școlare. In ora*ul Năsăud a fost pusă în ziua de 19 martie a.c. piatra de temelie a construcției unui impunător edificiu școlar, care va avea 20 săli de clasă, 3 laboratoare și 3 ateliere școlare. în alte localități din județul Bis- trița-Năsăud se mai află în prezent în construcție încă 50 săli de clasă, 20 de ateliere și laboratoare școlare.

ÎN DEZBATERE PUBLICĂ
PROIECTUL LEGII PRIVIND DEZVOLTAREA 
CONSTRUCȚIEI DE LOCUINȚE Șl PROIECTUL 
LEGII PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI 

LOCATIV IN PAGINA A II-A

LOCUL INGINERULUI

/ /

PROIECTAREA
acolo undeîn lumina hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului din iulie 1972, Plenara C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973 a adoptat noi măsuri referitoare la îmbunătățirea structurii organizatorice a ministerelor, celorlalte organe centrale și locale ale administrației de stat, precum și a unităților subordonate acestora. A- ceste măsuri, în contextul cărora se înscrie și Decretul dezbătut și a- doptat recent de Consiliul de Stat, sînt de natură să asigure perfecționarea și simplificarea în continuare a structurilor organizatorice, o mai rațională repartizare a funcțiilor de conducere la ministere, centrale industriale și întreprinderi, creșterea operativității in conducerea activității economice prin eliminarea verigilor intermediare și a paralelismelor în muncă. Totodată, acestea au menirea de a permite reducerea la strictul necesar a aparatului administrativ, funcționăresc, îndreptîndu-se personalul tehnic și cadrele de specialitate, în cel mai scurt timp, spre

De la Orșova în sus,
pe drumul buștenilor

Prima zi a lui ’73 din seria celor egale cu noaptea.Reporterul întreabă și, nerezistind ispitei, mai trage cu coada ochiului prin sticla ferestrei spre șalupele care brăzdează dis- de-dimineață fluviul. „Așa pățeam și eu la început" îmi spune, observîndu-mă, directorul unității de exploatare a lemnului din Orșova, inginerul- Dumitru Mîndrulcanu.Unde exploatăm 7 In Munții Mehedințiului și Cernei, pînă sub Retezat ; în Munții Almașului, către Semen ic — un cerc cu o rază de vreo 80 de kilometri. Pentru cine 7 De regulă, pentru combinatul de exploatare și industrializare a lemnului de la Drobeta Turnu-Severin, dar avem și alți beneficiari. Cit 7 Patru sute de mii de m.c. anual, cam 600 000 de arbori cu vîrsta între 80 și 120 de ani. Majoritatea sînt fagi. Adunate, suprafețele despădurite întrunesc cam 600 de hectare pe an. Nu.
V

nu vă alarmați ; nu rămîne „tabula rasa“ — se fac tăieri succesive, raționale. Pleșuvia nu convine nimănui. Oamenii 7 Peste 1300. De unde 7 Roza vînturilor — doar din județele Do
restier. „Acu-i-acu“ — șoptește ca pentru el șeful sectorului Topleț, inginerul Ștefan Ciobotea. „începem «lansarea». Sîntem la 100 de metri altitudine ; peste 30 de kilometri vom fi la o

Pădurea—industrie și școală,
pădurea—leagăn și doină

brogei și din Ilfov nu avem angajați. Dacă doriți să-i cunoașteți...Am părăsit Orșova la o oră cînd soarele răsărea în același timp din multe locuri : din munte, din sutele de ferestre ale noilor apartamente, din fluviu, mai ales din fluviu.La confluența Iardaștiței cu Cerna virăm la stînga și intrăm pe un drum fo-

mie, într-una din terminațiile Munților Almașului".Drum anevoios și îngust de pădure. La început uscat. Apoi, umed, din ce în ce mai umed. Făgașele săpate de roți devin adevărate torente. Drum montan clasic : în dreapta stinca peretelui, în stingă hăul prăpăstiei. De jur-împrejur, pe versante, pădurea de fagi. Așa cum o știam de

se creează venit național
cercetaredate care asemenea

activitatea de producție, și proiectare.Există multiple fapte și relevă necesitatea unor măsuri, însemnătatea aplicării lorneîntîrziate în viață. în rîndurile de față ne vom referi îndeosebi .la problema utilizării raționale a cadrelor tehnico-ingincreștî, a specialiștilor de înaltă calificare, la scara întregii economii, ca o problemă care interesează întreaga noastră societate, ca o condiție esențială pentru accelerarea dezvoltării și modernizării economiei naționale.Anul trecut, în întreaga economie a României lucrau 123 000 de ingineri și circa 35 000 de economiști. Sînt cifre care situează țara noastră printre țările cele mai bine înzestrate cu astfel de specialiști. Dar, se pune întrebarea : în ce măsură inginerii sînt încadrați nemijlocit în producție, în activitatea de cercetare și proiectare, în general, in producția materială — acolo unde se creează venit național 7

— 2 martie a.c., a preve- Decretului cu privire la sta- normeior unitare de organi- ministerelor și a celorlalte centrale de stat — constă in

mult : pădurea templu ; pădurea doină ; pădurea printre oameni, mai descopăr și altfel de pădure : pădurea industrie; pădurea școală...Pînă atunci trebuia însă să facem față urcușului. La intervale mari — prea mari după opinia inginerului — ne lipeam de stîncă pentru a face loc să treacă auto- trailerele și „scurtele* (autocamioane fără remorci) încărcate cu bușteni și lobde — fluxul și refluxul pădurii, al muntelui, Nu-1 slăbesc pe inginer cu întrebările. Ce fel de oameni sînt tăietorii de pădure ?— O să-i vedeți, oameni simpli. Din Maramureș, din Suceava, Argeș, Dîmbovița. Țapinari din tată-n fiu. în primul rînd : cinstiți.

leagăn; pădurea pădurea lege ; miracol. Sus, aveam să

Mircea BUNEA

(Continuare 
în pag. a VII-a)
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ACTIVITATE 
DE CONCEPȚIE, 

NU ADMINISTRATIVĂ!Cum este bine cunoscut, sensul activității inginerului este de a realiza produse noi sau de a moderniza pe cele aflate în producția curentă, de a elabora noi procese tehnologice sau de a le perfecționa pe cele existente. Sensul activității economistului constă in a iniția soluții economice eficiente, menite să optimizeze utilizarea resurselor materiale, umane și financiare, in procesul creării de bunuri materiale. Totul ar fi perfect dacă pentru fiecare dintre activitățile prezentate ar exista atiția specialiști ciți

sint strict necesari și dacă fiecare specialist ar lucra tot timpul său de muncă in specialitatea pentru care este pregătit. Lucrurile nu stau însă totdeauna în acest fel. Din ce cauză 7 Un fenomen ce trebuie înlăturat — și aceasta, prin aplicarea hotărită a măsurilor adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din 28 februarie derilor bilirea zare a organeapariția unui mare număr de trepte ierarhice intermediare între compartimentele unde au loc concepția unei decizii și execuția acesteia. Funcțiile de pe aceste trepte intermediare, deși sint denumite funcții de conducere și sînt ocupate de personal cu pregătire superioară, în cea mai mare nu fac hiculeze, pe verticală și pe orizontală, informații. Pe această cale, mulți ingineri și economiști s-au transformat, practic, în personal administrativ. Remedierea acestei situații ? După cum este cunoscut, pentru aceasta soluția a fost indicată de plenară și constă în raționalizarea șl reducerea substanțială a numărului de trepte ierarhice, din structurile organizatorice ale ministerelor, celorlalte organe centrale și locale ale administrației de stat și unităților economice, care, implicit, va avea drept consecință și diminuarea numărului de ingineri și economiști ce ocupă funcții administrativ-funcționărești ; ca a- tare, aceștia vor putea fi utilizați direct în activitățile legate organic
Constantin COJOCARU 
Petre NEDELCU

parte, altceva decît să ve-

(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășului RODNEY ARISMENDI
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Uruguay

MONTEVIDEOCu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, mă alătur tuturor celor care vă transmit cordiale felicitări, urări de sănătate și viață îndelungată, de noi succese în activitatea pe care o desfășurați în fruntea Partidului Comunist din Uruguay.îmi exprim convingerea că dezvoltarea continuă a legăturilor de solidaritate internaționalistă și colaborare tovărășească, statornicite între partidele noastre, va sluji extinderii, pe planuri multilaterale, a raporturilor dintre România și Uruguay, dintre popoarele noastre, în interesul unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al tuturor forțelor antiimperialiste, pentru triumful cauzei libertății, independenței naționale și progresului social, a păcii și înțelegerii internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român
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ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Proiectul Legii privind dezvoltarea construcției de locuințe 
și proiectul Legii privind administrarea fondului locativ

Locuința proprie- 

o dorință firească
CITEVA DATE CARE PROBEAZĂ DEZVOLTAREA CONTI

NUĂ A CONSTRUCȚIEI DE LOCUINȚE PROPRIETATE 
PERSONALĂ SI RESURSELE FINANCIARE 

ALE PROPRIETARILOR
i .O simplă privire asupra datelor statistice scoate in evidență că in tradiția poporului nostru asigurarea căminului familial a fost o preocupare de prim ordin, prin eforturi proprii, a marii majorități a cetățenilor. în anii construcției socialiste, impresionantul număr de locuințe date în folosință de către stat n-a slăbit aceste preocupări ale oamenilor muncii. Dimpotrivă, beneficiind de sprijinul statului, foarte mulți cetățeni și-au construit locuințele necesare lor și familiilor lor. Astfel, Ia sfîrșitul anului 1970, din cele peste 6 milioane de locuințe existente statul nu deținea decît a șasea parte. După cum se știe, venind in întimpinarea dorinței multor cetățeni de a-și construi o locuință proprie, statul a acordat, mai ales in ultimii

ani, largi facilități financiare și materiale (credite pe termen lung, materiale, execuția tehnică, scutiri de impozite etc) celor care și-au manifestat această dorință.Cine sint beneficiarii acestor locuințe proprietate personală ? Semnificative sint datele din citeva orașe a căror structură demografică este foarte complexă : muncitori, intelectuali, funcționari, salariați din serviciile publice, cooperatori din cooperația meșteșugărească etc.Iată ce arată aceste cifre :
o BUCUREȘTI. Din cele 75 442 de cereri înregistrate la O.C.L.P.P. in perioada 1 ianuarie 1969—31 decembrie 1972, înscrierile pe grupe de salariați scot, in evidență următoarele :

Salariul tarifar 
pînă Ia 1 500 ele lei

1 500—2 000 de lei
peste 2 000 de lei

Numărul de cereri
46 009 cereri
16 500 „
12 933 „

o BRAȘOV. Cele 2 369 de aparta- zate — potrivit veniturilor posesori-mente proprietate personală con- lor — astfel :struite intre 1971—1972 sint repărti-
Salariul tarifar Numărul de apartamente

pînă la 1 500 de lei 972 apartamento
1 500—2 000 de lei 1129
2 003—3 000 de lei 205

peste 3 000 de lei , 63 „• IAȘI. Din 1967 și pînă la 15 O.C.L.P.P., 6 300 apartamente pro-martie 1973 au fost construite, prin prietate personală :
Salariul tarifar Numărul de apartamente

pînă la 1 500 de lei 1 850 apartamente
1 503—2 000 de loi 1550
2 000—3 060 de lei 2 000

- peste 3 000 de lei 900 „• TIMIȘOARA. în ultimii doi ani de locuințe proprietate personală, re- s-au construit, prin O.C.L.P.P., 4 535 pactizate astfel:
Salariul tarifar Numărul de apartamente

pînă la 1 500 de lei 2 745 apartamente
1 500—2 000 de lei 1120
2 000—3 000 de lei 579

peste 3 000 de lei 91 „Din datele de mai sus observăm :— in Capitală, dintre șolicitanții care au depus cereri pentru construirea de locuințe proprietate personală, 61 la sută au salarii de pînă la 1500 de lei, 22 la sută au salarii intre1 500 și 2 000 de lei, iar 17 la sută au salarii de peste 2 000 de Ici ;— Ia Brașov, dintre cetățenii care și-au construit locuințe proprietate personală ponderea celor cu salarii de pînă la 1 500 lei este de 41 la sută ; a celor cu salarii intre 1 500 și2 600 lei este de 48 Ia sută ; a celor cu salarii între 2 000 și 3 000 lei do 9 la sută, iar a celor cu salarii de peste 3 000 lei — 2 la sută ;— Ia Iași, proporția repartizării a- partamentelor proprietate personală pe categorii de salarii este următoarea : pînă la 1 500 Iei — 30 la sută ; între 1 500 și 2 000 Iei — 25 Ia sută ; între 2 000 și 3 000 lei — 31 Ia sută ; peste 3 000 lei — 14 la sută.— la Timișoara : pînă la 1 500 lei— 61 la sută ; intre 1 500 și 2 000 lei— 25 Ia sută ; între 2 000 și 3 000 Iei— 12 Ia sută ; peste 3 000 lei — 2 lasută.Precizăm că datele de mai sus au

în vedere salariul titularului de contract.După cuțn se observă, practica confirmă dorința și posibilitățile oamenilor muncii cu venituri mai mici și mijlocii de a beneficia de sprijinul statului și de a-și con- strui locuințe proprietate personală. De altfel, dintr-o analiză făcută de C.S.E.A.L. pe întreaga țară, rezultă că din totalul de 146 000 de apartamente proprietate personală construite în mediul urban in perioada 1966—1972, peste 90 la sută din proprietari sint salariați ai unităților socialiste de stat. O ANALIZA PE STRUCTURI A BENEFICIARILOR ACESTOR A- PARTAMENTE arata ca ele SÎNT DEȚINUTE ÎN PROPORȚIE DE 40 LA SUTA DE MUNCITORI. 43 LA SUTĂ DE CADRE MEDII ȘI CU PREGĂTIRE SUPERIOARA, 5 LA SUTA CADRE DIDACTICE etc. în aceste condiții este firesc ca noua legislație să se orienteze în direcția acestei situații statornicite de practică și să sprijine in continuare toate categoriile de cetățeni care doresc să-și cumpere sau să-și construiască un cămin familial confortabil.
CORESPONDENȚII „SCINTEII“ 

TRANSMIT:

HM ■II®
DE FORTE PEHTRD 
EWIAREA M

BE K CIMP..,
...si citeva niii ireMte

Ponderea chiriei în bugetul 
familial la noi și în a/te țări

OPINII Șl PROPUNERI
ALE CITITORILOR

Nu de puține ori ni se întîmplă să nu mai recunoaștem cartierul, orașul iii care ne-am născut sau am trăit mulți ani. 1951—1971 — douăzeci de ani din viața unei țări, și alături două cifre : 809 000 apartamente construite din fondurile sau cu sprijinul statului, 1 500 000 — locuințe construite în aceeași perioadă din fondurile proprii ale populației. Și o concluzie : aproape jumătate din populația țării s-a mutat in casă nouă. Sau altfel spus, printr-o apreciere care se potrivește ritmului nostru de viață, Ia fiecare 7 minute, un nou apartament, un nou cămin. Documentele, hotări- rile partidului, îndeosebi după Congresul al X-lea, au trasat, in virtutea aceluiași comandament — creșterea bunăstării generale — sarcina continuării intr-un ritm toț mai susținut a construcției de locuințe. Cifrele vorbesc de la sine : 522 000 a-partamente în a- nii ;....................cincinal privim departe, 2 300 000 1990.Este un . ... . bișnuit'! Compa- rindu-1 cu cele înregistrate In alte țări, unele chiar puternic industrializate, răspunsul este categoric : ritmul este deosebit de intens. Indicatorul cel mai concludent practicat pe scară mondială pentru a aprecia ritmul dezvoltării construcției de locuințe este numărul de locuințe noi la mia de locuitori. Iată care este mărimea acestui ritm într-o serie de țări in anul 1970 : în Italia, la o mie de locuitori revine un număr de 5,5 locuințe noi ; in Anglia, 6,9 ; In Austria 6,6 ; in S.U.A. 7,2. Același indicator din același an arată pentru țara noastră un număr de 7,9 locuințe.• Este evident că acest ritm ne situează înaintea multor țări din cele mai puternic; dezvoltate. Au fost reproduse aici doar citeva.. etcemple. Comparația este ilustrativă pentru, dinamismul . economiei, românești, rod al politicii ecșnomiee și sociale Înțelepte a partidului de industrializare, de dezvoltare armonioasă a întregii economii. Toate înfăptuirile de astăzi sint rezultatul traducerii consecvențe in viață a obiectivului fundamental al politicii partidului nostru — creșterea bunăstării materiale și spirituale a tuturor celor ce muncesc. în contextul acestui program, problema locuinței și a confortului corespunzător, pentru o viață din ce în ce mai civilizată, ocupă locul ce i se cuvine. Complexul program de dezvoltare a societății socialiste, crcș-

actualului și, dacă mai alte pînă inritm o-

a ser-terea puternică a industriei, viciilor au făcut ca populația urbană să crească în perioada 1947—1972 de 2,4 ori, ajungind să reprezinte astăzi 42 la sută din totalul populației, față de 22 la sută cit reprezenta în- 1947. Această importantă schimbare și tendința de modificare structurală înseamnă, în a'celași timp, un milion de noi locuri de muncă numai în actualul cincinal.Aceste noi locuri de muncăseamnă, la rindui lor, tot atîtea salarii în plus în Casele noastre. în mod firesc, în ansamblul cheltuielilor generale din bugetul oricărei fa- - milii, cele privind asigurarea locuinței ocupă un loc aparte. Să stăruim o clipă asupra lor pornind de la
în-

In țara noastră, chiria reprezintă — în medie — 7,2 
Ia sută din salariul cetățeanului. Aceleași cheltuieli, 
raportate la salariul mediu tarifar al unui muncitor de 
înaltă calificare, pentru condiții similare de locuit, re
vine aproximativ la : 20 la sută în Suedia, 21 la sută 
în R. F. Germania, 37 la sută în Kenya și Franța, 50 la 
sută în Mexic.

importanța și ponderea pe care o au în evoluția nivelului nostru de trai. Ce loc ocupă cheltuielile legate dd locuință în bugetul unei familii ? Prin aceste cheltuieli înțelegem închirierea, cumpărarea sau construirea unei locuințe, plus sumele cheltuite pentru întreținere și reparații curente. Alegem pentru analiză două cifre care pot defini cel mai concludent raportul dintre cîștig și costul asigurării locuinței. Salariul mediu în țara noastră este 1 500 de lei. Chiria medie pe republică — pentru un apartament convențional de 2 camere, în suprafață de 45 mp — este de 108 lei lunar. Deci, in medie, chiria reprezintă aproximativ 7;2 la sută din salariu. în plus, tre-. buie avut în vedere că sînt puține familiile în bugetul cărora intră . un 'singur salariu.; Dintr-o anchetă internațională pu- ■ blicată sub.titlul „Cum - se trăiește din salariu" de revista iugoslavă ,.Nin“ (nr. 1076/71) am cules citeva date. Ele se referă, printre altele, la cheltuielile, privind chiria ale unui muncitor strungar de înaltă calificare, din diferite țări, pentru un a- partament de două camere intr-un bloc nou din suburbii. în Franța, la un salariu intde 1 200—1 500 franci, acest muncitor plătește pentru apartamentul amintit între 400—500franci ; in R.F. Germania, la un salariu intre 870—1 200 mărci, plătește .250 mărci ; in Suedia, ciștigind între

2 500—2 700 coroane, plătește o chirie de 550 coroane ; in Mexic, la un salariu de pină la 5 000 pesos, chiria se ridică Ia 2 000 ; in Kenya, 600 de șilingi, 180 pînă la trebui plătiți pentru chirie.Rezultă deci că, pentru o convențională, un muncitor de înaltă calificare plătește numai chirie din salariul pe o lună 20 Ia sută în Suedia, 21 la sută în R,F. Germania, 37 la sută în Kenya și Franța. 50 la sută în Mexic,Datele comparative rezultate mai sus s-au referit numai la chirie. Dar ca să apreciem corect in ce măsură cheltuielile cu locuința afectează bugetul unei familii, trebuie să avem în vedere și cuantumul întreținerii' și al reparațiilor care revin proprietarului.Arătam mai sus că s-a construit foarte mult, dar trebuie ținut cont și de faptul că o mare parte din fondul locativ îl constituie locuințe vechi, din materiale nu totdeauna de cea mai bună calitate, care pentru a oferi în continuare con- de locuit necesi-

din cei270 arlocuință strungar
Principiul de a se cumpăra locuințe de către chiriaș, este bun. Pentru a corespunde mai bine nevoilor familiei in prezent si viitor, as propune să se facă unele diferențieri. Aleg cazul unor tineri căsătoriți, cărora, cu timpul, din cauza copiilor, o garsonieră sau un a- partament de 2 camere nu le mai poarte fi Satisfăcător. Aș propune să se păstreze unele posibilități, spre exemplu, să poată face schimb de proprietate cu un alt beneficiar de contract de ootistnucție.

Coman NAFTAILA
Tîrgu-Mureș
str. Retezatului nr. 3

dițiile cuvenitetă fonduri substanțiale de reparații și un volum de muncă corespunzător. Astfel, in anul 1971, castul reparațiilor și întreținerilor efectuate de start s-a cifrat la 380 milioane lei. ceea ce a însemnat aproximativ 3 000 lei 1 127 000 de limpede că mari, cit și treținerii șitot atîtea plusuri și disponibilități în fiecare familie. în același. timp, dacă ne gîndim că valoarea unui a- partament convențional construit de start este de circa 58 000 lei. se poate face ușor o socoteală : cite apartamente s-ar fi putut construi anual ciiL'sumCle'- afectate reparațiilor;''de multe ori premature. în aceeași ordine de idei,.. aceasta ar fi însemnat dezafectarea întreprinderilor de reparații și reprofilarea lor în activitatea de construcții. O asemenea rezolvare n-ar face decît să vină și mai mult in sprijinul cetățenilor, scurtîndu-Ie, implicit, termenul la procurarea unei locuințe a cu atî-t mai mult cu. cit este tot mare numărul cetățenilor care resc să-și construiască locuințe proprietate personală pentru ei și familiile lor.

Referitor la Capitolul III art. 17 din proiectul de Lege privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari șl chiriași (prin care, se precizează : „Locatarul principal are dreptul să subînchirieze o parte din suprafața locativă a locuinței, dacă a- ceasta nu constituie suprafață disponibilă") consider necesar să se completeze cu prevederea că acest drept să-.l aibă numai locatarul care nu folosește . dependințele in comun cu alți locatari, întrucit sînt , situații în prezent de subînchirieri care incomodează pe locatari care folosesc utilitățile (baie, bucătărie etc.) în comun.
pentru fiecare din locuințe reparate, toate aceste cheltuieli costurile reduse ale în- chiriei au fost și sint

mai do-

- Piatra Neamț : Noile blocuri de locuințe îmbogățesc peisajul urbanistic al orașului Foto : E. Dichiseanu

BRĂILA
Pentru înlăturarea pericolului inundațiilor și a băltirilor de pe terenurile agricole, în județul Brăila au fost mobilizați cetățenii să participe la săparea de șanțuri și rigole, la consolidarea digurilor, la pregătirea de fascine, saci cu pă- mînt etc. De-a lungul digurilor de apărare Nămoloasa-Măxineni. Brăila— Dunăre—Șiret s-au deplasat dragline, buldozere, tractoare etc. pentru consolidarea digurilor și intervenție în caz de < nevoie. Ieri, țăranii cooperatori din Găiseanca au săpat șanțuri pentru scurgerea apei de pe o solă de 560 hectare. Aceeași muncă intensă am intilnit și la Roșiori, Filipești, Făurej etc. Dar participarea cetățenilor la lucrările de evacuare a apelor in județul Brăila nu este încă satisfăcătoare. Se impune mobilizarea tuturor locuitorilor comunelor și intervenția lor organizată la executarea lucrărilor de evacuare a apelor.

în prezent 6 dragline. La Glodeanu Sărat, 4 excavatoare și numeroși cooperatori lucrează la săparea unui canal lung de 8. kilometri. Cetățenii din comuna Padina acționează energic la 'săparea de șanțuri Și canale pentru evacuarea apei atît din cimp cit și din comună, unde 40 de case au fost evacuate. Aici au' lucrat în aceste zile peste 1 500 cooperatori, a- jutați de intelectualii comunei și de elevi. La rindui lor, cooperatorii din Mihăilești și Florica au decolmatat șanțuri și canale pe mai bine de 15 km. Peste 1 000 de oameni lucrează permanent lă evacuarea apelor din raza comunelor și de pe cimp. în ultimele trei zile, la acțiunea împotriva băltirilor ș? pentru prevenirea inundațiilor în județul Buzău au participat peste 60 000 de oameni.

tru porumb. în sectorul zootehnic, zeci de cetățeni au lucrat la transportul zăpezii, pentru a evita inundarea fermelor. La Căbești, 300 de cetățeni înalță un dig pentru a feri de viituri grădina de zarzavat.
|RRĂH0V®1
în zonele din sudul județului, unde există băltiri pe suprafețe întinse, mii și mii de țărani cooperatori au acționat ieri cu toate forțele pentru evacuarea apelor. Aproape toți sătenii localităților Drăgănești și Bărăi- taru se aflau pe tarlale unde cu sape, cu lopeți, cu tîrnăcoape au lucrat la desfundarea șanțurilor făcute în toamnă și la prelungirea acestora

il-BUZĂUlggPrincipalele eforturi ale locuitorilor din satele buzoiene. sint îndreptate acum spre asigurarea circulației normale a excesului de apă prin canalele colectoare și decolma- tarea sau execuția altor canale și șanțuri. în sistemul de desecare Cioranca, de-a lungul celor 45 km de canale mari, care preiau excesul de umiditate din perimetrul comunelor Movila Banului și Stîlpu, lucrează

în satele județului Bacău se acționează pe două fronturi : în localități se desfundă podețele și canalele, iar pe cimp se sapă șanțuri și se despotmolesc piraiele mici, pentru a se putea scurge în, voie apa provenită din topirea zăpezilor. în comunele de pe Valea Șiretului s-au executat ieri mii de metri liniari de șanțuri. în satele de pe Valea Trotușului și Zeletinului au fost organizate echipe speciale, dotate cu utilaje, care să supravegheze rîurile și să poată interveni prompt în. caz de revărsare a apelor. La Buhoci, 400 de oameni au desfundat 1 500 m de canal, protejind astfel o suprafață de 200 hectare cu griu și 300 hectare de arături pen

Gheorțjhe CIOCAN
București,
str. Cosmonaufilor nr. 7, 
ap. 28

Ou privire la proiectul, de Lege privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași propun o îmbunătățire in sprijinul chiriașilor cu venituri mici.După cum fixarea chiriei se calculează progresiv în funcție de. salariul tarifar sau pensia chiriașului, la !; fel șl, „majorarea,, prevăzută de ,apt.' 33 să se aplice în mod logic , tot progresiv cu venitul mediu lunar r, pe ..- membru de familie' șl deci ca aîtaîe '■ art. 33 să se modifice în acest șens.
BIndu S. DUMITRU 
Piața 13 Decembrie 3, 
municipiul Dej

„Art. 64 din noul proiect de lege referitor la locuințele proprietate personală nu fixează un termen pînă la care ar trebui să i se elibereze apartamentul proprietarului. în noul proiect, ca și în Legea nr. 10, nu se spune nimic despre vreo obligație a spațiului locativ față de proprietarul locuinței personale. Cred că a- ceastă lacună ar trebui completată".
Maria CAROFI
Reghin

ElPe marginea proiectului de Lege privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași și a celui privind dezvoltarea construcției și vînzarea de locuințe — proiecte ce corespund etapei in care se află societatea noastră — am de formulat citeva propuneri care, în opinia mea, sînt conforme principiului echității socialiste.Contractul de Închiriere este, în accepție juridică; legea părților, în- trucît el ia naștere în urma consim-

țămîntului părților contractante. Actualele contracte de Închiriere au fost prelungite pînă la 1 ianuarie 1978. Ținînd seama de cele de mai sus, propun să se adauge, referitor la părăsirea vechii locuințe și mutarea în locul proprietarului, un alineat nou la art. 64 din proiectul Legii privind administrarea fondului locativ. Sugerez redactarea de mai jos :„Cererea va fi introdusă cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea termenului prevăzut în contract ; iar eliberarea locuinței va avea loc efectiv după încheierea contractului de închiriere pentru noua locuință".De asemenea, propun să se introducă în aceeași lege un articol nou în următoarea redactare :„Persoana care are o locuință proprietate personală locuită de o altă persoană cu titlu de chiriaș și dorește să vîndă locuința o va oferi spre cumpărare chiriașului". în oferta scrisă, proprietarul va preciza prețul vinzării în stabilirea căruia va ține seama de prevederile art. 39 al. 3, din Legea privind dezvoltarea construcției de locuințe și vinzarea de locuințe din fondul de stat. „Chiriașul este obligat să dea un răspuns în termen de 60 zile de la primirea notificării-ofertă".în felul acesta se reglementează In spiritul echității vînzările de locuințe; proprietate personală, frinîndu-se tendințele speculative.
Constantin ONU 
economist, 
I.C.S.I.M., București

Din art. 38 alineatul 3 al proiectului privind dezvoltarea construcției de locuințe rezultă că „locuințele se vind cetățenilor care, le ocupă în calitate de chiriași". S-ar putea trage concluzia că statul poate să vîndă ’ locuințele rămase disponibile din categoria celor arătate în alineatul I al aceluiași text, deținute de orice persoahă, inclusiv de către pensionari. Se impune, după aprecierea noastră, completarea textului, în sensul ca -disp. al. 3 Să devină facultativă pentru această ’ categorie, chiriașul pensionar Să aibă numai latitudinea . dea,. cumpăra locuința pe care o deține in prezent în calitate de chiriaș.Art; 7 alineatul final din proiectul referitor la administrarea fondului locativ reglementează problema spațiului suplimentar, la care au dreptul persoanele care prin natura activității ce o desfășoară sau datorită stării sănătății ori stării fizice au nevoie, de o cameră în plus. In toate situațiile de acest fel beneficiarul j spațiului suplimentar va plăti' insă o chirie majorată.Este justificată după părerea noastră 'aplicarea ' unei chirii majorate pentru' persoanele din prima categorie, dar nu și pentru suferinzii de . maladii grave. ■Art. 28 din. proiect stabilește tariful de bază al chiriei, in funcție de venitul salariatului sau pensia . chiriașului, indicind citeva trepte, care iau sfîrșit la venitul de 1 600 .lei.Cred că textul trebuie completat prin adăugirea unor noi trepte, în raport cd diferentele patrimoniale înregistrate de foarte mulți membri ai societății noastre, deoarece nici etica și echitatea nu se împacă cu situația acelui salariat care realizează'un venit de 1 600 lei lunar, obligat să plătească în condiții egale de locuit o chirie asemănătoare cu a- cela care realizează venituri de 4—5 mii lei lunar. ■
Fini chiu C-TIN 
judecător, 
Tribunalul județean Brașov

Grupaj alcătuit de
D. POPESCU, Fl. CIOBANESCU șl M. EMIL

pină la canalul colector. O situație asemănătoare — pildă de hărnicie și simț de răspundere — am intilnit și la Balta Doamnei, la Gherghița, la Fulga și in alte părți.Din păcate insă, nu peste tot se acționează cu aceeași intensitate. Ieri, Ia Ciorani, primarul Constantin Pirvu era plecat de dimineață, dar nu pe cimp, ci la Ploiești, după treburi, care nu erau nici măcar urgente. Lipsă de inițiativă am intilnit și la Sirna. Președintele cooperativei agricole de aici, Alecu Nedelcu, socotea că 50—60 de oameni sint destui la lucrările de prevenire a băltirii, deși vedea bine cum griul și lucerna, pe zeci de hectare, se află sub apă, deși știe că pirîul Pribeagul a încercat nu o dată să iasă din matcă, amenințind sectorul zootehnic și ogoarele din împrejurimi. La Bol

dești—Grădiștea, unde există sute de hectare cu exces de apă, se acționează încă timid. Și, culmea, primarul s-a gindit să-plece tocmai acum in... concediu, lăsind tot greul in seama directorului școlii, Alexandru Petrescu.Deși Ia ședința de comandament din seara zilei de 19 martie tovarășul Ion Catrinescu, prim-secretar al comitetului județean de partid, preciza că toți lucrătorii de la direcția agricolă județeană, de Ia U.J.C.A.P., activiștii de la județ trebuie să se afle încă din primele ore ale dimineții în mijlocul sătenilor, o parte dintre. ei au ajuns tîrziu in comune, iar alții n-au ajuns deloc. Se impune ca de sus pină jo.s să se acționeze cu înaltă responsabilitate, cu toate forțele, pentru prevenirea inundațiilor și evacuarea apei de pe cimp.
Din informațiile transmise de corespondenții noștri rezultă că, în cele mai multe comune și sate, se lucrează intens la săparea de canale și șanțuri care să asigure scurgerea apelor și să permită ca, pc măsură ce terenul se zvintă, să se treacă Ia pregătirea terenului și Ia semănat. Atît din corespondențele sosite la redacție, cit și din alte informări reiese insă că, in unele locuri, deși apeie stagnează pc mari întinderi, nu se acționează cu suficientă holărîre in vederea evacuării lor. Aceasta ar putea produce dificultăți desfășurării lucrărilor agricole de primăvară și pierderi Ia semănăturile de toamnă. La griu, de exemplu, după 7 zile de băltire a apelor, plantele se asfixiază "și pier. Iată de ce, răspunzînd chemării organizațiilor de partid și a comandamentelor locale pentru prevenirea inundațiilor. TOȚI LOCUITORII SATELOR TREBUIE SA PARTICIPE LA ACȚIUNILE LARGI CARE SE DESFĂȘOARĂ ÎN ACEASTA PERIOADĂ : SAPAREA DE CANALE ȘI ȘANȚURI, EVACUAREA APELOR DE PE TOATE TERENURILE AGRICOLE.

Așa cum s-a anunțat ieri, Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., pe baza propunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, a hotărit constituirea unui organism special care să fie însărcinat să elaboreze studii și să întocmească, intr-o concepție unitară, un program national de lucrări pentru eliminarea excesului de apă de pc terenurile agricole și pentru combaterea inundațiilor. De asemenea, s-a hotărit ca Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, împreună cu consiliile populare județene, să stabilească urgent un program de combatere a inundațiilor in toate zonele țării și, in special, în zonele afectate de căderile masive de zăpadă, care să fie aplicat în această primăvară. Sarcina trasată de conducerea partidului se a- dresează, deopotrivă, tuturor lucrătorilor din agricultură, care sint chemați să participe, in aceste zile, la evacuarea apelor rezultate din topirea zăpezilor. Cu cit se va acționa mal hotărit pentru scurgerea apelor cu atît se va putea trece mai repede la executarea lucrărilor de pregătire a terenului și la semănat.
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CU PRIVIRE LA lMBUNĂTĂȚIR&fl ORGANIZĂRII Șl RETRIBUIRII MUNCII IN AGRICULTURĂACORDUL GLOBAL 
avantaje și cai de aplicareLucrătorii ogoarelor au primit cu satisfacție hotărîrea recentei plenara a C.C al P.C.R. cu privire Ia îmbunătățirea organizării și retribuirii muncii in agricultură, noile măsuri adoptate in scopul stimulării și mai puternice a hărniciei și priceperii. Există pretutindeni un viu interes pentru punerea in valoare a resurselor și posibilităților de creștere a producției agricole in acest an. Acum, pentru conducerile cooperativelor agricole, pentru masele largi de cooperatori prezintă o mare însemnătate clarificarea tuturor aspectelor legate de aplicarea acordului global, a venitului garantat și a celorlalte măsuri cuprinse in hotă- rirea plenarei partidului nostru. în acest sens, începând cu numărul de astăzi al ziarului nostru, vom. publica materiale referitoare Ia aplicarea acordului global, cu intenția de a explica diferitele aspecte legate de generalizarea acestei forme de organizare și retribuire a muncii. Pentru început, am adresat cileva întrebări tovarășului POPESCU TITUS, yice- președinte al Uniunii Naționale * Cooperativelor Agricole de Pro- -ducție.

— Mai tntii, vă rugăm să vă 
referiți la experiența ciștigată 
in cei doi ani de aplicare a or
ganizării și retribuirii muncii in 
acord global.— Aplicarea acordului global, în forme variate, în mărea majoritate a cooperativelor agricole a contribuit la creșterea substanțială a producției agricole, a veniturilor cooperativelor, la îmbunătățirea condițiilor de Viață ale țărănimii. Toate acestea demonstrează justețea politicii -partidului și statului nostru de rezolvare concomitentă atit a problemelor legate de dezvoltarea bazei tehnico-materiale a agriculturii cit și de perfecționare a formelor de organizare și retribuire a muncii, măsuri care, de fapt, vizează consolidarea economică și organizatorică a cooperativelor agricole, creșterea veniturilor țărănimii, sporirea aportului agriculturii la dezvoltarea întregii economii naționale.Sigur, avem un tezaur de experiență care poate și trebuie fructificat acum, în acțiunile legate de a- plicarea prevederilor hotărîrii recentei plenare a partidului. Se poate afirma că in fiecare zonă a țării și în fiecare județ există cooperative agricole care oferă o experiență valoroasă prin rezultatele obținute, prin adaptarea cu discernămînt a principiilor de organizare și retribuire ă muncii în acord global la condițiile locale specifice.Datele de care dispunem arată că anul acesta acordul global se va a- plica în toate cooperativele agricole de producție. Ceea ce ne preocupă acum este generalizarea acestei forme de' organizare și retribuire a muncii în toate sectoarele de activitate, în spiritul prevederilor hotă- ririi la care m-am referit.

— Socotim că este deosebit 
de important să sublimați ele
mentele noi cuprinse in recenta 
hotărire a plenarei C.C. al 
P.C.R., cu atit mai mult cu cit 
in aceste zile cooperatorii, spe
cialiștii și conducerile cciopera- 

■ divelor se ocupă de angajarea 
lucrărilor in acord global.— ' Consider că deosebit de importante sint prevederile referitoare la venitul garantat lunar. Reține atenția ridicarea venitului garantat 10

1 200 Iei în zootehnie, 500 lei în legumicultura, viticultură și 800 lei în pomicultură. Modalitățile și criteriile de acordare a venitului garantat sint amănunțit redate în hotărire. Ceea ce vreau să (subliniez este că nivelurile stabilite stau la baza calculării tarifelor de plaiă pe unitatea de produs sau la 1 000 lei venituri, Sublinierea este necesară întrucît in cooperativele care urmează să introducă,venitul garemtat lunar, acum cînd se încheie angajamentele între cooperative și cooperatori, există posibilitatea de a se stabili concret tarifele de plată pentru fiecare dintre produsele care urmează să fie obținute : hectolitru de lapte, kg. spor în greutate, -produși obținuți, tona de legume, struguri, fructe, porumb etc.
— Ar fi util, cred, să deta

ilați citeva aspecte referitoare 
la calculul tarifelor de plată pe 
baza venitului garantat lunar.— Mai întîi, vreau să spun că la stabilirea tarifelor de plată în acord global pe baza venitului garantat lunar. în zootehnie, de pildă, stau normele de îngrijire și nivelurile de producție. în hotărire acestea sint stabilite concret pentru fermele de vaci, de tineret taurin de reproducție, tineret taurin și porci la îngrășat, pentru ovine și producția de ouă, precum și pentru alte specii și categorii de animale.în ceea ce privește tarifele menționate în hotărire, la legume, în viticultură, pomicultură sau la porumb boabe, acestea au la bază calculable privind volumul de muncă necesar, nivelul producției stabilit, precum și venitul garantat. La tomate timpurii și de vară, de pildă, tariful de 550 lei pe tonă se va a- plica în cooperativele în care se regăsesc elementele de calcul la nivelul celor cuprinse în hotărire. în alte cooperative, tarifele se vor calcula diferențiat, în funcție de volumul de muncă necesar și nivelul producțiilor planificate. Singurul e- lement invariabil de calcul în toate cooperativele agricole’ în1 care se' a- pli.Că' venitul garantat este ’ ' nivelul aceșt.ui venit stabilit . în hotărire. .

— Ce aspecte ați dori să re
liefați in legătură cu prevederea 
din hotărire privind acordarea

unui venit garantat de 25 lei pe 
zi lucrată la porumb și celelalte 
culturi prășitoare.— în esență, această prevedere ca, de altfel, și celelalte referitoare la venitul garantat, creează baza materială a1 aplicării acordului global în acele cooperative agricole care nu pot asigura, încă, din venituri proprii tarife stimulative pentru retribuirea cooperatorilor.Și la aceste culturi, tarifele pe tona de produs vor fi diferențiate de’ la o unitate la alta. Ceea ce trebuie reținut este însă că în toate cooperativele venitul garantat pe baza căruia se stabilește tariful pe tona de produs este suma de 25 lei pe zi lucrată.Este de la sine înțeles că celelalte elemente de calcul diferă de la o cooperativă agricolă la alta și chiar de., la o tarla la alta, în funcție de volumul de muncă, nivelul producției stabilite,' gradul de fertilitate a terenului, posibilitățile de mecanizare etc. De altfel, intr-un paragraf din hotărire se spune că un cooperator care angajează în acord global un hectar de porumb, cu o producție de 3 200 kg, și execută manual prașile pe rînd, recoltatul știuleților și cocenilor, încărcatul și descărcatul producției, pentru care sint necesare 32 zile pentru un hectar,- va primi un tarif de plată în acord global de 250 lei pe tona de porumb.în aceste condiții, tariful de 250 lei/tonă a rezultat din următorul calcul : 25 lei pe zi lucrată, sUmă ce reprezintă venitul garantat pentru culturile prășitoare s-a înmulțit cu 32 zile, cit reprezintă timpul de lucru manual la hectar, iar suma obținută s-a împărțit la 3 200 kg producție planificată la hectar.Mă opresc aici pentru că atit la porumb cit și la celelalte culturi prășitoare modalitățile de calcul rezultă cu . claritate din cuprinsul hotărîrii.

— O ultimă întrebare. Ce per
spective deschid pentru dezvol
tarea rapidă a agriculturii coo
peratiste ansamblul măsurilor 
cuprinse în hotărirea plenarei 
Comitetului Central al partidu
lui.

■— Aș dori să precizez un obiectiv de însemnătate primordială : realizarea, într-o perioada cit mai scurtă, a indicațiilor cuprinse în hotărîrea privind trecerea la autogestiu- ne, atit la nivelul cooperativei, cit și al fermelor și al celorlalte sectoare de producție, crearea mijloacelor pentru acoperirea cheltuielilor de producție din resurse proprii și realizarea unei eficiențe sporite. Desigur că înfăptuirea acestui important obiectiv impune o activitate intensă din partea conducerii cooperativelor, a specialiștilor, pentru organizarea judicioasă a muncii și a producției, pentru punerea în valoare a însemnatelor rezerve existente în unitățile agricole pentru sporirea substanțială a producțiilor și a veniturilor — cale sigură de înfăptuire a programului partidului și statului nostru de înflorire a agriculturii cooperatiste.Una din direcțiile prioritare ale activității este realizarea la un înalt nivel. calitativ șt la timpul optim a lucrărilor necesare obținerii unor recolte bogate la toate culturile, sporirea producției zootehnice. Acum, în pragul începerii lucrărilor agricole de primăvară, se cere o puternică antrenare a țărănimii, a tuturor locuitorilor satelor la acțiunile de desecare, de înlăturare a excesului de umiditate, în vederea cultivării fiecărei porțiuni de teren.Desigur, s-ar putea face referiri la multe alte aspecte cuprinse în hotărâre, la necesitatea înțelegerii și aplicării lor diferențiate, în funcție de particularitățile procesului de producție și condițiile din fiecare cooperativă. Acum este important ca organele agricole, conducerile cooperativelor să desfășoare o largă activitate practică, pentru aplicarea măsurilor de îmbunătățire a organizării și retribuirii muncii, folosind această pîrghie economică în scopul dezvoltării agriculturii cooperatiste,, obținerii. în acest an, a unor producții cit mai mari, în condiții de maximă economicitate.
Convorbire consemnată de
C. BORDEIANU

Țăranii cooperatori, cadrele de conducere din unită
țile agricole care doresc explicații suplimentare în legă
tură cu aplicarea acordului global, a celorlalte măsuri cu
prinse în hotărîrea plenarei cu privire la îmbunătățirea 
organizării și retribuirii muncii în agricultură se pot adresa 
redacției, cu întrebări precise, fie în scris, fie la telefon : 
17 7013, între orele 8 și 20. Cu ajutorul Ministerului Agri
culturii, Industriei Alimentare și Apelor, al Uniunii Națio
nale a Cooperativelăr Agricole de Producție, precum și 
prin reliefarea experienței unor cooperative agricole, vom 
răspunde la toate întrebările.

Jesătoria „Cazane" din Orșova, județul Mehedinți, unul din cele mai noi obiective induitriale înscrise 
pe harta județului

Noutăți de la autorii inițiativei 
„PRODUCTIVITATE ORARĂ MAXIMĂ,

CU CHELTUIELI MINIME’

La Combinatul de celuloză si hîrtie din Brăila

PRIORITATE
laturilor calitative aleAngajîndu-sc să obțină, în 1973, un spor substanțial dc producție, colectivul Combinatului de celuloză și hîrtie din Brăila acordă o mare atenție laturilor calitative ale activității economice. Dispunînd de o prețioasă „zestțe tehnică" — fotografia din stingă, care înfățișează o parte djn instalațiile liniei de formare din secția Pz\L, este grăitoare în această privință — și de oameni harnici, cu o bună pregătire profesiona-’ lă, aceste sarcini au și început să fie transpuse in viață. Așa,

activității economice1de pildă, în primele două luni din acest an. cheltuielile materiale ia 1 000 lei producție marfă au fost reduse cu aproape 100 de lei. La acest combinat se are in vedere și modernizarea utilajelor necesare, prin autodotare. Unul dintre acestea este și instalația pentru uscarea așchiilor — fotografia din dreapta — concepută și realizată in Întregime cu forțele proprii ale combrnatului, econo- misindu-se, astfel, peste 2 milioane lei. Foto : E. Dichiseanu

Născută în urmă cu 250 de zile din hotărirea fermă a cimentiștilor din Bicaz de a-și spori aportul la creșterea producției materialelor de construcții, atit de necesare șantierelor de investiții,’ valoroasa inițiativă „Productivitate orară maximă, cu cheltuieli minime" își dovedește pe deplin viabilitatea și eficiența economică. Atunci, la începutul lui iulie 1972, cind a fost semnat actul de naștere al acestei inițiative, inginerul Vasile Manolache, directorul fabricii, ne-a prezentat un plan plin de optimism, în competiția pentru productivitate orară majximă. Se propunea, de pildă, ca in numai 6 luni să se asigure o creștere a productivității orare pe fiecare moară cu 0,3 tone de ciment, iar în 1973 acest spor să ajungă Ia 0,5 tone. (Scepticismul unora ini viabilitatea inițiativei a dispărut repede în fața argumentelor și soiațiîlor aduse de comuniștii fabricii, care se bazau pe o mai judicioasă organizare a muncii și întronarea unui spirit de ordine și disciplină în producție, pe valorificarea promptă și eficace a creativității tehnice a colectivului.Au fost deschise noi puncte de lucru în cariere, unde s-au- extins unele metode eficiente de extragere a materiei prime, s-a simplificat schema. de. .transport interuzinal pentru a evita încrucișările și Staționările, iar la cuptoarele de clinker și la morile de ciment au intervenit o serie de modificări tehnice, care au dus Ia creșterea suprafeței de ardere, la economisirea elementelor metalice de măcinare ;și introducerea noului procedeu de măcinare a cimenturilor iii circuit închis, în scopul recuperării granulelor de ciment, care din prima trecere prin mori nu puteau fi transformate în producție utilă.. In acest sens s-au montat trei separatoare cu cicloane, realizate în fabrică în cadrul acțiunii de autodotare. De asemenea, tot la morile de ciment au fost

înlocuite curbele conductelor transportoare cu altele de diametre mai mari, fapt care a eliminat complet fenomenul de înfundare.După 6 luni de la aplicarea inițiativei — la 30 decembrie 1972 — se făcea un prim bilanț care, avea să confirme optimismul directorului și al întregului colectiv, obținindu-se 20 000 tone ciment peste plan, cu

realizării sarcinilor din actualul cincinal. ' Ca urmare, îndeplinirea sarcinilor ’de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă se desfășoară potrivit previziunilor și calculelor stabilite și revăzute pe parcursul celor 250 de zile de la lansarea inițiativei.In perioada care a trecut din acest an. roadele apli-
© OPTIMISMUL DIRECTORULUI FA
BRICII A FOST ÎNDREPTĂȚIT • „SE
CRETUL" SUCCESULUI ÎN LUPTA CU... 
MORILE DE CIMENT © REZULTATELE 
DE PÎNĂ ACUM DOVEDESC CĂ PLA
NUL MAXIMAL PE 1973 VA FI DEPĂȘIT 

...N ■ r ■.'.r •f»care se pot construi aproape 1 200 de apartamente.— Acest succes ne-a întărit convingerea în valoarea inițiativei noastre — ne mărturisea directorul fabricii — ne-a confirmat că pe. zi ce trece toate calculele de a încheia cincinalul la 30 iunie 1975, adică cu 6 luni înainte de termen, devin o certitudine.într-adevăr, în noul an de muncă, inițiativa „Productivitate orară maximă, cu cheltuieli minime" a devenit un bun al întregului colectiv, detașîndii-se, ca o experiență de mare valoare economică a cimentiștilor din Bicaz, care prefațează un bilanț rodnic și pe 1973. De reținut' că’ in tot ce face acest prestigios colectiv, . distins de două ori cil titlul de unitate fruntașă pe ! ramură și de două■ ori inițiatorul unor însufleți- toare chemări la întrecere către toate colectivele din industria materialelor de construcții, este subordonat unei cerințe majore : accelerarea ritmului de creștere a productivității muncii ca o condiție esențială pentru devansarea cu 6 luni a

cării inițiativei „Productivitate orară maximă, cu cheltuieli minime" au fost chiar mai mari decît intuiseră autorii ei. La unele mori s-a ajuns, încă de pe acum, la o creștere a productivității orare cu 0.5—1 tone. De altfel, datorită unor modernizări concepute și executate de către specialiștii fabricii; S-a 1 a- juns <fa instalațiile tehnologice de bază să funcționeze cu circa 30 la sută peste capacitatea proiectată. Acest lucru a pferniis colectivului de aici să realizeze primele 2 000 tone ciment peste prevederile planului maximal.— Am ciștigat deja două schimburi de producție — ne spunea muncitorul Dumitru Ghioc — ceea ce ne dă certitudinea îndeplinirii șl chiar depășirii angajamentului asumat In ; chemarea Ia>îritrecere către toate colectivele din .industria materialelor de construcții. Modalitățile de acțiune au fost și continuă să fie dintre cele mal diverse. Aș aminti, in primul rînd, preocuparea ' care a existat în aceste luni

pentru ca, în ciuda condițiilor . climatice vitrege, să ne refacem stocul de materii, prime și să a- sigurăm o rezervă de circa 20 000 tone calcar. Pe de altă parte, am urmărit o folosire la. maximum a e- lementelor metalice de măcinare, s-a trecut Ia etan- șarea tuturor sistemelor de ungere a instalațiilor morilor pentru a evita pierderile de ulei, care în urmă cu circa 8 luni erau prea mari.’.Aceasta nu Înseamnă că la Bicaz au fost epuizate toate resursele de creștere a productivității muncii, că s-a ajuns la limita mi- n'mă a cheltuielilor de producție. Dimpotrivă, în- țelegmd bine sarcinile stabilite de către recenta plenară a C.C. al P.C.R., ci- mentiștii d!n Bicaz acționează pe toate fronturile . pențrp,. ca devansarea/ cin- . ci rial ului' să nu se facă pe Seanță, unor; eforturi fizice, ci ’fjrintr-'o creștere calitativă a muncii, prin ' modernizarea continuă a procesului de producție. Din . ansamblul preocupărilor acestui colectiv pentru a - asigura un ritm și' mai înălt de creștere a productivității muncii reținerii că este vorba de redimensio- narea, zonelor de solicitare termică și mecanică la cuptoarele’de - clinker, Încărcarea; măi rațională- a a- c'estor cuptoare pentru1 ob- țiherea clinkerului.Acestea sint numai, cîte- . va jlintre argumentele, palpabile ale unei: experiențe pozitive care, la Bicaz. s-a format și se detașează pe fundalul valoroasei ■ inițiative „Productivitate orară maximă, cu cheltuieli, minime", '..inițiativă care își dovedește pe declin viabilitatea și eficiența economică. Din păcate, sint încă puține unitățile similare din sector care să-și . propună înșușirea acestei experiențe, cu toate că cei de la Bicaz au declarat de njult că nu țin secretul succesului sub cheie.„
Ion MANEA
corespondentul „Scînteîi”

/----

LOCUL INGINERULUI

(Urmare din pag. I)de producție, adică în munci ; de concepție tehnică și economică.
D3N 100 DE INGINERI, 
NUMAI 17 LUCRAU 

ÎN DOMENIUL CERCETĂRII 
Șl ÎN PROIECTAREIată și alte cifre. Anul trecut, din cei 123 000 de ingineri, ’doar 5 000 lucrau in ramura științei și servirii științei și numai 16 000 în proiectare. Precizăm că în 19.70 în cercetarea științifică lucrau mai mulți ingineri. în administrația de stai, centrală și locală, anul trecut funcționau circa 7 500 de ingineri. Dintre toate sectoarele economiei naționale, în ultimii trei ani, ritmul cel mai rapid de creștere a numărului inginerilor s-a înregistrat în circulația mărfurilor și nu în industrie, agricultură, proiectare. Am văzut că în domeniul științei numărul lor a scăzut. O- anchetă -e- fectuată în 1972, in mai multe centrale industriale, ne-a permis să constatăm că pentru jumătate din numărul inginerilor acestor unități sensul activității nu era de „a realiza produse și tehnologii noi", in- trucît ci nu lucrau în compartimente tehnice, de creație a produselor și tehnologiilor, ci in compartimentele de planificare, organizare, a- provizionare, desfacere, salarizare — adică în sectoare economice. A- plicind procentul .de 50 la sută Ia numărul total de ingineri care activau în industrie,1 agricultură și transporturi și ținînd seama și de numărul inginerilor care funcționau în administrația de stat și iri co-, merț, rezultă că numărul inginerilor care nu creau produs» și tehnologii se ridica la peste 40 000.

Subliniem : patruzeci de mii. A- ceastâ in timp ce în știință și proiectare lucrau numai douăzeci șt una de mii de ingineri.. Mai departe, rezultă că „în producție" activau 60 000 de ingineri, adică jumă- tate din nufnărul total al inginerilor din. economia națională. în a- precierea acestei cifre trebuie, desigur, avut .în vedere că un procent deloc neglijabil îl reprezenta ingineri cu funcții de directori generali,’. directori, directori; adjunct!, ingineri șefi', .ingineri șefi adjuncți, șefi servicii; șefi servicii adjuncți, adi'că funcții pe trepte ierarhice, nu în imediata apropiere a treptei de

ționale, a ridicării bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.
CARE SINT CAUZELE?Cititorul se va intreba, desigur, cum a fost posibil ca zeci de mii de ingineri să nu lucreze in meseria pentru care s-au format, adică în domeniul creației de noi produse și tehnologii, ci în funcții pentru care sint de fapt pregătiți alți specialiști 7 (Analizăm cauzele a- cestei situații prin prisma practicilor de pînă acum, întrucît — curii este și firesc — în procesul trecerii

tru cele economice funcții economice și, în general, aceste funcții sint ocupate de personal cu specialitatea corespunzătoare. Toată încurcătura provine de la compartimentele „tehnico-economice" : planificare, organizare, investiții, aprovizionare, desfacere, marketing, salarizare, normare ș. a. De ce ? Întrucît nomenclatoarele in vigoare prevăd că funcțiile de director comercial, director economic, șef serviciu planificare, organizare, aprovizionare, desfacere, marketing, salarizare, normare ș. a. pot fi ocupate sau de ingineri sau de economiști. Mai departe, în fiecare din

execuție, ci pe „treptele intermediare" ale conducerii.Evident, o atare stare de lucruri nu. mai putea dăinui. Nu se mai putea admite ca. unele sectoare de concepție din întreprinderi, proiectarea și cercetarea să ducă lipsă de cadre tehnice, în timp ce — după cum se releva la plenară — un mare număr de specialiști sint angajați in lucrări administrative, funcționărești in ministere și centrale, chiar și in unități economice. Dimpotrivă, reducerea personalului funcționăresc și mărirea proporției celor care lucrează .nemijlocit în sfera producției materiale — măsuri în curs de înfăptuire —, constituie, după cum s-a suhliniat la plenară, o condiție fundamentală a creșterii productivității muncii sociale, a avuției na-

personalului tehnic, a cadrelor de specialitate cu pregătire superioară in activități de producție, proiectare și cercetare, se vor perfecționa și modalitățile de încadrare, de ocupare a unor funcții și posturi in economie). Principala cauză o constituie nomenclatoarele de funcții — respectiv, acele indicatoare de condiții de studii — acte normative elaborate de ministere, care precizează, printre altele, posturile pentru diferite compartimente, studiile cerute in scopul ocupării acelor posturi ș.a. Conform a- cestor nomenclatoare, compartimentele unei unități economice sint împărțite in patru mari categorii : tehnice, tehnico-economice, economice, administrative. In principal, pentru compartimentele tehnice sint prevăzute funcții tehnice, pen-

aceste compartimente sint prevăzute atit funcții de economiști, cit și de ingineri. Și, culmea, potrivit unor reglementări recente ale unor organe economice centrale, înseși funcțiile de economist pot fi ocupate at.t dc economiști, cit și de... ingineri.„Lanțul slăbiciunilor" continuă. Inginerul poate alege între funcția de șef serviciu salarizare, inginer la serviciul tehnolog și cercetător la centrul de cercetare al centralei. Nivelul salariului îl va îndrepta sigur spre prima variantă. Dacă nomenclatoarele ar preciza clar că funcția de șef serviciu salarizare nu poate fi ocupată decît de economist. inginerul s-ar îndrepta spre funcțiile pentru care este pregătit —, inginer tehnolog, inginer cercetător (care și ele sint remunerate

cu un salariu corespunzător). Mai sint, desigur, și alte cauze. Astfel se pare că au existat anumite deficiențe în planificarea pregătirii unor specialiști : în ultimii 3 ani au absolvit învățămîntul tehnic circa 26 000 de ingineri, în timp ce numărul de posturi de ingineri nu a crescut în aceeași proporție ; în aceeași perioadă au absolvit învățămîntul . superior economic 10 000 de economiști, dar s-au creat 16 001) de noi posturi. Oare nu și aceste nepotriviri au favorizat situația înfățișată, precum și cazurile în care — destule, de altfel — specialiști cu pregătire superioară sint- folosiți la lucrări ce pot fi efectuate de personal cu pregătire medie ?
MĂSURILE

TREBUIE APLICATE 
CU GRIJĂ 

Șl RĂSPUNDEREPotrivit măsurilor elaborate de plenara C.C. al P.C.R., reducerea numărului de posturi de conducere și de personal tehnic, economic, de altă specialitate și administrativ (T.E.S.A.) trebuie să se facă cu grijă și răspundere, diferențiat pe categorii de specialiști, cu schimbarea corespunzătoare a nomenclatoarelor de funcții. Se va continua

acțiunea de constituire a centralelor industriale și a celorlalte. unități similare pe structura întreprinderilor celor mai reprezentative din componența lor, asigurîndu-se realizarea unei integrări efective între activitatea centralei și a întreprinderii pe structura căreia s-a constituit. în acest sens, la actualele centrale care au aparat tehnico- administrativ distinct vor fi comasate birourile și serviciile existente ale centralei cu cele ale întreprin-

Desen de ȘT. COCIOABA

deriî respective (planificare, organizarea producției, aprovizionare, desfacere, contabilitate, financiar, personal șl învățămînt ș. a.) în așa fel incit să se elimine exercitarea în paralel a acelorași atribuții. Pentru,, a da posibilitate unităților să se ocupe, efectiv, de producție, conducerile centralelor, folosind un aparat restrîns și operativ, vor prelua și rezolva în mod competent toate problemele generale caro privesc întreprinderile subordonate. Măsurile de raționalizare a structurilor organizatorice la centralele industriale, întreprinderi și celelalte unități asimilate lor, unități bugetare și social-culturale vor trebui să ducă la o reducere cu tel puțin 
o treime a personalului de conducere și Ia diminuarea numărului de trepte ierarhice. Totodată, se vor lua măsuri hotărite pentru a se obține o reducere substanțială și la restul personalului tehnico-admi- nistrativ, urmind ca acesta să fie îndrumat spre sectoarele legate direct de producție. Important este Să se asigure orientarea inginerilor spre concepția tehnică, iar a economiștilor — spre concepția economică.Cele citeva cifre și fapte relatate în articolul de față pledează convingător pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din februarie — martie a. c. in domeniul perfecționării conducerii și organizării vieții economico-sociale. Măsurile elaborate — în plin proces de aplicare — sint de natură șă asigure utilizarea rațională a specialiștilor cu înaltă pregătire, ceea ce va avea consecințe pozitive asupra dezvoltării economico-sociale 
a țării.
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Florin Mugur

Județele României

predării științelor sociale

POLITICĂ volumul de proză noiembrie" a desocialiste11

Aducere aminte

Sînt cunoscute e- xigențele pe care le-a formulat Plenara C.C. din noiem- îm-al P.C.R. brie 1971 pentru bunătățirea predării științelor sociale în învățămintul de stat, ca mijloc esențial pentru însușirea de către tineri a concepției științifice despre lume și societate, a principiilor directoare ale politicii partidului nostru, pentru dezvoltarea conștiinței l°r socialiste. Intre multiplele măsuri care au fost luate pe această linie se înscrie și o inițiativă editorială de larg interes a Ministerului Educației și în- vățămîntului. Este vorba de apariția in Editura didactică și pedagogică a unei colecții de broșuri menite să răspundă cerinței viu resimțite de cadrele didactice de a se informa în mod operativ asupra unor probleme de stringen- ) tă actualitate, privindatit politica internă și . externă a partiduluinostru, cit șl dezvoltarea mondială, pentru a * le putea explica și> interpreta> aprofundat in lecții,> seminarii.> Structurate .( de economie politică,filozofie,științific și istorie, cele 15 broșuri apărute 1 pină acum abordează,i sub semnătura unori cunoscuți cercetătorii științifici și cadre di-i dactice universitare, ogamă largă de probleme de acut inte- 1 res politic și știin-1 țific, începind de la> importanța investițiilori in dezvoltarea rapidăi și armonioasă a econo-, miei naționale, relațiadintre prognoză economică și planificare, 1 bazele principale aleîți , colaborării" și .integrării.

citpe
maitemesocialism

economice socialiste a țărilor membre ale C.A.E.R., P.C.R. — detașament activ al mișcării comuniste internaționale, poziția României socialiste față de principalele probleme actuale ale vieții internaționale și pină la lupta ideologi- să în filozofie în societatea contemporană, rolul mișcării de tineret in lumea contemporană sau criza sistemului monetar occidental.Paralel cu judicioasa orientare tematică a colecției, se cuvine relevat modul de tratare, care îndeobște reușește să Îmbine argumentarea riguroasă cu o exemplificare sugestivă, în măsură să constituie prețios in elaborare Tendința frecvent broșuri de acest gen, a fost înlocuită de accentul pus pe sinteză și Totodată, bil efortul de a a- duce investigația „la zi", concentrind-o a- supra ultimelor date ale procesului respectiv, asupra particularităților contemporane ale fenomenelor sociale. De pildă, studiul „Situația clasei muncitoare din țările capitaliste", descifrînd pe baza analizei datelor oferite de Statisticile oficiale modificările survenite în structura de clasă a țărilor capitaliste dezvoltate, demonstrează convingător ten ța teoriei ției claselor" moniei sociale", terea tot mai tuată a rolului revoluționar al clasei muncitoare pe măsura adîn- . cirîȚ 7 /contradicțiilor

un ajutor procesul de 
a lecțiilor, istoricistă, întîlnită in
comentariu, este vizi-

în mod inconsis* „dispari- și a „ar- creș- accen-

specifice orînduirii capitaliste.Pe alte planuri, broșurile „Națiunea și contemporaneitatea" și „Lupta ideologică in filozofie in societatea contemporană" înfățișează modul în care problematica respectivă este abordată în ultimii ani în țară și peste hotare, contribuția creatoare adusă de partidul nostru la e- lucidarea unor aspecte de principiu ale fenomenelor menționate, în lumina experienței dobîndite de poporul nostru in opera de construire a socialismului, ca și a progresului general al cunoașterii.Ni se pare, totodată, demn de menționat faptul că bogăția informării, interpretarea științifică a fenomenelor în lumina materialismului dialectic și istoric se îmbină cu o prezentare clară și, prin aceasta, accesibili și convingătoare. Am menționa, ca o reușită in acest sens, broșura consacrată crizei sistemului monetar occidental, care, in pofida complexității temei, reușește să contureze clar aspectele esențiale ale fenomenului, să releve cauzele principale ale crizei.Sugerînd ca aparițiile în curs sâ conțină și succinte indicații bibliografice în sprijinul celor care dor.esc să aprofundeze tema respectivă, subliniem necesitatea unei largi difuzări a acestui ciclu de broșuri de certă u- tilitate, nu numai cadrelor didactice, dar și studenților, ca auxiliare prețioase ale manualelor de științe sociale.

Recent a văzut lumina tiparului în Editura politică lucrarea „Județele României socialiste". în cele 600 de pagini de format mare, noua ediție prezintă, sub o formă monografică, fiecare județ și municipiul București cu datele cele mai importante privitoare la așezare geografică, relief, climă, hidrografic, soluri, resurse naturale ale solului și subsolului, trecut istoric, populație, localități urbane și rurale. Un loc important 11 ocupă prezentarea principalelor trăsături ale economiei județelor și a municipiului București, și în acest context dezvoltarea industriei, a agriculturii și silviculturii, a transporturilor. Numeroase date și cifre se referă de asemenea la instituțiile științifice, de artă și cultură, la învățămînt și sănătate publică, la dezvoltarea turismului și sportului etc.Merită relevat că cele mai multe fapte și cifre cuprinse în lucrare sînt de dată recentă, ele constituind astfel o grăitoare expresie a profundelor mutații și realizări pe care le-au înscris,

in cronica oricăruia dintre județele României, dezvoltarea construcției socialiste și în special cincinalul 1966—1970. în lucrare sînt conturate de asemenea în liniile lor esențiale perspectivele de dezvoltare econo- mico-soeială a județelor în lumina hotărîrilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului. Un foarte bogat material ilustrativ — hărți administrative ale țării, ale județelor și municipiului București, numeroasele fotografii ce însoțesc fiecare din cele 40 de capitole ale lucrării — adaugă un plus de atractivitate cărții.Pregătită pentru tipar pe baza ediției precedente a lucrării (a- părută în 1969), revăzută și îmbogățită de către un colectiv al Editurii politice, cu sprijinul nemijlocit al comitetelor de partid județene și al municipiului București, noua ediție constituie un binevenit și util instrument de lucru, o sursă documentară de valoare nu numai pentru specialiștii din cele, mai diferite domenii, dar și pentru largi categorii de cititori.
PEDAGOGICĂ!

permanente
a maselor de adulți“

Paul DOBRESCU

" Radu VASILIU;

Decolonizarea si relațiile
internaționaleDespre „decolonizare" — termenul consacrat de limbajul O.N.U. pentru a desemna fenomenul istoric al prăbușirii colonialismului și accesul popoarelor descătușate la existență de sine stătătoare —, s-a scris și se scrie enorm. Pretutindeni, tomuri și tomuri abordează acest proces fundamental al lumii contemporane din unghiuri și cu optici diferite, fără a-i putea epuiza toate implicațiile.Aplecîndu-se asupra acestei vaste teme cu pasiunea pe care o suscită în mod firesc la gazetarul comunist, călăuzit de viziunea politicii externe marxist-leniniste și spiritul solidarității internaționaliste proprii partidului nostru, Radu Vasiliu a supus analizei problematica decolonizării, elaborind o lucrare de literatură politică bogată în idei, actuală, militantă și de un ridicat nivel publicistic.Cartea, apărută în Editura politică, îi oferă cititorului numeroase pere informative, succesiunea îor, ( citeva secole loniale — de toare comerciale la vastele imperii, întinse din Extremul Occident în Extremul Orient — cu tot ce a însemnat „misiunea civilizatorie" ca tragedie umană — expropriere, genocid, comerț cu sclavi și frustrare culturală — pentru popoarele înrobite și ca sursă de acumulare de bogății și forță politică pentru domi- / natori. Capitolul sugestiv intitulat „Reflux" rememorează ciclurile decolonizării, insistind asupra rolului determinant pe care l-a avut trezirea conștiinței naționale a popoarelor asuprite, ridicarea lor la luptă, inclusiv cu arma în mină, pentru libertate și independență, pentru formarea de state suverane moderne. Sub denumirea „colonialismul rezidual" sint prezentate datele semnificative care definesc în prezent lupta pentru lichidarea ultimelor vestigii ale colonialismului. în această privință este binevenită publicarea în carte 

a unul documentar privind teritoriile coloniale și neautonome existente, precum și a documentelor O.N.U. consacrate imperativului lichidării definitive a colonialismului și rasismului. Valoarea informativă a lucrării ar fi fost, desigur, întregită dacă ar fi fost consacrate capitole distincte neocolonialismului sau principalelor trăsături ce definesc noile state independente.Se pare însă că pe autor l-a preocupat nu atit latura informativă, cit concluziile politico-socio- logice desprinse din faptul colonial.dere, flexit originale, comparații istorice imprimă cărții un pronunțat caracter eseistic, care stimulează, pe cititor la meditație și opinie proprie. Notăm, astfel, cu titlu de exemplu, că relevînd necesitatea de a dezbrăca colonialismul de „costumația moralistă și civilizaționistă cu care au înveșmintat-o promotorii săi", autorul contribuie la destrămarea mitului superiorității „raselor civilizate", relevînd, cu un înalt respect, tradițiile de cultură ale unor popoa
re foste coloniale — valori care se

_________  re-Sînt evocate, in etapele istoriei de a expansiunii cola primele comp-

Din acest punct de o serie de aprecieri,

Despre cartea lui Ion------------- AMIN_ editura spune nu adu- frag-

cer integrate în patrimoniul universal de umanism și civilizație.Ideea esențială, care revine ca un lait-motiv de-a lungul întregii lucrări și ii conferă o valoare specifică este aceea că dacă sistemul colonial „s-a legitimat" prin forță brutală, prin „diplomația canoniereloț" și tranzacțiile intre puterile hegfi* mone, decolonizarea înseamnă și trebuie să impună negarea acestor practici, a perimatelor relații de inegalitate între state. Viața impune o conversiune radicală a concepțiilor și schemelor de politică externă care predominau în epoca de „glorie" a colonialismului în sensul necesității ca raporturile dintre state să devină cu adevărat umaniste, democratice, .-atașate principiilor universale de drept internațional — sensul major 
al tuturor acestor principii .constitu- indu-1 respectarea strictă, integrală a dreptului fiecărui popor de a dispune liber de destinele sale. Tocmai de această viziune asupra relațiilor dintre state se călăuzesc statornic doctrina și activitatea internațională ă României socialiste și tocmai de aceea ele se înscriu pe făgașul dezvoltării istorice, răspund intereselor poporului român și ale tuturor popoarelor. In contextul acestei politici o coordonată majoră — amplu relevată de autor în capitolul final al cărții — o constituie amplificarea relațiilor de prietenie și colaborare cu noile state independente, sprijinul activ, internaționalist, acordat mișcărilor de eliberate națională, tuturor forțelor și popoarelor care îșl afirmă dreptul la existență de sine stătătoare.Cartea luî Radu Vasiliu se recomandă atenției celor care studiază în diferite forme de învățămint politic, tuturor celor care se interesează de problemele vieții internaționale, publicului larg.

în concepția programului e- laborat de partid, educația socialistă vizează atit însușirea concepției pollticd-filozofice a partidului nostru, cunoașterea temeinică a profesiunii, cit și formarea unei atitudini etlco-cetățenești înaintate. Cum este și firesc, realizarea acestui obiectiv deosebit de complex implică extinderea activl- • tații educaționale iși-asupra aduiți- ■lor,- :permanehtizarâa;:adțiunii. de â- similare a valorilor, orînduirii noastre, de formare a convingerilor socialiste. Interesante sugestii în acest sens oferă cartea profesorilor universitari Gh. T. Dumitrescu, A. Manolache și M. Roșianu — „Pedagogia socială — știința educației permanente a maselor de adulți", apărută în Editura politică.Abordind problematica mai largă a pedagogiei sociale, ca știință autonomă, analizind statutul ei științific și relațiile cu celelalte științe sociale, autorii se opresc pe larg asupra unor considerații de metodologie a investigației științifice în acest domeniu, menite să
-1
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Anton Pann — „FELURITE", 
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SANGVINE (seria „Res
tituiri").

Lucian Blaga — CEASORNICUL 
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Titu» Andronic — MEMORIA 
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fundamenteze obiectiv, realist, politică cultural-educativă, punzătoare obiectivului nentei reintegrări sociale a indivizilor. Cartea oferă în acest sens un inventar util al metodelor de lucru indispensabile atit teoreticianului, cit și practicianului în educație.Cea mai , mare parte a lucrării însă;- este consacrată unor proble-- me practice ale educării - maselor, de adulți. Sînt dezbătute,. cu acest prilej, - aspecte legale: de scopul,, conținutul cultural-educatlv al actului educațional ce vizează masele, principiile conducerii activității culturale.Ample capitole sint axate pe problemele metodologiei activității culturale (mijloacele, materialele și procedeele tehnice folosite în munca cultural-educativă — clasificate după natura proceselor bio- psihosociale pe care se întemeiază aceste metode și după scopurile vizate de educatori). Autorii se opresc pe larg asupra cerințelor e- dueării spiritului disciplinei socialiste, ale educației morale și cetățenești, ale cultivării spiritului colectiv, ale răspindirij culturii economice sau privind educarea in spirit patriotic și internaționalist a membrilor societății noastre. Mai reținem consistentul capitol consacrat pedagogului social, tipului liman și statutului social al acestui personaj indispensabil bunei funcționări a sistemului educării maselor — ocazie pentru autori de a releva noile cerințe, calitativ superioare, cărora el trebuie să le răspundă in condițiile actuale ale societății noastre socialiste.Este o carte bogată în concluzii, de un real interes și indispensabil folos atit pentru teoreticienii pedagogiei, cit șl — mai ales — pentru practicienii ei, pentru activiștii culturali — pedagogi sociali.

ocores- perma-

Mihail PtRLOG

I. FINTÎNARU

EDITURA

ve- re-

in limbile germană ți maghiară 
Pompiliu Teodor — DIE ENT- 

WICKLUNG DES HISTO- 
RISCHEN DENKENS ÎN 
DER RUMANISCHEN 
GESCHICHTS SCHREI- 
BUNG (Evoluția gîndirii 
istorice românești), tra
ducere în limba germană 
de Franz Killyen.

Sinko Zoltân — LIK A L6GBEN 
— Gaură in aer (schije 
umoristice).

Viorica Guy Marica — SEBAS
TIAN HANN, trad. în 
limba germană de Bernd 
Kolf.

„KRITERION"

In limba maghiară :
Kemehy Jănos —„Apollo meg- 

terâse" (întoarcerea lui 
Apollo) Nuvele.

Szabă Lajos — „Mentseg" (A- 
părarea). Dramă istorică.

Toth Maria — „Szerep" (Rol) 
Roman.

Gazda Jăzsef — „Nagy Imre" 
Micromonografie de artă.

In limba germană :
• ♦ • — „Von Dorf zu Dorf" —•

Reportagen (De la sat la 
sat) — Reportaje.

* * * — „Fahnen im Wind" —
Eine Jubilăumsanthologie 
39 Dezember 1947 — 30 
Dezember 1972
Mit virzehn Graphiken 
(Steaguri în vînt).

Oskar Paulini — „Luns der 
Lahme" (Rîsul).

M. Sadoveanu — „Im Zeichen 
des krebses" (Zodia can
cerului).

In limba ucraineană :
• ♦ 4 — „Nași vesni" (Primă- 

verile noastre) — Anto
logie de proză ucrai
neană. _ ,

Mihai Nebieleak — „Krinifi 
moih ocei" (Fînitnile o- 
chilor mei) — Poezii.

Petar
In limba sîrbo-croată :

Preradovici — „Miruj, 
miruj, srțe moje..." (Liniș- 
tește-te inimă...) — Poe
zii, Colecția „Mala Bi
blioteca".

,.ADUCERE TE", apărută la. „Eminescu", vom de la început că nă intre coperte mente uitate și redescoperite în memorie, întîm- plări pitorești care ar putea amuza. Este vorba de o carte adevărată. O „aducere aminte" tulburătoare prin tonalitate și substanță. „Aducerea aminte" nu este o simplă „amintire", ci retrăire, participare, continuare spirituală a ceva care nu se stinge niciodată. Lumina acestei torțe se transmite generațiilor ca un mesaj artistic și politic, un mesaj de înalt umanism, din partea unej generații făuritoare de istorie. „E comod și plăcut să citești istoria sau s-o scrii, notează autorul. Este însă o fericire s-o trăiești și s-o faci".Ion Pas este un „cronicar" de o factură aparte. Martor și participant, care a trăit în miezul faptelor, autorul nu are nevoie să apeleze la alte surse de- cît din intenția de a-și argumenta spusele, citind din unele autorități ale scrisului. „închid ochii și am în față imaginea clubului din trecut..." — notează la începutul primului capitol. Gestul este evident simbolic. Clubul socialist din primele două decenii ale acestui secol nu poate fi redus la dimensiunile materiale ale unei săli cu scaune și tribună. Clubul este evocat în datele unei biografii spirituale și sentimentale. Acolo, la întrunirile muncitorești, au răsunat glasurile unor vechi și cu- noscuți militanți ai cării muncitorești România și autorul ducerilor semnează lupta celor mulți împotriva oprimărilor și schingiuirilor, creșterea conștiinței revoluționare și călirea ei în puternicele confruntări de clasă. Ion Pas înregistrează, precum un fin seismograf, nele iminentelor victorii impuse de un timp isto-
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aminte" aspecte
miș- din „a- con- din

sem-

ric care lucrează pentru eliberarea omenirii.Forța de evocare stimulează interesul cititorului captat de indiscutabila vocație a scriitorului de a te face părtaș la fapte de'*mult întîmplate. Cînd autorul scrie, de pildă, despre faptul că simplul motiv de a fi fost sindicalist era considerat ca o crimă și comisarii pătrundeau cu brutalitate în casa muncitorului să-I aresteze pentru acest delict, amănuntul rememorat își dezvăluie adinei semnificații.Partea a doua a cărții, 
o suită de portrete-evo- care, prilejuiește o reîn- tîlnire cu figuri proeminente ale mișcării muncitorești din țara noastră : C. Dobrogeanu-Gherea, I.C. Frimu, Ștefan Gheorghiu, C. Miile, Leonte Fi- lipescu, dr. Ghelerter și alții. Ion Pas accentuează adevăruri mereu actuale. Adevăruri care fac parte integrantă din e- xistența noastră.în portretistică, Ion Pas nu urmează modele și nu încearcă să fie exhaustiv în argumentație. Linii simple, crochiuri lapidare alături de enunțuri în care simplitatea este compensată de densitate, de o percutantă forță de sugestie, se constituie în imagini la care autorul nu amplifică și nu estompează elementul valoric.Portretele sau de portret ale unei sonalități politice ca nin sau ca scriitorii Ie Zola, Romain land, Henri Barbusse și alții au o pronunțată valoare de document.în sfera literaturii pro- priu-zise se înscriu cele nouă schițe din capitolul intitulat „Creionări". Cititorul il reîntilnește pe autorul multor pagini inspirate din viața muncitorimii în primele patru decenii ale acestui secol.„Aducere aminte" grupează fragmente dintr-o impresionantă epopee.

„Aproape
/

noiembrieîn „Aproape poetul Florin Mugur inclus jurnalul său profesor („Cum eram"),lurnalul acestui jurnal („După amiaza unul nor") și paisprezece poeme („Interludiu 1968").„Cum eram" reia, cu u- nele modificări, plasma sitei cărți a autorului („Serile din sectorul nord"), elaborată cu zece sni în urmă și publicată în 1968. Pasiunea „documentului", motivul „romanului elaborării unui roman" (în cazul de față, al „jurnalului unui jurnal") vin — prin Anton Holban — din Andre Gi- aspect, Florin „După

schițele per- Le- Emi- Rol-

George MIREA

de. Sub acest contribuția lui Mugur — în amiaza unui nor" — nu este substanțial originală. Și nici de maxim efect. Drept pentru care vom prefera, oricind, din sumarul cărții în discuție, jurnalul propriu-zis („Cum eram") „dosarului" jurnalului („După amiaza u- nui nor").Și pe bună dreptate ! „Cum eram" conține excelente pagini de impresii din viața de profesor a scriitorului, desfășurată într-un sat din geș. Anii petrecuți ca dascăl, în comuna ~, devin „ani de ucenicie". Contactul cu civilizația ruraiă, cu psihologia oamenilor, cu farmecul și Exigențele muncii la catedră sint tot atitea cercuri de inițiere. Eroul parcurge aceste cercuri nu cu ezitări, cu sentimentul jalnic al inadaptării, ci cu o „febră aspră a mișcării", cu dorința fierbinte a integrării in acest mediu. Deprins să participe cu gravitate," dar e- tectiv, la spectacolul e- venimentelor importante, el își asumă munca ca pe o obligație,ca pe o vocație,pe o chemare irezistibilă. Deși introspecțiile sînt frecvente in filele jurnalului, al ne în care "reacționează el la

Ar-C..

nu ci ca
cliipul lăuntric autorului se recompu- mai ales din modulmecanica secvențelor

\

mereu repetate, mereu modificate ale existenței didactice.Florin Mugur nu este preocupat sâ ofere, în „Cum eram", o „paradă a dascălilor", în genul a- celeia a lui Anton Hol- ban. Elevi de toate viratele, preădolescenții primelor clase de gimnaziu sau maturii trudind, cu egală indirjire, ziua — la schela petroliferă, seara — la cursuri, s-au impus, in schimb, categoric, drept modele pentru bogata galerie de portrete existente in jurnalul profesorului. „Jurnalul" nU etalează însă numai un cumul de „chipuri", ci, de asemenea, o succesiune de situații, de întim- plări revelatorii, schițate într-un stil simplu, neprelucrat, sugestiv.Procedeul cel mai eficient, cel mai la îndemi- na profesorului-scriitor, de a provoca pe un elev să se zugrăvească în e- sența lui este extemporalul. într-un copil a cărui personalitate de- abia începe să prindă contur, extemporalul,. cu stîngăciile și inocențele lui necanonice, devine, în planul confesiunii sincere, netrucate, un element prețios, de aceeași valoare sugestivă ca pinzele pictorilor naivi.Florin Mugur mulțumește developeze retrăiește, pretează, descifrate în cercuri spre zări
nu se numai să amintirile ; le le iar le reinter- scnsurile propagă, concentrice, ___ __ _ , tot mai largi. Așa încît montajul autorului — realizat din perspectiva unui spirit angajat în concret, în realitate — apare, într-un prim plan, ca dialog al profesorului cu elevii și se prefigurează, într-un plan mai îndepărtat, ca un dialog generos, permanent actual, al scriitorului cu lumea.Volumul „APROAPE NOIEMBRIE" înscrie o izbîndă . in creația lui Florin Mugur.

Nicolae BALTAG
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•EDITURA POLITICĂ

Sandu Costache : „Repa'rfifia 
producției globale -a. 
cooperativelor agricole 
de producție".

I. Bonis : „Morala socialistă".
Alexandru Puiu : „Relațiile e- 

conomice dinire țările 
socialiste și cele capita
liste dezvoltate"..

Nicolae Plopeanu : „Secvențe 
iugoslave".

K. G. Gâbor : „Mocsăry Lajos".

EDITURA ACADEMIEI

Prof. univ. dr. Constantin lo- 
nescu : „Omul, societa
tea, socialismul. Dinami
ca structurii sociale în 
România'ir

Dr. Gheorghe Șică : „Progno
za și planul prejurilor de 
producție".

* * * „Agricultura coopera
tistă și creșterea econo
mică" — Cercetări ma
croeconomice.

Acad. V. Malinschi : „Proble
ma agrară în Vietnam".
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„S i bIată un oraș care trezește in noi ecouri romantice, îndemn de preumblare pe sub arinii lui, prin piețele unde noaptea răsună pașii trecutului, măsUrați de bătăi i unui orologiu, pe sub bolțile străvechii hale a măcelarilor de la 1370, in tihna curților de case-fortărețe, multe din secolul al XV-lea, in marginile păduroase ale Dumbrăvii. cu lacurile visătoare și splendidul muzeu sătesc in aer liber, peste tot unde amintirea istorică, de zbucium și creație (căci e o cetate a creației meșteșugărești și artistice) și-a lăsat amprenta indelebilă. Treci „podul minciunilor", cobori pasajul în trepte, admiri porticuri și bolți gotice, o poezie a „ru- inurilor" e Încă prezentă aici. In turnurile și bastioanele (al lui Haller, al dulgherilor) bine păstrate ; contempli frumoasa ...crucificare" a lui Johannes din Cisnădie (secolul al XVI-lea) ; simbolul „soarelui" pe o poartă de lemn din strada Vopsitorilor te primește ca un vers de baladă. „Sibiu, cetate a umbrelor", cum îl spunea poetul, e- vocă prezența marilor noștri cărturari, crearea „Astrei", lupta indirjită a lui G. Barițiu, visurile lui Avram Iancu, popasul nocturn al junelui Eminescu, somnul „peregrinului transilvan" Co-
Marguerite YOURCENAR

„Piatra filozofalăTată un realizat ca semnificații și foarte rite te viața unui știință, in veacul al XVI-lea, ignoranța semenilor și înverșunarea dogmatică a bisericii, traversind evenimente dramatice, războaie, crime uriașe, fără sens, fanatismul dezlănțuit și sanguinar al falșilor profeți, păstrîndu-și intactă încrederea in menirea aleasă a omului și in valoarea științei. Epigraful cărții vine de altfel din Discurs despre demnitatea omului a lui Pico de la Mirandola, celebrul umanist italian, defi- nindu-i substanța : „Te-am așezat in mijlocul lumii ca să poți cerceta mai bine toate cite le cuprinde lumea. Nu te-am zămislit nici ca pe o ființă cerească, nici pămintească, nici muritoare, nici nemuritoare, pentru ca, prin ber, sau baci, propria ia se află și renă a frescei încercate de scriitoarea franceză. Este vorba de umanismul său și de echilibrul clasic al intelectualului care știe că omul nu este lipsit de pri-

roman istoric, atare, avind mai profunde implicații actuale. Yourcenar viața ideologice Margue- povesteș- om de zbuciumat confruntat cu

său, ca a văzut secol al
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tine însuți, în mod Ii- ca un ca unsă-ți pictor bun sculptor di- desăvlrșești formă", trăsătura pe-Aici

mejdii, dinăuntrul și din afară. Nu oare și luminatul XX-lea, după efervescența pozitivă și revoluția industrială, care a situat Europa in fruntea lumii civilizate, nu a cunoscut bă* trînul nostru continent invazia tenebrelor și ciuma brună ? Vremurile descrise in Piatra filozofală sint situate in momentul de ecloziune a fenomenului numit revoluția tehnico-științifică și șe referă la reacții primitive, la tulburări produse de introducerea unor noi utilaje sau de circulația ipotezelor ■ științifice. Sînt vremuri de neliniște, cînd adevărurile oficiale se erodează și se naște îndoiala, iar mai apoi acțiunea. Edificiul feudal se clatină, dar violența reacției sale este încă extraordinară. Sint anii cumpliți ai contrareformei, cu vînătoarea de Vrăjitoare. Registrul social este imens. In paginile romanului apar nobili, călugări, ortodocși și eretici, soldați, burghezi pașnici din Țările de Jos sau, dimpotrivă, bancheri intfepizi, cum sint Fuggers-ii din Colonia. Scene de cruzime a timpurilor alternează cu speculația subțire a umaniștilor. Zânon, eroul Mar- gueritei Yourcenar, este un călător, extins pe meridian, cuțreierînd lumea cunoscu-

tă, la curțile celor puternici și in laboratoarele alchimiștilor. în același timp, el este un aventurier al cunoașterii, intrepid, fascinat de necunoscut, dar ferit de păcatul atit de comun al inteligențelor extreme : relativismul, creator de amărăciune. Personajul reunește in fond trăsături de biografie și anumite nuanțe ale caracterului, ca și elemente de doctrină, din mai multe figuri adevărate de umaniști ai secolului al XVI-lea. Autoarea nu păstrează nici un secret asupra metodei folosite, referin- du-se la Erasm, Paracelsus, Dolet, Leonardo da Vinci, Tycho Brahe și alții. în nota autorului, Marguerite Yourcenar spune explicit : ..... personalitatea Iui Zenon se sprijină pe aceea a unor filozofi sau oameni de știință autentici ai secolului său". Tablourile de gen au fost compuse după plastica secolului, moravurile au fost studiate in cronici, incit Piatra filozofală este în egală măsură o carte-docu- ment, ca și o ficțiune pură, înzestrată cu atribuțiile spectaculoase și atrăgătoare ale narațiunii istorice, o lectură pasionantă pentru toate virstele și gusturile, în măsura împlinirii artistice.Poate că cea mai strălu-

filo-cită pagină din Piatra zofală este realizată in capitolul Convorbire la Innsbruck. Se intilnesc doi veri, Zenon, medicul și savantul, împreună cu Henri-Maxi- milien, militarul setos de viață și de glorie. Relativismului facil al vărului său, educat la școala anticilor epicureici, Zenon îi opune rigoarea experimentatorului și a celui care meditează pe fapte, condus de treptele prin care se descoperă natura. „îndoielile și credința voastră sint niște bășici ce ies Ia suprafață, dar adevărul care se depune în noi înșine ca sarea din retortă in cursul unei distilări îndrăznețe este dincolo de explicație și de formă, e prea ferbinte sau prea rece pentru gura omenească, e prea subtil pentru cu- vlntul scris și mai de preț dccit acesta din urmă".Este adevărul pozitiv al lumii, înțelesul cel mai mare al științei. Se cuvin menționate pentru excelența lor traducerea plină de acuratețe a Sandei Oprescu și comentariul erudit al lui Nicolae Balotă, intr-o postfață utilă pentru înțelegerea mecanismului cărții.
Awrel Dragoș
MUNTEANU

dru-Drăgușanu, anii efervescenți ai lui Goga — care descindea aici din Rășinarii învecinați — cei fertili și maturi ai lui Blaga și Agârbi- ceanu. Desenul naiv, de cronică medievala, arată invenția temerarului Conrad Hass, care visa in 1566 zborul cosmic al rachetelor, desenul stilizat și elegant al olarului anonim sau al iconarului inspirat trădează, in firida muzeului, un vis încă mai vechi, nu mai puțin tulburător. împrejurimile sint 'incintătoare prin mărturiile de ci- vilitate, eleganță vestimentară, mîndrie istorică și demnitate, intr-un decor desprins parcă dintr-o viziune schilleriană. Acestor dimensiuni istoria noastră contemporană le-a amplificat conturul prin creații urbane și industriale demne de orgoliul locurilor. Comorilor de artă din palatul baroc al lui Brukenthal li se adaugă azi bogăția industrială modernă, care face puterea unei țări ; farmecului de gravură al vechilor construcții ii răspunde spațiul arhitectonicii veacului nostru, funcțională și zveltă, creind un „habitat" al demnității umane regăsite plenar ; visului de dascăl al lui Gheorghe Lazâr din Avrigul apropiat i se alătură realitatea tinără a unui Sibiu universitar. Trecut și prezent sint in acest te- ~ ritoriu intr-un continuu dialog, in care socialismul a știut să descopere — dincolo de respectul conservării și de bucuria descoperirii obirșiilor — o'dimensiune de creștere și împlinire.
Albumul Iui Ion Miclea, recent apărut la editura „Dacia", surprinde cu un ochi sigur această dialectică a istoriei unui oraș, unul din . cele mai frumoase din cite avem. Miclea confirmă încă o dată o sensibilitate artistică atentă la diversitatea (in cazul Sibiului, aitit de ' bogată) aspectelor sondate. Domi- ( nanta opticii sale rămine descifra- , rea epicii acestei cetăți în ipostaze ( dintre cele mai diferite, în care se regăsesc tumultul evenimentului, l prezența istoriei., E păcat, tocmai de aceea, că în ; explicațiile unor ilustrații s-au strecurat citeva erori ce puteau fi lesne corectate.i în genere însă, în pofida acestor miei scăpări, alăturat celorlalte creații de majoră prezență ale . lui Ion Miclea, albumul despre Sibiu — prefațat cu finețe lirică de poetul Ștefan Augustin Doinaș — j înscrie o izbîndă editorială și ar- ’ tistică.

Mircea ZACIU

EDITURA „JUNIMEA"
Magda Ursaehe — A PATRA 

DIMENSIUNE.
Al. Andriescu — DISOCIERI.
Tudor Băran — DESflNE SEN

TIMENTALE.
Florin Gheorghită — O.Z.N.

— O PROBLEMĂ MO
DERNĂ

Clemens Breniano — BASME 
(traducere de Hertha 
Perez).

Mărise Ferro — ANTONIA 
(traducere de Dana Tu
dor).
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Zilele trecute ne-a vizitat la redacție un om pe care oomuniștii l-au pus față In față cu propriile-i fapte ; a fost judecat prin prisma acestor fapte și sancționat cu cea mai gravă sancțiune — excluderea din partid. A fost o măsură prea aspră ? Să ne întoarcem în urmă cu un an și jumătate......tn august 1971, Mircea Enache a fost promovat in funcția de director al I.A.P.L. „Rahova" din cadrul Trustului de alimentație publică București. Desigur, atunci cind a fost promovat s-au avut in vedere rezultatele pozitive j ale activității sale de pină atunci, conduita sa morală ș.i calitățile profesionale. Dar iată că. după numai 14 luni, Mircea Enache este exclus din partid și destituit din funcție pentru grave abateri de la principiile eticii și echității socialiste. Spicuim ci- teva dintre faptele care au stat la baza acestor măsuri : stil și metode de muncă străine eticii comuniste, comportare abuzivă în raporturile cu saiariații, sustragerea sistematică de la controlul biroului organizației de partid și comitetului oamenilor muncii, abateri de la conduita morală pină la descompunere etc.Cum a fost posibil ca, tn- tr-un interval relativ scurt, un om care fusese promovat într-o funcție de conducere, pentru merite profesionale ta sa morală, intr-o asemenea să decadă moral descompunere" ?ne face o imagine mai clară am stat de vorbă cu mai mulți membri de partid din cadrul organizației de bază a I.A.P.L. „Rahova".— Lucra sectar, fără să consulte pe cineva, ne-a spus Domnica Soroceam:, inspector de personal.în cîteva clipe sîntem puși in temă cu o serie de dispoziții arbitrare, angajări ilegale de oameni care n-aveau nici o tangență cu alimentația publică, cu antecedente penale. Bunăoară, a fost angajată intr-un post cu gestiune o duduie care nici măcar acte de identitate nu avea, pentru simplul motiv că îi fuseseră reținute la Constanța, unde miliția o urmărea pentru prostituție.- Cine I’ ' - •tocmească și să verifice dosarele de angajare ?— Eu...— Atunci de ce ați acceptat aceste ilegalități ?— Păi, dacă-mi dădea dispoziție ? ! Eu, ce era să fac, sint o simplă salariată, el era director...„Modestia" inspectoarei de personal este impresionantă. Numai că prin funcția sa, prin atribuțiile șl obligațiile ce decurg din această funcție, postura de slujbaș umil, gata să intre în pămînt la cea mai mică încruntare a șefului, e nefirească. E doar o „poză" în spatele căreia Dom-

nica Soroceanu — care știa prea bine că dispoziția unui șef nu poate înlocui legea — încearcă să-și ascundă lipsa de poziție ; să justifice faptul că n-a sesizat pe nimeni, nici măcar pe directorul abuziv căruia trebuie să-i atragă atenția, împotrivindu-se la deciziile arbitrare și ilegale pe care leJustificarea poziții ferme buzurilor și fostului director, prin vocarea subordonării linie administrativă, aveam
lua acesta, neluării unei împotriva a- ilegalităților in- pe

— Și dispoziția directorului v-a Înlăturat indignarea sinceră față de asemenea acte imorale ?— în , fond, eram timpul meu liber, așa puteam să facSigur că da, său liber era se indigneze... a fost păstrată pentru cînd se va ivi prilejul ; atunci va expune frumos și cu tot tipicul faptele pe care le știa ; atunci, în plenul comuniștilor, va fi neiertător, se va întreba „sincer" revoltat : „oare ce trebuie

in căce vreau.in timpul liber să nu Indignarea

abuziv, fără aă Întrebe pe nimeni.— Ce măsuri a luat biroul organizației de bază pentru a împiedica aceste abuzuri? T " vreodată In să-i atrageți— Nu...Nici înpartid n-a ........................pînă la excludere. Nu era nevoie de intervenția operativă a organizației partid pentru a curma ceastă stare nefirească lucruri 1— Știți, m-am gîndit

L-ați chemat fața biroului i atenția ?adunarea de fost discutat.de a— desă

dar... părtași la abuzuri
Un caz din care se desprinde că fermitatea 
față de încălcarea eticii socialiste nu se cere 

demonstrată doar ,1a „marile ocazii64

și condui- să ajungă situație, „pînă la Pentru a
să o întilnim și la alți interlocutori ; chiar și la cei care în adunarea de partid s-au arătat intransigenți față de faptele lui M.E., cerînd excluderea lui din partid.— Am fost revoltat de la bun început de faptele directorului nostru, dar pînă la ședința de partid din noiembrie (n.n. — ședință în care s-a hotărit excluderea lui M.E. din , partid) n-am avut prilejul să-mi pot exprima deschis1 părerea, ne-a declarat Constantin Ene, responsabilul restaurantului „Nep- tun“.Lăsînd la o parte faptul că, în realitate, C. Ene a avut destule prilejuri să-și exprime deschis opinia, mai ales că făcea parte din comitetul oamenilor muncii, trebuie să arătăm că, intr-adevăr, in acea a- dunare de partid, după ce a vorbit despre abuzurile - directorului,' a considerat

să mai facă acest om pentru ca să-l excludem din partid ?“. Dar, in același plen, el, combativul și intransigentul, va „uita" să adauge că și el a Înlesnit aceste fapte condamnabile, nu numai prin lipsa sa de poziție de pînă atunci, ci chiar prin participarea sa directă la săvîrșirca neregulilor incriminate.Constantin Culda (specializat in străinătate), un alt critic violent din adunarea de partid, aflat in a- ceeași postură, explică :— Să fiu sincer, n-am vrut să mă pun rău cu el. Mi-era șef, lăsa să se înțeleagă că are relații peste tot, așa că... Știți, noi, cei din comerț, oricind sîntem vulnerabili...N-am înțeles de ce un om cinstit din comerț este oricind vulnerabil. Am înțeles, in schimb, tot mai limpede, că atitudinea servilă a unora dintre sala- —rialii JLA.P.L. „Rahova" considerat n-avea cum' să-I șiopeze petrebuia să. _în?... ..eă sancțiunea prbpusă; 'de-*- director diti” drumul greșitcu este preabirou — vot de blam avertisment — blinda.— Mai ales sale murdare din subordine, „ constrîngea', sub amenințarea desfacerii contractului de muncă, m-au indignat profund — completează interlocutorul nostru.— După cite știm, i-ați înlesnit asemenea „aventuri", oferindu-vă să-1 transportați cu autoturismul dv. personal.C. Ene răspunde vizibil încurcat :— E adevărat... Mi-a dat dispoziție...

aventurile cu salariate pe care le
pe care apucase, ci mai de grabă Ka împins să meargă mai departe pe această cale.— Nici acum nu s-a terminat povestea fostului director Enache ? s-a arătat mirat Nicolae Georgescu, secretarul organizației de partid, cînd a aflat despre ce este vorba.— Vreți să ne spuneți cîte ceva despre activitatea lui ?— Care activitate, că mai mult umbla beat decit. treaz. Împărțea sancțiuni in dreapta și-n stingă, așa, fără nici un motiv : pe a- proape jumătate din sala- riați i-a sancționat in mod

nu-i știrbim prestigiul... Era, totuși, director...Curios mod de a întări prestigiul I Nu printr-o atitudine principială și fermă care să-1 trezească la realitate, să-1 ajute să se îndrepte, ci prin a-1 lăsa liber să-și toace el singur prestigiul, din beție in beție, din abuz în abuz.— Eu mi-am făcut datoria, am sesizat organul de partid superior. Dacă s-ar fi luat măsuri de tunci, l-am fi ajutat timp, n-ar fi ajuns pină excludere.— Cind s-a întimplat cest lucru ?— Păi, în iarnă. Tocmai mă sancționase și pe mine.Intr-adevăr, pentru o neglijență pe linie de partid a secretarului, directorul M. Enache l-a sancționat pe cale administrativă cu „mustrare". Nu intrăm in amănunte, chestiunea a fost soluționată la. . timpul respectiv de forurile competente. Dar abia în momentul în care a primit această sancțiune, N. Georgescu a în* ceput să „vadă" lipsurile directorului. Principialitatea secretarului de partid s-a declanșat doar în urma unei chestiuni care-1 privea pc ei direct. Din- tr-o dată și-a dat seama că directorul e cam abuziv, bea nițeluș cam mult...Faptul că secretarul a informat organul superior de partid (pentru că s-a întimplat să fie și el sancționat, altfel...) nu da dreptul secretarului și celorlalți membri ai biroului să-1 lase pe director să-și facă de cap, să se com-

a- la la

placă in a aștepta intervenția altor foruri pentru a tace ordine în niște treburi ce se petreceau înăuntrul organizației și pe care mai fiecare comunist Ie cunoștea foarte bine. Așa a fost posibil ea la activul directorului Mircea Enache să se adune atitea abuzuri și fapte detestabile într-un interval relativ scurt. în acest climat al indiferenței, cu manifestări ale fățărniciei și servilismului, buruiana o- trăvitoare a abuzului și decăderii morale și-a înfipt bine rădăcinile.Vrem să fim bine înțeleși. Nu vrem să facem pe alții răspunzători de faptele fostului director. Pentru ceea ce a făcut, acesta și-a primit pe merit sancțiunea. Dar, în același timp, nu putem trece cu vederea faptul că cei din Jur, Ia care ne-am referit, * puteau și aveau datoria să premtimpine această situație. Cum au acționat ei ? S-a văzut : ieri participau direct sau indirect la abuzurile și orgiile directorului, se simțeau onorați dacă-i puteau face a- cestuia un mic serviciu transportindu-l cu mașinile lor personale în diverse escapade amoroase; azi sint indignați... Și nici usturoi n-au mincat... Atita timp cit treburile mergeau bine pentru ei, totul era in ordine, erau de partea celui care avea „plinea și cuțitul" (expresia aparține lui C. Culda — n.n.) ; Cumși-au dat seama că poziția acestuia se clatină, au trecut de partea cealaltă, au devenit brusc... principiali și intransigenți. Comportarea aceasta duplicitară, de oameni cu două fețe, contravine flagrant comandamentelor etice din proiectul de norme care cer comunistului „să fie cinstit, sincer, să nu tolereze minciuna, falsitatea, ipocrizia".Nu o dată ziarul nostru a scris despre oameni care atunci cind au constatat cel mai mărunt abuz s-au ridicat ferm pentru curmarea lui. Chiar dacă inițial au avut de suferit pentru poziția, lor principială, nu s-au abătut o clipă de la principiile eticii comuniste, au acționat hotărit pentru reintronarea adevărului și dreptății. Deosebirea dintre acești oameni care, așa după cum ne cere partidul, așa după cum prevăd normele vieții și muncii noastre, ale eticii și echității socialiste, s-au arătat intransigenți față de abuz, față de minciună, falsitate și ipocrizie, Iuptînd pentru triumful moralei noastre, pentru instaurarea unui climat sănătos în colectivele în care muncesc și „criticii de o- cazie" din împrejurarea — care face obiectul rihduri- lor de față — nu mai trebuie demonstrată. E timpul ca organizația de partid de la I.A.P.L. „Rahova" să analizeze cu toâtă răspunderea poziția loc — a „eroilor de zile mari" — trăgind toate concluziile ce se impun.
Emil MARINACHE

Argumentul realității
in dezbatere: PROIECTUL DE NORME

„Avem datoria muncito
rească de a cultiva 
la tineri convingeri 

comuniste"Dirigintele intră in clasă însoțit de un om în virstă, îmbrăcat in salopetă albastră. Anunță : „Astăzi vă va vorbi despre luptele muncitorilor de la Grivița, din 1933, un participant direct la evenimente..." Copiii — numai ochi și urechi. Pentru o oră, în fața ochilor lor începe să retrăiască o pagină glorioasă de istorie contemporană... ~...Seara, tirziu. soția așază în glastră garoafele roșii pe care i le-a adus soțul — invitatul școlii. Strungarul Ionică Cimbrescu, de 42 de ani muncitor la uzina de utilaj chimic „Grivița roșie", este poftit adesea să le vorbească tinerilor despre ce-a fost atunci. Nu prea are timp, dar pentru astfel de chemări iși face. Ce-1 îndeamnă ?— Dacă aș fi încercat să urmez vreo școală atunci, cind aveam vîrsta tinerilor cărora le vorbesc, asta ar fi însemnat piine mai puțină pe masă. Eram nouă frați, nu se putea. Cînd a izbucnit greva din '33 împlinisem 17 ani... Am trăit o întreagă epocă istorică, am luat parte la făurirea orinduirii noi. Ei bine, istoria acestei glorioase lupte conduse de paftid trebuie s-o cunoască, s-o înțeleagă cei care vin după noi, cei tineri care continuă lupta, care duc mai departe idealurile revoluționare, De aceea, e o datorie a noastră, a muncitorilor vîrstnici, să cultivăm la tineri convingerile comuniste in munca, în viața lor.L-am ascultat îndelung pe strungarul Cimbrescu... Și ascultindu-l, am avut o imagine vie a unei idei călăuzitoare din proiectul de norme, potrivit căreia educarea tinerilor în spiritul eticii și echității socialiste, a cinstirii tradițiilor revoluționare ale poporului „va asigura creșterea și formarea unei generații de luptători capabili să ducă mai departe ștafeta progresului și civilizației in România, să asigure viitorul fericit, comunist, al națiunii noastre".
Cind e vorba 
de prestigiu...— De cîtva timp constatam că schimbul de dimineață nu reușea Să se apuce efectiv de treabă decit după vreo jumătate de oră de la venire — ne spune tovarășul Marin Popa, secretarul comitetului de partid din secția de mobilă a Combinatului de industrializare a lemnului din Pitești. Motivul ? Unele mașini, pe care lucrase schimbul anterior,,erauc nețur.^tatec. ,Q5.dovadă de neglijență, și lipsă de răspundere" diif partea u’ftfiră pentru utilajele la care lucrau, feste în spiritul proiectului de norme insă ca fiecabe’comunist să acționeze pentru gospodărirea cit mai eficientă a mijloacelor și resurselor societății noastre, Să lupte cu fermitate împotriva neglijenței..., a oricăror manifestări care duc la irosirea averii comune, (art. 13, n.n.) Mai mult, în cazul de față erau afectate negativ și relațiile de colaborare și Întrajutorare in muncă dintre schimburile aceleiași secții.- Ce ați făcut 1— Primul lucru a fost să atragem serios atenția tuturor muncitorilor asupra felului in care iși îngrijesc mașinile la care lucrează. Am criticat insă prea „la general" și efectul nu a fost cel așteptat. Ne-am gîndit atunci la o inițiativă pe care am numit-o simplu : „Utilajul cel mai bine îngrijit".— în ce constă ?■ — Am confecționat din tablă un fel de „etichete" ; peunele am scris „Mașină bine întreținută", iar pe altele „Mașină prost întreținută". în fiecare zi maistrul de schimb controlează starea mașinilor și, după cum se 

k____________ __________

prezintă situația, afișează calificativul corespunzător. Nici unul dintre cei care au fost găsiți pînă acum în neregulă n-a repetat „figura" și a doua oară. Pentru că, vedeți, este vorba de prestigiul lor muncitoresc.
Impasul aprecierii 

pe sprinceană— In atelierul de demarori — ne mărturisea bobinatorul Alexandru Ispas, secretarul organizației de partid nr. 4 din cadrul Uzinei de mașini electrice București— se cuibărise Ia un moment dat indisciplina. Dispozițiile șefului nu mai erau luate în seamă, fiecare lucra cum îl tăia capul... ce mai, era mare dezordine.— De fapt ce se întimplase ?— Vedeți, nu era decit consecința nefastă a felului in care șeful de atelier iși trata oamenii. Se încetățenise un mod arbitrar de apreciere a muncii. Șeful atelierului avea un sistem al lui de recompensare, „special", care nu ținea seama de contribuția reală a fiecărui muncitor. încâlcind normele echității; și-a pierdut creditul. Partea cea mai proastă era că oamenii nu mai aveau tragere de inimă să muncească. Iată de ce, în adunarea de dezbatere a proiectului de norme, am insistat în mod deosebit asupra ideii cuprinse în articolul 25, a necesității de a milita ca în fiecare colectiv să se instaureze un climat propice aprecierii și promovării oamenilor exclusiv după aportul propriu la progresul societății, de a combate cu hotărire subiectivismul și arbitrariul în aprecierea și promovarea cadrelor... Cu prilejul dezbaterii proiectului de norme, comuniștii au propus schimbarea celui ce se făcuse vinovat de instaurarea bunului plac. Acum, mergeți în atelier, discutați cu oamenii, priviți-i cum muncesc — da, s-a schimbat atmosfera.
Merită să te zbuciumi 

împotriva inerției 
și rutinei? Merită!— Aplicarea în practică a ideilor noi — ne spunea inginerul Vasile Grăjdan, adjunct-șef de secție la uzina „Progresul" din Brăila — are adesea de înfruntat ^spiritul de inerție, conservator; pe care-1 mai întilnim la unii. Am să vă povestesc un caz petrecut chiar în uzina noastră. Un tinăr inginer a propus o modificare la rulourile compresoare ale excavatoarelor pe care le producem. Realizarea inovației nu ridica cine știe ce probleme, nefiind nevoie decit de un alt tip de țeavă pe care urma să ne-o furnizeze o uzină. Cînd au auzit insă că trebuie să ne livreze „altceva" decit făcuseră pină atunci, au sărit ca arși. Argumentul? Cel mai comod : îp nomenclatorul cțe produse al întreprinderii lor nu figură' țfava cerută 'de'n'Oi.^.'Dadă lucrurile au mers pînă acum așa, — au zis ei —. de ce n-ar merge la fel și de acum iincfdțo"?’ CȘ* a’fte'îâ&vinte, era vorbă ■ de rutină. Văzind piedicile, Chiar unii din uzina noastră au cam început să dea înapoi : „Mai bine să ne lăsăm păgubași. Ce rost are atita zbucium ?“ Din fericire, lucrurile n-au fost lăsate la Voia acestora. Interesele uzinei au găsit adepți hotăriți, care au făcut din introducerea inovației o cauză personală, fără să-și drămu4 iască „zbuciumul". Merita intr-adevăr să ne „batem"— după cum au demonstrat rezultatele — fiindcă asta însemna un real progres... așa cum sună însăși firma uzinei noastre.•V-am relatat acest fapt pentru a sublinia cită importanță practică are următorul' principiu înscris în proiectul de norme : „Toți comuniștii trebuie să lupte pentru promovarea spiritului revoluționar în întreaga noastră viață socială, împotriva inerției, rutinei și conservatorismului. a tot ceea ce este perimat și poate frîna mersul înainte al societății". Da, asta avem de făcut.

Ion POPA

________________________________ /

Q CIA L.

„Atenfi "de mici?
Bogdan — să nu mă Întrebați care, deoarece parcurile s-au umplut de Bogdanei — Bogdanei deci s-a repezit și i-a luat gâle- tușa lui Dragoș — să nu mă întrebați care Dragoș. Mama lui Bogdan l-a mustrat e- nergic, i-a explicat că „nu e frumos" și s-a uitat jenată către tatăl părții lezate. Eu, al treilea personaj de pe bancă, mă gindeam ce bine e că educația împotriva furtului începe din fragedă pruncie. Iar Bogdan, Care ascultase cu ochi strălucitori morala, a cin* tărit o clipă situația tactică, a măsurat cu privirea partea adversă, apoi, cu pași incă nesiguri, a parcurs scurta distanță ce-1 despărțea de moralistă șl l-a trintit găletu- șa in poală, sărutînd-o pe obraz.Contemporanii noștri, fiind foarte atenți unii cu alții, iși oferă nu rareori diferite gingășii ce nu pot fi considerate nedrepte luări sau nedrepte dări. Spre exemplu, recunoștința pentru munca dascălilor îmbracă forma buchetului de flori, practică pe care nu ne gîndim s-o combatem. Bachiar aștept vremea cind ne vom oferi toată ziua flori unii altora, cumpărătorii — vinzătorilor, pasagerii — controlorilor de bilete. tractoriștii — celor de la uzina de tractoare ș.a.m.d. E drept, se mai întîmplă ca buchetul de frezii

să fie înlocuit de o

sticluță cu parfum sau de o trusă . ieftină de pixuri (șoferii microbuzelor de preșcolari preferă țigări), dar nici asta nu ne preocupă acum, mai ales că substituirea are loc pe logica lui „tot flori ? am dus flori !“. Ne interesează... ghiontul.Asist la unele scene, in lumea celor mai mici elevi, in care, cu ocazia diferitelor serbări, buchetul probabil meritat de învățătoare e inmînat nu de părintele recunoscător, ci de odraslă. Școlarul îl primește- stfrigaci, îl ține ca pe un pisoi, ia rușinat direcția de marș, după care simte un brînci simpatic pe la spate pentru curaj și un ghiont sub brațul drept pentru politețe. E urmat strîns de reprezentantul familiei recunoscătoare pină ce se consumă gestul pregătit. Poate să nu fie flori. Nu valoarea obiectului contează, ci importanța lui în mintea nevirst- nicului. Nu substituirea dăruitorului e importantă, ci morala a- țenției în noua ei formă. Nu este ea oare, în primul rind. o măsură de precauție că dascălul, care se vede mai rar cu părintele, nu va face nici o confuzie și va reține cui îi datorează emoția ?Toți copiii sint în- vățați de mici in spiritul rușinii față de gravele fapte rele ; să nu fure, să nu incendieze, să nu lovească... Dar să nu corupă ? Ne-am gîndit vreodată

de cind trebuie să Începem educația împotriva corupției sub toate formele ei, de la „a te descurca" pînă la mita grosolană ? Poate că e la fel de important, dacă nu cumva chiar mai important pentru sănătatea societății, ca, odată cu. „nu e voie, nu-i al tău" să intre in sîngele omulețului și repulsia pentru 
cumpărarea bunăvoinței.O singură pildă dată fiecărui copil poate să-i fie hotărî- toare. Ne scrie profesorul Mihai Giurgescu despre pățania dumi- sale de pe cind era directorul școlii din Boiduț-Cluj. S-a trezit că trei elevi, frați, îi aduc o damigeana cu vin. Sîntem convinși că directorul școlii a fost consternat pentru că prea răspicat ne declară „după 12 ani de activitate în învă- țămînt mi-a fost dat și mie să trăiesc un a- semenea caz". CU tact, dumnealui n-a zis nimic, dar le-a plătit copiilor prețul vinului. „Din toată intîmplarea — relatează corespondentul — mi-au rămas întipărite în memorie privirile copiilor, care au constituit pentru mine o lecție unică. La sosire aveau în priviri o nuanță de familiaritate și complicitate, iar la plecare privirile parcă-și cereau iertare pentru gestul ce fuseseră trimiși să-1 facă".

Sergiu ANDON

iță" și am Incer- 
jig poșeta...smul

Desen de V. TIMOC

PACIENȚH ALCOOLULUI
SĂ-ȘI PLĂTEASCĂ SPITALIZAREAPrimul ecou la reportajul „Vendeta pe spezele statului" publicat la 28 februarie a.C. — prin care prof. dr. Șerban Iliescu din Giurgiu propunea ca victimele încăierărilor din cîrciumi și șoferii accidentați din cauza ebrietății să-și plătească cheltuielile de spitalizare — a fost un vraf de scrisori venite la redacție din partea cititorilor „Scînteii".Astfel, doctorul loan Ștefănescu din Galați ne scrie că, deseori, urmarea „tranșării" conflictelor prin cuțit și ciomag de către alcoolici notorii este că spitalizarea și luncile perioade de concedii medicale sint plătite din fondurile statului. „Sint medic cu muită vechime și aș putea să afirm că la spital se internează doar vătămările grave produse în urma ebrietății și a agresiunii, dar un, număr cu mult mai mare de așa-ziși „accidentați" în afara întreprinderilor se îngrijesc la policlinici și, mai ales, la dispensarele de întreprindere, unde, din cauza incapacității de muncă, obțin certificate medicale pentru o

perioadă de timp variabilă. în raport cu gravitatea „bolii". De obicei, acești „accidentați" declară că au căzut ori s-au lovit involuntar etc., dar Ii trădează, uneori aburul de alcool. în cazul recunoașterii a- gresiunii comise sau suportate, „pacientul" respectiv se consideră întotdeauna nevinovat, dar, întrebat dacă a făcut o rfeclamație Ia miliție, afirmă că nu are o asemenea intenție... Vătămările produse prin beție și agresiune constituie o problemă foarte serioasă, care trebuie să fie mereu în atenția celor care întocmesc certificatele medicale și le aprobă plata. Nu se poate ca oameni vicioși, lipsiți de orice măsură și gata să treacă la violențe, să fie plătiți ca oameni corecți !“ „$tim cu toții ce înseamnă expresia : „statul plătește" — ne scrie Ioan Nenciulescu din Pitești. Statul sîntem noi toți, deci din munca noastră plătim reînsănătoșirea celor care iși rezolvă „vendetele" pe spezele statului".Din comuna Dămienești, județul Bacău. ne scrie tov. Gheorghe

Muntcanu : „Spitalizați! datorită unor „accidente" de circiumă nu pot fi tratați gratuit, pe seama noastră, a tuturor celor ce-și iubesc munca și asudă din greu pentru ca fiecare zi a țării noastre să ne apropie de viitorul pe care ni-I construim cu atita trudă și sacrificii".„Propunerile pe care le face chirurgul S.erban Tliescu sint drepte și cinstite — ne scrie Ion Ungurean» din Rm. Vilcea. Nu se va greși dacă se va ține cont de ele, dacă se va legifera obligația pecuniară a celor ce consumă munca și fon-

durile destinate ocrotirii sănătății in scopul lecuirii gratuite a urmărilor bătăilor sub Impulsul alcoolului". Cititorii Nicolae Tăuleanu și Mihai Roman.din București propun in scrisorile lor : o mai ateniă studiere de către organele ordinii publice a fiecărui „caz" de acest gen; obligativitatea legiferată a piătirii spitalizării : refuzarea „dreptului" la concedii medicale plătite de întreprinderi celor „accidentați" din cauza consumului excesiv de alcool ; trecerea Ia aplicarea strictă a unor amenzi severe celor surprinși in stare de ebrietate.
ALĂTURI DE PAZNICUL 

DE LA SMIRDANEmoționante ecouri a stirnit ancheta „Rentează să fii paznic la Smirdan ?“ publicată în „Scinteia" din 18 februarie 1973. „Cum de a fost posibil așa ceva ?“, se întreabă Nicolac lonescti din comuna Bujo- reni. județul Vilcea. cum de altfel ne-am întrebat și noi. la vremea publicării articolului. „Nu știu dacă toată lumea este la fel ca mine, dar

eu cind citesc despre asemenea lucruri nu pot rămine pasiv", iși începe scrisoarea un alt cititor indignat, Ion Bran, mecanic de locomotivă Ia depoul C.F.R. din Pașcani. îl putem asigura pe tovarășul Bran că nici un om cinstit nu poate rămine indiferent, după cum se observă din întreaga corespondentă primită.Astfel, cititorul S(tan Petre din

Mizil ne declară că ancheta amintită, ca și altele, l-a „răscolit profund prin puternicele ei rezonanțe morale". Pe lingă gravele implicații, proprii oricărui act de nedreptate, în cazul amintit cititorul S. P. mai sesizează și faptul că asemenea modalități, înguste, tehniciste, de aplicare a legii, prin imaginea deformată pe care o creează asupra adevărului ..pun in pericol grav cultivarea trăsăturilor morale ale omului", iar felul în care au procedat funcționarii în cauză — mdițian, procuror, judecător, medic legist — „fără să se gîndcască la răspunderea față de societate pe care o are un om, face să înflorească fel de tel de buruieni otrăvite". ”Toți cititorii care ne-au trimis scrisori în legătură cu cazul de la Smirdan doresc să afle ce măsuri s-au luat în urma apariției articolului. Aceeași dorință o avem și noi. Deocamdată nu avem nici un răspuns, de ia nici una dintre instituțiile competente. Sperăm că ‘ ele nu vor intirzia prea mult. Ne referim, în primul rind, la reexaminarea cazului Pastiă de către Procuratura generală și la părerea Inspectoratului județean Galați al Ministerului de Interne asupra atitudinii șefului de' post Antonie Mu- șat. Răsptmzînd interesului manifestat de opinia publică, așteptăm ' spre publicare cuvenitele răspunsuri.
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Parcarea autoate'*eru’u’ nr- 31-AG-138,Pitești, la domiciliul șoferului Nicolae Păun din comuna Raciu, a devenit o obișnuință. Cum se justifică kilometrii parcurși și benzina consumată in plus ? (Un grup de cetățeni, comuna Raciu, județul Argeș).

FAPTE DIVERS
PROPUNERI
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» reporteri- un an și patru luni.

Ioan ADAMliteraturii ro-
Noi reglementări privind organizarea livrat au uitat să trimită și motorașeleC.F.R. Satu-Mare). aparținînd I.A S -de arhitectură

(Urmare din pag. I)
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I. Tăpălagă, din satul comuna Vlădeni (Boto-
paharele că nu-1 meargă situație al coo-

prototip, din care 40 au fost solicitate la export, str. Craiovei 26, Pitești).

Rubricâ redactată de 
Alexandru BOGHIU

agricole, să ajungă din București Ia Luduș. Rapiditate, nu (Ion Ghcorghiță, ing. șef la Trustul S.M.A. Mureș).

a la

completate Comitetului pentru Păcii

în ‘ are
paginile a- în genere denote un

unui Dar extras roman,

să contri- măsură la norme in comuniști-

consistentă(din păcate netermice se anunța intere- Proze remarcabile pot

se depla- că vitelor',

semnificațiileVedem însă egal pentru

și Educației So- miile de unități cluburi, atenee

0 Congelatoare pentru... călători. Vagoanele din componența trenului accelerat Timișoara-Iași circulă de obicei neîncălzite. Așteptăm ca organele C.F.R. să trateze semnalul nostru cu... căldură. (Ion Maftei, str. K. Marx, Iași).

pre- cu înrădă- largă, mai
desfășurate la locul de să orienteze, eforturile colectiv spre folosirea capacităților de produc-

Solicităm conducerii I.T.A.-Ploiești să înființeze pe ruta Bălțești—Ploiești o cursă și la ora 13,00, pentru transportul salariaților navetiști care lucrează în schimbul II. (Ion Ioncscu, comuna Bălțești, județul Prahova).

deconcertante prin

0 Reînființarea judecătoriei ln orașiJ1 Tg- Neam* " scuti cetățenii din satele de nord ale județului să se deplaseze, cale de 30—100 km, pînă Ia judecătoria din municipiul P. Neamț. (Loghin Eduard și alți 20 de cetățeni din comuna Pipirig, județul Neamț).

0 Drumurile satu'ui Chicerea, comuna Motoșeni, județul Bacău, au fost transformate de ploi în adevărate hirtoape. Sprijinul solicitat de cetățeni consiliului popular comunal în vederea reparării și consolidării acestora întirzie în mod nejustificat. (Un grup de cetățeni).

invățămintului

0 Secția de ceramică artizanat din cadruJ 11L -Pr°- gresul“-Pitești, intrată recent în funcțiune, a realizat 56 de produse prototip, din care 40 au fost solicitate la export. (Constantin Ionescu,

contactconducătorii primelor oferă ma- unui ro-

oamenîiIvan Ghilia, reportaj Doro-

comunistă

profil mo-

0 AbSCnța din unităt''e comerciale ale orașului Bistrița a unor produse — ciorapi din bumbac mercerizat. cremă de ras, cremă de ghete etc. — dăinuie de multă vreme. Sesizările cetățenilor sînt trecute cu vederea de către organizatorii comerțului local. (George Alexa, orașul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud).

strins dezvoltarea profesionale mereu maia spiritului revoluționar formarea unui

0 37 de zile au fost necesare pentru ca vagonul cu nr.15569678380 K, încărcat cu confecții metalice, destinate serelor, unei cooperative ’ ’ - - — .......glumă 1

0 Patru VillCiuri Pentru care S-au plătit peste 300 000 de Iei stau nefolosite la Atelierul de zonă C.F.R. Satu-Mare—Ferăstrău, din luna mai 1972. Cei care le-au 1!— electrice necesare punerii lor în funcțiune. (Vasile Țibîrnă, Atelierul de zonă

„ROMANIA-FILM“ prezintă

0 300 000 de lei s-gu economisit prin realizarea unei „mese de verificat aparate electrice" (ce trebuia adusă din import) de către un colectiv condus de Dumitru Dincă, metrolog șef la Șantierul naval din Drobeta Tr. Severin. (Aristică Băghină, tehnician).
0 Librăria din comuna Birsănești, județul Bacău, este bine aprovizionată cu... lichior, coniac, șampanie etc., dar nu și cu cărți și rechizite școlare. (Sandu Gheorghe, secretarul comitetului comunal de partid).

CONCURSUL ORGANIZAT

0 6XplOZi6 în lanț, Ce *‘ar putut S°Ida cu victime omenești și pagube materiale, a fost prevenită în atelierul de debitare autogenă de la uzina „Progresul“-Brăila de către lăcătușul Petrică Epure. Riscindu-și viața, el a închis robinetul de la un tub de oxigen ce luase foc. (ing. Ștefan Coman, uzina „Progresul-Brăila).

Și numai o simplă răsfoire a colecțiilor și Convorbirilor pune imediat in un prea acuzat între creație și între literatura și meditația asupra evenimentului literar. Desigur, este un fapt meritoriu că revistele respective, mai cu seamă ultima citată, și-au format un corp de cronicari activi, că opiniile ' criticilor revistei sint adesea demne de luat in considerație pentru caracterul ferm al afirmațiilor și suplețea analitică, Trebuie remarcată, în același timp, contribuția unor literați de prestanță intelectuală, precum Constantin Ciopraga, Liviu Leonte, Mihai Dră- gan, Al. Călinescu ș.a.Nu putem totuși să nu observăm penuria de materiale literare propriu-zise. Și dacă poezia este m limite acceptabile prezentă, proza se arată a fi o a- devărată cenușăreasă, mostrele inserate în paginile revistelor în cauză fiind puține și în genere Relevante, de un intelectualism oțios, bătător la ochi. Fiindcă in mod frecvent prozatorii găzduiți in coloanele celor două reviste,e- și de timpuri re- nu încearcă să sensul pate- actualității ro- să reliefeze liniile de forță ale acestui ev incandescent. Or, personalitatea unei reviste — e- xemple strălucite din istoria presei culturale românești stau mărturie ! — este conferită de talentele pe care ea însăși le descoperă, de noii scriitori pe care-i propulsează, nu de profuziunea de recenzenți și glosatori. La „Convorbirile literare" junimiste, dacă exegeții erau puțini, scriitorii erau numeroși. Așișderi la „Sburătorul" lui Lovinescu! în periodicele la care ne referim, literatura devine un fel de apendice al criticii, al comentariilor și se ajunge la o situație de felul celei oferite în numărul 50/1972 al Cronicii, în care se comentează o multitudine de cărți (intre altele una despre antropobio- za insectelor biaripate din familia Calliphoridae), timp ce proza nu nici un reprezentant, dacă exceptăm un reportaj neconcludent, „Firul vieții, la Săvinești".Lipsește din cestor reviste proza care să mai accentuat simț al. realităților concrete. Se practică meditația in abstracto, subtilitatea ostentativă, mi- zîndu-se aproape totul pe o dilatată capacitate speculativă. Nu rareori efortul prozatorilor se canalizează pe direcții colaterale. Se

Cronicii literare evidență decalaj critică, efectivă

se ocupă de probleme terne" volute, desprindă tic al mânești,

cultivă — așa cum reiese din lucrările publicate — stările de anxietate, ades psihologizîndu-se de dragul .psihologizării. E drept, la Cronica și la Convorbiri literare sînt publicate de o- bicei fragmente de roman, iar fragmentele acuză, în marea lor majoritate, un psihologism funcțional poate la scara întregului roman, disproporționat însă dacă-1 raportăm la segmentele narative în cauză.- Despre calitățile analitice ale lui Alexandru Papilian avetn o părere' bună, jude- cîndu-le din perspectiva volumului său de debut, „Dihorul". Din paginile a- cestei cărți se distingea silueta meditativă a■ prozator cerebral, fragmentul Iubitul,, din viitorul său „Portrete", este soporific și plicticos, cu toată alura lui

Alții mi-au dat imaginea unui copil prea perfect. Nu pot să-mi explic de ce s-a înrădăcinat impresia asta despre chipul meu". Bun ! Putem la nevoie accepta că am fost induși în eroare de niște convenții străvechi, că Eros a fost nedreptățit, iar Anteros privilegiat ș.a.m.d. însă o exclamație aproape involuntară își face singură loc : „Ei, și ?“ Oare nu există în acest ceas al istoriei noastre probleme mai importante ? Nu mai sint și alte subiecte de meditație ? Nu e oare, oricîtă o- roare ar avea unii de acest termen, și nițeluș evazionism aici, cel puțin în cadrul fragmentului pomenit? Căci evazionismul constă, recurgem la opinia unui scriitor ca Marin Preda, în „ocolirea [.„1 problemelor reâle ale timpului și societății noastre contemporane,

mâne este învingătorul. E o concluzie ce nu poate să nu dea de gîndit. Nimeni nu pledează pentru homunculi, pentru oameni de eprubetă trăind surîzători și ocoliți de confruntări dramatice. Nefericiri și ne- împliniri există încă, drame de asemenea ; dar există și oameni care știu să lupte cu inerția, cu solitudinea și să le învingă. Aceștia merită, fără îndoială, să devină în primul rind eroi, personaje de literatură, De altfel, o radiografie atentă a revistelor de care ne ocupăm în acest articol evidențiază și astfel de personaje. în numărul 49/1972 al Cronicii, Al. Si- mion publică o amplă proză, Miraculoasele zile, gra- vitînd în jurul , momentului de impact al unei conștiințe muncitorești cu realitatea mișcării’ revoluționare,
în revistele literare ieșene 

CRONICA“ și „CONVORBIRI LITERARE'

de dialog platonician. De- sigur, trebuie evitat ilus- trativismul, fotografierea pripită și mecanică a realităților ambiante, trebuie e- fectuată acea necesară desprindere din capcana efemerului, a cotidianului neexplorat în lui durabile.un pericol creație in eludarea indicilor care fac posibilă identificarea unui anume spațiu și timp.. O artă „rece și eternă", desprinsă total de suportul unei realități sociale, este de neconceput. Apologurile, predilecția pentru schema atemporală și aspațială duc în majoritatea cazurilor la o literatură neviabilă, cu „oameni sterilizați", lipsiți de capacitate de persuasiune emoțională. Mă întreb cită „trăire", cită „nemulțumire" creatoare sint in dialogul dintre Eros și îndrăgostit, cită rezonanță poate avea în sufletul cititorului acest lamento al Erosului : „Au fost unii care m-au înfățișat ca pe un copil antipatic, în pielea goală, o- cupîndu-mă într-un fel sau altul de arcul cu săgeți.

și in evadarea, cu ajutorul unor torente de cuvinte și imagini, într-un univers al închipuirii, care nu reprezintă nimic din ceea ce frămîntă nici măcar conștiința scriitorului evazionist, necum conștiința contemporanilor săi".Există, apoi, în prozele Ia care ne referim, o predilecție pentru viziuni metafo- rizante, o pedalare cam insistentă pe. „virtuțile neim- blînzitei singurătăți". Peda- lări pe care, în Convorbiri literare nr. 19/1972, Corina Cristea le execută alert și cu perfectă dezinvoltură stilistică, deși prin aceasta paginile sale nu încetează a fi totuși niște „peregrinări fragile" (cum bine le numește prozatoarea însăși).Destui din autorii care au publicat proze în cele două reviste imaginează figii de însingurați, de solitari și eșuați în viață. Firește. nefericitul, însingu- ratul n-au dispărut în timpul nostru și nici nu pot fi radiați din registrele de stare civilă literară. Supărătoare e însă abundența ! Lovinescu observa odată că tipul specific

a luptei din ilegalitate a comuniștilor. Mihai, Iosif, doctorul Ocneanu, Costea sint personaje ce se rețin, prozatorul stăpînind arta de a reface atmosfera tensionată a acelor ani premergători unor decisive confruntări de clasă, ani în care „nori negri se adunau, amirosea prin tihna și pacea vieții de toate zilele tunetele și fulgerele viitoarei furtuni". Tot în Cronica (nr. 1/1973) este inserat și întinsul fragment Prietenii, dintr-un roman inedit de Tudor Teodorescu-Braniște. In ipostază de scriitor, re- ' gretatul ziarist se aplică reconstituirii epocii de început a mișcării socialiste din România, insistînd — in perioade infuzate de lirism — asupra activității lui Iosif Nădejde. Tribulațiile intelectualului socialist Titu Stoican, sosit in Iașii anului 1688 pentru a lua cu cercuri socialiste, terie man nat) sânt.fi depistate și în alte nu-

mere ale publicațiilor ieșene. Ne referim, de exemplu, la fragmentul Trecute nopți cu lună Mircea Micu ' literare 2/1973) prefigurează continuare „Patima", Furtuna de dorovici (Cronica 3/1973), la Spre iarnă de D. R. Popescu (Cronica 52/1972), la citeva proze din Convorbiri literare. Dar în marea lor majoritate ele. , se circumscriu unor mai îndepărtate momente istorice, îndreptățind cerința unei prezente mai pregnante a detaliului de viață actual.Chiar reportajele, publicate sporadic în spații drămuite cu parcimonie, sînt,. într-un anume fel, inaderente, nespecifice geografiei spirituale și sociale a acestei zone definitiv cucerite de ritmul prefacerilor socialiste. Pacă excludem Acest pămînt și Iui de Alecu gen. de superior i sentimental dedicat hoiului, aproape toate celelalte apariții cești din ultimele 6 luni sint platitudine, prin , comoditate. prin absența evidentă a efortului de a fora mai adine în realitate, de a vedea fața ascunsă a lumii, semnificațiile umane din- dărătul unor cifre mereu ascendente. Reportajul este o școală a adevărului. Dar adevărul nu trebuie încorsetat în formule rigide, în formele strimte ale preconcepțiilor. Reporteri de valoare există Ia Iași, volumul recent apărut, „Cununa de spice", a dovedit-o peremptoriu. Rămîne doar să se apeleze mai insistent la ei, să li se ceară priviri proaspete asupra realității. în mod cert, prozatori și reporteri nu se nasc peste noapte. Ei se cer căutați, descoperiți, încurajați. Este simplu să a- pelezi Ia scriitori valoroși din București, Cluj și alte centre ale țării (autori a căror colaborare se cere mai bine alternată cu publicarea unor creații ale scriitorilor localnici), dar o adevărată revistă se impune în ochii cititorilor în primul rind prin scriitorii lansați și cultivați de ea. Din acest punct de vedere, la Cronica și la Convorbiri literare mai sint, cel puțin în domeniul prozei, încă multe de făcut, atît in ceea ce privește a- fectarea unui spațiu mai întins unor lucrări în proză, stimulîndu-se mai energic genul scurt, mai ales in publicarea unor creații din care să transpară mai exact realitatea vremii noastre, problematica ei majoră.

de (Convorbiri în care se o valoroasă romanului povestirea George Si-

0 Cabinetul de oftalmologie din cadrul p°liclinicii din orașul Rădăuți, județul Suceava, este închis deDirecția sanitară, căreia ne-am adresat de mai multe ori, îp loc să ia măsuri în vederea redeschiderii lui', îndrumă cetățenii către policlinica din municipiul Suceava, (Dumitru Cogălniceanu, str. T. Vladimirescu, Rădăuți).

Organizarea unor programe și acțiuni cultu
rale variate> inspirate din munca și viața muncitorilor, ar întări rolul clubului Uzinei de superfosfat și acid sulfuric din Năvodari, ca centru de formare și educare a omului nou. Metodiștii și instructorii consiliului municipal al sindicatelor sînt așteptați să acorde un sprijin mai susținut în acest sens. (Ion Dănică, pensionar, comuna Năvodari, județul Constanța).

FAPTUL

Pensionar
f

la datorieFost ceferist, azi pensionar, lori Despina din comuna Prun- deni, județul Vilcea se afla într-una din nopțile trecute în stația C.F.R. Zăvideni. O- bișnuit să privească linia de cale ferată, la un moment dat a observat un fragment de șină rupt și căzut alături. împreună cu impiegatul de serviciu a organizat o echipă de intervenție, sprijinită de mai mulți locuitori din preajma stației. Două ore mai tîrziu, trenul personal 2010 de pe ruta Sibiu—Bucu-, rești trecea prin stația Zăvi- deni, în timp ce de pe peron îl urmărea fericit cu privirea bătrînul ceferist Ion Despina...
Cine poate 
da relații?

tn noaptea de 15 spre 16 de
cembrie 1972, la ora 4,55, in 
orașul Strehaia, , suburbia Cio- 
chiuța, a avut loc un accident 
de circulație. O mașină care 
circula pe drumul național 
E 94, aflată in plină viteză, l-a 
lovit mortal pe Gheorghe Ghel- 
megeanu, in vlrstă de 34 de 
ani. Conducătorul auto a pără
sit locul accidentului, iar ■ in
vestigațiile efectuate pină acum 
de către Inspectoratul județean 
Mehedinți al Ministerului de 
Interne nu i-au dat încă de 
urmă. Cei ce pot da relații in 
legătură cu acest accident sînt 
invitați să se adreseze fie in
spectoratului menționat, fie ce
lui mai apropiat organ de mi
liție.

Sărbătoarea 
schiului

PENTRU

De cum se lasă iarna, toți cel aproape l 500 de locuitori ai satului Șirnea, din județul Brașov, de la copiii de 3 ani și pînă la bunicii lor. se deplasează pe schiuri. Fie că este vorba de minatul vitelor, fie că pur și simplu se aduce apă de la fintînă. Predilecția celor din Șirnea pentru acest mijloc de deplasare n-a . rămas efect. De fășurat o lui", care acțiuni (o orientare la trambulina de 10 metri, slalom paralel etc), la care au participat numeroși locuitori ai satului.

fără curînd, aici s-a des- „sărbătoare a Schiu- a cuprins numeroase ștafetă a veteranilor, turistică, sărituri de

DE COMITETUL NATIONAL 
APĂRAREA PĂCIIConcursul pe bază de buletine cu tema „Cultura română — promotoare a idealurilor păcii, umanismului și respectului între popoare", organizat de Comitetul Național pentru A-' pararea Păcii, se află în plină desfășurare in toate județele tării. Marele număr de buletine completate cu răspunsuri la întrebări

care sosesc zilnic pe adresa . Comitetului, National pentru A- părarea Păcii arată că acțiunea se bucură de un larg interes din partea tuturor categoriilor de cetățeni ai patriei noastre.Reamintim celor interesați că buletinele' concursului mai pot fi procurate prin comitetele județene, municipale si orășenești' de luptă pentru

pace, iar la București la sediul Comitetului Național pentru A- părarea Păcii din str. Polonă nr. T9, sectorul 1. in fiecare zi intre orele 8—17.După nuntat. cum s-ultimapentru trimiterea buletinelor pe adresa‘ Naționalpararea31 mai 1973.
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FILM AMERICAN In rolul principal : John Wayne. 
Regia : Mark Rydell.

Rigorile 
legii

Ministerul Educației și învățămîntului a stabilit noi reglementări în organizarea și desfășurarea învățămîntului de arhitectură. După promovarea anului III al secțiilor de conductori-arhitecți — care funcționează în centrele universitare București, Cluj, Iași și Timișoara — și, respectiv, după obținerea diplomei, absolvenții pot trece in anul IV, în vederea obținerii titlului de arhitect, — la institutul de arhitectură ..Ion Mincu“ din Capitală — în ordinea

mediilor obținute în decursul studiilor.Cifra de școlarizare pentru învă- • țămintul superior de arhitectură, a precizat lectorul universitar Gheor- ghe Burloiu, director adjunct în Ministerul Educației și învățămîntului, este — anul acesta — de 40 la șută din numărul conductorilor-arhitecți, locurile fiind repartizate, proporțional, între cele patru centre universitare în care funcționează secții de conductori-arhitecți. (Agerpres)
Educației și învățămîntului, Consiliul Culturii ’cialiste, pină la de invățămint, populare și case de cultură, de la presă, radio și televiziune pină la zecile de mii de propagandiști, lectori și agitatori, întreaga gamă a mijloacelor activității ideologice și politico-educative trebuie mobilizata integral spre a asigura traducerea în viață a ho- târirilor plenarei, spre a imprima activității educative un caracter cit mai concret, în strînsâ legătură cu sarcinile majore aflate in lața fiecărui colectiv.Trebuie ținut seama de faptul că însemnătatea deosebită a prevederilor programului de educare comunistă este mult accentuată in lumina noilor exigențe puse in fața întregii activități economice ca urmare a angajamentului tuturor organizațiilor județene de partid privind realizarea cincinalului inainte de termen. Atingerea unui asemenea obiectiv însuflețitor presupune o intensă mobilizare a tu’turor resurselor umane și materiale, ceea ce sporește răspunderile aflate in fața organizațiilor de partid. Este, de aceea, datoria primordială a tuturor comuniștilor ca — prin forța exemplului personal și a muncii politico-educative perseverente muncă — întregului deplină a ție și a timpului de lucru, ridicarea nivelului tehnic-calitativ ■ și modernizarea produselor, valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, reducerea cheltuielilor de producție, creșterea productivității muncii și înlăturarea oricărei risipe. Rolul propagandiștilor, agitatorilor, al tuturor membrilor de partid este de a acționa fără preget spre a înrădăcina in conștiința oamenilor muncii convingerea că realizarea unei înalte eficiente economice, condiție esențială a ridicării nivelului de trai, este de neconceput fără aportul nemijlocit al fiecărui muncitor și a

so-

de carne, lapte, lină, ouă. concomitent cu scăderea cheltuielilor materiale și îmbunătățirea calității produselor. Deosebit de rodnică’ se dovedește în acest sens orientare'a muncii politico-educative spre popularizarea și generalizarea experienței fruntașilor, astfel îricît a- ceasta să devină un bun comun al întregii țărănimi.Caracterul concret, mobilizator al muncii politico-educative trebuie să se manifeste, totodată. în explicarea convingătoare a importanței măsurilor stabilii" de Plenara C.C. al P.C.R, din 28 februarie—2 martie 1973, contribuind astfel la înțelegerea aprofundată a rațiunilor care au determinat adoptarea acestor hotărîri, a faptului că înfăptuirea lor exemplară co-

muncii politice să mențină mereu vii în conștiința oamenilor prevederile programului de educare comunistă, să explice modalitățile practice de înfăptuire a acelor prevederi. în domeniul științelor sociale se impune o mai intensă preocupare pentru creșterea eficienței practice a cercetării, pentru o- rientarea întregii activități in strin- să conexiune cu realitățile și problemele mersului mereu inainte al societății românești, concomitent cu o mai puternică afirmare a caracterului militant al ideologiei clasei muncitoare, împotriva oricăror influențe ale ideologiei burgheze.De neștirbită actualitate sînt sar- ■ cinile trasate de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 învăță- mintului de toate gradele, institu-

tehnician, fără larga afirmare spiritului de responsabilitate cială, a energici și inițiativei lor creatoare.Deopotrivă, organizațiile de partid de la sate sînt chemate să axeze munca politico-educativă de masă , spre mobilizarea integrală a forțelor. a priceperii și hărniciei țărănimii cooperatiste în vederea fructificării resurselor existente pentru a asigura creșterea an de an a nivelului recoltelor la cereale și plante tehnice, sporirea producției

respunde intereselor vitale ale tuturor oamenilor muncii, creind condiții propice realizării unor progrese mai mari și mai rapide în creșterea nivelului de trai. al poporului.în acest sens, propaganda de partid, toate cursurile și formele invățămintului de partid, munca politică de masă în ansamblul ei trebuie să-și intensifice eforturile pentru întărirea legăturii cu viața, cu realitățile și sarcinile cu care se confruntă fiecare colectiv, orientîndu-se permanent spre o problematică ancorată în preocupările de actualitate ale partidului și statului, sporindu-și combativitatea împotriva oricăror mentalități și influențe străine ideologiei comuniste. Eliminînd cu fermitate orice tendințe de rutină, șablon și uniformizare, propagandei de partid, muncii politice de masă li se cer să nu se limiteze la expuneri sau dezbateri abstracte, ci să contribuie activ, dinamic la realizarea politicii partidului în toate sferele vieții sociale, să-și îmbogățească și să-și împrospăteze continuu tematicile de studiu prin integrarea noilor probleme decurgînd din documentele de partid ridicate de viață, de practică. în același timp, este de datoria invățămintului de partid, a

țiilor cultural-artistice chemate să sporească ponderea muncii educative în ansamblul activității lor, să îmbine gătirii ci narea adincăȘiral propriu omului înaintat. Rezultatele pozitive obținute nu fac decît să confirme și mai mult rolul și posibilitățile școlii ca factor principal de educație comunistă. înaltele îndatoriri ce-i revin în dezvoltarea dragostei pentru muncă a tineretului studios, în cultivarea sentimentului de dăruire pentru interesele generale ale societății, in îmbinarea organică a instruirii de specialitate a elevilor și studenților cu asigurarea unei bune pregătiri politico-ideologice, fundamentată pe concepția materialist-dialectică.în fața creației literar-artistice partidul a pus îndatorirea nobilă de a răspunde în tot mai largă măsură cerințelor făuritorilor de bunuri materiale și spirituale, de a îmbogăți viața spirituală a oamenilor. Trăgiridu-și seva din frămîntările și năzuințele poporului, literatura și arta își vor îndeplini importanta misiune socială, prin noi și cit mai yaloroase creații pătrunse de spirit partinic, militant,

aducînd contribuții tot mai prețioase la formarea omului nou, cu o înaltă conștiință socialistă, la înflorirea plenară a personalității umarie. Activității cultural-educative de masă i s-a cerut și i se cere să se afirme în mai largă rnă- sură ca o prezență politică vie, in deplină concordanță cu însuși caracterul ei, in ultimă instanță, de muncă de partid, impunî.ndu-se ca factor mereu mai activ, mai rodnic de influențare a modului de a gindi a! oamenilor și de generalizare a principiilor comuniste de muncă și de viață.O îndatorire primordială a organizațiilor de partid, a tuturor organizațiilor de masă și obștești constă in intensificarea amplei dezbateri a proiectului de Norme ale eticii și echității socialiste, astfel incit însăși dezbaterea buie în mai mare înrădăcinarea acestor viața și activitatea lor, a celorlalți oameni ai muncii. Stimularea strădaniei pentru însușirea unor asemenea trăsături caracteristice omului nou, cum sint fermitatea și abnegația in lupta pentru înfăptuirea politicii partidului,: munca plină de pasiune pentru dezvoltarea economiei naționale, grija pentru- apărarea avutului obștesc, spiritul de sacrificiu, simplitatea și modestia, trebuie să se îmbine cu cultivarea intransigenței față de influențele moralei burgheze, a mentalităților străine societății noastre.în esență, pe primul plan al activității educative desfășurate de organizațiile de, partid din industrie, agricultură și din celelalte ramuri ale economiei naționale, din instituțiile . sociale și culturale, ca și de toate organizațiile de masă și obștești, de diferite organisme cu funcții e'ducative. trebuie să. se situeze cu mai multă perseverență și continuitate explicarea aprofundată a principiilor politicii interne și externe a partidului, contribuția practică la realizarea sarcinilor trasate de partid, promovarea largă a principiilor eticii comuniste, cultivarea unei înalte responsabilități sociale și morale față de interesele generale ale poporului, dezvoltarea convingerilor patriotice și internaționaliste.Imperativ major al evoluției societății noastre, intensificarea generală a activității pentFU înfăptuirea programului trasat de Plenara C.C din noiembrie 1971 va crea condiții pentru noi progrese pe ca- tea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a înfăptuirii marilor idealuri ale comunismului.

Ioan Știr, primitor-disfribui- 
tor de materiale pe Șantierul 6 
izolații Cluj, lotul Alba Iulia, 
in complicitate cu alte 10 per
soane, a sustras din gestiune 
tablă zincată și alte materiale in valoare de peste 138 000 lei. 
in urma unui control, cei 11 au 
fost descoperiți și deferiți in
stanței de judecată. Prin sen
tința pronunțată in prezența a 
numeroși salariați de pe șan
tier, loan Știr a fost condamnat 
la 14 ani închisoare. De ase
menea, in funcție de vinovăție, 
au fost condamnați pe diferite 
termene și complicii săi. Prin 
aceeași sentință ei au fost obli
gați totodată să suporte intre- 

. gul prejudiciu produs.

VasileHuțani, șani), voia neapărat să bea o țuică la bufetul din localitate. Dar, cum nici pină atunci nu fusese prea zgîrcit cu date peste cap, simțea mai țin picioarele să pină acolo. în această a intrat într-un grajd perativei agricole de producție, a încălecat un cal și n-a mai descălecat decît... în bufet, la tejghea! Aici a comandat o țuică pentru el și alta... pentru cal.! Tratat cu refuz de ospătar, V.T. s-a ambiționat. A fost invitat să părăsească localul, dar dumnealui, încă o dată „o- fensat", a făcut zob paharele ce i-au ieșit in cale. Drept pentru care acum e bun de plată. Și nota e destul de încărcată I

Anul trecut, cooperativa agri
colă din satul Ferești, comuna 
Văleni,: a adus la atelierul in- 
tercooperatist din Vaslui două 
autocamioane pentru reparații, 
tn urma lucrărilor efectuate 
aici a plătit nu mai puțin de 
75 000 lei. 'Anul acesta cei din 
Ferești au început povestea de 
la capăt. Pină acum, cu toate 
că autocamioanele n-au fost 
solicitate prea mult, au chel
tuit alți 2 000 lei. Din cite se 
pare, situația le convine de mi
nune „meșterilor" de la atelie
rul amintit. Întrebarea este 
insă de ce-i convine și clien
tului să arunce banii pe fe
reastră ? După cum ne relatea
ză primarul comunei Văleni, la 
uzura prematură a mașinilor 
contribuie și starea proastă a 
unui drum de 5 km pe care 
acestea trebuie să-l străbată. 
Dacă reparau de la inceput 
drumul, cei din Ferești ar fi 
ferit poate mașinile de aseme
nea reparații costisitoare. Dar 
nici acum nu e prea tirziu.

Rubrică redactată de 
Dumliru T?RCOB 
Gheorcjhe POPESCU 

și corespondenții „Scînteii"
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Sosirea unei delegații a Partidului Cronica zilei

■

Socialist Desturian (P. S. D.)

din TunisiaMarți a sosit în Capitală o delegație a Partidului Socialist Desturian (P.S.D.) din Tunisia, condusă de Habib Chatti, membru al C.C. al P.S.D., directorul cabinetului președintelui Republicii Tunisiene. Habib Bourguiba, care, la invitația C.C. al P.C.R., va face o vizită de' prietenie in România. Din delegație fac parte Tijani Makni și Mekki, Alaoui, primi-secretari ai comitetelor regionale Sfax și Gafsa ale P.S.D., Aicha

Bellagha, președinta Uniunii Naționale a Femeilor din Tunisia.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost întîmpinați de tovarășii Ștefan Andrei, secretar,al C.C. al P.C.R., Suzana Gâdea, președinta Consiliului Național al Femeilor, Constantin Vașiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Stelian Grin- deanu, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.

La Ambasada Greciei din București a avut loc marți seara festivitatea Inminării Ordinului Phoenix in gradul de comandor, conferit de guvernul grec prof. dr. M. Popescu Buzeu, președinte de onoare și secretar general al Uniunii medicale balcanice, pentru, merite deosebite în activitatea științifică și contribuția adusă la lărgirea relațiilor de colaborare și prietenie între oamenii de știintă din țările Peninsulei Balcanice. înmînînd acest., ordin savantului român, ambasadorul Greciei la București, Aristote Phrydas. l-a felicitat, urîndu-i noi succese în nobila sa activitate spre folosul științelor medicale românești și al prieteniei . dintre popoarele român și grec. (Agerpres)

A APARUT NR. 6/1973 AL REVISTEI

55ERA SOCIALISTĂ44

EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA Seară Peirascu

in cursul anului trecut, în județul Prahova s-a desfășurat o largă și gospodărească acțiune de modernizare a rețelei comerciale, îndeosebi cu forțe proprii, mobilizindu-se în acest scop rezervele locale. Cu fonduri financiare minime s-a reușit ca numeroase spații vechi să fie modernizate și înzestrate cu u- tilaje noi. La Ploiești, Cîmpina, Azuga, Bușteni și în alte centre urbane multe magazine au ecum o altă înfățișare.— Și în acest an — ne spune tovarășul Mircea Jinga, directorul Direcției comerciale județene Prahova — activitatea de reînnoire a comerțului continuă. ’ La baza întregului program de îmbunătățiri și modernizări stă ideea de a asigura o mai bună bază de aprovizionare a unităților și de a crea condiții pentru o mai rapidă servire a publicului.

O bună parte a unităților se reprofilează. Astfel, vechea circiumă de lingă tribunalul județean ploieștean s-a transformat într-o cochetă cofetărie, iar localul „Bucegi" a devenit pensiune pentru elevi. în curînd în spațiile comerciale hejudicios folosite pînă în prezent se vor deschide patiseria „Bujorul", cofetăria și ceainăria „Unic",- un restaurant cu specific prahovean.întrucît pînă la deschiderea sezonului turistic estival nu maî este mult, gospodarii comerțului din Prahova pregătesc asiduu rețeaua, astfel incit servirea oaspeților în trecere 1 sau care vor poposi la Sinaia. Azuga și Bușteni bună.

în decorul pe care-1 oferă tablourile lui Gheorghe Petrașcu, prezente in expoziția de pictură deschisă la Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România, a avut loc marți o seară muzeal-artistică dedicată marelui pictor și desenator. Manifestarea, organizată de Comisia națională pentru U.N.E.S.C.O. și secția de popularizare, studii și documentare a Muzeului de Artă constituie încă un omagiu adus memoriei acestui reprezentant de seamă al picturii noastre, de la a cărui naștere s-a împlinit anul trecut un secol.

Sumarul noului număr se deschide cu editorialul „ÎNALTĂ RĂSPUNDERE PENTRU DEZVOLTAREA SOCIAL-ECONOMICĂ A ȚARII".În continuare sînt inserate articolele : „O politică internațională activă, de pace și prietenie intre popoare", de CONSTANTIN FLO- REA ; „Prețui" cheltuielilor neeco- nomicoase", de ION STANCIU ; „Orientări în valorificarea creației tehnice", de OLIVIU RUSU ; „Marketingul și planul național unic", de STAN MAGUREANU ; „Un domeniu modern al esteticii" de GH. LEUCHTER și „Vasile Conta — precursor al psihologiei materialiste din România", de ION DRA- GAN.La rubrica „PROIECTUL DE NORME ALE VIEȚII ȘI MUNCII COMUNIȘTILOR" apare articolul „Responsabilitatea comunistă" de ELENA ZAMFIR.în cadrul rubricii „OPINII", sub titlul „Istoria anilor noștri este istorie !“. apar intervențiile lui M. MUȘAT, FL. CONSTANTINUL GH. I. BODEA, R. DEUTSCH. A. LO- GIIIN, VV. MARIN și T. GEORGESCU.Cuprinsul rubricii „ȘTIINȚA- ÎNVAțAMÎNT" este alcătuit din articolele : „Implicații sociale ale științelor medicale", de OCTAVIAN FODOR ; „Modernizarea sistemului

de Informare științifică", de ION STOICA ; „Eficienta economică a învățămintului", de DAN GRIN- DEA și „Manualele de matematică intre didacticism și funcționalitate", de ȘTEFAN FĂTULESCU.La rubricile „PROGRAMUL DE EDUCAȚIE COMUNISTA A MASELOR" și „CREAȚIA LITERAR- ARTISTICA", revista publică articolele „Opinia publică — expresie a conștiinței socialiste", de PETRU PÎNZARU și, respectiv, „Repere pentru o sociologie a literaturii", de CONSTANTIN CRIȘAN.Rubrica „CURENTE ȘI IDEI" publică comentariul „Limitele unei analize a creșterii" (II), de MIHAIL FLORESCU.Materialele intitulate „Realizări și perspective în economia Cubei" de VICTOR STAMATE și „Cogestiu- ne, codecizle, participare", de VICTOR SCHIWOFF alcătuiesc conținutul rubricii „DIN MIȘCAREA COMUNISTA ȘI MUNCITOREASCA MONDIALĂ".Un documentar cu titlul „Opțiuni social-economice în Tanzania" de GHEORGHE DRAGOȘ este inserat la rubrica „VIAȚA INTERNAȚIONALA".în încheiere, sumarul revistei conține obișnuitele rubrici „CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII", „REVISTA REVISTELOR" și „CUVÎNTUL CITITORILOR".

Ziua internațională 
pentru eliminarea 

discriminării rasiale

(Agerpres)
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să fie cît mai FOTBAL v DE MÎINE, ÎN AUSTRIA, LA GRAZ

Constantln CĂ.PRARU
corespondentul „Scînteii” Campionatul mondial

de hochei

NOI UNITĂȚI ALE COOPERAȚIEI DE CONSUM

Volumul producției-., destinat pieței va spori la sută față de anul tre-
Nistor ȚUJCU 
corespondentul „Scînteii’

IN SATELE JUDEȚULUI DOLJ

Reînnoiti-vă abonamentele la revista

//
MUNCA DE PARTID"

în satele și comunele județului Dolj funcționează în prezent 825 unități ale. Cooperativelor de consum, cu 85 profiluri.: cizmărie, cojocărie, zidărie, timplărie, reparații radio și televizoare etc. Valoarea volumului produc- ției-marfă realizate se ridică la circa 68 milioane lei pe an. Anul acesta s-a prevăzut înființarea a încă 450 secții prestatoare de servicii și produc-

tive., Ținînd seamă de cerințele locuitorilor de la sate, se va acorda . o atenție deosebită înființării . secțiilor de zidărie, dulgherie. timplărie. râdio-tele- vizoare.marfă cu '30

Astăzi după-amiază, pe stadionul „Republicii" din Capitală, în meci retur pentru sferturile de finală ale „Cupei cupelor" la fotbal, echipa Rapid București primește replica formației engleze Leeds United. După cum se știe, în primul joc • victoria a revenit echipei engleze cu scorul de 5—0. Jocul începe la ora 16,00 și va fi transmis de posturile : noastre .de radio și televiziune.ECHIPA DE JUNIORI — PARTIDA OFICIALA LA ATENA. — Alte două echipe românești de fotbal sînt .angajate astăzi în competiții oficiale. Echipa națională de juniori va juca la Atena în compania echipei Greciei într-un joc contînd pentru preliminariile turneului U.E.F.A. E- chipa A.S.A. Tg. Mureș va intîlni in deplasare formația iugoslavă „Suț- jeska-Niiksici, în cadrul „Cupei balcanice".AJAX FARA CRUYFF ! Echipa de fotbal Ajax Amsterdam a sosit la MUnchen in vederea meciului retur p.e. care-1 ya st Miinchen‘ în cadrul

Orașul austriac Graz găzduiește, începind de mîine, campionatul mondial de hochei pe gheață grupa B, la care participă opt echipe : S.U.A., R. F. Germania, Elveția, Italia, România, Iugoslavia, Japonia și Austria. Potrivit comentatorilor a- gențiilor internaționale de presă, principala favorită este echipa S.U.A., în timp ce pentru celelalte locuri candidează cu șanse aproximativ egale selecționatele R. F. Germania, Iugoslaviei, României și Elveției.Echipa României va susține primul meci mîine, în compania se-

lectionatei Austriei. în programul televiziunii noastre — meciul România—Austria, de la orele 22,30 (înregistrare).
★Tradiționala competiție internațională de patinaj artistic pentru „Cupa prieteniei" se va desfășura anul a- cesta intre 28 și 31 martie pe pa-, tinoarul parcului sportiv „23 August". La întreceri și-au anunțat participarea, alături de patinatorii țării noastre, sportivi și sportive din U.R.S.S., R. D. Germană, R. P. Bulgaria, R. P. Ungară, R. P. Polonă și Cehoslovacia.

în fiecare an, ziua de 21 martie este marcată ca „Zi internațională pentru eliminarea discriminării rasiale", instituită in memoria victimelor masacrului din 1960, de la Shar- peville — Republica Sud-Africană, cînd o manifestație pașnică a populației africane a fost reprimată crunt de forțele polițienești.Anul tragicelor incidente de la Sharpe- ville a fost, în același timp, anul scoaterii in afara legii a partidelor populației africane majoritare, paralel cu exacerbarea discriminării rasiale. Toate a- cestea au sporit indignarea și oprobriul opiniei publice progresiste din întreaga lume împotriva regimurilor rasiste. în era unei viguroase afirmări a cauzei libertății și nea- tîrnării popoarelor, a ideilor de egalitate , socială a oamenilor fără deosebire de na- e ționalitate sau rasă, în epoca impetuoasei dezvoltări a științei și a unor prestigioase cuceriri ale rațiunii umane, discriminările • rasiale apar nu numai ca o practică rușinoasă, ca un anacronism flagrant, rămășiță a ideologiilor de tip fascist, ca o lezare a demnității umane, ci și ca o sfidare la adresa comunității internaționale, ca o piedică serioasă în calea instaurării în lume a unui climat al păcii, colaborării și încrederii între popoare. Este cunoscut că în R.S.A. apartheidul, așa-zisa dezvoltare separată a raselor, a fost ridicată la rangul de politică de stat. Apartheidul constituie o formă specifică de colonialism și exploatare, în baza căreia popu-

lația africană este lipsită de cele mai elementare drepturi politice, economice și culturale, fiind obligată să trăiască în bantustane, adevărate lagăre de concentrare situate în zonele cele mai puțin prielnice vieții. Politica nefastă a discriminărilor rasiale este practicată și în Namibia, țară ocupată ilegal de R.S.A., ca și în Rhodesia și în coloniile portugheze.Din păcate, ale segregării, imperialiste ale riorității rasiale, practici și măsuri discriminatorii pe baza naționalității sau culorii pielii — fie fixate prin acte cu caracter de legi, fie tolerate sau încurajate de autorități — se întîlnesc și in alte zone de pe glob, inclusiv în unele țări capitaliste aflate pe o treaptă înaltă a dezvoltării economice.Pe diferite meridiane ale Terrei, de la tribuna Organizației Națiunilor Unite, in numeroase alte împrejurări răsună tot mai vehement glasurile popoarelor, glasurile tuturor celor care cer să se pună definitiv capăt acestor practici și măsuri. în- tr-o declarație făcută de secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, se subliniază pe bună dreptate că „rasismul constituie nu numai o nedreptate socială, dar și o sursă ‘ de încordare și conflicte, o amenințare la adresa păcii și securității internaționale". Așa cum este cunoscut, țara noastră, in care, prin cucerirea puterii de către clasa muncitoare, a fost asigurată în fapt devină egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate

forme teorii supe-

sau rasă, în absolut toate domeniile vieții politice, sociale, economice militează cu consecvență pentru e- galitatea deplină în drepturi a tuturor țârilor, pentru dreptul tuturor popoarelor de a fi stăpine pe destinul lor. România socialistă a sprijinit la O.N.U. și în țoate forurile internaționale propunerile și rezoluțiile chemînd la lichidarea- apartheidului, a oricăror practici de discriminare rasială. Reafirmind poziția principială a țării noastre in această problemă, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia in timpul vizitei de anul trecut în Africa : „Toate națiunile, toți oamenii, indiferent de rasă, de culoare, au a- ceieași drepturi — și trebuie să impunem ca aceste drepturi să fie respectate pretutindeni".România se numără printre coautorii Programului Deceniului de luptă contra rasismului și a discrimina-, rii rasiale, adoptat recent în unanimitate de Comisia Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile omului.Manifestîndu-și profunda solidaritate cu popoarele care mai au de îndurat asuprirea rasială și care militează pentru lichidarea ei, poporul nostru își reînnoiește, cu prilejul Zilei internaționale pentru eliminarea discriminării rasiale, hotărirea de a acorda și in viitor sprijinul său ferm luptei pentru cauza libertății și egalității tuturor națiunilor, pentru deplina a- firmare, ' pretutindeni pe glob, a personalității și demnității u- mane.
A. BUMBAC

01

Revistă a C.C. al P.C.RPrețul unuî abonament este "de 48 lei anual (24 de numere).Abonamentele se fac la oficiile poștale, prin factorii poștali și di- fuzorii dih întreprinderi, instituții și de la sate.
întreprinderile și instituțiile pot contracta abonamentele necesare pentru documentare, adresindu-se, de asemenea, oficiilor P.T.T.R. din localitate.

vremea
■Timpul probabil pentru zilele de 22, 23 și 24 martie a.c. în tară : Cerul va fi variabil, mai mult noros, în estul și nordul tării, unde vor cădea precipitații atîț sub formă de ploaie, cit și sub formă de lapovită

și ninsoare. în rest, precipitațiile vor fi izolate. Vint. potrivit, cu intensificări de scurtă durată. în estul și sud-estul tării, spre sfîrșitul intervalului. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre minus 8 grade și plus 2 grade, iar maximele vor oscila între 3 și 13 grade, local mai ridicate. In București : Vreme schimbătoare, cu cer temporar noros. Vor cădea precipitații slabe. Vint potrivit, cu intensificări de scurtă durată în a doua parte a intervalului. Temperatura ușor variabilă.
Funeraliile

în Capitală au avut loc marți funeraliile scriitorului Demostene Botez, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, director al revistei „Viața Românească", reprezentant eminent ăl literelor românești, creator al unei o- pere valoroase în domeniul poeziei, prozei și publicisticii.în jurul catafalcului, aflat la Casa scriitorilor „Mihail Sadoveanu", erau depuse coroane de flori din partea Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, Biroului Marii Adunări Naționale, Academiei Republicii Socialiste România, Uniunii scriitorilor și altor uniuni de creație. Consiliului Culturii și Educației Socialiste, unor reviste și publicații, instituții cu caracter literar și științific.Pe o pernă de catifea vișinie'erau rinduite ordine și medalii .românești, acordate scriitorului Demostene Botez pentru meritele sale.în cursul dimineții au adus defunctului un ultim omagiu academicieni, scriitori, personalități ale vieții noastre literare, ziariști, studenți, nu-' meroși bdeureșteni.La adunarea de doliu a luat cu- vîntul acad. Alexandru Phillippide, membru al Prezidiului Academiei Republicii Socialiste România, președintele secției de literatură și artă, care a spus, printre altele : De- plingem aici plecarea pentru totdeauna dintre noi a unui scriitor care, timp de peste 50 de ani, a luat parte la dezvoltarea literaturii române contemporane. în poezia lui Demostene Botez, de la volumul „Floarea pămintului" din 1920 pînă Ia „Oglinzi" din 1963, calitatea dominantă este o adincă sinceritate a simțirii, exprimată cu o seriozitate profundă. In versurile lui am aflat întotdeauna acea prețioasă însușire a seriozității față <je sine însuși, față de cititori și față de poezie. El a slujit poezia cu devotament, cu credință, cu statornică dragoste și cu un mare talent. Rezultatele acestei rare reuniuni de calități, ce strălucesc în versurile sale, îi asigură un loc de frunte bine însemnat printre contemporanii săi.

iusțiuț; cu Bayernv , — ______1 .'iCîipei campionilor europeni". "Din ech'jpa olandeză lipsește'"''Celebrul jucător Joh'ănn Cruyff. Agențiile -internaționale de presă relevă in comentariile lor că Johann Cruyff a fost accidentat la un genunchi, în etapa din duminica trecută, și nu poate juca.
s
3Turneul internațional de șah care se desfășoară în aula Bibliotecii Centrale Universitare din Capitală a programat ieri după-amiază partidele rundei a XIII-a.Jucînd cu piesele negre, maestrul român C. Partoș a obținut victoria la Honfi (Ungaria). Knaak (R.D. Germană) a ciștigat la Ghițescu. A fost consemnată remiza în partidele Gheorghiu—Spiridonov (Bulgaria),Ghizdavu—Rukavina (Iugoslavia) și Ungureanu—Stoica. Marele maestru sovietic Mark liberă.în clasament . (U.R.S.S.) cu 9 de), urmat de — 9 puncte (din 13 partide), Partoș (România), Knaak (R.D. Germană) — 7,5 puncte, Honfi (Ungaria) — 7 puncte etc.Astăzi, în cadrul penultimei runde, se dispută partida derbi dintre Taimanov și Ghizdavu.

H

Taimanov a avut ziconduce Taimanov puncte (din 12 parti- Ghizdavu (România)

iui Demostene Botez
Poeții adevărați, care și-au identificat viața cu aceea a poporului și a timpului lor — a spus Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste — poeții care au fost cu suflet în sufletul neamului și i-au cintat bucuria și amarul rămîn vii, aripa morții nu-i va atinge niciodată. Vie și luminoasă va rămîne ,și amintirea patriotului, a cetățeanului democrat și progresist care — în spiritul umanist de la revista ieșeană „Viața Românească" — a militat pentru interesele majore ale poporului român. Demostene Botez a stat în primele rinduri ale intelectualității progresiste, a fost un înflăcărat animator cultural și un îndrumător înțelept al tineretului scriitoricesc, conducător de reviste, deputat în Marea Adunare Națională, președinte al Uniunii scriitorilor, participînd cu un puternic elan patriotic, cu tot talentul și puterea sa de muncă la edificarea socialismului, la înflorirea noii culturi românești, la răspîndirea ei in masele cele mai largi. Poetul a găsit în elanurile clasei muncitoare, în ideologia și partidul ei comunist sursa pentru un lirism tonic, viguros.' Universul său poetic s-a îmbogățit cu viața și faptele eroice ale constructorilor noii societăți. Frontul nostru cultural resimte o grea pierdere prin trecerea în veșnicie a lui Demostene Botez. Acestui om bun, acestui poet delicat, acestui patriot înflăcărat, Consiliul Culturii și Educației Socialiste îi aduce un respectuos omagiu.Vorbind in numele întregii bresle, al conducerii Uniunii scriitorilor și al redacției revistei „Viața Românească", Radu Boureanu, membru al Biroului Uniunii scriitorilor, a spus : Să ne gindim la ce a fost luminos, la ce a fost constructiv in viața omului și scriitorului Demostene Botez. Să ne gindim că a iubit mult viața și oamenii, că a trudit asupra ideilor, valorii cuvintelor scrise, și că, așa cum mărturisește intr-un poem, a plecat dintre noi cu regretul că

părăsește un timp în care ar fi dorit să se nască. Aportul scriitorului Demostene Botez la dezvoltarea literaturii române se asociază cu acea grijă pe care a încercat s-o fructifice cu prilejul activității sale ca președinte al Uniunii scriitorilor, pe linia difuzării și posibilității de punere în circuitul universal a valorilor scrisului românesc.Criticul literar Valeriu Râpeanu, directorul editurii „Mihai Eminescu", aducind un ultim omagiu defunctului, a spus : Despre Demostene Botez s-au scris și se vor scrie pagini multe. Vor scrie cei ce vor cinta imaginea scriitorului-cetățean, vom scrie toți despre omul entuziast, despre omul care nu și-a precupețit timpul și talentul, despre omul care a trăit cu pasiune literatura și frumosul pînă in clipa din urmă a vieții sale. Scriitorul și ziaristul Demostene Botez iși are numele înscris în file de carte.Noi, moldovenii, a arătat in cuvîn- tul său scriitorul Mircea Radu Iacoban, directorul editurii „Junimea", ne luăm rămas bun acum de la marele moldovean, care a fost Demdstene Botez. îi mulțumim maestrului Demostene pentru tot ce a dăruit lașului, Moldovei și României. Știm că a iubit mult orașul cu tei și castani, că i-a închinat cei mai frumoși, mai generoși și mai entuziaști ani, că s-a străduit mereu să readucă în amintirea noastră pe marii ieșeni de altădată. Vorbitorul a dat apoi citire unui vers omagial adresat de poetul George Lesnea, ca o ultimă scrisoare prietenului său Demostene Botez.A fost intonată apoi „Internaționala".După încheierea adunării de doliu, cortegiul funerar s-a îndreptat către cimitirul Bellu, unde a avut loc Înhumarea. în fața mormintului, a adus un ultim omagiu defunctului, ing. Octav Luchian, din partea foștilor elevi ai liceului internat „Cos- ,tache Negruzzi" din Iași. (Agerpres)
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• O anchetă dificilă : L'UMI&A
— 9; 11,15; 13136; 1Q,; 18,15; 20,30. . CAPrr0L _ 

18,30; 20,45.
— 8,30; 11;

21, BUCUREȘTI 
16; .18,30; 21. 
desene animate 
9,30, Clovnii — 
17,30; 20 : DOI-

LUCEAFA- 
; 16; 18,30;

o Copilul sălbatic 
9,30; 11,45; 14; 16,15;
• Cowboy : SCALA 
13,30; 16; 13,30;
— 8,30; 11; 13,30; 
a Program de 
pentru copii —. 
10,45; 12,45; 15,15; 
NA.
• Alfred cel Mare 
RUL — 8,30; 11; 13,30
21, FESTIVAL — 8,30; li; 13,30; 16 
18,30; 21, FAVORIT — 10; I" 
15,30; 18; 20,30, GLORIA — 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45. 
s Explozia ; ÎNFRĂȚIREA 
TRE POPOARE — 15,30; 18: 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15. 
a Organizația : FEROVIAR 
8,30; 10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, 
EXCELSIOR — 8,45; 11; 13,30; 16; 
13,30; 21, MELODIA — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
8,30; 11 j 13,30; 16; 18,30; 21.
a Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : GRIVIȚA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30.
a Pe aripile vîntului : PATRIA
— 10; 14,30; 19,15.
a Fata care vinde flori : AURO
RA — 9,30; 12* 15,30; 13; 
VITAN — 10; 15,30; 18: 20,30.
a Cupa gloriei : TIMPURI NOI
— 9—20,15 în continuare.
a Escroc fără voie — 10; 12: 14, 
Sora Karrle — 16.30, Cavalcada
eroică — 18,30; 20,30 : CINEMATE
CA (sala 
a Dacii : 
20,15.
a Maria 
14,30; 17.

IN-
20,15,

20,30,

Union).
MUNCA — 15,30; 18;

Stuart : BUZEȘTI

(Urmare din pag. I)Acum un an sau doi își aveau sălașul, uite, chiar in cabana pe lingă care trecem acum. Iarna troienise drumurile, iar pe ei îi blocase în dormitoare. Min- care și țigări n-aveau decît pentru patru-cinci zile. într-o magazie alăturată, la punctul alimentar, se găsea însă de toate, numai că vîn- zătorul incuiase — vine in munte doar de două ori pe săptămînă. Oamenii au răbdat circa opt zile, după care, văzind' că urgia nu contenește, s-au hotărît. Brigadierul lor, comunistul Eugen Caplan, i-a scos pe toți din cabană și i-a dus la magazie. Au spart lacătele, au făcut un inventar, și-au luat ce le era necesar, au pus băni în loc, după care au încuiat. N-a lipsit nimic, nici cît prețul unui pachet de „Mă- rășești". Abia după trei săptămîni am putut ajunge la ei. Altceva. Trăiesc cite zece-cincisprezece într-un dormitor, nu se încuie nimic și n-am auzit vreodată să-i lipsească unuia dintre ei fie și-un capăt de ață... t...Am ajuns. Sîntem în exploatarea Răchlți, parchetul 103. Aparține de sectorul Topleț — considerat de specialiști ca fiind cel mai greu din țară. în acest punct cad răpuși zilnic în jur de 120 de fagi. Voinicii, de cite 6—7 tone fiecare, cad fulgerați de cuțitele rotative ale ferăstraielor mecanice. Nu, copacii nu mor în picioare — e o simplă metaforă.

• Andrei Rubliov : BUZEȘTI — 
19,30.
• Domnului profesor, cu dragos
te : VIITORUL — 15,30; 18, FLO- 
REASCA — 15,30; 18;. 20,30.
a Structura cristalului : VIITO-

A Cu mîinile curate : LIRA — 
15,30; 18; 20,15. - xr»
a Drumul spre Vest : ARTA — 
15; 17,45; 20,30, GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,30.
A Anonimul venețian : DRUMUL 
SĂRII — 10; 15,30.
A Egor Bulîciov și alții : DRU
MUL SĂRII — 18; 20,15.
a Adio, arme î ; CENTRAL — 9; 
12,30; 16; 19,30, VOLGA — 9; 
12,30; 16; 19,30, FLAMURA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
A Dacă e marți, c Belgia : CO-
TROCENI - 15,30; 18.
A Tinerii : COTROCENI — 20,15. 
a Zestrea : COSMOS — 15,30; 18;
20.15, PROGRESUL — 15.30; 18;
20.15.
a Trandafiri roșii pentru Ange
lica : DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
A Ursul Yogi : RAHOVA — 
15,30; 18.
șE o poveste veche : RAHOVA 
— 20,15.
A Poliția mulțumește : FEREN
TARI — 15,30; 1'8; 20,15.
A O floare și doi grădinari : TO
MIS — 9; 12.30; 16; 19,30.

• Teatrul de comedie : Preșul 
— 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu 
gureanu) ; Joc de pisici — 20. 
a Teatrul Mic : Testamentul 

s- nelui— 19.80. ■
a Teatrul „C. I. Nottara"

Bu-
Mă-

ciî-
.țTkî-ținaiw» 

_. (sala
Magheru) :, O,/Memphis I — 19530,. / t 
(sala Studio) : Schimbul — 20. 
a Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30. *
• Teatrul „Ion Creangă4' : Soldă
țelul de plumb — 16.
• Teatrul „Țăndărică** (în sala 
Teatrului Giulești) : Copilul și' 
ciocîrlia — 15.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19,30.
• Circul „București” : Frații lui 
Flipper — spectacol cu delfini — 
17,30; 19,30.

A

17,45

tv
PROGRAMUL I

• Opera Română : Giselle — 19.
« Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Fanny 
— 20. .

Ceea ce-i sigur este că cei 29 de oameni din parchetul 103 par a nu observa drama din jur. în fond, nici măcar nu-i o dramă. Pentru ei este bătălia de toate zilele ; este munca. Cît ele mare este efortul nu-ți dai seama decît dacă-i privești cum lucrează. Judecind după faptul că pasta mi-a înghețat în toate cele trei tuburi ale pixului trebuie că sînt cîteva grade bune sub zero. Judecind însă după ceea ce văd, adică după

I

9,00 Curs de limba engleză. Lec
ția a 45-a.

9,30 Micii meșteri mari. 
Telex.
Ancheta TV : „Conviețuire". 
Film serial : „Pe urmele Iul 
Caplja" — episodul VIII.
La ordinea zilei. Azi, județul 
Constanța.
Revista literar-artistică TV. 

13,00 Telejurnal.
15,55 Fotbal : Rapid București — 

Leeds United — meci retur 
în sferturile de finală ale 
„Cupei cupelor". Transmisiu
ne directă de la stadionul 
Republicii. în pauză : Trage
rea Pronoexpres.

Curs de limba germană. Lec
ția a 45-a.
Telex.
Semnificații. Manifestul Co
munist ~ operă de căp&tîi a 
marxismului.

: a Pro- 
iectul Legii privind dezVol- 

locuințe, 
vinzarea" de locuințe din fon
dul de stat către populație și 
construirea de case de odih
nă proprietate personală 
o Proiectul Legii privind ad
ministrarea fondului locativ 
și reglementarea raporturilor 
dintre proprietar și chiriaș.

19,00 Timp și anotimp în agricul
tură.

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal A Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Cîntecul săptămlnii : 
place să trăiesc 
sus“.

20,06 Teleobiectiv.
20,25 Telecinemateca. 

grid Bergman : 
Brahms ?M. Regia _____
Litvak. Cu : Ingrid Bergman, 
Yves. Montand, Anthony Per
kin's.

22.20 24 de ore 
lufne.

23,00 Stadion - _ .
portaje, anchete, opinii 
lumea sportului.

10,15
13,20

»•
„îmi 

cu fruntea

Ciclul Tn- 
„Vă place 
: Anatole

România In

emisiune de re-
dln

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : 
Gheorghe Spacu.

20.30 Program de circ.
20,40 Agenda.
20.50 Tineri interpret!.
21.30 Ghișeul.
21.50 Meridiane literare.
22,10 Roman foileton ; „Piatra lu

nii" — după românul lui W. 
Collins. Regla : Paddy Rus
sell (ultimul episod).

ifi

:J

(

(

nu-și amintește să-1 fi Văzut bolnav, deși „are" 25 de ani de pădure. Și el' și ceilalți sînt căliți.Discut cu șeful de echipă Ion Popescu. îmi exprim nedumerirea că nu văd joa- găre. .Nici să nu scrieți despre ele — îmi răspunde — au dispărut de mult. Le-au înlocuit ferăstraiele mecanice. De la 1 ianuarie ’73 Ia noi au dispărut practic și țapinarii. Le-a luat locul Ion Toma și IFRON-ul lui (tractor dotat cu dispo

acord. Du-tc să-ți facă recepția, altfel ii scrie lui taică-tău..i— Despre ce fel de „recepție" — e vorba ?— Păi, să-l vadă nea Eugen cum e îmbrăcat,; pieptănat, ciți bani are în buzunar. Moșul se pricepe la e- ducație.Mai aflu că pe cei tineri tot Eugen Caplan ii recrutează.' Fie din Lereștii lui de Argeș, fie din alte părți. Nu-i ia decît pe cei cu ai
De la Orșova în sus

ciți dintre cei 29 și-au lepădat pufoaicele pentru a lucra doar în pulovere, aș crede că, dimpotrivă, sint peste „plus" cu mult și că zăpada-i doar element decorativ.îl întreb pe brigadier, pe Eugen Caplan, unde-i sînt mănușile. Ride și-mi spune că anul ăsta nu-și amintește să și le fi pus, fiindcă-! o iarnă ușoară. Nici acum un an nu și ie-a pus. Cred eu că nu are ? Ba și Ie-a cumpărat exact acum 
14 ani, cind a început lucrul pe muntele de față. 
Nu sînt nici rupte, fiindcă — am văzut — nu le poartă. Bătrînul Caplan mai are trei ani și iese la pensie. Nici unul dintre cei 29

zitive hidraulice de ridicat și impins). Ne mecanizăm continuu. Nu peste tot însă poți intra cu mecanizatele.Sîntem întrerupți. Un tî- năr, pe care-1 văzusem în pufoaică pînă adineauri, îl întreabă pe Ion Popescu dacă poate să plece. A venit o „scurtă" și șoferul i-a promis că-I ia în cabină „pînă devale". Paltonul din „urson" îi subliniază eleganța. Tinărul se numește Gheorghe Manole și este de fel din Fălticeni. Vrea să se ducă la Tîrgoviște, are niște frați acolo, la construcții, vrea să-i vadă.— Și ce-mi spui mie ?! Doar te-am învoit încă de aseară. Bătrînul a fost de

căror părinți a discutat. A- poi le tot scrie, și le scrie...Sortatorii Ion Șperlea și Francisc Matei vin să-1 roage pe inginer să le dea 5—6 camioane. Pentru ? Au strins ei șl au curățat toate crăcile care de obicei se a- runcau. STAS-ul nu prevede ridicarea din pădure a lemnelor cu diametru sub 1,2 cm, dar s-au gîndit ei așa, c-ar fi păcat altfel...— Legea mă obligă să fasonez doar material de la cinci centimetri 1n șus ; ideea lor e bună și mă bucură ; valorificarea superioară nu-i o simplă vorbă de ședință — in fapt de aici începe....Intrăm în cabană. Cald, curat, simplu. Soția tovarășului Popescu

este „cheia casei" — cum o numesc toți. ' Tocmai se pregătea să cheme bărbații, întreaga brigadă, la masă. Piinea ? Neagră și tare. Vorba inginerului — „Ah, comerțul..." Dintr-un colț, o veritabilă Scufiță Roșie se apropie de mine și mă întreabă dacă știu poezii. N-apuc să răspund. îmi recită dintr-o suflare jumătate din volumul Otiliei Cazimir „Baba Iarna in- tră-n sat".— Strofa a doua diti „Lăstunul" ai greșit-o 1— Eu ?! Obrajii i-au devenit mai purpurii decît căciulită. CPntrolează !îmi întinde cartea. Jos, pe o etichetă lipită școlărește, citesc : MiRELa PO- PEscU, 5 aNI, sEcȚia GRă- DiNiȚă... Există așa ceva pe aici ? — îl întreb, Ia întoarcere, pe inginerul Cio- botea. Da —răspunde amuzat — la vreo: 40 de kilometri...La- primul telefon ne o- prim. Cineva i-a comurîicat inginerului să raporteze imediat Ia centrală realiză" rile cumulate ale primelor două luni din 1973. Cifrele vor călători „electric" la București. „Alo, Severinu- le, notează ! Ești gata ? Zi așa : bușteni, fag : planificat 9 500 ; realizat 9 552. Cum ce ? Metri cubi, mai întrebi ?!! Din care pentru derulaj, > planificat 1 925 ; realizat 2 920. Scrie lobde industriale... Vrei și fruntași ? Notează !• Brigăzile Iui Gheorghe Nițoiu, Ion Savii, Ion Chivu, Vasile Barbu. Gata ?! Aștia-s ! Te salut 1



Consultările multilaterale
de la Helsinki

Continuarea dezbaterilor asupra aspectelor legate de 
cooperarea economică între statele europeneHELSINKI 20 (Agerpreș). — Consultările multilaterale pentru pregătirea Conferinței în problemele securității și cooperării în Europa au continuat marți, la Helsinki, în cadrul grupului de lucru format din reprezentanții tuturor statelor parti-

cipante. Dezbaterile, care au conduse — potrivit principiului tației — de reprezentantul Danemarcei, s-au axat, în continuare, pe examinarea aspectelor legate de cooperarea în domeniul economic între statele continentului.

Conducătorul delegației

G. R. P. despre
Vizita delegației culturale române

în R. P. Chineză
Vizita în Norvegia a ministrului 
afacerilor externe al României

sud-vietnameze

Sesiunea extraordinară a Consiliului de Securitate
SPRIJIN ACTIV REPUBLICII PANAMA
PENTRU DOBÎNDIREA SUVERANITĂȚII 

ASUPRA ÎNTREGULUI TERITORIUCIUDAD DE PANAMA 20 — (Corespondență de Ia M. Fabian). La Ciudad de Panama au continuat lucrările sesiunii speciale a Consiliului de Securitate. Panama, Peru și Iugoslavia au prezentat un nou proiect de rezoluție cu privire Ia drepturile suverane ale țărilor Americii Latine asupra bogățiilor lor naturale. Proiectul cheamă statele să adopte măsuri pentru a împiedica acțiunile acelor companii care, în mod deliberat, încearcă să exercite presiuni asupra țărilor latino-americane. Totodată, proiectul cere aplicarea sau încurajarea oricărei măsuri statelor să se abțină de la coercitive în regiune.Reprezentantul Republicii Populare Chineze, Huan Hua, a subliniat în cuvîntul său că întrunirile Consiliului de Securitate în Africa și America Latină au fost dictate de profundele schimbări produse în viața și în relațiile internaționale, de marele avînt al mișcării de eliberare a popoarelor de pe aceste continente. Referitor la problema Canalului Panama, vorbitorul a arătat că tratatul inegal, impus panamezilor, în 1903, reprezintă o violare a integrității teritoriale și a suveranității statului Panama. Exprimînd sprijinul total al R. P. Chineze față de cererea Republicii Panama, el a spus că țara sa aprobă în întregime dorința panamezilor de a se pune capăt regimului colonial în zona Canalului, de a se abroga acest tratat inegal și de a se ajunge treptat la exercitarea de către Panama a unei jurisdicții. totale asupra zonei Canalului.Reprezentantul Iugoslaviei, Lazar Moisov, a subliniat, în cuvîntul său, că zona Canalului este o parte inseparabilă a Republicii Panama. Sesiunea de la Ciudad de Panama a relevat legătura organică existentă între democratizarea vieții internaționale și aspirațiile autentice ale Republicii Panama, ale Americii Latine, ale întregii comunități internaționale, a arătat vorbitorul.La rîndul său, reprezentantul U.R.S.S., Iakov Malik, după ce- a subliniat că relațiile țării sale cu statele latino-americane se bazează pe egalitatea în drepturi, respectarea suveranității, neintervenției și cooperare reciproc avantajoasă, a declarat că U.R.S.S. va vota iectului cu privire permanentă asupra rale.Delegația U.R.S.S. torul — consideră necesar să se pronunțe în sprijinul unei soluționări a problemei Canalului Panama care să ducă Ia respectarea suveranității depline și jurisdicției totale a statului Panama asupra întregului său teritoriu și să asigure libertatea navigației internaționale. El a menționat că delegația sovietică sprijină proiectul de rezoluție cu privire la Canalul Panama prezentat de delegațiile republicilor Panama și Peru,

în favoarea pro- la suveranitatea resurselor natu-— a spus vorbi-

se cere anularea tratatului cu privire la Canal, precumîn care din 1903 și respectarea principiilor soluționării echitabile și juste a acestei probleme.în intervenția sa, reprezentantul S.U.A. în Consiliul de Securitate, John Scaii, a declarat că „Statele Unite ale Americii sînt gata să încheie imediat un nou tratat referitor la Canalul Panama, dar că este nâcesar ca S.U.A. să mențină controlul asupra Canalului și asupra o- perațiunilor de apărare a acestuia pe o perioadă a cărei durată constituie unul din punctele negociate".Au luat, de asemenea, cuvîntul reprezentanții Tanzaniei, statului Tri- nidad-Tobago, Austriei, Australiei, care au sprijinit dorința legitimă a Republicii Panama de a dobîndi suveranitatea asupra întregului său teritoriu și s-au pronunțat pentru respectarea drepturilor popoarelor de a-și valorifica, în interesul propriu, resursele lor naturale.

PARIS 20 (Agerpreș). — începerea convorbirilor între cele două părți sud-vietnameze constituie un moment important in lupta dusă de populație pentru cucerirea dreptului de a hotărî asupra problemelor sale interne fără amestec din afară — a declarat conducătorul delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Nguyen Van Hieu, după prima ședință a convorbirilor, desfășurată luni în suburbia pariziană Saint Cloud. In cursul convorbirilor, a continuat Nguyen Van Hieu, trebuie soluționată importanta sarcină a reglementării problemelor interne ale Vietnamului de Sud, în conformitate cu principiile și conținutul Acordului de la Paris și în spiritul înțelegerii naționale. Reclamă o soluționare urgentă garantarea libertăților democratice • și realizarea înțelegerii naționale, crearea unui con- ■ siliu al înțelegerii naționale format din trei elemente, organizarea de alegeri ‘libere și democratice.Guvernul Revoluționar Provizoriu, a subliniat Nguyen Van Hieu, va depune toate eforturile pentru a atinge aceste scopuri nobile. Agenda de lucru propusă de noi — a continuat reprezentantul G.R.P. — este indivizibilă : nu poate fi examinată cu seriozitate problema înțelegerii naționale fără garantarea libertăților democratice, fără rezolvarea problemei de primă importanță a deți- nuțildr politici din închisorile saigoneze. Fără garantarea libertăților democratice nu poate fi soluționată nici importanta problemă, înscrisă în A- cordul de la Paris, a organizării de alegeri libere și democratice în Vietnamul de Sud,VIETNAMUL DE SUD 20 (Ager- pres). — Agenția de presă „Eliberarea" informează că reprezentanții Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud au predat delegaților Administrației de la Saigon, pe aeroportul Thien Ngon, 30 de ofițeri ai armatei saigoneze capturați în anii războiului.
Un imperativ al vieții internaționale:

Reducerea decalajului 
între statele dezvoltate și țările 

cu un potențial economic mai scăzut
Vizita lui K. Waldheim in ColumbiaSecre- Națiu- care a zile înBOGOTA 20 (Agerpreș). — tarul general al Organizației nilor Unite, Kurt Waldheim, făcut o vizită oficială de două Columbia, a avut luni, la sediul Parlamentului, o întrevedere cu Hugo Escobar, președintele Senatului. Parlamentarul columbian a evocat, cu acest prilej, necesitatea reducerii decalajului existent între statele puternic dezvoltate și cele cu un potențial economic și social mai redus. La rîndul său, Kurt Waldheim a menționat că unul dintre principalele roluri ale O.N.U. este acela de a contribui, în mod susținut, tocmai Ia di-

minuarea acestui decalaj. El a reafirmat, în context, necesitatea continuării luptei pentru menținerea păcii in lume.In cursul vizitei sale în Columbia, Kurt Waldheim a conferit cu președintele țării gazdă, Misael Pastrana Borrero, pe tema promovării unei cooperări internaționale care să vină în ajutorul țărilor în curs de dezvoltare. Cele două părți au subliniat, de asemenea, necesitatea stabilirii urgente a unui sistem monetar internațional capabil să apere aceste state de efectele unor eventuale crize economice sau monetare ale țărilor capitaliste dezvoltate.

PEKIN 20. (Corespondentă de la I. Gălățeanu). Delegația culturală română, condusă de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, care se află în R. P. Chineză ia invitația Grupului pentru cultură de pe lingă Consiliul de Stat, a vizitat provinciile Țiansu, Cețian și Guandun, orașele Nankin, Șanhai. Canton.Membrii delegației au vorbiri cu reprezentanți telor de partid si ai comitetelor revoluționare provinciale și orășenești, au vizitat întreprinderi industriale,
Hanciou șiavut con- ai oomite-

comune populare, instituții de cultură și artă. Delegația s-a întîlnit și a avut convorbiri cu activiști de partid și de stat, cu scriitori și artiști, cu oameni ai muncii din localitățile vizitate.Pretutindeni, membrii delegației române au fost intîmpinați cu căldură tovărășească și cordialitate. Delegația a fost însoțită de $î Șao- hua, membru al C.C. al P.C. Chinez, secretar general al Grupului pentru cultură de pe lingă Consiliul de Stat, și de alți membri ai Grupului pentru cultură. precum și de Nicolae Gavrilescu, ambasadorul României în R. P. Chineză.

Oaspetele român primit de premierul Lars Korvald

Colaborarea 
tehnico - științifică 
sovieto-americanăWASHINGTON 20 (Agerpreș). - In capitala S.U.A. au început lucrările sesiunii Comisiei mixte sovieto- americane de colaborare tehnico- științifică. în cadrul ei. comisia va examina propunerile grupurilor de lucru și va trasa căile și modalitățile de colaborare intr-o serie de domenii.La 20 martie, președintele S.U.A., Richard Nixon, l-a primit pe acad. Vadim Trapeznikov, prim-vicepre- ședinte al Comitetului de Stat al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. pentru știință și tehnică, conducătorul delegației sovietice la sesiunea mixtă sovieto-americană pentru colaborare tehnico-științifică. După cum relatează agenția T.A.S.S., întrevederea a prilejuit o convorbire în legătură cu perspectivele dezvoltării colaborării tehnico-științifice bilaterale ; s-a exprimat dorința părților de a folosi posibilitățile largi existente în acest sens.

P. C. din Argentina 
sprijină activitatea 

guvernului CamporaBUENOS AIRES 20 (Agerpreș). — Partidul Comunist din Argentina va sprijini activitatea guvernului Hector Campora, liderul partidului justiția- list, desemnat președinte al Argentinei în timpul recentelor alegeri generale din țară — se arată într-o declarație a C.C. al P.C. din Argentina. Partidul comunist — relevă documentul — se pronunță în sprijinul îmbunătățirii condițiilor de trai ale muncitorilor și funcționarilor, pentru naționalizarea băncilor, anularea legilor represive, stabilirea de relații diplomatice cu Cuba, R.D. Vietnam și R.P.D. Coreeană — puncte înscrise în programul președintelui Hector Campora.Declarația subliniază că P.C. din Argentina va milita pentru adoptarea de măsuri antiimnerialiste și pentru stabilirea unor relații mai strînse între Argentina și țările socialiste.

OSLO 20. (Corespondentă de la N. S. Stănescu). Marți, ministrul afacerilor externe al României, George Macovescu, a fost primit de primul ministru ai Norvegiei. Lars Korvald.Ministrul .român a 'transmis primului ministru, din partea președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate pentru poporul norvegian. La rîndul său, primul ministru norvegian a adresat președintelui Consiliului de Miniștri «al României un cald și cordial salut, urări de succese și . bunăstare poporului întrevederea s-a desfășurat atmosferă cordială.
★Cu prilejul vizitei oficiale nistrului afacerilor externe al niei, George Macovescu. în gia, guvernul norvegian a luni seara, un dineu, la care au luat parte personalități ale vieții politice din tara gazdă.în toastul rostit cu acest prilej, ministrul de externe norvegian a relevat interesul cu care tara sa urmărește progresul economic rapid al României, succesele sale, activitatea desfășurată pe plan international. Exprimîndu-și satisfacția pentru e- voluția ascendentă a legăturilor nor- vegiano-române, care se caracterizează printr-o tendință de extindere pe multiple planuri, ministrul Dagfinn Vaarvik a subliniat interesul comun pentru promovarea unei politici de contacte și cooperare tot mai strînse pe continentul Vorbitorul a remarcat atenția bită pe care cele două țări o conferinței europene pentru tate și cooperare.în încheiere, ministrul norvegian a toastat în onoarea președintelui Consiliului de Stat al României,

român.in.tr-o
a mi- Româ- Norve- oferit.

nostru. deose- acordă securi-

agențiile de presă
Delegata de țictiviști ai 

P.CX, condusă de tovarășul George Homoștean., membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar a>l Comitetului județean Alba al P.C.R., care se află în R.D.G., la invitația C.C. al P.S.U.G., pentru schimb experiență, a fost primită, martie, de Georg _Ewald, bru supleant al tic al C.'C. al P.S.U.G., ministrul a- griculturii. economiei forestiere și a- limenita-re. Delegația a vizitat, de a- semenea, unități agricole și obiective sociail-economice din regiunile Dresda și Cottbus.
Biroului de la 20 mem- Poli-

Dezvoltarea relațiilor 
momjolo-coreene. u încheie- rea vizitei delegației guvernamentale a R.P.D. Coreene, condusă de Hă Dam, vicepremier al Consiliului Administrativ și ministru de externe al R.P.D. Coreene, la Ulan Bator a fost dat publicității un comunicat comun. Documentul relevă că, în cursul convorbirilor, s-a procedat la un schimb de opinii asupra problemelor legate de dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre R.P.D. Coreeană

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:
SANTIAGO DE CHILE

\

tivarea contururilor a- riei proprietății sociale, dezvoltarea reformei. agrare în concordanță cu necesitățile actuale, perfecționarea metodelor de gestiune și de organizare a centrelor de muncă, stabilirea mecanismelor de emulație și' stimulare pentru creșterea randamentului în muncă, combaterea drastică a pieței negre, apărarea

democrației și a revoluției contra elementelor subversive, intensificarea luptei ideologice.„Scrisoarea președintelui republicii, subliniază ziarul „LA NA- CION", are o impor- deosebită, dat pro- este

0 întâlnire ordinară a 
delegațiilor sovietică și a- 
mericană care p°art^ tratative cu privire Ia limitarea armamentelor strategice a avut loc, la 20 martie, la reprezentanța S.U.A. de pe lingă sediul O.N.U. ‘de la Geneva, anunță agenția T.A.S.S.

Nicolae Ceaușescu, pentru poporul prieten român, pentru dezvoltarea relațiilor norvegiano-române. .Răspunzînd, ministrul George Macovescu a mulțumit pentru aprecierile la adresa României și a politicii sale externe. zCa țări europene — a relevat el —• România și Norvegia sînt vital interesate în edificarea sistemului de securitate și cooperare pe continent, care se impune în prezent ca un deziderat comun al tuturor națiunilor Europei. Rezultatele pozitive obținute pină acum la lucrările pregătitoare ale Conferinței de securi ale șl cooperare de la Helsinki «. .-rmit, după părerea noastră, elaborarea intr-un termen scurt a ordinii de zi și a mandatelor, pentru a proceda la stabilirea datei conferinței.Subliniind cursul relațiilor bilaterale, covescu tinuarea contactelor vernamental, precum și a consultărilor între ministerele afacerilor externe, cit și colaborarea fructuoasă în cadrul sesiunilor Adunării Generale a O.N.U. și la reuniunea de la Helsinki sînt de natură să confere noi dimensiuni colaborării româno- norvegiene.Ministrul de externe al țării noastre a toastat în încheiere în sănătatea regelui Olav al V-lea, pentru prietenia și colaborarea româno-nor- vegtană.

a relevat ascendent al George Maca atît la nivel gu-con-

V
Prezente românești ►

transmit
și R.P. Mongolă, precum și asupra unor probleme internaționale de interes comun.

g n El @

Delegația Partidului Mun 
cii din Coreea, °°ndusa de Kim Dong Ghiu, membru al Comitetului Politic al C.C. al Partidului Muncit din Coreea, secretar al Comitetului Central, care se află în vizită în- , R.D. Germană, a fost primită de ț Erich Honecker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G. In cursul convorbirii care a avut loc cu acest prilej s-a .făcut, un schimb de vederi asupra dezvoltării cooperării dintre cele două partide. I

FINLANDA 
Inaugurarea expoziției 
„Personalități ale știin
ței și culturii românești"

Ziarele chiliene se ocupă pe larg de pro- punerea președintelui republicii, dr. Salvador Allende, de a se convoca într-un viitor apropiat un național Populare, 
a fost tr-o scrisoare adresată de Allende președintelui în exercițiu al coaliției partidelor care formează Unitatea Populară, senatorul Rafael Augustin Gumucio. Pornind de la evoluțiile recente care au demonstrat sprijinul popular pentru partidele de gu- vernămînt, adeziunea maselor largi la programul transformărilor revoluționare, președintele Allende subliniază, în scrisoarea amintită, necesitatea întăririi pîrghiilor de acțiune politică Unității Populare.Care ar fi, în acest context, semnificația unui congres al Unității Populare ? Este știut că această coaliție cuprinde trei partide cu vechi tradiții, precum și formațiuni create mai ultimii ani.ceste partide au conduceri și forme de organizare proprii, ' coordonarea făcîndu-se

congres al Unității Propunerea formulată în

ale

alte trei politice recent, în Toate a-

prin intermediul unei direcții naționale. în vederea alegerilor parlamentare de la începutul acestei luni, partidele care formează baza politică a guvernului s-au constituit în alianța ce a devenit cunoscută sub denumirea „Partidul Unității Populare". In urma succesului repurtat la . alegeri —• se arată în scrisoarea lui Allende către Gu- mucio — „s-au creat condițiile politice minime pentru ca Partidul Unității Populare să iasă sa stare și să se un instrument pentru viitorul revoluției. A- ceasta este o exigență a maselor, o condiție 
a guvernării, o necesitate istorică. Poporul trebuie să conteze pe o conducere politică unitară și eficientă.vernul, de masă acționeze sens.

din actuala embrionară impună ca

Poporul, gu- organizațiile trebuie să în același Nu este vorba de formarea unui partid unic, cl de articularea tide organism pectînd cestora, sia și pentru acțiunii
diferitelor par- într-un singur i care, res- autonomia a- să fie expre- instrumentitl îmbunătățirea lor. Unitatea

a fost cheia victoriilor ele pină acum ale poporului și va fi cheia victoriilor viitoare".în lumina acestor considerente, congresul național al Unității Populare ar urma, în concepția președintelui, „să promoveze în mod organic și planificat cea mai largă participare a poporului cunoscută vreodată în țara noastră, participare care să-i ofere posibilități reale și autentice de decizie la toate nivelurile și în mod deosebit la acelea privind producția, distribuția și consumul". Această reuniune ar trebui să fie un autentic „congres al maselor, reprezentativ pentru toa- to sectoarele care luptă pentru socialism", urmind să abordeze sarcinile care se desprind pentru perioada actuală din programul și platforma de guvernare ale Unității Populare.Fără a. anticipa asupra ordinii de zi a congresului, a cărei stabilire revine însăși Unității Ponulare. președintele Allende se oprește în scrisoarea sa asupra unor teme a căror dezbatere o consideră necesară : completarea și defini-

tanță fiind faptul că pusul congres chemat să răspundăcerințelor urgente ale perioadei de după alegerile parlamentare

de Ia ■ greșul drum tărirea durilor Unității Populare, său care veleAllende „garanția victoriilor realizarea cotidiene ției chiliene".

4 martie". Con- va deschide larg pentru în- coeziunii rîn-scrie la rîndul „EL SIGLO", vede în obiecti- propuse deviitoare în sarcinilor ale revolu-
Eugen POP

ROMA

Intilnire la nivel înalt 
italo vest-germană

Astăzi la prînz so
sește la Roma, intr-o 
vizită oficială de două 
zile, la invitația pre
ședintelui Giovanni 
Leone, președintele 
R.F. Germania, Gustav 
Heinefnann. Vizita își 
propune să continue 
dialogul la nivel înalt 
dintre cele două țări, 
după o întrerupere de 
mai bine de opt ani, 
cîți au trecut de la vi
zita pe care a efectua
t-o la Bonn fostul pre
ședinte italian, Giu
seppe Saragat.

Pe primul plan al 
convorbirilor intre cei 
doi șefi de stat, ca șl 
între miniștrii de ex
terne, se 
problemele 
bilaterale, 
mania este, în 
zent, cel dinții parte
ner comercial al Ita
liei, atit pentru im
porturi, cit și pentru 
exporturi, volumul

vor situa 
relațiilor 

R.F, Ger- 
pre-

schimburilor comer
ciale sporind anual 
într-un ritm de 9—10 
la sută. Există o lar
gă colaborare și în do
meniile tehnologiei și 
culturii. O problemă 
deschisă o constituie, 
în schimb, prezența 
celor peste 600 000 de 
emigranți italieni, a- 
flați la lucru in R.F.G., 
și care au un șir de 
revendicări în ce pri
vește statutul social 
conferit.

Așa cum relevă pre
sa de aici, probleme
le vieții internaționale 
și in special pașii spre 
destindere infăptuiți 
in ultima vreme pe 
continentul european 
vor forma obiectul u- 
nui larg tur de ori
zont. In acest sens, 
agenția A.N,S.A. a- 
mintește că politica de 
„deschidere spre Est“' 
a cancelarului Brandt 
a fost 1 primită cu sa-

tisfacție de opinia pu
blică italiană, 
chestiunile 
care vor fi 
in cadrul discuțiilor se 
vor afla desfășurarea 
convorbirilor prelimi
nare de la Helsinki, 
diferite aspecte ale po
liticii Pieței comune, 
precum și ale situației 
din Orientul Apropiat, 
cu repercusiunile pe 
care aceasta le are a- 
supra situației din ba
zinul Mării Medite- 
rane.

Pe plan economic, 
subliniază presa ita
liană, va fi acordată o 
atenție deosebită crizei 
monetare occidentale 
și pregătirilor în ve
derea negocierilor din 
cadrul G.A.T.T. 
problemă tarifelor co
merciale, care urmea
ză să aibă loc la Ge
neva.

Printre 
concrete 
abordate

Radu BOGDAN

4 046,94 m.p.)

Turku, 20 martie

în

Un program de ajutorare 
a țăranilor fără pământ, printr-o reîmpărțire a surplusurilor existente, a fost elaborat de Comisia națională de planificare a Indiei. După cum relevă ziarul „Times of India", în cursul aplicării acestui program se vor împărți peste 3,5 milioane acri (un acru ' 'de pămînt. Se prevede, de asemenea, efectuarea unor lucrări pentru ameliorarea calității solului.

Consiliul Comondamen 
tului Revoluției ui Irakului a aprobat acordul irakiano-libanez, semnat la începutul lunii martie, re- feritor la transportul petrolului irakian pe teritoriul libanez.

Intre R.S. Cehoslovacă și 
R.P. Chineză a fost semnat-la Praga, acordul privind schimbul de mărfuri și plăți pe 1973. Acordul prevede creșterea volumului schimburilor reciproce cu 11 la sută față de anul precedent.

Relații diplomatice la nivel de ambasadă au convenit să stabilească guvernul R.P.D. Coreene guvernul Insulei Mauriciu.

Laboratoare de tip „Luno- 
hod" vor transmite infor

mații de pe MarteMOSCOVA 20 (Agerpreș). — Crearea laboratoarelor automate de tipul „Lunohod" constituie un pas deosebit de important in cucerirea Cosmosului și explorarea planetelor sistemului solar — a declarat agenției T.A.S.S. acad. Anatoli Blagonravov. Astfel de laboratoare automate sînt deosebit de importante pentru studierea planetei Marte și a altor planete. Fiind mobile, ele pot cerceta cu minuțiozitate mari suprafețe pe Marte, amplasa aparate științifice automate de-a lungul traseului pe care îl vor parcurge, efectua lucrări de cartografiere etc. „Nu încape îndoială, a subliniat omul de știință, că, într-un viitor apropiat, laboratoarele autopropulsate vor transmite informații de pe Marte. Prototipurile acestor laboratoare se află în curs de experimentare și perfecționare pe Lună, care este un poligon pentru tehnica racheto-oosmică" — a declarat Blagonravov.

La Ankara,cel doi candidat-1 la funcția de președinte — Tekin Ariburun și Faruk Gilrler — și-au retras, marți, candidatura, ceea ce permite prelungirea mandatului actualului președinte al Turciei, Cevdet Sunay, cu încă doi ani.
0 delegație a Asociației 

juriștilor din România, indusă de Adrian Dumitriu, secretar general al asociației, a sosit marți seara la Cairo într-o vizită de prietenie, la invitația Asociației juriști egipteni.

In ultimele zile, în regiunea Allgâu 
din Bavaria (R.F.G.) s-au înregistrat 
ninsori abundente. Șoselele și dru
murile din această zonă au fost în

zăpezite

KUWEIT 20 (Agerpreș). — U.n comunicat al Ministerului kuweitian de Interne, reluat de agențiile France Presse și Reuter, anunță că trupele irakiene au pătruns 3 km in interiorul teritoriului Kuweitului, au ocupat postul Al Samita, au atacat cu artileria postul de poliție Oum Kasr și că în timpul incidentelor au fost înregistrați morți și răniți.Adunarea Națională a Kuweitului a fost convocată în sesiune specială pentru a examina situația creată în urma atacului. La sfîrșitul reuniunii a fost dată publicității o declarație, in care se cere guvernului irakian să-și retragă trupele din regiunea de frontieră și să respecte acordul asupra delimitării frontierei, intervenit între cele două țări. în anul 1964.

Poartă deschisă spre mare, o- 
rașul Turku, care timp de se
cole a fost capitală a Finlandei, 
și-a păstrat nu numai faima de 
centru economic și comercial, 
ci și cea de sediu al unei bogate 
activități spirituale. Aici, in aula 
Universității, a fost inaugurată 
marți expoziția „Personalități ale științei și culturii românești".

Organizată sub auspiciile A- 
sociației de prietenie „Finlanda- 
România", ale municipalității o- 
rașului Turku și Ambasadei ro
mâne, expoziția înmănunchează 
c'iteva sute de fotografii, por
trete, facsimile, prezentind, suc
cint, momente de deosebită sem
nificație in dezvoltarea științei, 
artei și literaturii românești. La 
festivitatea de deschidere au 
participat Văino Leino, prima
rul orașului, Taumno Nurmela, 
cancelarul Universității, perso
nalități ale vieții cultural-știin
țifice, membri ai Asociației de 
prietenie „Finlanda-România", 
un numeros public. A fost pre
zent ambasadorul României in 
Finlanda, Mircea Bălănescu.

Salutind deschiderea acestei 
expoziții, cancelarul Universității 
a declarat că ea of eră posibilita
tea unei mai bune cunoașteri a 
istoriei culturii româiiești, a pro
greselor înregistrate in dezvol
tarea științei.

După festivitate, cel prezenți 
au vizitat expoziția, manifestind 
un deosebit interes pentru cu
noașterea momentelor mai im
portante in dezvoltarea științei 
și culturii românești.

D. ȚINU

Ziua României 
la Tîrgul internațional 

de la Tripoli
TRIPOLI 20 (Agerpreș). — Cu 

prilejul zilei României la Tirgul 
internațional de la Tripoli, pa
vilionul țării noastre a avut ca 
oaspeți reprezentanți ai ministe
relor de externe, economiei, a- 
griculturii și petrolului, precum 
și ai altor instituții și organis
me din Libia, șefi ai misiunilor 
diplomatice șt ai reprezentanțe
lor comerciale, membrii condu
cerii Tirgului internațional, di
rectori ai pavilioanelor țărilor 
participante, numeroși oameni 
de afaceri, ziariști.

Pavilionul țării noastre con
tinuă să se afle in centrul aten
ției oamenilor de afaceri, a 
publicului vizitator și a presei 
libiene. Pină acum au fost sem
nate importante contracte pri
vind exportul de utilaje de con
strucții, excavatoare, rulouri 
compresoare, concasoare, mobilă 
și alte produse românești pre
zentate la tirg.

I

BAGDAD 20 (Agerpreș). — Postul de radio Bagdad a difuzat o declarație a Ministerului de Externe al Irakului. în care se arată că responsabilitatea pentru incidentul survenit marți, la frontiera irakiano- kuweitiană, revine Kuweitului — informează agențiile France Presse și Reuter. Declarația menționează că „forțele armate kuweitiene au lansat un atac în momentul în care unitățile irakiene efectuau manevre de rutină în interiorul Irakului. Forțele noastre au fost constrinse să riposteze. Este regretabil că agresiunea kuwei.tiană are loc în momentul în care cele două țări .Încearcă să-și consolideze relațiile" — se arată în comunicatul difuzat de postul de radio Bagdad.
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